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Foto: Željko Stevanić

Dobrodošli na UL!
Prof. dr. Goran Turk,
prorektor UL

Z uveljavitvijo bolonjske sheme visokošolskega izobraževanja je dobil pojem magistrskega študija nov
pomen. Sedaj ta študij predstavlja logično nadaljevanje študija na prvi stopnji, pogosto tudi zaradi
zahtev delodajalcev. S študijem v programih druge
stopnje študentje osvojijo kompetence, potrebne za
zaposlitev, predvsem pa se pripravijo na vseživljenjsko učenje, ki jih čaka v prihodnji hitro se spreminjajoči družbi.
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Ob zaključku študija na prvi stopnji vas verjetno
čaka pomembna odločitev, kako naprej. Ali naj
nadaljujem šolanje, naj nadaljujem na isti smeri, v
kateri sem zaključil dosedanje šolanje, naj grem na
drugo smer, fakulteto, univerzo? To je pomembna
odločitev, ki bo lahko močno vplivala na vaše nadaljnje življenje. Ta Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih Univerze v Ljubljani vam ponuja
množico podatkov o študijskih programih, da bo
odločitev lahko temeljila tudi na dobri informiranosti o programih.
Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2016/17 ponuja 194 študijskih programov 2. stopnje ter sedem
enovitih magistrskih programov. Trajanje posameznega programa druge stopnje je vezana na trajanje
ustreznega programa prve stopnje; zato ti programi
obsegajo 60 do 120 kreditnih točk in torej trajajo
od enega do dveh let. Enoviti magistrski študiji obsegajo 300 do 360 kreditnih točk in trajajo od pet
do šest let. Na Univerzi v Ljubljani ponujamo tudi
skupne študijske programe, ki jih izvajamo z eno
ali več tujimi univerzami.

V nadaljevanju Vodnika so podrobnejše informacije o akademijah in fakultetah ter posameznih
študijskih programih na Univerzi v Ljubljani. Še
bolj natančne informacije lahko dobite na spletnih
naslovih, ki so zapisani na koncu opisa posameznega študijskega programa.
Na Univerzi v Ljubljani skrbimo, da študij poteka
v pozitivnem učnem okolju. Poleg predavanj, vaj,
seminarjev, veliko poudarka dajemo tudi praktičnemu usposabljanju, mednarodnim izmenjavam,
obštudijskim dejavnostim, kariernemu svetovanju
in drugim aktivnostim študentov.
Univerza v Ljubljani je, kot se radi pohvalimo,
najstarejša, največja in najboljša univerza v Sloveniji.
Najstarejša: Univerza v Ljubljani že od leta 1919
predstavlja pravo visokošolsko učno okolje za vse
mlade, ki želijo pridobiti kakovostno znanje.
Največja: Triindvajset fakultet in tri akademije,
članice Univerze v Ljubljani, v zadnjih letih vpisujejo okoli 40000 študentk in študentov, kar predstavlja več kot polovico celotne populacije študentov v Sloveniji.
Najboljša: Univerza v Ljubljani se na vseh lestvicah
uvršča med najboljše univerze na svetu. Po najbolj
popularni lestvici ARWU (bolj znana pod imenom Šanghajska lestvica) smo že dolga leta med
500 najuspešnejšimi univerzami na svetu. To je v
hudi konkurenci med več kot 20000 univerzami
na svetu izjemen uspeh. Na isti lestvici je Univerza v Ljubljani med najboljšimi 200 univerzami v
Evropi.

Razlogov za izbiro enega od študijskih programov
na Univerzi v Ljubljani je dovolj. Želim vam, da se
boste pravilno odločili, da boste prihodnja leta preživeli v spodbudnem okolju Univerze v Ljubljani in
tu pridobili kakovostno izobrazbo.
prof. dr. Goran Turk
prorektor
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Študijsko in karierno svetovanje
na Univerzi v Ljubljani

Na vseh fakultetah in akademijah Univerze v
Ljubljani delujejo karierni centri s kariernimi
svetovalci, ki pomagajo študentom pri sprejemanju samostojnih in odgovornih študijskih in kariernih odločitev, načrtovanju aktivnosti v času
študija in pri aktivnem vključevanju na trg dela.
Organizirajo in izvajajo naslednje brezplačne
aktivnosti:

Δ obiske v organizacijah, kjer študenti spoznajo

delovno okolje, delovne zahteve in možnosti za
prenos teoretičnega strokovnega znanja v prakso

Študenti, s pravočasnim načrtovanjem karierne
poti, je vse mogoče! Vabljeni k ogledu našega
predstavitvenega videa.

Δ informiranje o študijskih programih in zapo-

slitvenih možnostih
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Δ individualno karierno svetovanje z informi-

ranjem in poglobljeno karierno svetovanje in
usmerjanje

Δ organizacija delavnic in drugih izobraževanj za

pridobivanje kompetenc, z namenom večanja
zaposljivosti ob vstopu na trg dela

Δ informiranje o aktualnih razpisih, natečajih,

možnostih štipendiranja in aktualnih prostih
delovnih mestih za študente in mlade diplomante, magistre in doktorande

Δ predstavitve širokega nabora delodajalcev in

zaposlitvenih možnostih ter možnosti multidisciplinarnega povezovanja različnih strokovnih
področij v delovnih organizacijah, predvsem pa
ustvarjanje priložnosti za vzpostavljanje aktivnih povezav med delodajalci in študenti

Predstavitveni animirani film brez podnapisov je
dostopen TUKAJ.
Predstavitveni animirani film s podnapisi v slovenščini je dostopen TUKAJ.
		

Kako izbrati študij?

Ste v dilemi kje nadaljevati študij? Svetujemo
vam, da pred izbiro študija na drugi stopnji storite naslednje:

Pri izbiranju študija si lahko zastavite naslednja
vprašanja:

Δ Pozorno preberite aktualni Razpis za vpis na

klicnem področju? Kakšne so vaše ambicije, cilji? Kakšen poklic želite opravljati?

magistrske študijske programe za prihajajoče
študijsko leto ter pripadajoči Rokovnik za vpis.

Δ Preberite predstavitvene zbornike programov,

ki so objavljeni na spletnih straneh fakultet
in akademij. Tam boste našli pogoje za vpis,
podrobne opise predmetov in kreditne točke,
kompetence, ki jih boste pridobili ob uspešno
zaključenem študiju in pogoje za dokončanje
študija.

Δ V primeru prehoda na študijski program druge

fakultete, se pravočasno pozanimajte o morebitnih diferencialnih izpitih, ki so pogoj za vpis.

Δ Udeležite se predstavitev študijskih programov

na informativnih dnevih in sejmu Informativa.

Δ Posvetujte se s kariernim svetovalcem fakultete

ali akademije.

Δ Pozanimajte se o zaposlitvenih možnostih po

zaključku študija ter trenutnem stanju in projekcijah na trgu delovne sile.

Δ Kaj želite doseči v zasebnem življenju in na po-

Δ Katere so najpomembnejše vrednote za vašo

delovno kariero? Vam je pri delu pomembna
neodvisnost in samostojnost ali delo v timu?
Želite kreativno, dinamično, ustvarjalno delo?
Vam je pomemben družbeni status, visoka plača, napredovanje, vodenje drugih …?

Δ Kaj vas veseli, kaj radi delate v življenju? Kaj vas

motivira? Katera področja vas posebej zanimajo?

Δ V čem ste dobri? Kaj znate in česa ste sposobni?

Katere morebitne težave bi vas lahko ovirale na
študijski in karierni poti? Imate morda kakšne
zdravstvene omejitve ali posebne potrebe, ki jih
morate pri izbiri študija in poklica upoštevati?

Na osnovi odgovorov in informacij o študijskih
programih naredite ožji izbor programov in jih
medsebojno primerjajte. V primeru težav pri
prepoznavanju študijskih in kariernih interesov
se obrnite na kariernega svetovalca svoje fakultete oziroma akademije.
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Akademija za glasbo
(UL AG)

Naslov:

Stari trg 34, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.ag.uni-lj.si
E-mail:

dekanat@ag.uni-lj.si

Telefon:

01/242 73 00

Faks:

01/242 73 20

PREDSTAVITEV AKADEMIJE
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani kot
vrh glasbenoizobraževalnega sistema v Republiki
Sloveniji je pedagoška, umetniška in raziskovalna
ustanova. Na dodiplomski in podiplomski stopnji študija izvaja študijske programe, povezane
z glasbeno umetnostjo in glasbeno pedagogiko.
Raziskovalna dejavnost pa poteka predvsem na
Oddelku za kompozicijo in glasbeno teorijo ter
na Oddelku za glasbeno pedagogiko, ki vsako
leto organizira mednarodni muzikološki simpozij. Akademija za glasbo je tesno povezana z različnimi domačimi in mednarodnimi ustanovami.
Na umetniškem področju je njena kakovost tako

AKADEMIJA ZA GLASBO

v domačem kot v mednarodnem prostoru prepoznavna, saj se tako njeni večji in manjši sestavi
kot posamezni študentje uspešno predstavljajo v
koncertnih abonmajih AG UL, pa tudi v številnih evropskih kulturnih središčih.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

na srednji stopnji glasbenega šolstva, diplomanti
programa Glasbena pedagogika pa večji poudarek na glasbeni vzgoji v vertikali splošnega šolstva
(osnovna šola, gimnazije) ter izvajanju predšolskih
programov ter pouka nauka o glasbi in solfeggia
na nižji stopnji.
Magistrski študijski program Glasbena pedagogika je zasnovan tako, da skupaj s prvostopenjskim
univerzitetnim študijskim programom Glasbena pedagogika tvori celoto, ki obsega skupaj 300
ECTS in izpolnjuje vse pogoje za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev.

Glasbena pedagogika
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Diplomanti študijskega programa Glasbena pedaogika so usposobljeni za samostojno izvajanje glasbene vzgoje in zborovskega petja na osnovnošolski
in srednješolski ravni splošnega izobraževanja ter
programov na predšolski in osnovnošolski ravni
v glasbenem šolstvu. Prav tako so usposobljeni za
samostojno načrtovanje in izvajanje programov za
druge ciljne skupine v neformalnem izobraževanju
ter za sodelovanje v timskem delu z učitelji, starši
in drugimi strokovnimi delavci. V programu študentje pri obveznih modulih in predmetih usvojijo
široko paleto znanj, spretnosti in veščin iz glasbene
pedagogike, glasbene produkcije, glasbene reprodukcije in glasbene zgodovine. Pri izbirnih predmetih jih razširjajo in poglabljajo skladno s svojimi
interesi in nadaljnjimi usmeritvami.
Diplomanti Glasbene pedagogike se usposobijo
tudi za kritično vrednotenje formalnega in neformalnega vzgojno-izobraževalnega dela ter za komuniciranje z otroki, mladostniki in odraslimi.
Program se glede kompetenc delno prekriva s programom Glasbeno-teoretska pedagogika. Razlikuje pa se v tem, da imajo diplomanti programa
Glasbeno-teoretska pedagogika bistveno večji poudarek na glasbenoteoretičnih znanjih, ki so potrebna za poučevanje glasbenoteoretičnih predmetov

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Glasbena umetnost
Smeri:
Δ Kompozicija in glasbena teorija
Δ Orkestrsko dirigiranje
Δ Zborovsko dirigiranje
Δ Petje
Δ Klavir
Δ Orgle
Δ Harmonika
Δ Čembalo
Δ Kitara
Δ Harfa
Δ Violina
Δ Viola
Δ Violončelo
Δ Kontrabas
Δ Flavta
Δ Oboa
Δ Klarinet
Δ Fagot
Δ Saksofon
Δ Trobenta
Δ Rog
Δ Pozavna
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UL AG

Trajanje študija: 2 leti

Δ Tuba
Δ Tolkala
Δ Kljunasta flavta
Δ Sakralna glasba
Trajanje študija: 2 leti
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Temeljni cilji programa:
Cilj programa je usposobiti diplomante za delovanje na umetniškem področju v glasbi. Študijski
program je umetniški. Diplomanti so usposobljeni za umetniške poklice v poustvarjalnosti in/ali
ustvarjalnosti ter ob pridobitvi pedagoško-andragoške izobrazbe tudi za poučevanje v glasbenem
in/ali splošnem šolstvu. Program je sestavljen iz
26 smeri, med katerimi ima zaradi povsem jasnih
kompetenc, ciljev, vsebine in poklicne usmerjenosti vsaka značilnosti samostojnega programa.
Vsem smerem je skupna glasbena umetnost, zato
je program tako tudi poimenovan. Zaradi jasnejše opredelitve imajo smeri strokovne naslove.

UL AG

Število kreditnih točk (ECTS): 120

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Glasbeno-teoretska
pedagogika
Smeri:
Δ Kompozicija in glasbena teorija
Δ Dirigiranje
Δ Sakralna glasba
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:

Diplomanti študijskega programa so usposobljeni za samostojno poučevanje glas-

benoteoretičnih predmetov v srednjem in
osnovnem glasbenem šolstvu ter na srednješolski ravni splošnega izobraževanja. Prav
tako so usposobljeni za samostojno načrtovanje in izvajanje programov za druge ciljne
skupine v neformalnem izobraževanju ter za
sodelovanje v timskem delu z učitelji, starši
in drugimi strokovnimi delavci. V programu
študentje pri obveznih modulih in predmetih usvojijo široko paleto znanj, spretnosti
in veščin iz glasbene teorije, glasbene pedagogike, glasbene produkcije, glasbene reprodukcije in glasbene zgodovine. Pri izbirnih
predmetih jih razširjajo in poglabljajo skladno s svojimi interesi in nadaljnjimi usmeritvami.
Diplomanti Glasbeno-teoretske pedagogike
se usposobijo tudi za kritično vrednotenje
formalnega in neformalnega vzgojno-izobraževalnega dela ter za komuniciranje z
otroki, mladostniki in odraslimi.

Program se glede kompetenc delno prekriva s
programom Glasbena pedagogika. Razlikuje pa
se v tem, da imajo diplomanti tega programa
bistveno večji poudarek na glasbenoteoretičnih
znanjih, ki so potrebna za poučevanje glasbenoteoretičnih predmetov na srednji stopnji glasbenega šolstva, diplomanti programa Glasbena pedagogika pa večji poudarek na predšolski vzgoji
in osnovnošolskem splošnem glasbenem izobraževanju in vzgoji. Program vsebuje potrebnih 60
ECTS pedagoških vsebin.

AKADEMIJA ZA GLASBO

Instrumentalna in pevska
pedagogika
Smeri:
Δ Petje
Δ Klavir
Δ Orgle
Δ Harmonika
Δ Čembalo
Δ Kitara
Δ Harfa
Δ Violina
Δ Viola
Δ Violončelo
Δ Kontrabas
Δ Flavta
Δ Oboa
Δ Klarinet
Δ Fagot
Δ Saksofon
Δ Trobenta
Δ Rog
Δ Pozavna
Δ Tuba
Δ Tolkala
Δ Kljunasta flavta
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Cilji programa so usposobiti diplomante za delovanje na glasbenopedagoškem področju svoje
smeri ter delovanje na poustvarjalnem umetniškem področju predvsem kot komorni glasbeniki, zborovski pevci, voditelji šolskih ansamblov
itd. Študijski program je pedagoški in umetniški.
Diplomanti so usposobljeni za pedagoški poklic
v svoji smeri v osnovnem in srednjem glasbenem

šolstvu. Prav tako so usposobljeni za poustvarjalno umetniško izražanje v svoji smeri. Program je
sestavljen iz 22 smeri, med katerimi ima zaradi
povsem jasnih kompetenc, ciljev, vsebine in poklicne usmerjenosti vsaka značilnosti samostojnega programa. Vsem smerem sta skupna instrumentalna oziroma pevska pedagogika in glasbena
umetnost. Zaradi jasnejše opredelitve imajo smeri strokovne naslove. Glavna teža programa (četrtina kreditov) je na glavnih predmetih, po katerih se poimenuje tudi posamezna smer programa.
Program vsebuje potrebnih 60 ECTS pedagoških
vsebin.
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DRUGE STOPNJE

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
(UL AGRFT)

Naslov:

Nazorjeva ul. 3, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.agrft.uni-lj.si/
E-mail:

dekanat@agrft.uni-lj.si

Telefon:

01/251 04 12

Faks:

01 251 04 50

PREDSTAVITEV AKADEMIJE
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Univerze v Ljubljani opravlja izobraževalno, umetniško in raziskovalno delo, ki zadeva gledališče,
radio, film in televizijo. Je edini visokošolski javni
zavod v Sloveniji, ki izvaja na dodiplomski in podiplomski stopnji javno veljavne študijske programe za pridobitev ustrezne izobrazbe na področju
gledališča, radia, filma in televizije. Prvih trideset
let je Akademija delovala kot samostojen visokošolski zavod z rektorjem na čelu, leta 1975 pa je
postala članica ljubljanske Univerze. UL AGRFT
je nosilka umetniške dejavnosti, v katero se vključuje z javnimi gledališkimi produkcijami, kratki-

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO

mi dokumentarnimi in igranimi filmi ter radijskimi in televizijskimi oddajami. UL AGRFT je
tudi edina raziskovalna organizacija v Sloveniji,
ki se ukvarja z gledališkimi in filmskimi vedami
(zgodovina slovenskega gledališča, filma, zgodovina in teorija drame …).

Dramaturški profil magistra/magistrice dramaturgije in scenskih umetnosti je zasnovan intenzivno in poglobljeno ter omogoča ustvarjalne
povezave z drugimi strokovnimi in umetniškimi
profili oz. sodelavci v umetniški produkciji tako
v gledališču, na radiu, na televiziji in pri filmu
kot tudi v drugih (denimo tiskanih) medijih.
Teatrološko znanje dramaturga je mednarodno
primerljivo in ustreza evropskim standardom za
omenjeno področje.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Dramaturgija in scenske
umetnosti
Trajanje študija: 2 leti

Temeljni cilji programa:
Dramaturgija in scenske umetnosti na drugi
stopnji je usposobljenost magistrov za delo pri
izvedbi zahtevnih znanstvenih, strokovnih in
umetniških projektov. Drugostopenjski program
nadaljuje prvostopenjski program Dramaturgija
in scenske umetnosti, na katerem dobijo študentje
vsa potrebna teatrološka znanja, ki jih usposabljajo tako za opravljanje praktičnih dramaturških
opravil v gledaliških in sorodnih ustanovah, na
radiu, pri filmu in televiziji, za teoretično-raziskovalno in arhivsko delo v gledaliških in njim
sorodnih institucijah, ter osnovna znanja, ki so
potrebna za pisanje različnih dramskih besedil,
od umetniških (različne dramske zvrsti) do drugih kritičnih in publicističnih člankov za strokovno javnost in množične medije, le da je na drugi
stopnji poudarek na samostojnem znanstvenem,
strokovnem in umetniškem delu oziroma ustvarjanju.
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Število kreditnih točk (ECTS): 120

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Dramska igra

Filmski in televizijski
študiji

Smeri:
Δ Dramska igra
Δ Umetniška beseda
Δ Gledališko petje
Δ Igra z lutko
Trajanje študija: 1 leto
Število kreditnih točk (ECTS): 60

UL AGRFT
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Temeljni cilji programa:
Diplomant po zaključenem magistrskem študijskem programu druge stopnje Dramska igra obvladuje vire iger ter načela različnih iger glede na
čas in prostor civilizacije, kulture, družbe, zgodovine, politike ter njihov odnos z različnimi področji umetnosti, posebej gledališkimi in filmskimi.
Diplomanti pridobijo širši in bolj poglobljen vpogled v slovenski gledališki prostor, oziroma kritično
oceno le-tega in obenem strokovno primerjavo s
trenutnimi gledališkimi ustvarjalnimi procesi in
dosežki v tujini. Teme magistrskih raziskav omogočajo preverjanje dosedanjih znanj in védenj ter
poglabljanje v metje oziroma v njegove družbene,
zgodovinske ali splošno kulturne povezave z drugimi umetnostnimi področji in njihovimi posebnostmi. Odpirajo možnosti za posameznikovo in
skupinsko raziskavo igralskih potencialov in s tem
vzpostavljanje področja za trasiranje umetniške vizije in zvez z njeno realizacijo, za analizo okoliščin
in sprememb v psihofizični strukturi igralca pri
prehajanju iz stvarnega sveta v fiktivni prostor igre,
odra in uprizarjanja, za raziskovanje medsebojnega
vpliva umetnosti oziroma igre in gledališča ter občinstva in družbe itd. Študij se konča z dokumentirano objavo izhodišč in preskusov umetniških
teoretičnih in/ali praktičnih vidikov dramske igre.

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Filmski in televizijski študiji je
usposobljenost diplomantov za strokovno delo
pri analiziranju, komentiranju in izboljševanju
razmer v našem avdiovizualnem sektorju, pri načrtovanju in izvajanju pedagoško-raziskovalnega
in upravljavskega dela. Poklici publicistov, pedagogov in upravljavcev so ustvarjalni, predvidevajo
pa nujnost vsestranskih psihofizičnih sposobnosti
in izjemno komunikativnost. Ključna posebnost
programa je v dejstvu, da obravnava filmsko in
medijsko problematiko v tesni povezavi s proučevanje filmske ustvarjalne prakse in estetike. Ta
program torej ni namenjen ustvarjalcem, ampak
»teoretikom«, pedagogom, raziskovalcem, publicistom in kritikom ter »politikom«, to je upravljavcem.

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Filmsko in televizijsko
ustvarjanje
Smeri:
Δ Filmska režija
Δ Televizijska režija
Δ Snemanje
Δ Montaža
Δ Scenaristika
Δ Produkcija
Trajanje študija: 2 leti

umetniški študij dopolnjujejo strokovni in teoretski predmeti z veliko stopnjo izbirnosti. V del študijskega procesa so pod vodstvom habilitiranih
visokošolskih učiteljev vključeni tudi uveljavljeni
umetniki, strokovnjaki in specialisti za različna
področja AV-medijev. Tako program vsebuje vse
potrebne elemente za sledenje tehnološkemu in
estetskemu razvoju na avdiovizualnem področju.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Gledališka in radijska
režija

Število kreditnih točk (ECTS): 120
Trajanje študija: 1 leto
Število kreditnih točk (ECTS): 60
Temeljni cilji programa:
Namen in cilj študijskega programa je, da študente izobrazi na področju gledališke in radijske realizacije (od koncepta preko izvedbe do
postprodukcije) lastnega projekta v profesionalnih produkcijskih razmerah in razmerjih, tako,
da se naučijo obvladati praktična in konceptualna znanja za avtorsko kreacijo projekta. Skozi
študij razvijajo in izboljšujejo sposobnost analize,
interpretacije in evalvacije sodobnih gledaliških
teorij in teorij na področju zvočne umetnosti,
praks in metodologij dela. Znajo uporabljati in
vključevati prakso in teorijo v svoje avtorsko delo,
pri čemer razumejo svojo lastno aktivnost skozi
raziskovanje in vaje in jo postavljajo v širši kontekst umetniške produkcije. Znajo posredovati
in artikulirati svoje ideje, obvladujejo in uspešno kanalizirajo avtorsko kreativnost, ter stremijo
k stalnemu revolucioniranju postopkov svojega
dela. Študijski program se povezuje z vsemi umetniškimi študijskimi programi na akademiji, še
najbolj pa s programi Dramaturgija in scenske
umetnosti, Scensko oblikovanje, Dramske igra,
Umetnost giba in Oblike govora.
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Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Filmsko in televizijsko ustvarjanje
je usposobljenost diplomantov za umetniško in
strokovno delo pri izvedbi najzahtevnejših avdiovizualnih (AV) del. Postopek dela se glede na
izbrani medij razlikuje v tehnološkem procesu,
glavne karakteristike zvrsti, ki jih gojijo AV-mediji, pa so skupne in temeljijo na umetniški izvedbi projekta skozi estetsko in tehnično konceptualizacijo ter realizacijo. Poklici (režiser, snemalec,
montažer, scenarist, producent) so ustvarjalni,
predvidevajo pa vsestranske psihofizične sposobnosti in izjemno komunikativnost za naporno in
včasih dolgotrajno delo skozi različne faze priprave in realizacije projekta, ki je obenem vezano na
delo s soustvarjalci različnih poklicev in profilov.
Program s poudarkom na samostojnem umetniškem ustvarjanju in z dodatnimi smermi glede na
prvo stopnjo zaokrožuje študij prve stopnje s širšo
paleto ustvarjalnih znanj in vedenj, ki se, v skladu
z najboljšimi praksami v Evropi in svetu, prilagajajo dejanskim potrebam filmske, televizijske in
nasploh avdiovizualne produkcije po umetniških
kadrih. Program temelji na umetniški, ustvarjalni in praktični zasnovi, pripravi in izvedbi umetniških (magistrskih, študijskih) del. Praktični
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Oblike govora

Scensko oblikovanje

Smeri:
Δ Oblikovanje govorjenih besedil
Δ Govorno sporočanje

Smeri:
Δ Kostumografija
Δ Scenografija

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Diplomanti po zaključenem magistrskem študijskem programu druge stopnje Oblike govora
poznajo in obvladajo temeljne zakonitosti govora
nasploh, prav tako pa tudi specifike slovenskega
govorjenega jezika. Na teoretični in praktični ravni so pripravljeni za govorno analizo in realizacijo
besedila: od fonetične in fonološke razčlembe ter
artikulacije in glasovne impostacije do govorne
analize (umetniškega ali neumetniškega) besedila
in cilja – priprave in uresničitve govornega akta v
različnih okoljih. Študenti dobijo strokovne napotke za pripravo na govorno sporočanje v različnih medijih, s posebnim poudarkom na poznavanju zakonitosti medija in obvladovanju tehničnih
zahtev pri govorni realizaciji. Diplomanti so sposobni oblikovati pripravo zapisanega (umetniškega) besedila na govorno izvedbo v pedagoškem
procesu, prav tako znajo pripravo kakovostno govorno uresničiti v šolskih okoliščinah. Diplomanti so sposobni strokovno svetovati pri govornih
izvedbah različnih besedil v različnih okoliščinah
in interdisciplinarno nadgrajevati svoje znanje
glede na področje svojega delovanja. Študenti se
seznanijo tudi s temeljnimi načeli znanstvenega
raziskovanja govorjenega jezika in z oblikovanjem (pisnih) strokovnih besedil na temo govora.
Študenti dobijo širši in bolj poglobljen vpogled v
govorno sporočanje oziroma kritično ocenitev le-tega, študij pa omogoča tudi strokovno primerjavo s trenutnimi ustvarjalnimi procesi in dosežki
v tujini.

Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje
Scensko oblikovanje (scenografija in kostumografija) je zasnovan kot interdisciplinarna umetniška forma, povezuje se z različnimi področji,
igro, režijo, dramaturgijo, likovno umetnostjo,
lučnim oblikovanjem itd., in je sestavni del različnih medijskih zvrsti, prehaja od tradicionalnih
pa vse do bolj kompleksnih sporočilnih sistemov.
Še posebno v sodobnih hibridnih projektih, ki
prestopajo in spreminjajo meje gledališča, plesa,
vizualnih umetnosti, glasbe in vsakodnevnega
življenja. Tradicionalno uprizarjanje se vse bolj
povezuje z drugimi mediji, ki oblikujejo našo
realnost. Scensko oblikovanje zahteva teoretično
in praktično obvladovanje obeh, tako umetniškega kot tehničnega področja. Kognitivni proces
vsebuje raziskovanje tem, ki se artikulirajo v teoretičnih in praktičnih scenskih in kostumskih
rešitvah, dopolnjenih z ustreznimi tehničnimi in
umetniškimi podatki produkcije oz. predstavitve
– priprava portfelja. Razvijanje magistrske teze
je zadnja faza programa. Vsak študent samostojno in inovativno raziskuje določen problem na
nekem umetniško oblikovnem področju, ki ga
odobri mentor.

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Umetnost giba
Smeri:
Δ Umetnost giba
Δ Gib v prostoru (raz-gibani prostor)
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
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Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program Umetnost giba
omogoča magistrantom kakovosten, poglobljen
strokovni vpogled v izvedbo gibnega dogodka,
strokovno pripravo na umetnost giba v različnih
medijih, s posebnim poudarkom na poznavanju
zakonitosti medija in obvladovanju tehničnih in
vsebinskih zahtev, v obvladovanju gibne realizacije oziroma kritične ocenitve le-teh in obenem
strokovno primerjavo s trenutnimi ustvarjalnimi
procesi in dosežki v tujini. Študij poglablja tudi
znanje o slovenski specifiki gledališkega giba in
umetniški rabi plesa nasploh. Po zaključenem
študiju programa magistranti poznajo in obvladajo temeljne zakonitosti giba – na teoretični in
praktični ravni, so pripravljeni za koreografsko in
gibno analizo in aktualizacijo projekta: od dramaturške razčlembe in zgodovinskega vrednotenja do sodobnih konotacij in invencij ter cilja –
priprave in uresničitve svoje zamisli. Magistranti
so po zaključku študija pripravljeni na samostojno delo v slovenskem znanstvenem, medijskem in
kulturnoumetniškem prostoru. Program upošteva tudi specifičnost slovenskega prostora, ki od
magistrantov pričakuje visoko usposobljenost za
samostojno delo, edinstvenost zamisli in suverenost subjektivnega ter objektivnega pogleda.

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
(UL ALUO)

Naslov:

Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.aluo.uni-lj.si
E-mail:

dekanat@aluo.uni-lj.si

Telefon:

01/251 27 26

Faks:

01/251 90 71

PREDSTAVITEV AKADEMIJE
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Univerze v Ljubljani se posveča poučevanju in
raziskovanju umetniškega ustvarjanja, oblikovanja, restavriranja in konserviranja umetniških del
ter teoretskim znanjem iz omenjenih področij.
UL ALUO kot najvišja pedagoška in umetniška ustanova v Republiki Sloveniji, ki se ukvarja
z vizualnimi umetnostmi, si prizadeva ohraniti
odličnost v pedagoškem, umetniškem, raziskovalnem in razvojnem strokovnem delu. Pri tem
se naslanja na evropsko umetnostno, izobraževalno, znanstveno in splošno kulturno izročilo od
antike dalje, utrjuje nacionalno samobitnost in
povečuje razpoznavnost Slovenije v evropskem in
širšem svetovnem prostoru.

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

Industrijsko in unikatno
oblikovanje
Smeri:
Δ Industrijsko oblikovanje
Δ Oblikovanje stekla in keramike
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Študentje se skozi delo naučijo obvladovati vse
stopnje oblikovalske metodologije in tvoriti (sintetizirati) rešitve kompleksnejših problemov. Proces je usmerjen v iskanje inovativnosti in kreativnosti skozi tehnične in konceptualne rešitve.
Pričakovani učni izidi študentov so:
Δ znanje, veščine in kompetence za opravljanje
poklica industrijskega ali unikatnega oblikovalca;
Δ obvladovanje vseh stopenj oblikovalske metodologije;
Δ sposobnost tvorjenja (sinteze) rešitev kompleksnejših oblikovalskih problemov;
Δ sposobnost iskanja inovativnosti in kreativnosti
skozi tehnične in konceptualne rešitve.
Smer Industrijsko oblikovanje
Program spodbuja razvoj nadarjenih posameznikov in delovnih skupin, usposobljenih za
raziskovalno oblikovalsko delo, s poudarkom
na ustvarjanju inovativnih, trajnostnih proizvodov in storitev skozi ves njihov življenjski ciklus.
Oblikovanje je namreč dejavnost, ki vključuje
širok spekter poklicev in široko polje delovanja,
od industrijsko proizvedenih izdelkov do storitev, produktne grafike, uporabniških vmesnikov
ter interjerja in arhitekture. To je dejavnost, ki v
soglasju z drugimi sorodnimi disciplinami poudarja vrednoto življenja in je osrednji dejavnik

inovativne humanizacije tehnologij ter temeljni
dejavnik kulturne in ekonomske izmenjave. Je torej družbeni dejavnik, ki neizpodbitno dokazuje,
da oblikovanje – ko prepoznamo, da je povsod
okoli nas – vpliva na nas in je gradnik kakovostnega življenjskega okolja vsakega posameznika.
Industrijsko oblikovanje je umeščeno med razvoj
(gospodarstvo), trženje (ekonomska uspešnost)
ter uporabnika (humanizem). Prav usmerjenost
oblikovanja v gospodarstvo označuje to interdisciplinarno stroko kot dejavnost, ki kar najbolj
pripomore k višji kakovosti in konkurenčnosti izdelkov ali storitev in s tem višji dodani vrednosti.
Oblikovanje je zato eden ključnih spodbujevalcev
uspešnosti gospodarstva in ekonomije ter nosilcev kulture in identitete družbe.
Z aktualiziranjem vloge oblikovanja v družbi
stopijo v ospredje izzivi, s katerimi se oblikovalci dnevno srečujejo. Oblikovalci pri svojem delu
iščejo odgovore na vprašanja globalnega trajnostnega razvoja in zaščite okolja, ponujajo dobrobit
posameznim in kolektivnim končnim uporabnikom, proizvajalcem ter udeležencem na trgu,
podpirajo kulturno različnost – kljub globalizaciji – ter ob tem ne pozabljajo na oblike, ki odražajo kompleksnost izdelkov, storitev in sistemov in
so z njo skladne.
Bistvena prednost programa je načrtovana prilagodljivost posameznim študentskim skupinam.
Program omogoča sestavljanje znanja glede na
posamezno izbrano vsebino magistrske naloge.
Tako se glede na tematiko razpisanih nalog išče
in združuje potrebno znanje.
Poudarek programa je na načrtovalskem delu, ki
se izvaja na razvojnoraziskovalnih projektih. Zajete so vse stopnje metodološkega procesa: analitični del, določanje izhodišč in ciljev, načrtovalski
del in izvedbeni ter predstavitveni del.
Smer Oblikovanje stekla in keramike
Izhodišče magistrskega programa druge stopnje
Oblikovanje stekla in keramike je poglabljanje
osnov in nadgrajevanje znanja in vedenja, ki so
potrebni za raziskovalne in razvojne naloge ter
samostojno načrtovanje in izvajanje zahtevnih
oblikovalskih in umetniških projektov.
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM DRUGE STOPNJE

Cilj programa je izobraževanje profesionalcev, ki
obvladajo tako teorijo kot kreativno oblikovanje
pri samostojnih projektih oblikovanja unikatov
ali izdelkov maloserijske produkcije. Študij Oblikovanja stekla in keramike na ALUO predstavlja
okolje za znanstveno in kreativno delo v povezavi
z drugimi umetniškimi in humanističnimi vedami. Bistvena lastnost študija je njegova izbirnost.
Spodbujamo občutljivost študentov za iskanje
odgovorov na družbene probleme. Naučijo se delovati tako samostojno kot v skupini ter prilagajati nove rešitve oblikovanja materiala unikatnemu
delu in industrijski proizvodnji. Vlogo oblikovanja materiala so sposobni umestiti v okvir
umetnosti, gospodarstva ali družbe.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Konserviranje in
restavriranje likovnih del
Smeri:
Δ Konserviranje/restavriranje slik in polihromirane plastike
Δ Konserviranje/restavriranje stenskih slik in
kamna
Trajanje: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

UL ALUO
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Kiparstvo
Trajanje: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Kiparstvo je izobraževanje študentov v samostojne ustvarjalce, ki bi poznali in
obvladovali ne le tisto znanje in izkušnje, ki jim
omogočajo izdelavo samostojnih umetniških del,
pač pa tudi znanje in izkušnje s področij, s katerimi so njihove sposobnosti lahko povezane: galerijski sistem, sistemi predstavljanja in razstavljanja, družbene in socialne funkcije umetnosti ter
njen pomen pri integracijskih procesih v družbi.
Poleg usmerjanja študentov k poglobljenemu
znanju in sposobnostim za umetniško izražanje
je enako pomembno tudi umetniško raziskovanje, ki ob neprestanem razvoju umetnosti ter
širjenju tehnik, medijev in pristopov predstavlja
tisti element umetniškega dela, ki omogoča širino, razvoj in perspektivo, prihodnjo razsežnost in
odprt pristop k umetnosti danes.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Konserviranje in restavriranje likovnih del je poglabljanje osnov ter nadgrajevanje
znanja in vedenja, ki sta potrebna za raziskovalne
in razvojne naloge ter za samostojno načrtovanje,
izvajanje in vodenje zahtevnih projektov.

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

Oblikovanje vizualnih
komunikacij
Smeri:

Δ Grafično oblikovanje
Δ Ilustracija
Δ Fotografija
Δ Interaktivno oblikovanje
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Magistrski študij je usmerjen v poglabljanje
osnovnega znanja, izkušenj in veščin iz dodiplomskega študija. Na tej stopnji naj bi študent
razvil osebne ustvarjalne sposobnosti, tehnično
usposobljenost in teoretično znanje za samostojno kreativno delo na različnih področjih vizualnih komunikacij: fotografija, grafično oblikovanje, ilustracija in interaktivno oblikovanje.
Fotografija
Izobraževanje na drugi stopnji je logično nadaljevanje izobraževanja na prvi stopnji. Cilj te smeri
je izobraževanje profesionalcev, ki obvladajo tako
teorijo kot kreativno fotografsko prakso, na samostojnih fotografskih projektih uporabne fotografije in moderne umetnosti. Študij fotografije
na ALUO tako predstavlja okolje za znanstveno
in kreativno delo v mediju fotografije v povezavi
z drugimi umetniškimi in humanističnimi vedami. Študent specifične kompetence pridobiva
skozi 6 modulov, ki zajamejo celoten ustvarjalni
fotografski prostor.
Grafično oblikovanje
To je izobraževanje grafičnih oblikovalcev na
najvišji kakovostni ravni po individualnem študijskem programu, s pridobivanjem znanja v

izbrani smeri študija in polnim razvijanjem individualnih ustvarjalnih sposobnosti posameznika.
Z raziskovanjem in eksperimentiranjem želimo
spodbuditi inovativnost in nadarjenost posameznika v smeri iskanja novih pristopov koncipiranja in vizualnega izražanja komunikacijskih
vsebin, ki vključujejo vse izrazoslovje v stroki,
tako knjižno oblikovanje, oblikovanje embalaže,
tipografijo, plakat in druge oblike. Vzgajati skušamo študente, predane najvišjim estetskim in
etičnim standardom.
Ilustracija
Ilustracija kot predmet na oddelku za oblikovanje
obstaja od leta 1993. Predmet smo uvedli zaradi
potrebe po izobraževanju na področju ilustracije
in vizualnih komunikacij. Pred tem so ilustratorji
prihajali iz vrst slikarjev in kiparjev, ker predmeta ali smeri te vrste ni bilo. S širjenjem medijev
in področij, kot so knjiga, časopis, oglaševanje,
strip, karikatura, filmska animacija, filmska in
televizijska grafika ter digitalni mediji, kjer je
ilustracija pomemben oblikovalski element, se je
pojavila potreba po temeljitejši in celovitejši izobrazbi na tem področju.
Interaktivno oblikovanje
Predmet Interaktivno oblikovanje smo uvedli
zaradi potrebe po izobraževanju na področju
novih medijev. Pred tem so oblikovalci s tega
področja prihajali iz vrst grafičnih oblikovalcev,
saj predmeta ali smeri te vrste ni bilo. S širjenjem
medijev in področij, kot so oglaševanje, strip,
karikatura, filmska animacija, filmska in
televizijska grafika ter digitalni mediji, se je
pojavila potreba po temeljitejši in celovitejši
izobrazbi na tem področju.
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
DRUGE STOPNJE

Slikarstvo
Smeri:
Δ Slikarstvo
Δ Grafika
Δ Video in novi mediji
Trajanje: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120

UL ALUO
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Temeljni cilji programa:
Univerzitetni magistrski študijski program druge
stopnje Slikarstvo predstavlja poglobljeno osnovo
za profesionalno umetniško delovanje in za nadaljnje izobraževanje študentov. Omogoča jim
pridobivanje sposobnosti za samostojno in aktivno umetniško delovanje v sodobni umetnosti
ter na sorodnih področjih družbenega življenja
in dela, kjer so potrebne estetske spretnosti in
inovativen pristop. S tem, ko študente spodbuja
k razvijanju analitičnih in metodičnih spretnosti ter pretehtanega in kritičnega mišljenja, jim
magistrski program Slikarstvo nudi dragocene
kompetence, ki se lahko prenesejo ter uporabijo
na različnih področjih strokovnega in družbenega življenja. Jedro programa je študentova umetniška produkcija in z njo povezan magistrski
projekt, sestavljen iz umetniškega dela in njegove
teoretične obrazložitve.

Biotehniška fakulteta
(UL BF)

Naslov:

Jamnikarjeva ul. 101,
1000 Ljubljana

Spletna stran: www.bf.uni-lj.si/
E-mail:

info@bf.uni-lj.si

Telefon:

01/320 30 00

Faks:

01/256 57 82

PREDSTAVITEV FAKULTETE
Temeljno poslanstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je univerzitetno, visokošolsko
strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo,
ki zadeva vede o živi naravi (biologija, mikrobiologija) ter kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
(gozdarstvo, zootehnika, agronomija) ter z njimi
povezane proizvodne tehnologije (lesarstvo, živilstvo, biotehnologija). Skupna podlaga vseh študijskih in znanstvenih disciplin na UL BF so naravni viri (zemlja, prostor, rastlinstvo, živalstvo,
voda). Usmeritev fakultete v proučevanje naravnih virov in v trajnostno gospodarjenje z njimi

postavlja fakulteto med tiste družbene ustanove,
ki jih mora imeti vsak narod, ki želi oblikovati
in ohraniti svojo identiteto. Raziskovanje in izobraževanje, povezano z vedami o življenju in
naravi, nalaga UL BF tudi veliko odgovornost,
da ustvarja strokovne in znanstvene podlage ter
krepi družbeno klimo za trajno harmonično sožitje med človekom in naravo.

MAGISTRSKI PEDAGOŠKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM 2. STOPNJE

Biološko izobraževanje
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Agronomija
Trajanje študija: 2 leti

UL BF
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Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Agronomija je poglobiti znanja in
metode, povezana z naravoslovnimi osnovami
in tehnološkimi postopki rastlinske pridelave v
neločljivi povezavi s celostnim gospodarjenjem s
kmetijskim prostorom in varstvom okolja. Diplomanti pridobijo poglobljena naravoslovna znanja,
ki so osnova za sodobne tehnologije kmetijske
pridelave in varstva okolja, strokovne kompetence v poljedelstvu in travništvu ter strokovna in
metodološka znanja za gospodarjenje s kmetijskim prostorom in varovanje okolja, usposobljeni
pa so tudi za znanstvenoraziskovalno delo na teh
področjih.

Temeljni cilji programa:
Cilj študijskega programa Biološko izobraževanje je izobraziti pedagoško in strokovno visoko
usposobljenega in motiviranega učitelja biologije, ki bo kos izzivom časa pri poučevanju bioloških vsebin na gimnazijah, srednjih strokovnih
in poklicnih šolah ter v višjih razredih osnovne
šole. Diplomant je sposoben povezati in uporabiti pridobljeno znanje v kompleksnih, nepredvidljivih in raznovrstnih okoliščinah, pri čemer se
tesno povezujejo tri sestavine: spoznavna (znanje
in razumevanje), akcijska (poklicne sposobnosti)
in čustveno-motivacijska (stališča in vrednote).
Diplomant pridobi kompetence s področja učinkovitega poučevanja, sposobnost sodelovanja z
delovnim in družbenim okoljem, usposobljen je
za stalen poklicni razvoj in ima ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti. Poleg tega ima
razvite kompetence, ki se nanašajo na predmet in
vsebino poučevanja, na razred (komuniciranje,
metodika, vodenje razreda, preverjanje in ocenjevanje znanja), šolo in profesionalnost.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Biotehnologija

Ekologija in biodiverziteta

Smer:
Δ Sistemska biotehnologija
Δ Splošna biotehnologija

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Temeljni cilji programa:
Cilj magistrskega študijskega programa druge
stopnje Ekologija in biodiverziteta je izobraziti diplomanta s temeljnim znanjem ekologije, ki je osnova za poznavanje vloge organizmov na različnih
ravneh ekosistema ter za razumevanje in prepoznavanje sprememb v naravi in v našem neposrednem
okolju. V okviru programa se študenti seznanijo
z različnimi okolji, organizmi kot nosilci pretoka
energije in kroženja snovi ter z zakonitostmi, ki so
se tam izoblikovale. Spoznajo abiotske in biotske
dejavnike (vključno z vplivom človeka), od katerih je odvisno pojavljanje oziroma izginotje vrst in
populacij ter postavljajo meje njihovega razširjanja.
Seznanijo se tudi z možnostmi preprečevanja in
blaženja sprememb v naravnih sistemih. Program
podaja kritična znanja, potrebna za uresničevanje
ciljev mednarodnih konvencij o varstvu narave.
Možnosti zaposlitve diplomantov so tudi v upravnih ustanovah, zaposlijo se lahko kot samostojni
raziskovalci ali v raziskovalnih ustanovah, kot kustosi v muzejih ali kot sodelavci ustanov za okoljsko svetovanje, v državnih in mednarodnih nevladnih organizacijah.

Temeljni cilji programa:
Poglavitni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Biotehnologija je zadovoljiti potrebe najsodobnejših tehnologij in znanj na različnih
področjih biotehnologije. Program poleg klasičnih pedagoških pristopov namenja več pozornosti
delu v projektnih skupinah, kjer se študenti srečajo z reševanjem problemov, tako v teoretičnem kot
praktičnem smislu, kar vodi k sposobnosti kritične presoje tematike, lastni inovativnosti in timskemu delu. Pridobljeno znanje omogoča interdisciplinarno razumevanje biotehnologij v procesih
pridobivanja biosurovin, zdravilnih učinkovin,
izboljšanih sort kmetijskih rastlin in pasem živali ter pri varovanju okolja. Študenti se seznanijo
s posebnostmi posameznih biotehnologij, njihovimi razvojnimi možnostmi z vidika visokih tehnologij in pomenom dodane vrednosti proizvodov
visoke tehnologije. Seznanijo se tudi z aplikacijami biotehnologij, ki zagotavljajo okoljevarstven
pristop in obnavljanje naravnih virov. Posebnega
pomena je razvijanje občutka za smotrno povezovanje klasičnih proizvodnih tehnologij z novimi
tehnologijami, ki pretežno temeljijo na spreminjanju genomov delovnih organizmov z namenom,
da bi njihove proizvodne lastnosti čim bolj ustrezale zahtevam učinkovitega proizvodnega procesa
kakovostnih proizvodov ob zavestnem varovanju
okolja in ekonomski uspešnosti proizvodnje.
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Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Ekonomika naravnih
virov

Gozdarstvo in upravljanje
gozdnih ekosistemov

Trajanje študija: 2 leti

Smer:
Δ Ekologija in upravljanje gozdov
Δ Ohranjanje narave, rekreacija in turizem v
gozdnem prostoru
Δ Gozdarsko podjetništvo in inženirstvo

Število kreditnih točk (ECTS): 120

UL BF
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Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje Ekonomika naravnih virov je namenjen pridobitvi
splošnih in specifičnih ekonomskih znanj na širokem področju upravljanja z naravnimi viri. Študenti se usposobijo za razumevanje ekonomskih
in pravno-političnih razsežnosti na ravni kmetij,
podjetij, nevladnih skupin in državne uprave.
Pridobijo tudi temeljne veščine za gospodarjenje
in upravljanje v kmetijstvu in sorodnih vedah.
Študij je zasnovan multidisciplinarno, projektno
in gradi nov razvojni profil diplomantov, ki bo
prevzel ključna odgovorna mesta v gospodarstvu
in državni upravi pri upravljanju naravnih virov.

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Gozdarstvo in upravljanje gozdnih
ekosistemov je študentom posredovati celovito znanje o gozdovih in jih usposobiti za gospodarjenje,
skladno z načeli sonaravnosti, večnamenskosti in
trajnosti upravljanja gozdov. Program sledi sodobnim evropskim trendom in v ospredje postavlja celovito ekosistemsko upravljanje gozdov. Za diplomante magistrskega študija obstaja več možnosti
zaposlitve v javni gozdarski službi, gospodarskih
družbah, šolstvu in znanosti, v prihodnosti tudi
v samostojnem podjetništvu (npr. ekoturizem,
zasebni biroji, ki se ukvarjajo z gozdarskim svetovanjem, biološko inženirstvo, načrtovanje sanacij
ekoloških žarišč, upravljanje visokogorskega sveta).
Naraščale bodo tudi možnosti za opravljanje najzahtevnejših nalog v upravnih organih za varstvo
narave in v organizacijah za varstvo narave, za perspektivna področja veljajo novinarstvo, komuniciranje z javnostmi, gozdarska politika, komunala in
ekološko ravnanje z odpadki.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Hortikultura

Krajinska arhitektura

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Hortikultura je s povezovanjem
različnih znanj iz naravoslovja in tehnologije
študente usposobiti za pridelavo hortikulturnih
rastlin ob hkratnem upoštevanju sonaravnega
razvoja kmetijskega prostora. Pridobljeno znanje
omogoča interdisciplinarno razumevanje pridelave in uporabe kakovostnih hortikulturnih rastlin
tako za potrebe varne hrane kot ohranjanja kulturne krajine oziroma človekovega bivalnega
okolja. Magistri hortikulture se lahko zaposlijo v
raziskovanju in razvoju, trženju in storitvenih dejavnostih, javnem sektorju, sadjarsko-vinogradniško-vrtnarski proizvodnji, pridobljena znanja pa
jih usposobijo tudi za samozaposlitev kot samostojni podjetniki, svetovalci, neodvisni cenilci).

Temeljni cilji programa:
Študenti se usposobijo za najzahtevnejša planerska in projektantska dela v krajinskem prostoru,
za aplikativno raziskovalno delo pri razvoju ter
varstvu kulturne in naravne krajine, za okoljska
(varstvena) načrtovanja ob posegih v prostor in v
zavarovanih območjih ter za projektiranje mestne
in zunajmestne krajine. Pridobljena znanja obsegajo izbrane okoljske vsebine ter v prostorsko razvojno načrtovanje usmerjene predmete, posebej
turizma in rekreacije, podeželja, zelenih sistemov
v mestu in zunajmestnem prostoru ter zavarovanih območjih, prenovo zgodovinskih parkov
in vrtov. Značilnost načrtovalskih predmetov je
ukvarjanje z dejanskimi prostorskimi vprašanji.
Delo poteka na terenu ob sodelovanju z naročniki in z javnostjo, veliko je intenzivnih delavnic
in seminarjev, ki se praviloma zaključijo z javno
predstavitvijo rezultatov (razstave, katalogi, brošure).
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Lesarstvo

Mikrobiologija

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Lesarstvo je vzgojiti strokovnjaka,
ki je sposoben reševati najzahtevnejše raziskovalne, razvojne, tehnološke in organizacijske naloge,
opravljati samostojno razvojno in raziskovalno
delo ter v skladu s sodobnimi izzivi skrbeti za
vsestranski razvoj stroke pri trajnostni rabi lesa.
Diplomanti pridobijo znanje in sposobnost samostojnega reševanja sodobnih izzivov, pri čemer
stremimo k temu, da bi bila lesna surovina ustrezno vrednotena, oplemenitena in izkoriščena, da
bi bili proizvodi visokokakovostni s čim večjim
vložkom inovativnosti in razvoja, izdelani pa bi
bili na okolju prijazen način in z okolju prijaznimi materiali ter da bi bili kakovostno oblikovani.
Za njihov uspeh na trgu pa je ključno tudi ustrezno trženje.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Mikrobiologija je izobraziti strokovnjake, ki imajo poglobljena znanja o vplivu
in delovanju mikroorganizmov na okolje, biotehnološko proizvodnjo in človeka. V okviru študija diplomanti pridobijo znanje in veščine dela
z mikrobi ter obvladajo vse elemente o varnem
delu v mikrobiološkem laboratoriju. Prav tako
pridobijo ustrezne veščine pisnega in ustnega poročanja o rezultatih svojega dela in pridobivanja
informacij s pomočjo sodobnih informacijskih
virov. Zaradi široke izobrazbe imajo diplomanti
možnost zaposlitve v izobraževanju, raziskovanju
in razvoju, na področju trga in storitvenih dejavnosti (velika, srednja in manjša biotehnološka
podjetja, blagovna borza, gospodarska interesna
združenja, zavarovalnice itd.), v javnem sektorju
(EU-administracija, ministrstva, agencije, skladi,
zbornice, kontrolne in certifikacijske organizacije, organizacije za varstvo potrošnikov itd.) ter samozaposlitve (samostojni podjetnik, svetovalec,
neodvisni cenilec).

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Molekulska in
funkcionalna biologija

Ohranjanje narave in
naravnih vrednot

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je s pomočjo načinov poučevanja, ki spodbujajo ustvarjalnost, kritično
razmišljanje, urijo ustno in pisno komuniciranje
in poudarjajo praktične izkušnje v laboratoriju,
izobraziti magistra molekulske in funkcionalne
biologije, ki je:
Δ dobro podkovan v temeljnem naravoslovnem
znanju, potrebnem za delovanje na področju
molekulske in funkcionalne biologije (predvsem v poznavanju sodobnih molekularno-bioloških, mikroskopskih, histoloških, citoloških
ter elektrofizioloških in etoloških metod), ter
v specifičnem biološkem znanju, ki ga študent
pridobi skozi obvezne in izbirne predmete;
Δ dobro pripravljen za samostojno delo v različnih
laboratorijih v gospodarstvu in negospodarstvu,
kjer je potrebno strokovno mnenje molekularnega, strukturnega ali funkcionalnega biologa,
in tudi za delo v znanstvenoraziskovalnih laboratorijih ter upravnih službah;
Δ pripravljen na vseživljenjsko učenje oziroma nadaljevanje študija do doktorata iz molekulske,
strukturne in/ali funkcionalne biologije in sorodnih znanstvenih področij;
Δ pripravljen na profesionalne izzive moderne
družbe.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Ohranjanje narave in naravnih vrednot je
usposobiti strokovnjaka z znanjem in veščinami
s področja ohranjanja narave in varstva naravne
dediščine, poznavanja tehnoloških osnov pridelave hrane ter upravljanja s prostorom in surovinami. Namen študija je doseganje interdisciplinarnosti različnih ved, povezave naravnega okolja,
agroekosistemov, socioekonomskih in filozofskih
vidikov trajnostne izrabe narave in prostora, posebej zavarovanih predelov ter presojo upravičenosti posegov v okolje in naravo s strani človeka.
Spodbuja spremljanje stanja okolja ter evaluacijo
ukrepov za zmanjšanje škodljivih antropogenih
vplivov v zavarovanih predelih. Diplomanta odlikuje poznavanje domače, evropske in mednarodne okoljske, prostorske in naravovarstvene zakonodaje ter aktivnosti in ukrepov, povezanih z njo.
Študij spodbuja celostno načrtovanje čim bolj
idealnega razmerja med človekovimi aktivnostmi
in ohranjeno ter zavarovano naravo.
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Prehrana

Znanost o živalih

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Prehrana je posredovati poglobljena teoretična znanja iz temeljnih naravoslovnih
vsebin, iz specifičnih vsebin prehranskih znanosti, kontaminacije, toksikologije oz. varnosti
hrane, načrtovanja prehrane, prehranskega izobraževanja, prehranskega inženiringa, analitike
hrane, razvoja, znanstvenega komuniciranja in
raziskovanja. Diplomanti so usposobljeni za najzahtevnejša in najodgovornejša dela pri načrtovanju, organiziranju, kontroli in vodenju prehrane,
dietetike in klinične prehrane, alternativnih in
specialnih oblik prehrane, za prehransko izobraževanje in svetovanje, za posebne naloge v živilski
in farmacevtski industriji, za analitiko hrane in
delo v kontrolnih analitičnih, inšpekcijskih, razvojnih ter raziskovalnih laboratorijih ter za raziskovalno delo, povezano s prehrano.

Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje Znanost o živalih je namenjen poglabljanju in razširitvi znanja iz zootehnike. Gre predvsem za znanja,
potrebna za učinkovito in trajnostno uravnavanje
proizvodnih sistemov reje živali zaradi proizvodnje hrane in drugih koristi z okoljskih, naravoslovnih in družboslovnih vidikov. Študij je zato
zasnovan interdisciplinarno in multidisciplinarno, kar je nujno za profil strokovnjaka zootehnike, ki mora biti usposobljen za razumevanje splošnih naravoslovnih in znanstvenoraziskovalno
vidikov zootehnike in najzahtevnejših strokovnih
nalog. Program ima torej dva temeljna cilja: razviti specifična znanja in veščine, ki študentom
omogočajo zaposlitev na odgovornih mestih v
živinorejski proizvodnji in predelavi, na drugih,
s kmetijstvom povezanih področjih in v izobraževanju, ter razviti poglobljena temeljna znanja,
potrebna za nadaljevanje študija na doktorskem
programu.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Živilstvo
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
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Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Živilstvo je posredovati poglobljena teoretična znanja iz temeljnih naravoslovnih
vsebin, znanosti o živilih in analitiki živil, varnosti hrane, živilskega inženirstva ter metod razvoja in raziskovanja. Diplomanti so usposobljeni za najzahtevnejša in najodgovornejša dela pri
načrtovanju, organiziranju, kontroli in vodenju
proizvodnje hrane, za upravljanje kakovosti s težiščem na higieni in varnosti hrane, za kreiranje in
razvoj novih tehnoloških procesov in novih izdelkov, za delo v kontrolno-analitičnih laboratorijih
in inšpekcijskih službah ter za raziskovalno delo.
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Ekonomska fakulteta
(UL EF)

Naslov:

Kardeljeva ploščad 17,
1000 Ljubljana

Spletna stran: www.ef.uni-lj.si/
E-mail:

info@ef.uni-lj.si

Telefon:

01/589 24 00

Faks:

01/589 26 98

PREDSTAVITEV FAKULTETE
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
ustvarja in širi znanje, ki je za študente najboljša popotnica v svet, za gospodarstvo pa najdonosnejša naložba. UL EF je viden član skupine
najkakovostnejših evropskih poslovnih in ekonomskih šol z jasno prepoznavnim pomenom za
slovensko gospodarstvo in gospodarstvo osrednje
in jugovzhodne Evrope ter z najvišjimi mednarodnimi učnimi in raziskovalnimi standardi, zaradi
katerih je skupaj s svojimi študenti in diplomanti
privlačna tako za slovensko kot mednarodno gospodarstvo.

EKONOMSKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Bančni in finančni
management

Denar in finance

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje Denar
in finance izhaja iz temeljnega cilja na poglobljen
način razvijati študentova znanja in sposobnosti,
ki zadevajo denar in finance, ter ga s tem usposabljati za raziskovalno in razvojno delo. Pridobljena znanja in spretnosti študente usposobijo
za razvijanje samostojnega razumevanja denarja
in financ ter za kritično presojanje in reševanje
najtežjih vprašanj. Študij v programu Denar in
finance študente tudi navaja uporabljati sodobna
kvantitativna raziskovalna, analitična, računalniška in informacijska orodja. Diplomanti so usposobljeni za prevzemanje odgovornih delovnih
nalog v finančnih ustanovah doma in v tujini,
v centralni banki doma in v Evropski centralni
banki (ECB), v nefinančnih podjetjih, v upravi in
v visokošolskih izobraževalnih in raziskovalnih
ustanovah. Program pa jim omogoča tudi nadaljevanje študija na doktorskih programih doma in
v tujini, saj jim daje temeljito teoretično znanje o
denarju in financah ter potrebna znanja za empirična raziskovanja.
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Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Bančni in finančni management
je na predhodno pridobljenem znanju študentov
razviti in poglobiti njihovo poznavanje bančnega
in finančnega managementa v okviru podjetij in
finančnih ustanov ter jih usposobiti tako za raziskovalno delo kot za reševanje konkretnih problemov, povezanih s financami. Diplomanti so
usposobljeni za prevzemanje odgovornih delovnih nalog finančnih menedžerjev v podjetjih, pa
tudi za vodstvena dela v podjetjih, bankah, zavarovalnicah in drugih ustanovah, ki so povezane
s trgom kapitala. Glede na strukturo in vsebino
usmeritev so študentje na navedenih področjih
mednarodno konkurenčni. Pridobljena znanja
po usmeritvah pa obenem predstavljajo trdno
podlago za morebitno nadaljevanje akademskega
izobraževanja na doktorski ravni.

Trajanje študija: 2 leti

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Ekonomija

Javni sektor in
ekonomika okolja

Trajanje študija: 2 leti

UL EF
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Število kreditnih točk (ECTS): 120

Trajanje študija: 2 leti

Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje Ekonomija omogoča visoko stopnjo horizontalne in
vertikalne prehodnosti. Poleg tega pa s sistemom
izbirnih predmetov in možnostjo študija v angleškem jeziku omogoča študentom veliko izbirnost
študijskih vsebin in fleksibilno organizacijo študija. Na teh podlagah so izoblikovani tudi cilji
tega podiplomskega programa. Tako naj bi z njim
usposobili strokovnjake, ki so sposobni nadaljevati akademski tip izobraževanja na doktorskih
programih, ki zahtevajo temeljito ekonomsko
predznanje, in ki imajo najvišjo raven profesionalnega znanja, ki jih usposablja za vodstvena
dela v javni upravi, podjetjih – zlasti večjih – in
izobraževalnih organizacijah (ekonomskih in poslovnih šolah), za dela na najvišji in tudi srednji
vodstveni ravni v javnih zavodih, javnih podjetjih
in javni upravi ter na vseh tistih delovnih mestih,
ki zahtevajo najvišjo raven znanja o optimalnem
upravljanju sistemov. Diplomanti lahko najdejo
delo v ustreznih vladnih analitskih službah, v
bankah, novinarstvu in lokalnih državnih podpornih službah, na najvišji ravni v poslovodstvih
podjetij, kjer morajo razumeti narodnogospodarska gibanja in poslovanje podjetja, zlasti na strateški ravni, v najvišji in srednji ravni poslovodstev v podjetjih v javnem sektorju, kot so šolstvo,
zdravstvo, energetika, promet ipd.

Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Program Javni sektor in ekonomika okolja vsebinsko pokriva področja študija ekonomike in
managementa javnega sektorja in okolja v Sloveniji ter na širšem geografskem področju JV Evrope. Namenjen je diplomantom vseh področij, ki
želijo delati na področju javnega sektorja, kot na
primer inženirjem, pravnikom in podobno, saj
ne zahteva predhodnega znanja iz področja ekonomskih in poslovnih ved. Po drugi strani pa je
namenjen tudi zaposlenim v javnem sektorju, ki
željo nova znanja s področja ali nadgradnjo obstoječih znanj. Vsebinsko nudi sistematični študij
ekonomike in managementa javnega sektorja ter
okoljevarstvene ekonomike in managementa. Gre
za enoten program z dvema moduloma izbirnih
predmetov, ki pokrivajo področja Managementa
in ekonomika javnega sektorja ter Ekonomike
in managementa okolja. Prvi in drugi semester
programa sta enotna, v tretjem semestru pa študent izbere izbirne predmete, ki jih nadgradi s
projektnim delom. Zadnji, četrti semester je v
celoti namenjen izdelavi magistrskega dela. Na ta
način študent v drugem letniku poglobi znanje iz
izbranega področja in v okviru projektnega dela
pripravi nastavek za izdelavo magistrskega dela,
ki sledi v zadnjem semestru. Diplomanti se bodo
lahko zaposlovali v različnih inštitucijah javnega
sektorja: v javnih podjetjih in podjetjih, ki delujejo v dejavnostih gospodarskih javnih služb (ener-

EKONOMSKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Kvantitativne finance
in aktuarstvo
Smeri:
Δ Kvantitativne finance
Δ Aktuarstvo
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Magistrski program Kvantitativne finance in aktuarstvo je namenjen tako zaposlenim iz različnih
ustanov finančnega sektorja kot diplomantom različnih dodiplomskih programov. Cilj programa je,
da se slušatelji seznanijo s specifičnostmi zavarovalništva in financ. Študenti v okviru skupnih in
specifičnih predmetov usmeritve usvojijo temeljna
znanja iz aktuarstva, zavarovalništva, statistike in
financ, ki jih potrebujejo za zaposlitev in ustrezno
delovanje v prej omenjenih sektorjih. Glede na
metodološko zahtevnost in intenzivnost študija se
zahteva ustrezno znanje matematike, mikroekonomije in makroekonomije. S tega vidika je študij
poleg diplomantov ekonomskih oz. poslovnih ved
primeren predvsem za študente z bolj tehničnim
predznanjem. Program ponuja dve temeljni usmeritvi: Kvantitativne finance in Aktuarstvo. Prva
usmeritev Kvantitativne finance podaja znanja, ki
dajejo večjo težo modeliranju, upravljanju tveganj
in odločitvam, povezanimi z vrednotenjem, izborom in upravljanjem finančnih naložb. Na drugi
strani usmeritev Aktuarstvo usposablja predvsem
tiste posameznike, ki si želijo pridobiti ustrezna
znanja za analizo, upravljanje in obvladovanje tveganj znotraj finančnih ustanov, predvsem tistih
tveganj, ki vplivajo na obveznosti finančnih ustanov, natančneje zavarovalnic.
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getika, telekomunikacije), v javnih zavodih (šole,
kulturne ustanove, raziskovalne in zdravstvene
organizacije, športne inštitucije), v privatnih podjetjih, kjer so potrebna znanja s področja ekonomike in managementa okolja, ter v javni upravi,
kjer gre za delovna mesta, vezana na svetovanje
pri oblikovanju ekonomske politike in zakonodaje s proučevanega področja ter v regulatornih
inštitucijah.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Management

Management in
ekonomika v
zdravstvenem varstvu

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
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Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje
Management izhaja iz temeljnega namena na
poglobljen način razvijati študentova poslovodstvena (menedžerska) znanja in sposobnosti ter
s tem usposabljati študente za raziskovalno in
razvojno delo, povezano predvsem s splošnim
poslovodenjem (angl. general management) in
organizacijo. Študent v njem odkriva »umetnost«
učinkovitega poslovodenja podjetij in drugih
organizacij. Pridobljena znanja in spretnosti ga
usposabljajo za razvijanje razumevanja pojavov v
menedžmentu, za raziskovalno in razvojno delo
na zadevnem področju in za razreševanje najtežjih notranjih vprašanj organizacije in njenega
okolja, pa tudi vprašanj poslovodenja celih organizacij, njihovih funkcijskih in drugih poslovnih
področij. Študij v programu Management študenta tudi navaja uporabljati sodobna kvantitativna raziskovalna, analitična, računalniška in
informacijska orodja pri razreševanju problemov
v menedžmentu.

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilji magistrskega študijskega programa druge stopnje Management in ekonomika v
zdravstvenem varstvu so diplomantom posredovati in pri njih razviti naslednja temeljna znanja, razumevanje in kompetence: na poglobljen,
analitičen in integrativen način razviti poslovodstvena oziroma menedžerska in ekonomska znanja ter sposobnosti in s tem diplomante
usposobiti za poslovodenje organizacij, ki delujejo v zdravstvenem varstvu, ter za obvladovanje
zahtevnih sistemov in procesov v zdravstvenem
varstvu; seznaniti diplomante s celotnim naborom ekonomskih vprašanj, ki se pojavljajo v
sistemu zdravstvenega varstva; na poglobljen način razviti znanja in razumevanje tržnih mehanizmov, ustanov, konceptov in oblik odzivanja
ter vplivanja poslovnih in drugih (npr. vladnih,
neprofitnih) subjektov na dogajanja v širšem
okolju, v katerem se izvaja zdravstveno varstvo;
razviti zmožnost razumevanja vplivov zunanjega
okolja (globalno/lokalno okolje v vseh njegovih
razsežnostih) na različnih ravneh (socialni, ekološki, finančni ipd.) na funkcioniranje in management organizacij zdravstvenega varstva; razviti
celovitejše razumevanje odnosov in povezanosti
med procesi, ljudmi ter različnih ravni delovanja
organizacij v različnih poslovnih položajih; razviti sposobnosti diplomantov za samostojno reševanje zahtevnejših in nerutinskih strokovnih
problemov ter vprašanj organizacije in okolja,
pa tudi vprašanj poslovodenja celih organizacij,

EKONOMSKA FAKULTETA

INTERDISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Management v športu
Sodelujoče članice UL:
Ekonomska fakulteta, Fakulteta za šport
Smeri:
Δ Management športnih organizacij
Δ Vodenje v športu
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Interdisciplinarni magistrski študijski program
druge stopnje Management v športu diplomantom zagotavlja pridobitev usposobljenosti za
obvladovanje novih tehnik in metod dela ter hitrega vključevanja v delo in s tem izoblikovanje
kompetentnejšega strokovnjaka. V programu se
visoko vrednoti povezovanje akademskega znanja
s potrebami prakse, kar ugodno vpliva na zaposljivost diplomantov, še posebej v različnih (dobičkovnih in nedobičkovnih) športnih organizacijah pri nas, kjer usposobljenost zlasti vodilnega
kadra ponekod ne zadovoljuje potreb po sodobnem znanju na tem področju. Diplomanti študijskega programa so po eni strani usposobljeni
za konkretno reševanje problemov, ki jih prinaša
sodobna demokratična družba, sposobni so analizirati in predvideti procese, ki se bodo odvijali v
prihodnosti, sposobni pa so tudi kreirati sodobne
trende v športu in menedžementu v športu ter
jim slediti.
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njihovih funkcijskih delov in drugih področij,
ki zahtevajo poglobljen in analitičen pristop k
opredelitvi problemov in iskanju ustreznih rešitve v kontekstu družbeno odgovornega in etično korektnega ravnanja; usposobiti diplomanta
za iskanje novih virov znanja na strokovnem in
znanstvenem področju ter za uporabo sodobnih interdisciplinarnih znanstvenoraziskovalnih
metod pri raziskovanju vprašanj managementa
in ekonomike v zdravstvenem varstvu.
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Mednarodno poslovanje

Podjetništvo

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje Mednarodno poslovanje izhaja iz temeljnega namena
na poglobljen način razvijati študentova znanja in
sposobnosti, povezana z mednarodnim poslovanjem ter s tem usposabljati študente za raziskovalno in razvojno delo v zvezi z razumevanjem
različnosti mednarodnega poslovnega okolja
in trgov, tehnik, oblik, organizacije in vodenja
procesov mednarodnega poslovanja podjetij in
drugih organizacij. Študenti s pomočjo vsebin
programa in raznovrstnih metod dela razvijajo znanja, sposobnosti in veščine za učinkovito
in uspešno vodenje, organiziranje in poslovanje
mednarodno delujočih podjetij in drugih organizacij. Pridobljena znanja in spretnosti jih usposabljajo za razumevanje pojavov v mednarodnem
poslovnem okolju, sprememb trgov, za raziskovalno in razvojno delo v mednarodno delujočih
podjetjih in drugih organizacijah ter za razreševanje funkcijskih in procesnih problemov z vidika
notranjega okolja mednarodno rastočega podjetja
v dinamičnem mednarodnem poslovnem okolju.
Obenem jih tudi usmerjajo v uporabo sodobnih
kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih,
analitičnih metod in informacijskih orodij pri
obravnavi problemov, povezanih z mednarodnim
poslovanjem.

Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje Podjetništvo je namenjen zlasti študentom, ki načrtujejo svojo kariero kot menedžerji ter (so)lastniki dinamičnih in tehnološko naravnanih malih
podjetij. Program usposablja študente za sodelovanje v procesih preoblikovanja podjetij, ki sledijo razvoju tehnoloških in organizacijskih znanj,
s poudarkom na podjetniškem prestrukturiranju
večjih podjetij in poslovnih sistemov, pa tudi v
neprofitnih organizacijah, ki morajo poslovati
učinkovito in naravnano k potrebam uporabnikov ter zagotavlja najvišjo raven znanja in zmožnosti v podjetništvu za posameznike, ki sodelujejo v oblikovanju razvojnih programov in razvojne
politike podjetništva na lokalni, regionalni, nacionalni in globalni ravni ter v vseh organizacijah,
od finančnih do svetovalnih in izobraževalnih, ki
podpirajo razvoj podjetništva in inovacij.

EKONOMSKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Poslovna informatika

Poslovna logistika

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Poslovna informatika je oblikovati
profil strokovnjaka poslovne informatike, ki neposredno in kreativno vodi in/ali sodeluje pri razvoju, uporabi in vzdrževanju metodoloških, tehnoloških ter ekonomskih komponent poslovnega
informacijskega sistema in vodenju informacijskih centrov, lahko pa se usmeri v problematiko
strateške prenove poslovanja ob uporabi sodobne
informacijske tehnologije. Ta strokovnjak s svojim znanjem spodbuja in usmerja izvajanje projektov prenove in informatizacije poslovanja ter
pomaga vodstvenim delavcem sprejemati hitre in
pravilne odločitve pri pomembnih taktičnih in
strateških nalogah glede informacijske tehnologije in metodologije ter kasneje spremljati učinke
teh odločitev in jih po potrebi usmerjati in/ali
neposredno uresničevati. Tovrsten strokovnjak
predstavlja nepogrešljiv vezni člen v projektnih
skupinah med strokovnjaki določene stroke, na
primer menedžmentom (pri opredelitvi nove
poslovne strategije, poslovnega modela ter poslovnih procesov in njihove informatizacije) in
računalniškimi strokovnjaki (pri zagotavljanju
strateškega načrtovanja, razvoju in uporabi informacijske tehnologije).

Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje Poslovna logistika izhaja iz temeljnega namena, da
omogoči na poglobljen način razvijati študentova
znanja in sposobnosti managementa logističnih
sistemov in logističnih verig. Gre tako za sposobnost obvladovanja zapletenih proizvodnih in distribucijskih sistemov in tokov blaga, informacij in
finančnih tokov znotraj podjetij kot za sposobnost
vzpostavljanja strateških izhodišč povezovanja
podjetij v oskrbovalnih verigah s ciljem ustvarjanja konkurenčnosti in poslovne uspešnosti. S
tem želimo usposabljati študente za raziskovalno
in razvojno delo, povezano z nabavnimi, prodajnimi in proizvodnimi procesi v podjetjih (tokovi
blaga v proizvodnji in skladiščenju, distribuciji in
obratni (razbremenilni) logistiki …), predvsem
pa za raziskovalno-razvojno delo pri načrtovanju,
snovanju in managementu lokalnih, regionalnih
in globalnih logističnih sistemov in oskrbovalnih
verig.
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Poslovodenje in
organizacija

Računovodstvo in revizija

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje Računovodstvo in revizija izhaja iz temeljnega namena prispevati k razvoju znanj računovodstva,
revizije in davčnega svetovanja. Študentom posreduje znanje in sposobnost poglabljanja znanja
iz poslovodnega in finančnega računovodstva:
poslovodnega in strateškega računovodstva, računovodstva finančnih instrumentov, finančne
analize, notranjega in zunanjega revidiranja ter
optimalne kombinacije dejavnikov za uporabo
davčnega ščita pri obračunu različnih vrst davkov. Diplomanti so usposobljeni za vodilna in
vodstvena delovna mesta v računovodstvu, reviziji (notranji) in davčnem svetovanju v podjetjih
in drugih organizacijah, pri računovodskem in
davčnem svetovanju ter zunanji reviziji v revizijskih organizacijah, v svetovalnih organizacijah,
ki se ukvarjajo z računovodskim in davčnim svetovanjem, v računovodstvu in notranji reviziji v
javnem sektorju, državni upravi itd.

Temeljni cilji programa:
Cilji magistrskega študijskega programa druge
stopnje Poslovodenje in organizacija so naslednji: poglobitev znanj iz splošnega menedžmenta
za celovito in raziskovalno podprto obvladovanje
zahtevnih ekonomskih in poslovnih problemov;
zagotovitev razumevanja sodobnih procesov
globalizacije in izzivov, s katerimi se sooča sodoben menedžer; razvijanje veščin za poglobljeno strokovno delo na najzahtevnejših področjih
poslovne prakse; usposobitev za timsko delo in
samostojno reševanje problemov, ki se pojavljajo v vsakem podjetju; usposobitev za samostojen poglobljen študij in raziskovanje ob uporabi
primerne raziskovalne metodologije. Diplomanti
so sposobni opravljati odgovorne naloge v gospodarstvu, na začetku kot analitiki, kasneje kot
vodje, predvsem na različnih funkcijskih področjih. Poleg tega pridobijo dovolj potrebnih znanj
za morebitno uspešno nadaljevanje akademskega
izobraževanja na doktorskih programih v menedžmentu in poslovnih vedah.

Trajanje študija: 2 leti

EKONOMSKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Trženje

Turizem

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Trženje je izobraziti takšen profil
diplomanta, ki bo imel naslednje splošne in predmetnospecifične kompetence: sposobnosti za analize, sinteze in oblikovanja rešitev kompleksnih
trženjskih problemov v gospodarskih in negospodarskih organizacijah; sposobnosti za uporabo
raziskovalnih metod in postopkov ter razvijanja
kritične presoje trženjske prakse in ponujanih rešitev na trženjskem področju; sposobnost uporabljanja sodobnih trženjskih konceptov v trženjski
praksi; sposobnost avtonomnega reševanja tudi
najkompleksnejših vprašanj trženja; sposobnosti
za skupinsko strokovno delo v trženjskih in interdisciplinarnih timih; sposobnosti za učinkovito
komuniciranje z izvedenci tudi z drugih strokovnih področij; sposobnosti za dojemanje različnosti ter kulturnih in drugih razlik v mednarodnem
trženjskem kontekstu; občutljivost za etično refleksijo in angažiranje na svojem strokovnem področju; sposobnosti za samoučenje, prilagajanje
novim razmeram in ustvarjalno iskanje trženjskih rešitev v njih; sposobnosti za vodenje ljudi še
posebej pri trženjskem delu in kakovost tega dela
ter sposobnosti za spodbujanje novih podjetniško
naravnanih idej.

Temeljni cilji programa:
Temeljni namen magistrskega študijskega programa druge stopnje Turizem je prispevati k razvoju znanj in sposobnosti, potrebnih za uspešno
in učinkovito upravljanje projektov in programov
ter za uspešno vodenje poslovnih funkcij v pretežno ali deloma turističnih (pa tudi neturističnih)
podjetjih in organizacijah na lokalni, regionalni
in državni ravni. Cilj je vpisanim slušateljem ponuditi možnost nadgradnje oziroma zaokroženo
znanje o turizmu, ki naj bi omogočilo bolj strokovno in profesionalno vodenje podjetij, projektov in razvoja na tem področju. Študijski program
se nanaša tako na narodnogospodarsko dimenzijo turizma (le kot okvir za razumevanje pojava in
osnova za povezovanje in sodelovanje z vladnimi
in nevladnimi narodnogospodarskimi, regionalnimi in lokalnimi turističnimi organizacijami)
kot na menedžersko in podjetniško dimenzijo.
Podjetniška dimenzija izpostavlja predvsem menedžerske discipline za turistične menedžerje in
znanja iz podjetništva, tako pospeševanja podjetništva kot ustanavljanja malih podjetij v turizmu. Diplomanti s pridobljenimi znanji lahko nadaljujejo akademsko izobraževanje na doktorskih
programih.
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Fakulteta za arhitekturo
(UL FA)

Naslov:

Zoisova cesta 12,
1000 Ljubljana, p.p. 154

Spletna stran: www.fa.uni-lj.si/
E-mail:

tajnistvo@fa.uni-lj.si,
dekanat@fa.uni-lj.si

Telefon:

01/426 43 19,
01/200 07 62,
01/200 07 52

Faks:

01/425 74 14

PREDSTAVITEV FAKULTETE
Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani
je po splošnem prepričanju ena boljših srednjeevropskih arhitekturnih šol. Njeno raven kakovosti potrjujejo številni uspešni študenti in diplomanti, ki dosegajo zavidljive rezultate tako doma
kot v tujini, prav tako pa tudi kakovosten pedagoški kader, ki učinkovito pokriva večino sodobnih vidikov arhitekturnega ustvarjanja.

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Arhitektura

Urbanizem

Trajanje študija: 5 let

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 300

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj enovitega magistrskega študijskega
programa druge stopnje Arhitektura je usposobiti
strokovnjaka arhitekta za odgovorne naloge pri
arhitekturnem oblikovanju in projektiranju ter
urejanju prostora. Odgovornost arhitekta izhaja
iz pomena arhitekturnega oblikovanja, kakovosti
zgradb, njihove usklajenosti z okoljem ter iz spoštovanja naravne in mestne krajine, ki je v javnem
interesu. Profil arhitekta je zelo kompleksen, saj
mora biti sposoben razmišljati o ljudeh in njihovih prostorskih problemih v najrazličnejših merilih: od regionalno-planerskega merila do arhitekturne podrobnosti in obratno. Izhajati mora iz
sodobnih teoretskih in tehnoloških spoznanj, jih
nadgrajevati ter težiti k ravnovesju med funkcionalno-tehniško in umetniško komponento arhitekturnega snovanja. Izobrazbeni profil arhitekta
združuje tehnična, družboslovna in humanistična znanja v sposobnost urejanja in oblikovanja
prostora oziroma gradnje. Rezultati arhitekturnega snovanja so lahko družbeno priznani tudi kot
umetniška dela.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Urbanizem je usposobiti strokovnjaka za odgovorne naloge pri urbanističnem
načrtovanju in oblikovanju ter urejanju prostora.
Odgovornost arhitekta urbanista izhaja iz pomena
urbanističnega oblikovanja, kakovosti urbanističnih ureditev, njihove usklajenosti z okoljem, v spoštovanju naravne in mestne krajine, ki je v javnem
interesu. S študijskim programom se usposobi arhitekt urbanist z znanji teorije in kritike urbanizma, arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja,
urejanja prostora, varstva okolja, urbane geografije,
prostorske zakonodaje, prostorske ekonomije, prostorske sociologije, infrastrukturnih sistemov in
drugih prostorskih ved. Profil arhitekta urbanista
je zelo kompleksen, saj mora biti urbanist sposoben razmišljati o ljudeh in njihovih prostorskih
problemih v najrazličnejših merilih: od regionalno-planerskega merila do arhitekture in obratno.
Izobrazbeni profil arhitekta urbanista združuje
tehnična, družboslovna in humanistična znanja s
sposobnostjo urejanja in oblikovanja prostora oz.
gradnje urbanih struktur.
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Fakulteta za družbene vede
(UL FDV)

Naslov:

Kardeljeva ploščad 5,
1000 Ljubljana

Spletna stran: www.fdv.uni-lj.si/
E-mail:

tajnistvo@fdv.uni-lj.si,
dekanat@fdv.uni-lj.si

Telefon:

01/580 51 00

Faks:

01/580 51 02

PREDSTAVITEV FAKULTETE
UL FDV je največja interdisciplinarna, javna izobraževalna in raziskovalna ustanova v Sloveniji.
S svojimi bogatimi človeškimi viri, lastnim raziskovalnim inštitutom, osrednjo družboslovno
knjižnico in založbo razvija vrsto družboslovnih
disciplin, katerih preplet predstavlja optimalno
sinergijo sodobnih družboslovnih znanj. Njena
»diferenca specifika« so raznovrstni bolonjski študijski programi, ki so odprti drug do drugega in
ki temeljijo na prepletanju znanj ter spoznanj iz
vseh temeljnih družboslovnih disciplin. Ta splet
je nadgrajen s temeljitimi metodološko-informatičnimi in programsko specifičnimi znanji, ki

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Analiza evropske socialne
politike
Trajanje študija: 1 leto
Število kreditnih točk (ECTS): 60
Temeljni cilji programa:
– Seznaniti študente z institucionalnim in političnim kontekstom, v katerem se oblikujeta ter
na nacionalni ravni in na ravni Evropske unije
uveljavljata socialna politika in politika zaposlovanja.
– Soočiti študente z novimi problemi socialne
politike, ki nastajajo s stopnjevanjem integracije
Evropske unije.
– Dati študentom praktična znanja za analizo in
evalvacijo socialne politike.
– Omogočiti študentom uporabo teh znanj na
posameznih področjih socialne politike ob upoštevanju mednarodne komparativne in evropske dimenzije.
– Oblikovati ter izvajati program in izobraževalne metode, ki so prilagojeni večkulturni skupini študentov.
– Vključiti v program specifična kulturna in zgodovinska ozadja sodelujočih dežel iz severne,
južne in osrednje Evrope, da bi tako osmislili
nacionalne politike in identificirali različne scenarije socialne politike.
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jih dopolnjuje velik delež izbirnih vsebin, organizirana praksa pa študente vseh stopenj široko
strokovno in temeljito pripravi na vstop na trg
delovne sile. Prednost fakultete je tudi v tem, da
študente spodbuja k študiju v tujini in ga obenem
omogoča. Izhajajoč iz evropske razsvetljenske
tradicije fakulteta goji duh politične in nazorske
neodvisnosti, spoštovanja vseh različnosti, avtonomnosti in neformalne odnose s študenti. Tako
sooblikuje svobodomiselne, kritične, ustvarjalne,
komunikativne in podjetne mlade izobražence,
ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k
napredku slovenske družbe, s svojim znanjem pa
bogatijo univerzalno naravo človeške vednosti ob
istočasnem ohranjanju različnih vrednostnih sistemov in kulturnih identitet.

Program ni razpisan v študijskem letu 2016/2017

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Diplomacija

Družboslovna
informatika

Trajanje študija: 1 leto

UL FDV
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Število kreditnih točk (ECTS): 60

Trajanje študija: 1 leto

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilji magistrskega študijskega programa
Diplomacija so: praktično in teoretično usposobiti podiplomske študente za strokovno diplomatsko delovanje tako v ožjem (kot instrument
izvajanja zunanje politike subjekta mednarodnih
odnosov, ki ga predstavljajo) kot v širšem smislu
(tj. kot izhodišče kakršnega koli mirnega reševanja sporov med subjekti).

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Študij poleg praktičnih znanj ponuja tudi zgodovinska, teoretsko-aplikativna, mednarodnopravna, ekonomsko-politična in jezikovno-kulturna
znanja, pri čemer je študentu prepuščena možnost
široke izbire tem, ki jih poleg diplomatskih znanj,
spretnosti in mišljenja želi podrobneje poznati.

Temeljni cilji programa:
Program omogoča specializacijo družboslovnoinformatičnih ter metodološko-empiričnih znanj.
Poglablja razumevanje medsebojnega vplivanja
sodobne družbe in novih informacijskih ter komunikacijskih tehnologij. Študenta tudi usposablja za kritično empirično raziskovanje družbenih
pojavov in regularnosti, ki so povezane z novimi
tehnologijami, s specifičnih (izbirnih) družboslovnih vidikov (sociološkega, kulturnega, socialnopsihološkega, organizacijskega itd.). Poleg tega
študenta usposablja tudi za načrtovanje informacijskih sistemov v sodobnih družbah, pri čemer
so poudarjeni družboslovni vidiki načrtovanja,
implementacije in ovrednotenja takšnih sistemov.
Temeljni cilji študija so:
– poglobiti razumevanje medsebojnega vplivanja
sodobne družbe in novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij;
– usposobiti študenta za statistično-metodološko
korektno in tudi kritično empirično raziskovanje družbenih pojavov in regularnosti, ki so povezane z novimi tehnologijami;
–usposobiti študenta za načrtovanje in evalvacijo spletnih aplikacij, spletnih storitev in drugih
uvedb sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma sistemov.

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Program ni razpisan v študijskem letu 2016/2017

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Etnične študije

Evropske študije

Trajanje študija: 1 leto

Trajanje študija: 1 leto

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Temeljni cilji programa:

Temeljni cilji programa:
Poglavitni cilj programa je usposobiti študente
za samostojno strokovno, analitično, raziskovalno, praktično in znanstveno delo, povezano z
družboslovnimi vidiki evropskih študij. Program
nadgrajuje dodiplomski program s konceptualno-metodološkimi in z analitično-raziskovalnimi
pristopi k predmetom obravnave ter s poglabljanjem poznavanja posameznih problematik in politik Evropske unije.
Diplomanta magistrskega programa v prvi vrsti
odlikuje kombinacija interdisciplinarne širine poznavanja evropskih tem, poglobljenega poznavanja posameznih tematik ter opremljenost s konceptualnimi in metodološkimi znanji.

– Pridobiti in poglobiti teoretična in praktična
znanja o etničnih študijah.
– Poglobiti metodološka znanja, povezana z etničnimi študijami, posebej še znanja za primerjalno proučevanje ob upoštevanju multidisciplinarne/interdisciplinarne narave etničnih študij.
– Pridobiti in razviti znanja in veščine za upravljanje odnosov v mikro- in makrookoljih, vključno
s pogajanji, ter za zgodnje odkrivanje, preprečevanje, upravljanje in/ali razreševanje konfliktov,
vključno z usposabljanjem posrednikov, mediatorjev in arbitrov.
– Usposabljanje za zahtevno strokovno, raziskovalno in znanstveno delo, povezano z etničnimi
študijami (proučevanja etničnosti) kot podlago
za uspešen nadaljnji razvoj akademskih karier
diplomantov ali za strokovno kariero v urejanju in upravljanju odnosov ter preprečevanju,
upravljanju in/ali razreševanju konfliktov.
– Prispevek k razvoju in uspešnemu uresničevanju etnične politike in zakonodaje ter zaščite
različnih manjšin in k boljši usposobljenosti
državnih, javnih in zasebnih ustanov ter organizacij za delovanje v etnično pluralnem okolju.
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Komunikologija

turnih praks, ki so sestavni del sodobne medijske
družbe. Izbirni predmeti pokrivajo produkcijski,
tekstualni in recepcijski vidik medijske kulture
ter jo umeščajo v širši kontekst družbenih in kulturnih sprememb.

Trajanje študija: 1 leto
Število kreditnih točk (ECTS): 60
Program ima 2 modula:
Δ Komuniciranje in družba
Δ Medijske študije in popularna kultura

UL FDV
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Temeljni cilji programa:
Program ponuja intenziven enoletni študij širokega spektra sodobnih tematik komunikologije
in medijskih študij. Študente spodbuja k multidiscplinarnemu ukvarjanju s sodobnimi teoretičnimi, konceptualnimi in empiričnimi trendi v
raziskovanju medijev in komuniciranja.
Prvi modul (Komuniciranje in družba) postavlja
komunikologijo v širši interdisciplinarni okvir
družboslovja in razčlenjuje specifične pojave
družbenega komuniciranja v sodobnem globaliziranem svetu. Delovanje starih in novih medijev,
politično komuniciranje, organizacijsko komuniciranje, medosebno in skupinsko komuniciranje,
nastopanje predstavnikov civilne družbe in družbenih gibanj, reprezentacije popularne kulture
itd. postavlja v okvir lokalnega multikulturnega
in globalnega interkulturnega komuniciranja ter
jih razčlenjuje v političnih, socialnih, diskurzivnih in psiholoških razsežnostih. V tem okviru se
med drugim posebej usmerja na vprašanja javne
retorike, dialoškosti, deliberacije, oblikovanje
identitet, različnosti, multikulturnosti, komuniciranja v odnosih moči, odnosih do manjšin.
Drugi modul (Medijske študije in popularna kultura) se osredotoča na kulturni vidik medijskega
komuniciranja v “starih” in “novih” medijih ter
pri tem izhaja iz širokega nabora disciplin, ki so
povezane z medijskimi študijami (antropologije,
kulturnih študij, sociologije kulture, urbane sociologije …). Študij medijske kulture je tu umeščen
v širši kontekst popularne kulture in drugih kul-

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Kulturologija – kulturne
in religijske študije
Trajanje študija: 1 leto
Število kreditnih točk (ECTS): 60
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je oblikovanje profila magistra kulturologije, ki bo združeval radovednost
za različne kulturne prakse in življenjske sloge s
sposobnostjo njihovega umeščanja v širše kontekste razumevanja in razlage. Navsezadnje živimo
v času, ko procese modernizacije, globalizacije in
informatizacije družbe spremlja izrazita diverzifikacija različnih oblik kulturnih izrazov, tako da
danes tako rekoč ni posameznika, ki se mu ne bi
bilo treba nenehno gibati med različnimi ravninami kulturnih artikulacij, na primer med visoko
in nizko, lokalno in globalno kulturo ipd. Ker v
teh povezavah nastajajo tudi naše identitete, bi
bilo mogoče reči, da je kultura celo človekovo
primarno okolje, pri čemer so magistri kulturologije s svojim poznavanjem in sposobnostmi analize teh procesov usposobljeni tako za samostojno
raziskovalno delo na tem področju kot za delo v
različnih ustanovah in podjetjih, ki se tako ali
drugače dotikajo kulture.

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Program ni razpisan v študijskem letu 2016/2017

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Mediji in pravo

Mednarodni odnosi

Trajanje študija: 1 leto

Trajanje študija: 1 leto

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Temeljni cilji programa:
Podiplomski študij Mediji in pravo je interdisciplinarni program druge stopnje, namenjen poglabljanju zgodovinsko-teoretskih in uporabnostnih
znanj s temeljnih področij komunikologije in prava, ki zadevajo vsakdanje družbenokomunikacijsko delovanje posameznikov, skupin in ustanov,
ter sorodnih disciplin, ki obravnavajo zakonitosti
in družbeno regulacijo komunikacijskih procesov. Pomembna značilnost študija je v njegovi
naravnanosti na praktična vprašanja družbene
regulacije komunikacijskih procesov in varovanje
demokratičnih temeljev komunikacijskih odnosov v slovenski družbi.
Vsebino progama narekuje izjemno hiter razvoj
množičnih medijev in informacijske dejavnosti,
ki so ga še zlasti pospešili digitalizacija televizije, razvoj računalniškega komuniciranja z internetom ter konvergenca medijev. Študij odpira
mnoga nova vprašanja o zakonitostih komunikacijskih procesov in njihovi zakonski regulaciji,
še zlasti z vidika komunikacijskih pravic kot dela
temeljnih človekovih pravic. Sodobni globalizacijski procesi bi bili brez tega razvoja preprosto
nemogoči, kritično razumevanje in regulacija teh
procesov pa je pogoj za omejevanje negativnih
posledic globalizacije.

Temeljni cilji programa:
Magistrski program Mednarodni odnosi je zasnovan tako, da študentu omogoča, da postane
kompetenten poznavalec mednarodnih odnosov.
Program gradi na interdisciplinarnosti ter poznavanju discipline in njenih praktičnih vrednosti:
od klasičnih vsebin, aktualnih procesov in odnosov v globalizirani družbi do pridobivanja metodološko-teoretičnih in praktičnih znanj. Posebna
pozornost je namenjena magistrskemu delu kot
samostojnemu raziskovalnemu projektu s proučevanjem aktualnih tem v mednarodnih odnosih,
pri čemer študenti v sodelovanju s svojimi mentorji temo magistrskega dela izberejo sami.
Namen programa je usposobiti podiplomske
študente za strokovno, analitično, znanstveno in
praktično delovanje v mednarodnih odnosih:
a) v organih državne uprave na nacionalni in na
subnacionalni ravni, katerih dejavnost ima tudi
mednarodno komponento, še posebej pa na
ministrstvu za zunanje zadeve, ministrstvu za
obrambo in v notranjem ministrstvu;
b) v domačih in tujih svetovalnih, raziskovalnih
in izobraževalnih ustanovah javnega in zasebnega značaja, ki se profitno ali neprofitno ukvarjajo s problematiko mednarodnih odnosov ali
same vstopajo v mednarodne odnose;
c) v mednarodnih nevladnih in vladnih organizacijah, bodisi splošnih (univerzalnih glede na področje delovanja) bodisi specializiranih, kjer se
magistri mednarodnih odnosov lahko zaposlijo
kot strokovnjaki ali kot diplomati.
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Novinarske študije

Obramboslovje

Trajanje študija: 1 leto

Trajanje študija: 1 leto

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Temeljni cilji programa:
Program izpolnjuje pričakovanja študentov, diplomantov novinarstva na prvi stopnji in številnih novinarjev, ki želijo svoje praktične izkušnje
razširiti in teoretsko poglobiti. Uvedbo programa
novinarskih študij na drugi stopnji narekujejo:
razvoj novinarske stroke v Sloveniji, prizadevanja
za profesionalizacijo novinarske dejavnosti ter siceršnje (spremenjene) medijske in družbene okoliščine.
Podiplomski program predvideva, da bo študentova prednostna usmeritev sicer izbrani medij,
vendar pa bo želel poglobljeno in kritično, tudi
samostojno raziskovalno, spoznavati delovanje
medijev v družbi, vpliv novinarskih besedil, njihove zlorabe, moč in nemoč ter meje novinarskega poklica. Poglobljeni študij izbranih vsebin
bo nadgrajeval temeljna dodiplomska znanja za
kritično samorefleksijo, obenem pa diplomantom
drugih smeri omogočil, da z izbranimi vsebinami
nadomestijo primanjkljaj pri temeljnih novinarskih predmetih.

Temeljni cilji programa:
Podiplomski magistrski študijski program Obramboslovje je program, ki združuje znanja
družbenih ved, humanistike, zaščite okolja, varnostnih in vojaških študij. Program usposablja
študente za delovanje pri analiziranju, vodenju,
upravljanju, svetovanju in odločanju v nacionalnovarnostnem sistemu Slovenije ter v mednarodnih varnostnopolitičnih in vojaškopolitičnih
organizacijah. Program je obogaten z rezultati
raziskovalnega dela na Obramboslovnem raziskovalnem centru, kjer potekajo mednarodne
raziskave o kriznem upravljanju, obrambnem
prestrukturiranju in konverziji, načinih popolnjevanja oboroženih sil, prepadu med civilnim in
vojaškim okoljem, sodobnem voditeljstvu v oboroženih silah, mirovnih operacijah. Poleg tega pa
vključenost raziskovalcev in pedagogov na katedri za obramboslovje v Programsko skupino Obramboslovje ter v projekte kriznega upravljanja,
civilno-vojaških odnosov, načinov popolnjevanja
oboroženih sil in odnosa javnega mnenja do varnosti v Sloveniji zagotavlja izjemno veliko število podatkov in ugotovitev iz empirije sodobne
mednarodne varnosti, neposredno uporabne za
empirično in metodološko izobraževanje podiplomskih študentov. Program Obramboslovje na
FDV je primerljiv s programi obrambnih, vojnih
študij, študij reševanja konfliktov, študij mednarodne varnosti ter vojaških in strateških študij, ki
potekajo na uglednih tujih univerzah.

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Odnosi z javnostmi

Politologija – analiza
politik in javna uprava

Trajanje študija: 1 leto
Število kreditnih točk (ECTS): 60

Trajanje študija: 1 leto

Temeljni cilji programa:
Podiplomski program Odnosi z javnostmi je
nastal na eni strani zaradi razvoja komunikologije kot znanstvene discipline, na drugi strani pa
zaradi potreb po poklicnem izobraževanju. Odnosi z javnostmi so ena pomembnejših disciplin
sodobne komunikologije. Analiza mednarodne
primerljivosti kaže, da v članicah evropske skupnosti, v ZDA in Avstraliji obstajajo univerzitetni
programi odnosov z javnostmi v različnih okvirih
in kombinacijah: kot samostojni programi ali kot
del drugih, predvsem komunikoloških programov ali programov poslovnih šol, in to tako na
dodiplomski kot na podiplomski ravni. V Sloveniji obstajajo jasno izražene potrebe po tovrstnem
izobraževanju. Podiplomski program Odnosi z
javnostmi bo kot prvi samostojni univerzitetni
program na tem področju v Sloveniji postavil temelje razvijanja znanstvene discipline ter izobraževanja visoko usposobljenih kadrov tega področja. Program predstavlja teoretične in praktične
vidike znanstvene discipline ter poklicne prakse,
pri čemer posebej izpostavlja raziskovanje, strateško planiranje, operativno izvajanje in vrednotenje učinkovitosti prakse odnosov z javnostmi.

Število kreditnih točk (ECTS): 60
Temeljni cilji programa:
Cilj tega podiplomskega študija je razvijati ustrezna teoretična in empirična znanja z vidika politične znanosti in prispevati k modernizaciji
upravljanja ter njegovi prilagoditvi slovenskemu
okolju. Upravljanje v širšem politološkem smislu
pojmujemo kot celovit proces, ki je tesno povezan s procesom oblikovanja politik – oba procesa
se ne le dopolnjujeta, ampak se v sodobnih državah vse bolj prepletata. Brez razumevanja ciljev
oblikovanja politik tudi ni smotrnega upravljanja. Poseben cilj študija je prispevati k razvoju
analitično podprtega oblikovanja politik na vseh
področjih in k razumevanju posebnega pomena
javnih služb, še posebej njihove odgovornosti za
delovanje celotnega upravno-političnega podsistema.
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Politologija – balkanske
študije

Politologija – politična
teorija

Trajanje študija: 1 leto

Trajanje študija: 1 leto

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Temeljni cilji programa:

Temeljni cilji programa:

– Oblikovanje profila politologa, specialista za
politiko Balkana

– Oblikovanje profila politologa, specialista za
politično teorijo

– Pridobivanje teoretičnih znanj o temeljnih pojmih in konceptih politične znanosti, vezanih na
Balkan, spoznavanje temeljnih smeri v zgodovini politične misli Balkana, seznanitev z glavnimi avtorji politične misli Balkana in glavnimi
idejami

– Poglabljanje teoretičnih znanj o temeljnih pojmih in konceptih politične znanosti

UL FDV

– Pridobivanje znanj o političnem sistemu držav
na območju Balkana
– Poglabljanje metodoloških znanj in učenje uporabe metod raziskovanja in analiziranja
– Usposobljenost za sporazumevanje in pisanje v
angleškem jeziku
– Usposobljenost za pisno in govorno izražanje

– Poglabljanje metodoloških znanj in učenje uporabe metod raziskovanja in analiziranja
– Usposobljenost za sporazumevanje in pisanje v
angleškem jeziku
– Usposobljenost za pisno in govorno izražanje
– Usposobljenost za kontekstualiziranje političnih procesov v kulturnem, družbenem in ekonomskem dogajanju v svetu
– Izobraziti strokovnjake – ne glede na to, ali
bodo delovali v državni upravi, poslovnem svetu ali bo njihovo delovanje zapisano javnosti, v
Ljubljani ali Bruslju – visoko usposobljene za
strokovno in politično komunikacijo z Evropo
in v Evropi.

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Sociologija

Sociologija – upravljanje
organizacij, človeških
virov in znanja

Število kreditnih točk (ECTS): 60
Program ima 3 module:
Δ Sociologija vsakdanjega življenja
Δ Okoljske in prostorske študije
Δ Študiji spola in spolnosti
Temeljni cilji programa:
Cilj programa je študente usposobiti za analizo
družbenih vprašanj, sintezo interdisciplinarnih
znanj, razvijanje kritične presoje, obvladovanje
raziskovalnih metod in organizacijo raziskovalnega dela, kooperativno delo ter etično refleksijo
in zavezanost profesionalni etiki.
Program je oblikovan modulsko in ponuja sodobna spoznanja teoretske in aplikativne sociologije.
Poseben poudarek je na kritični refleksiji družbenih vprašanj in sprememb v zahodnih poznomodernih družbah, procesih globalizacije in njenih
lokalnih družbenih učinkih ter na preučevanju
dolgoročnejših oz. zgodovinskih alternativ družbenega razvoja.

Trajanje študija: 1 leto
Število kreditnih točk (ECTS): 60
Program ima 3 module:
Δ Upravljanje in razvoj organizacij
Δ Upravljanje človeških virov in znanja
Δ Upravljanje javnih in neprofitnih organizacij
Temeljni cilji programa:
Razvoj človeških virov, oblikovanje na znanju temelječe družbe in delo z ljudmi kot nosilci znanj,
sposobnosti in kompetenc, ki so lahko strateška
prednost ali zaviralni dejavnik v razvoju organizacij, pred organizacije in njihov menedžment
postavlja številne nove izzive. Temeljni cilj programa Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja je pridobitev konceptualnih in analitičnih znanj in kompetenc, ki so
potrebna za spoprijemanje z navedenimi izzivi na
operativni in strateški ravni.
Program ima tri module, ki so prilagojeni študijski raziskovalni in profesionalni usmeritvi študentov.
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Strateško tržno
komuniciranje

Svetovne študije

Trajanje študija: 1 leto

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Program ima dva modula:
Δ Ameriške in svetovne študije
Δ Nemške študije

Temeljni cilji programa:
Program študente oskrbi z analitičnim in metodološkim znanjem, ki omogoča reševanje
kompleksnih nalog, povezanih s problematiko
načrtovanja strateškega tržnega komuniciranja. Izpostavi celostno, kritično in reflektivno
razumevanje okolja in procesov marketinga ter
tržnega komuniciranja, prav tako pa spodbuja
komunikativnost, javno nastopanje in pisno izražanje študentov, sposobnost timskega delovanja,
prožnost pri obvladovanju sprememb in visoko
strokovnost v smislu razčlenjevanja, določitve
zaporedja, usklajevanja delovnih nalog ter izbire
metod in načinov dela v skladu s sodobnimi standardi stroke tržnega komuniciranja.

Trajanje študija: 1 leto

Temeljni cilji programa:
Študenti se seznanijo z najosnovnejšimi značilnostmi ameriške oz. nemške družbe in političnega sistema oziroma svetovnega sistema in njegovih
politično-ekonomskih primerjalnih elementov,
obenem pa pridobijo tudi ustrezen raziskovalno-analitičen instrumentarij, ki omogoča kakovostno proučevanje sodobnih družbenih pojavov. Z
izbiro ustreznega modula pa študenti poleg osnov
razširijo polje svojega znanja na področju, ki jih
posebej zanima. Poseben del študija predstavljajo ekskurzije in enomesečni samostojni študij v
tujini, ki je namenjen izdelavi magistrskega dela.
S ciljem, da študenti svoja znanja razširijo tudi na
področja, ki jih osebno najbolj zanimajo, je izbirnost predmetov v programu Svetovne študije visoka – v okviru modula Ameriške študije študenti
izberejo dva predmeta, v okviru modula Nemške
študije pa izberejo štiri predmete.

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
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Upravljanje javnih in
neprofitnih organizacij

Varnostne študije

Trajanje študija: 1 leto

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je usposobiti diplomante
magistrskega programa Varnostne študije za aktivno in strokovno delovanje pri globalni, mednarodni, nacionalni in človekovi varnosti:

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je usposabljanje slušateljev za vodenje in upravljanje javnih in nejavnih
neprofitnih organizacij. Gre za interdisciplinarno
usposabljanje v vodenju in upravljanju, pri čemer
je poseben poudarek na selektivnem prenosu menedžerskih znanj iz profitnih v neprofitne organizacije ter na sodelovanju med javnim in zasebnim
sektorjem.

Trajanje študija: 1 leto

a) na vseh ravneh države oziroma državne uprave,
ki so vključene v mednarodne odnose, še zlasti
pa ministrstva za zunanje zadeve, ministrstva za
obrambo in notranjega ministrstva;
b) v domačih, tujih, javnih, zasebnih, profitnih,
neprofitnih, svetovalnih in izobraževalnih ustanovah, ki se ukvarjajo z varnostnimi vprašanji;
c) v mednarodnih nevladnih in vladnih organizacijah, katerih delovanje je usmerjeno na države, mednarodne vladne organizacije in druge
subjekte mednarodnega prava in mednarodnih
odnosov ter se ukvarjajo s vprašanji ene ali več
dimenzij sodobne varnosti (npr. mednarodno
humanitarno delovanje in razvojna pomoč).
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Fakulteta za elektrotehniko
(UL FE)

Naslov:

Tržaška 25, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.fe.uni-lj.si/
E-mail:

tajnistvo@fe.uni-lj.si,
dekanat@fe.uni-lj.si

Telefon:

01/476 84 11

Faks:

01/426 46 30

PREDSTAVITEV FAKULTETE
Glavna dejavnost Fakultete za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani je izobraževanje elektrotehniških strokovnjakov. Fakulteta izvaja tri prvostopenjske programe (Elektrotehnika, Aplikativna
elektrotehnika in Multimedijske komunikacije)
ter magistrski in doktorski študij Elektrotehnika. Fakulteta ima razvito mrežo mednarodnih
povezav in organizira znanstvena srečanja, omogoča udeležbo v mednarodnih raziskovalnih in
aplikativnih projektih ter spodbuja mobilnost
študentov in učiteljev. Diplomanti FE z znanjem,
pridobljenim na fakulteti, gradijo in vodijo elektrotehniško industrijo v Sloveniji ali pa se s svojim znanjem in sposobnostmi uveljavljajo v tujini.

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

INTERDISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Elektrotehnika

Uporabna statistika

Smer:
Δ Avtomatika in informatika
Δ Biomedicinska tehnika
Δ Elektroenergetika
Δ Elektronika
Δ Mehatronika
Δ Robotika
Δ Telekomunikacije

Sodelujoče članice UL:
Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za elektrotehniko, Medicinska fakulteta

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilji magistrskega študijskega programa
druge stopnje Elektrotehnika so zagotoviti vrhunsko strokovno znanje iz elektrotehnike, omogočiti učinkovito vključitev v razvojno-raziskovalno
delo, spodbujati kreativnost in kritičnost pri iskanju novih rešitev, dati sposobnost samostojnega
sledenja najnovejšim dosežkom v elektrotehniki
in njihove kritične presoje ter podati odlične temelje za doktorski študij. Diplomanti pridobijo široke in vrhunske kompetence, zato so zelo
konkurenčni in iskani za zasedbo strokovno zahtevnih delovnih mest v najrazličnejših podjetjih,
katerih dejavnost pokriva avtomatiko, biomedicinsko tehniko, elektroniko, energetiko, mehatroniko, robotiko, telekomunikacije pa tudi druga
področja industrije in gospodarstva.

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj interdisciplinarnega magistrskega
študijskega programa druge stopnje Uporabna
statistika je izobraževanje strokovnjakov, ki obvladajo tako temeljno znanje iz statistične teorije
kot tudi statistično znanje, ki je specifično za posamezna področja oziroma znanstvene discipline. Študentu bo omogočil obvladanje statistične
metodologije na izbranem področju, ga opremil
s poglobljenim razumevanjem statističnega sklepanja in mu ponudil praktično znanje, ki mu bo
omogočilo neposredno vključitev v delo v gospodarstvu oziroma javni sferi. Hkrati je cilj programa zagotoviti dovolj temeljnega znanja teoretične
statistike, da bo diplomant lahko samostojno razširil svoje kompetence na nova področja ali začel
lastno raziskovalno delo na področju statistike.
Študent ob vpisu izbere modul, ki mu določa dva
obvezna modulska predmeta in okvirno področje
dela pri praktičnem predmetu Statistično svetovanje ter magistrski nalogi. Predmete drugih modulov lahko izbere kot izbirne predmete.
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Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120

Moduli:
Δ Biostatistika
Δ Družboslovna statistika
Δ Ekonomska in poslovna statistika
Δ Tehniška statistika
Δ Uradna statistika

UL FE
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Fakulteta za farmacijo
(UL FFA)

Naslov:

Aškerčeva cesta 7,
1000 Ljubljana

Spletna stran: www.ffa.uni-lj.si/
E-mail:

tajnistvo@ffa.uni-lj.si

Telefon:

01/476 95 00

Faks:

01/425 80 31

PREDSTAVITEV FAKULTETE
Fakulteta za farmacijo je organizacijsko ena mlajših članic Univerze v Ljubljani, vendar s 50-letno
tradicijo izobraževanja za farmacevtsko in kliničnobiokemijsko stroko. Je edina s tovrstnimi programi v Sloveniji, sicer pa spada med srednje velike farmacevtske fakultete v Evropi. Fakulteta za
farmacijo je aktivna članica Evropskega združenja farmacevtskih fakultet in konzorcija Pharmine za postavitev mreže za zagotavljanje kakovosti
farmacevtskega izobraževanja in usposabljanja.
Značilnosti študija na UL FFA so visoka motiviranost študentov, velika interdisciplinarnost
programov, raznolikost študijskih pristopov in

dobra povezanost s potencialnimi delodajalci diplomantov, tako v gospodarstvu (farmacevtska
industrija, veledrogerije, predstavništva) kot v
javnem sektorju (lekarne, bolnišnice, medicinski
laboratoriji). Velik poudarek dajemo vključevanju študentov v raziskovalno delo na vseh treh
stopnjah izobraževanja. Fakulteta omogoča študentom opravljanje študijskih obveznosti na 40
univerzah v Evropi, s katerimi ima podpisane
sporazume o izmenjavi študentov. Med študijem
študentje pridobijo potrebno znanje, spretnosti in
kompetence, kar se kaže v dobri zaposljivosti naših diplomantov.

oblike zdravil s klasičnimi, biotehnološkimi ter
nanotehnološkimi postopki oblikovanja; vrednoti in spremlja farmacevtsko-tehnološke lastnosti zdravil; analizira humane biološke vzorce
v kliničnobiokemičnih laboratorijih, vrednoti
rezultate ter njihovo uporabnost v diagnostiki in
zdravljenju z zdravili; strokovno svetuje in vzgaja
paciente pri vročanju zdravil na recept ali brez recepta o njihovi pravilni in varni uporabi; sodeluje
pri oblikovanju zakonodaje in reševanju etičnih
vprašanj pri izdelavi, prometu in uporabi zdravil.
V okviru študija študent opravi tudi praktično
usposabljanje in državni strokovni izpit skladno
z evropsko direktivo 2005/36/ES in slovensko
zdravstveno zakonodajo, kar mu omogoča zaposlitev v reguliranem poklicu farmacevt kjer koli
v EU brez pripravništva in dodatnih zahtev po
znanjih, razen znanja jezika članice EU.

ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM DRUGE STOPNJE

Trajanje študija: 5 let
Število kreditnih točk (ECTS): 300
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj enovitega magistrskega študijskega
programa druge stopnje Farmacija je usposobiti
diplomanta za opravljanje reguliranega poklica
farmacevt, to je strokovnjaka za izvajanje strokovnih del in nalog kjer koli na farmacevtskem
področju (lekarniška dejavnost, industrija, kliničnobiokemični in analizni laboratoriji, regulacijski organi). Študent v času izobraževanja in
usposabljanja usvoji potrebna znanja, veščine in
prve izkušnje, povezane z zdravili, da lahko: načrtuje in izvede sinteze, analize, izolacije in karakterizacije zdravilnih učinkovin in pomožnih
snovi; vrednoti biološke in biofarmacevtske značilnostih zdravila in farmakokinetične ter farmakodinamske karakteristike zdravilne učinkovine
v organizmu; načrtuje in izdela farmacevtske
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Farmacija

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Industrijska farmacija

Laboratorijska
biomedicina

Trajanje študija: 2 leti

UL FFA
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Število kreditnih točk (ECTS): 120

Trajanje študija: 2 leti

Temeljni cilji programa:
Namen magistrskega študijskega progama druge
stopnje Industrijska farmacija je, da diplomanti
naravoslovnih (kemijski, biotehnični, biotehnološki in drugi) in tehničnih programov (strojništvo, elektrotehnika in drugi) po zaključeni prvi
bolonjski stopnji pridobijo ustrezno izobrazbo
druge stopnje za delo v farmacevtski industriji
pri proizvodnji zdravil. Študijski program nudi
širok nabor obveznih in izbirnih vsebin, ki zagotavljajo potrebna znanja o materialih, tehnoloških postopkih, analitiki, zagotavljanju kakovosti
ter industrijski lastnini, zakonodaji in predpisih.
Program nudi specializirana znanja iz izdelave
zdravil ter zagotavlja možnost vključitve v delovanje farmacevtske industrije od razvoja in industrijske izdelave do registracije in trženja zdravil
(vendar ne v reguliranem poklicu farmacevt).

Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Laboratorijska biomedicina je izobraziti strokovnjake za delovna mesta analitika
v medicinskih laboratorijih različnih ožjih področij v laboratorijski medicini in v raziskovalnih
ustanovah ter za delovna mesta v dejavnostih,
ki so povezana z laboratorijsko medicino, kot
so zastopništva, industrija ali državni organi.
Diplomanti lahko samostojno izvajajo zahtevne
analize biološkega materiala, vrednotijo laboratorijske metode, vrednotijo rezultate analiz in
preiskav ter njihovo uporabnost v diagnostiki in
spremljanju zdravljenja, spremljajo novosti in jih
uvajajo v laboratorijsko medicino, svetujejo pri
izboru dodatnih laboratorijskih preiskav ter se
prilagajajo strokovnim potrebam laboratorijske
diagnostike. Pridobijo tudi aplikativna znanja
raziskovalnega dela in temelje vodenja, upravljanja in zakonodaje.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Naslov:

Jamova cesta 2,
1000 Ljubljana

Spletna stran: www3.fgg.uni-lj.si
E-mail:

fgg@fgg.uni-lj.si,
dekanat@fgg.uni-lj.si,
tajnistvo@fgg.uni-lj.si

Telefon:

01/476 85 08

Faks:

01/425 06 81

UL FFA

(UL FGG)
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PREDSTAVITEV FAKULTETE
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze
v Ljubljani (UL FGG) skrbi za izobraževanje iz
gradbeništva, geodezije, okoljskega gradbeništva,
stavbarstva in prostorskega načrtovanja. Malo je
fakultet, kjer lahko študenti izbirajo med toliko
študiji, smermi, moduli in izbirnimi predmeti.
Skupna osnova vsem študijskim in znanstvenim
disciplinam na UL FGG so naravni viri – zemlja,
prostor, voda, zrak; naravni in umetni materiali
ter proizvodi. Fakulteta v življenju odpira mnoga
vrata. Z nje lahko diplomanti po nekaj letih izobraževanja in raziskovalnega dela pridejo do dobrih osnov za ustanovitev lastnega podjetja, za ra-

zvoj akademske kariere ali pa za delo v skupinah,
zbranih okrog pomembnih projektov. Študiji so
dinamični, spodbujajo podjetnost in ustvarjalnost ter ponujajo praktične poglede na reševanje
težav in izzivov družbe. Namenjeni so študentom
s posluhom za tehnične znanosti in z nagnjenjem
za uporabo računalništva, ki želijo prepletanje pisarniškega in dela na terenu. Diplomante uvršča
med graditelje pomembnih objektov, med načrtovalce pomembnih sprememb, omogoča jim pestro in zanimivo delo, z ustvarjalnimi izzivi ter
družbi in človeštvu koristno.
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Geodezija in
geoinformatika
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program Geodezija in geoinformatika je edini študijski program geodetske
smeri v Sloveniji. S pridobitvijo magistrske izobrazbe izpolnijo diplomanti tega študija najzahtevnejši pogoj za pridobitev licence Odgovorni
geodet. Ta licenca jim na široko odpira vrata na
geodetski trg dela.Študenti magistrskega študijskega programa druge stopnje Geodezija in geoinformatika pridobijo poglobljena in usmerjena
znanja ter veščine iz temeljnih področij geodezije in geoinformatike, ki so jih spoznali na prvi
stopnji študija geodezije. Prve tri semestre študija gradijo predvsem predmeti, ki na podrobnejši
način analizirajo vsa področja geodezije (globalni
navigacijski satelitski sistemi – GNSS in klasična
geodetska izmera, fotogrametrija, kartografija,
geodetske evidence idr.). Delo poteka v obliki
predavanj in seminarjev, poudarek pa je tudi na
praktičnih vajah. Četrti semester je rezerviran za
projektno nalogo in magistrsko delo. Magistri
inženirji geodezije imajo pri zaposlovanju neomejene možnosti predvsem tam, kjer potrebujejo geodetske strokovnjake s polnimi pooblastili
(zasebna geodetska in gradbena podjetja, državna uprava, svetovalna podjetja), nekatere pa čaka
tudi akademska kariera.

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Gradbeništvo

Vodarstvo in okoljsko
inženirstvo

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Le diplomanti magistrskega študijskega programa
druge stopnje Gradbeništvo lahko pridobijo licence za projektiranje in gradnjo najzahtevnejših stavb
ter inženirskih objektov. Cilj študija je zato usposobiti strokovnjaka s poglobljenim temeljnim znanjem na širšem področju gradbeništva, predvsem
pa z usmerjenim znanjem na ožjih področjih izbrane študijske smeri. Smeri študija se po vsebinah
ločijo že od prvega semestra, s široko možnostjo
izbirnih predmetov pa študent poleg predmetov izbrane smeri posluša tudi nabor predmetov drugih
smeri. Izrazito samostojna sta študija na smereh
Gradbene konstrukcije in Hidrotehnično inženirstvo, medtem ko imajo smeri Komunalno inženirstvo, Organizacija – informatika in Prometno
inženirstvo več skupnih predmetov.
Študij vključuje dvotedensko prakso v izbranem
podjetju in se zaključi z magistrskim modulom, ki
s pretežno seminarskim načinom dela privede do
izdelave zaključne naloge. Diploma druge stopnje
je tudi vstopnica za razvojno in raziskovalno delo
na izbranem področju v gradbeništvu. Zaposlitev magistri inženirji gradbeništva dobijo ne le v
projektivnih birojih in izvajalskih podjetjih, ampak tudi na inštitutih in zavodih, nekatere čaka
akademska kariera, mnoge bo pritegnilo trženje
in menedžment gradbenih storitev in proizvodov.
Študij gradbeništva ima razvito pestro mednarodno izmenjavo študentov in živahno sodelovanje z
gradbeno industrijo.

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Študent spozna vlogo in pomen vodarstva ter
varstva okolja in varstva ljudi pred delovanjem
okolja. Diplomant magistrskega študijskega programa Okoljsko gradbeništvo pridobi, glede na 1.
stopnjo, dodatna temeljna znanja iz naravoslovja
in tehnike, ki so nadgrajena s strokovnimi znanji
za skupinsko ali samostojno reševanje zahtevnejših
upravnih postopkov ter za planiranje, načrtovanje,
izvedbo in vzdrževanje zahtevnejših gradbenih
inženirskih objektov, povezanih z vodarstvom in
komunalnim inženirstvom ter okoljskimi gradnjami. Pri modulu Vodarstvo je poudarek na vodarsko-infrastrukturnih vsebinah gradbeništva, tj.
zdravstveni hidrotehniki (vodovod, kanalizacija,
čiščenje voda), zaščiti voda in vodnogospodarskih
sistemih. Pri modulu Okolje je težišče na okoljskem inženirstvu in modeliranju naravnih procesov ter urejanju vodnih teles, hudournikov in povirij. Diplomant je po ustrezni praksi usposobljen za
vodenje večjih vodarskih in/ali komunalnih podjetij, lahko sodeluje v upravnih organih, samostojno
projektira, vodi ali izvaja projekte, sodeluje pri gospodarjenju in vrednotenju nepremičnin, usklajuje
dela med investitorji, projektanti in izvajalci posegov v prostor, itd. Diplomant lahko pridobi licenco
za odgovornega projektanta pri Inženirski zbornici
Slovenije (IZS).
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Smeri:
Δ Gradbene konstrukcije
Δ Hidrotehnično inženirstvo
Δ Nizke gradnje

Program ni razpisan v študijskem letu 2016/2017

UL FGG
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Prostorsko načrtovanje

Stavbarstvo

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje vodi k poklicu prostorskega
planerja, ki načrtuje rabe tal, poteke infrastruktur, lokacije objektov in druge posege v prostor.
Deluje na ravni občin, regij, države in v mednarodnem prostoru. Študijski program je zasnovan
interdisciplinarno in poleg prostorskih ved zajema znanja iz družbenih, naravoslovnih, okoljevarstvenih in gradbeno-tehničnih ved, vključuje
pa tudi velik obseg terenskega dela, seminarjev,
sodelovanj z javnostmi. Študij je namenjen diplomantom 1. bolonjske stopnje raznih fakultet.
Program omogoča pridobitev licence (P) Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).
Zaposlitvene možnosti so v vseh dejavnostih, ki
se ukvarjajo z načrtovanjem slovenskega prostora,
zlasti pa v načrtovalskih birojih, občinskih službah in javni upravi.

Temeljni cilji programa:
Predlagani program je presečna množica želja
študentov, ki jih zanima delo v gradbeništvu v
širšem smislu, in jo predstavlja prazni prostor,
ki se pojavlja med področjem, ki ga pokriva arhitektura, in med področjem, ki ga pokriva del
gradbeništva, ki ga skrbi predvsem nosilna konstrukcija. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja
obseg te snovi še ni bil tako obsežen, da ga ne bi
bilo mogoče obravnavati po potrebi tako v okviru
»arhitekture« kot v okviru »gradbeništva«.
Zdaj smo v novem tisočletju, dobrih trideset let
po prvi energetski krizi, ki je ves sistem grajenega okolja v tehnološkem smislu postavila v popolnoma novo luč. Osnovna ideja pomembnosti
določene lokacije ter njenih geomorfoloških in
podnebnih značilnosti v okviru bioklimatskega
koncepta stavbe je spet našla pomembno mesto
v načrtovanju, gradnji in uporabi bivalnega in
delovnega okolja, ki jo formalizira Direktiva o
gradbenih proizvodih 89/106 s svojimi šestimi
bistvenimi zahtevami in
prenovljena Direktiva o energetski učinkovitosti stavb 2010/31/EU s ciljem blizu 0-energijske
stavbe.

V študijski program študente vpisujemo vsako
drugo leto.

V študijski program študente vpisujemo vsako
drugo leto.

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Naslov:

Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.fkkt.uni-lj.si/
E-mail:

info@fkkt.uni-lj.si,
dekanat@fkkt.uni-lj.si,
tajnistvo@fkkt.uni-lj.si

Telefon:

01/479 84 00

Faks:

01/241 92 20

UL FGG

(UL FKKT)
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PREDSTAVITEV FAKULTETE
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerze v Ljubljani goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje v kemiji, biokemiji,
kemijskem inženirstvu in tehniški varnosti, pri
čemer si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo
kakovost. Na osnovi lastnega raziskovalnega dela
ter svojih in tujih raziskovalnih dosežkov izobražuje vodilne znanstvenike in strokovnjake, ki so
usposobljeni za vodenje in uresničevanja trajnostnega razvoja ob upoštevanju izročila evropskega razsvetljenstva in humanizma ter človekovih
pravic. Svoje dosežke v znanosti in tehnologiji izmenjuje z drugimi univerzami in znanstvenoraz-

iskovalnimi ustanovami doma in po svetu. Tako
prispeva svoj delež v svetovno zakladnico znanja
in iz nje prenaša znanje v slovenski prostor. S sodelovanjem z gospodarstvom pospešuje uporabo
svojih raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov
ter prispeva k razvoju in napredku države. Svoje raziskovanje, izobraževanje in javno delovanje
FKKT UL utemeljuje na načelih profesionalne
odličnosti, zagotavljanja čim višje kakovosti, svobode ustvarjalnosti ter splošne akademske svobode sodelavcev in študentov. sprememb, omogoča
jim pestro in zanimivo delo, z ustvarjalnimi izzivi
ter družbi in človeštvu koristno.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE
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Biokemija
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Biokemija je usposobiti strokovnjake, ki bodo sposobni samostojno nadgrajevati in
poglabljati znanje iz biokemije in sorodnih področij. S pridobljenimi veščinami in znanjem bodo
izpolnili pogoje za zaposlitev kot poklicni biokemiki v farmacevtski, kemijski in drugih z biokemijo povezanih industrijah ter v javnem sektorju.
S pridobljenimi znanji in kompetencami lahko
nadaljujejo študij na tretji stopnji.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Kemija
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilji magistrskega študijskega programa
druge stopnje Kemija je usposobiti strokovnjake
ki bodo sposobni razvijati razširjeno znanje in razumevanje kemije, kar omogoča originalnost, razvoj in uporabo idej pri raziskovalnem delu. Med
študijem pridobljene kompetence omogočajo zaposlitev na delovnih mestih profesionalnih kemikov v kemijski in sorodnih industrijah ter javnih
službah; dovolj visok standard znanj, kompetenc
in učnih veščin pa je ustrezen tudi za samostojen
nadaljnji študij.

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Kemijsko inženirstvo

Kemijsko izobraževanje

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Kemijsko inženirstvo je usposobiti strokovnjake za poklicno kariero v kemijskem
inženirstvu, posredovati študentom znanja ter sodobna inženirska orodja, metode in tehnike, ki
so potrebni za raziskovalno-razvojno delo, povezano s kemijskimi produkti in procesi, usposobiti
študente za identifikacijo in reševanje zahtevanih
inženirskih problemov z uporabo inovativnih
eksperimentalnih tehnik, usposobiti študente
za prenašanje usvojenih znanj in sposobnosti na
druge, pri študentih vzgajati komunikacijske in
upravljavske sposobnosti. Diplomanti so strokovnjaki, ki se znajo vključevati v realne industrijske
procese in lahko na osnovi kemijsko inženirskih
znanj obravnavajo, analizirajo in načrtujejo procese.
Pridobljena znanja, kompetence in učne veščine
pa diplomantom omogočajo tudi samostojen nadaljnji študij.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Kemijsko izobraževanje je usposobiti študente za poučevanje kemije v srednjih
šolah (gimnazijah in srednjih strokovnih šolah z
večjim deležem kemijskega znanja). Diplomanti
imajo dovolj široko znanje kemije, splošne in specialne strokovne didaktike ter so usposobljeni za
pedagoško raziskovanje (raziskovanje v šoli). Le
tako izobraženi strokovnjaki suvereno, razumljivo in uspešno poučujejo kemijo, so se sposobni
vseživljenjsko izobraževati na strokovnem in specialno didaktičnem področju ter razvijati in posodabljati specialna didaktična znanja.
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Tehniška varnost
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa druge stopnje Tehniška varnost je usposobiti
strokovnjake, ki se bodo znali na osnovi analize
tveganja strateško vključevati v procese in bodo
lahko varnostna vprašanja obravnavali in analizirali pred izvedbo projektov, po izvedbi pa vodili
nadzor in načrtovali dodatne ukrepe.
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Fakulteta za matematiko in fiziko

Naslov:

Jadranska ulica 19,
1000 Ljubljana

Spletna stran: www.fmf.uni-lj.si
E-mail:

info@fmf.uni-lj.si,
dekanat@fmf.uni-lj.si,
tajnistvo@fmf.uni-lj.si

Telefon:

01/476 65 00

Faks:

01/251 72 81

UL AG
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77

PREDSTAVITEV FAKULTETE
Tradicija vrhunskega študija matematike in fizike na
ljubljanski univerzi se je začela z ustanovitvijo Univerze v Ljubljani leta 1919, katere prvi rektor je bil
svetovno znani matematik Josip Plemelj. Danes je
Fakulteta za matematiko in fiziko po kakovosti raziskovalcev in učiteljev ena najuspešnejših fakultet UL
z razvejanim sodelovanjem z inštituti in univerzami
po vsem svetu. Fakulteta ima približno 1200 dodiplomskih in 150 podiplomskih študentov. Študenti
Fakulteto za matematiko in fiziko v anketah že leta
uvrščajo med najboljše v državi. Fakulteta za matematiko in fiziko kot osrednja slovenska matematična
in fizikalna šola ponuja vrsto zanimivih in kakovostnih študijskih programov, povsem primerljivih z
najboljšimi svetovnimi univerzami.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Finančna matematika

Fizika

Trajanje študija: 2 leti

Smer:
Δ Fizika kondenzirane snovi
Δ Fizika jedra in osnovnih delcev
Δ Tehnična fizika in fotonika
Δ Računalniška fizika
Δ Matematična fizika
Δ Biofizika
Δ Astrofizika
Δ Meteorologija

Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje Finančna matematika je namenjen diplomiranim
finančnim matematikom in diplomantom drugih
programov prve stopnje, ki želijo poglobiti svoje
znanje o verjetnosti in optimizaciji ter pridobiti
nova ekonomsko-finančna znanja. Diplomanti
študijskega programa se lahko vključujejo v razvojno delo v finančnih ustanovah ali začnejo samostojno znanstveno-raziskovalno delo na ekonomskih raziskovalnih ustanovah.

UL FMF
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Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Primarni skupni cilj magistrskega študijskega programa druge stopnje Fizika je usposobiti
raziskovalce in strokovnjake z naprednim poznavanjem fizikalnih zakonitosti narave ter sposobnostjo analitičnega in kritičnega pristopa k
reševanju vsakovrstnih strokovno-raziskovalnih
problemov in nalog. Predlagane smeri predstavljajo zametek ožje specializacije, ki pa je ob razmeroma majhnem številu obveznih predmetov
dovolj prilagodljiva na hitre spremembe in povezovanja različnih področij. Sekundarno študijski
program omogoča študentom drugih, predvsem
tehniških in naravoslovnih študijskih programov,
poglobitev znanja o fizikalnih principih in zakonitostih, povezanih z njihovo ožjo usmeritvijo.
Študijski program temelji tako na obvladovanju
teoretičnih osnov kot na aplikaciji le-teh (v povezavi s praktičnim usposabljanjem).

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Jedrska tehnika

Matematika

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Jedrska tehnika je usposabljanje
strokovnjakov jedrske tehnike. Študijski program
ponuja študentom široko paleto temeljnih znanj
iz matematike, fizike, tehnike in računalništva,
katerih stična točka je jedrska tehnika. Diplomant svojo osnovno izobrazbo nadgradi z znanji
iz jedrske fizike in tehnologije. Pridobljena znanja
diplomantu omogočajo nadaljnje delo v znanosti,
tako na že izoblikovanih raziskovalnih področjih
in v delujočih raziskovalnih skupinah kot samostojno raziskovanje na novih področjih, kjer mora
raziskovalec sam utreti prve korake. Diplomanti
so s svojim strokovnim znanjem, veščinami in
komunikacijskimi sposobnostmi dobrodošli v
gospodarstvu, kjer so pripravljeni na obvladovanje in vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov
v energetiki in jedrski tehniki, na vzdrževanje
obstoječih in tudi na uvajanje novih tehnologij.
Poznavanje ekoloških vidikov energetike in jedrske tehnike omogoča magistrom jedrske tehnike
delovanje v javnih službah, ki se ukvarjajo z energetiko in nadzorom jedrskih objektov. Zaključen
študijski program je osnova za nadaljevanje študija na doktorskem programu.

Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje Matematika je namenjen diplomiranim matematikom, ki se želijo vključiti v razvojno delo v gospodarstvu ali začeti lastno raziskovalno delo,
povezano z matematiko, računalniško matematiko in teoretično mehaniko. Diplomantom se
zaradi razvitih sposobnosti analitičnega mišljenja, hitre učljivosti in zaradi številnih aplikativno
uporabnih znanj ponujajo brezštevilne možnosti
zaposlitve v razvojnih inštitutih, razvojnih oddelkih podjetij, povsod, kjer se uporablja matematično modeliranje, v podjetjih, ki se ukvarjajo z razvojem programske opreme, in v visokem šolstvu.
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DRUGE STOPNJE
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Medicinska fizika

Pedagoška fizika

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Medicinska fizika je izobraževanje
strokovnjakov medicinske fizike, ki bodo sodelovali pri tehnološko najzahtevnejših preiskavah
in zdravljenju v medicini, opravljali kontrolo teh
preiskav, imeli ključno vlogo v ekspertnem svetovanju, nadzoru, nakupih in vpeljavi vrhunske
medicinske tehnologije. Študijski program izobrazi strokovnjake, ki skrbijo za nadaljnje vključevanje fizikalnih znanosti v biomedicinske vede,
predvsem pri splošni diagnostiki in zdravljenju
raka, ter vključevanje v interdisciplinarne raziskave, povezane z medicinskofizikalnimi, biofizikalnimi in biomedicinskimi vedami. Po opravljenem študijskem programu so strokovnjaki
sposobni kritičnega ocenjevanja novih znanosti
in primerljivosti novih tehnologij za prenos v klinično prakso.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa druge stopnje Pedagoška fizika je usposobiti
študente za samostojno pedagoško in raziskovalno delo v okviru poklica učitelja fizike na vseh
stopnjah osnovnega in srednjega izobraževanja,
vključno s programi, ki dajejo poseben poudarek
naravoslovnim predmetom, delu z nadarjenimi
učenci in omogočajo maturo iz fizike. Poleg tega
je cilj študijskega programa tudi usposobitev za
poklice, katerih naloga je učinkovito in korektno
posredovanje ter predstavljanje znanstvenih izsledkov in tehnoloških dosežkov široki javnosti.

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM DRUGE STOPNJE

INTERDISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Pedagoška matematika

Računalništvo in
matematika

Število kreditnih točk (ECTS): 300
Temeljni cilji programa:
Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Pedagoška matematika je namenjen predvsem
izobraževanju gimnazijskih učiteljev matematike
in po strukturi ter po obsegu pedagoških vsebin
zadošča zahtevam za poučevanje matematike kot
samostojnega predmeta na vseh ravneh preduniverzitetnega šolanja. Diplomanti tega programa
lahko poučujejo matematiko v srednjih šolah
vseh smeri. Lahko se zaposlujejo na ustanovah,
ki se ukvarjajo z razvojem šolstva. Zaradi sposobnosti analitičnega mišljenja in uporabe informacijske tehnologije zlahka dobijo zaposlitev tudi v
gospodarstvu. Diplomanti so sposobni nadaljevati študij na tretji stopnji.

Sodelujoče članice UL:
Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za
računalništvo in informatiko
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Interdisciplinarni magistrski študijski program
druge stopnje Računalništvo in matematika je
namenjen diplomantom prve stopnje naslednjih
študijskih programov: Interdisciplinarni študij
Računalništvo in matematika, Matematika ter
Računalništvo in informatika, odprt pa je tudi za
diplomante drugih prvostopenjskih programov.
Cilji programa zajemajo usposobljenost za razvoj
in delo z novimi informacijskimi tehnologijami,
za raziskovalno delo v matematiki in teoretičnem
računalništvu ter sposobnost hitrega osvajanja
novih znanj iz računalništva in informatike ter z
matematiki sorodnih področij.
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Fakulteta za pomorstvo in promet
(UL FPP)

Naslov:

Pot pomorščakov 4,
6320 Portorož

Spletna stran: www.fpp.uni-lj.si
E-mail:

info@fmf.uni-lj.si,
dekanat@fpp.uni-lj.si,
tajnistvo@fpp.uni-lj.si

Telefon:

05/676 72 50

Faks:

05/676 71 30

PREDSTAVITEV FAKULTETE
Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v
Ljubljani ima danes vseslovenski in tudi širši značaj v dodiplomskem izobraževanju univerzitetnih
in visokošolskih strokovnih kadrov iz pomorstva
in prometa, podiplomskem izobraževanju specialistov, magistrov in doktorjev prometnih znanosti
ter znanstvenoraziskovalni dejavnosti v prometnih znanostih. Prometna dejavnost doživlja velike tehnične, tehnološke in organizacijske spremembe. Spreminja se koncept transporta, procesi
prometnih tehnologij posameznih prometnih panog pa se nenehno posodabljajo. Transportna logistika je s svojo strukturo in funkcijami zajela
celotno gospodarstvo in družbene dejavnosti.

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Pomorstvo
Usmeritev:
Δ Pomorski sistemi
Δ Pomorsko inženirstvo
Δ Morske vede
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Med temeljnimi cilji magistrskega študijskega
programa druge stopnje Pomorstvo moramo izpostaviti poglabljanje znanja na posameznih strokovnih, ustrezno izbranih ali v posamezne module zaokroženih sorodnih vsebinah. Diplomant
je usposobljen prevzemati odgovornost za vodenje
najzahtevnejših sistemov, ki obsegajo, opredeljujejo ali se ozko navezujejo na posamezna področja
pomorstva. Študijski program omogoča razvijanje samostojnih kritičnih in kreativnih pogledov
ter refleksij v zvezi s sodobnimi vprašanji razvoja
pomorstva v procesih globalizacije in specializacije posameznih področjih v pomorstvu ob sodobnih trendih pomorskih procesov, eksploatacije
pomorske infrastrukture in varnosti pomorskega
prometa, upoštevajoč varovanje morskega okolja
in ohranjanja našega pomorstva v spremenjenih

okoliščinah skupne multikulturne Evrope. Pridobljeno znanje na tej stopnji omogoča študentom
zaposlitev v raziskovanju in razvoju, transportu,
prometu, morskih vedah državne uprave, gospodarskih in interesnih združenjih idr.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Promet
Usmeritev:
Δ Prometna tehnologija
Δ Transportna logistika
Δ Prometna varnost
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Promet je nadgradnja strokovnega
znanja in usposobljenosti za reševanje zahtevnih
strokovnih in delovnih vprašanj, povezanih s
prometnimi vedami. Pridobljeno znanje omogoča interdisciplinarno razumevanje problematike,
predvsem prometnih tehnologij, transportne logistike, varnosti v prometu in drugih procesov,
ki zagotavljajo učinkovito funkcioniranje prometnega sistema. Študijski program omogoča oblikovanje takšnega profila strokovnjakov, ki bodo
usposobljeni za načrtovanje in vodenje storitev
v skladu s karakteristikami transportnih, prometnih in logističnih procesov, za eksploatacije
prometne infrastrukture in transportno-manipulacijskih sredstev integralnega transporta ter
varnosti v prometu, skladno s tehnično-tehnološkimi, naravnimi, geoprometnimi, kadrovskimi,
pravnimi, ekonomskimi, informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi pogoji integriranih
prometnih panog.
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Razvoj znanosti zlasti pri operacijskih raziskavah
in v informatiki zagotavlja oskrbo po načelu just
in time, kar omogoča vse večjo konkurenčnost
prometnih storitev. V pomorskem prometu prihaja do vse večje uporabe informatike in avtomatizacije. Ladje postajajo vse bolj avtomatizirane
in specializirane. Spremembam na tržišču pomorskih prevozov so se prilagodila pristanišča, ki
postajajo najpomembnejši logistični člen v transportni verigi.v
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Fakulteta za računalništvo in informatiko
(UL FRI)

Naslov:

Večna pot 113, 1001 Ljubljana

Spletna stran: www.fri.uni-lj.si
E-mail:

dekanat@fri.uni-lj.si

Telefon:

01/479 81 00,
051 309 751

Faks:

01/241 93 50

PREDSTAVITEV FAKULTETE
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je največja slovenska visokošolska izobraževalna ustanova za računalništvo in
informatiko z najdaljšo tradicijo izobraževanja
na tem področju. Ustanovljena je bila 1. januarja
1996 po delitvi dotedanje Fakultete za elektrotehniko in računalništvo na dve fakulteti, Fakulteto
za računalništvo in informatiko ter Fakulteto za
elektrotehniko, sam študij računalništva pa se je
začel že leta 1973. Osnovno poslanstvo FRI je
izobraževati kakovostne strokovnjake računalništva in informatike na vseh stopnjah ter skrbeti za
znanstveni in strokovni razvoj področja. Pri tem

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
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želi biti med vodilnimi fakultetami na svojem področju v srednji in JV Evropi in biti prepoznavna
v svetu. S svojimi pedagoškimi in raziskovalnimi
dosežki želi prispevati k razvoju stroke in splošnemu razvoju v okolju, v katerem deluje.
Na prvi stopnji izvaja štiri študijske programe,
univerzitetni in visokošolski strokovni program
Računalništvo in informatika ter dva interdisciplinarna programa, Računalništvo in matematika skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko
ter Upravna informatika skupaj s Fakulteto za
upravo. Na drugi in tretji stopnji poleg osnovnega programa Računalništvo in informatika
skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko izvaja
drugostopenjski interdisciplinarni študijski program Računalništvo in matematika ter z drugimi fakultetami in univerzami sodeluje v vrsti
interdisciplinarnih programov. Poleg rednega izobraževanja skrbi še za dopolnilno izobraževanje
računalniških strokovnjakov in strokovnjakov
drugih strok, ki potrebujejo znanje informatike.
Prav posebna in zelo osebna pa je vzgoja mladih
raziskovalcev, ki se med podiplomskim študijem
pod mentorstvom univerzitetnih profesorjev uvajajo v raziskovalno in znanstveno delo. Fakulteta
tesno sodeluje z gospodarstvom ter s sorodnimi
visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami
doma in v tujini.

UL AG
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Računalništvo in
informatika

Pedagoško računalništvo
in informatika

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Bolonjski magistrski program Računalništvo in
informatika izobražuje nujno potrebne strokovnjake, ki bodo sposobni razvijati, upravljati in
vzdrževati tako računalniško uporabniško in sistemsko opremo kot informacijske sisteme. Študij
omogoča diplomantom prvo-stopenjskih programov računalništva in informatike, da poglobijo in
razširijo znanje in poznavanje orodij, pridobljeno
na prvi stopnji. Zanimiv je tudi za diplomante
drugih strok, ki želijo svoje znanje nadgraditi s
praktičnim in teoretičnim poznavanjem računalništva in informatike. Študij bodočim diplomantom omogoči, da so sposobni slediti razvoju
in tehnološkim spremembam ter se vključiti v razvojno, znanstveno in raziskovalno delo na tem
prodornem področju, ki se razvija in spreminja z
neverjetno hitrostjo. Zaposlitvene možnosti za diplomante so izjemne tako v Sloveniji kot v svetu.
Diplomanti lahko najdejo zaposlitev praktično v
vseh panogah tržnega in nepridobitnega sektorja,
saj je računalniška tehnologija v današnji družbi
nepogrešljiva.

Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program Pedagoško računalništvo in informatika je namenjen kakovostnemu izobraževanju učiteljev računalništva
in informatike in s tem k dvigu kvalitete pouka
računalništva in informatike v slovenskih šolah.
Magistri tega študija bodo obvladali računalništvo in bili istočasno usposobljeni za pedagoško
delo. Cilji programa zajemajo usposobljenost za
razvoj in delo z novimi informacijskimi tehnologijami, raziskovalno delo na področju pedagoškega računalništva in informatike in sposobnost
hitrega osvajanja novih znanj. Program vsebuje
didaktične in pedagoške vsebine, hkrati pa sledi
hitremu tehnološkemu napredku in nudi temelj
za vseživljenjsko izobraževanje in uspešno kariero
doma kot v mednarodnem okolju. Magistri programa so usposobljeni za predvsem za pedagoško
delo na področju računalništva in informatike, pa
tudi za delovna mesta v gospodarstvu, znanosti in
raziskavah. Program omogoča izbirne predmete
z obeh povezanih področij kot tudi pedagoško
praktično usposabljanje.

Fakulteta za socialno delo

Naslov:

Topniška 31, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.fsd.uni-lj.si
E-mail:

dekanat@fsd.uni-lj.si,
tajnistvo@fsd.uni-lj.si

Telefon:

01/280 92 59

Faks:

01/280 92 70

UL AG

(UL FSD)
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PREDSTAVITEV FAKULTETE
Socialno delo se ukvarja z izjemno široko paleto ljudi, ki doživljajo različne socialne, duševne,
ekonomske, zdravstvene in druge stiske. Umeščeno je v različne javne službe, deluje pa tudi
v prostovoljnih in zasebnih organizacijah, v socialnih službah, v šolstvu, zdravstvu, pravosodnih organih, policiji, upravi in industriji. Izhaja
iz različnih izročil in uporablja veliko različnih
metod – od svetovanja in terapije, skupinskega
in skupnostnega dela, usposabljanja v socialnih
spretnostih do individualnega načrtovanja. Socialno delo se s temi področji ukvarja z vidika socialne pravičnosti, zmanjševanja škodljivih posledic

družbenih preobrazb, z vidika vsakdanjih okoliščin in potreb ljudi, pa tudi z vidika globalnih
procesov in strukturnih sprememb. Z razvijanjem
in razširjanjem teoretskih konceptov, modelov in
metod socialnega dela v izobraževani proces ter
v prakso socialnega dela fakulteta prispeva k temeljnim družbenim vrednotam in ciljem, kot so
zagotavljanje kakovosti življenja posameznikov,
družin in skupin prebivalstva, socialna pravičnost, dostojanstvo in enake možnosti, solidarnost
in družbena integracija, preprečevanje revščine in
socialne izključenosti.

UL AG

88

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Duševno zdravje v
skupnosti
Trajanje študija: 1 leto
Število kreditnih točk (ECTS): 60
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je vpeljati študente v celosten študij socialnega dela, ki zadeva duševno
zdravje v skupnosti, in poglobiti ter nadgraditi znanja in spretnosti, pridobljena na dodiplomski stopnji, z namenom izboljšati kakovost
skupnostnih služb pri delu z ljudmi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami; omogočiti študentom
usmerjeno specializacijo na posebnih področjih
duševnega zdravja v skupnosti, kot so zagovorništvo, individualno načrtovanje, delo z ljudmi v
akutnih duševnih krizah; zagotavljati mednarodno primerljivo znanje. Cilj celostnega študija je,
da študenti pridobijo temeljni okvir za razumevanje področja ter da se jih seznani s sodobnimi
usmeritvami in novimi oblikami pri duševnem
zdravju v skupnosti pri nas in v tujini ter s procesi, ki jih spremljajo. Študentje obenem usvojijo
znanje za razumevanje, kritično vrednotenje in
uporabo različnih raziskovalnih metod na tem
področju ter se opremijo z znanjem in metodami
za kritično ovrednotenje praks duševnega zdravja
v skupnosti.

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Socialno delo

Socialno delo s starimi
ljudmi

Trajanje študija: 1 leto
Število kreditnih točk (ECTS): 60

Trajanje študija: 1 leto

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilji programa so omogočiti slušateljem
in slušateljicam spoznavati temeljne vrednote,
koncepte, načela, mandate, metode in teorije
socialnega dela na področju vzgoje in izobraževanja. Diplomanti in diplomantke magistrskega
programa bodo sposobni v praksi raziskovati, organizirati, analizirati, soustvarjati rešitve in razvijati inovativne pristope v procesih učenja, opore,
svetovanja oz. pomoči ljudem v stiski na poseben,
socialnodelovni način, različen od pristopov drugih profilov, ki se ukvarjajo s stiskami ljudmi, kot
člani tima ali samostojno bodo delovali kot šolski
svetovalni delavci ali šolske svetovalne delavke v
institucijah vzgoje in izobraževanja od vrtcev do
ustanov za izobraževanje odraslih.

Število kreditnih točk (ECTS): 60
Temeljni cilji programa:
Vpeljati študente v poglobljen in samostojen študij socialnega dela s starimi ljudmi; usposobiti
študente za specializirano socialno delo s starimi
ljudmi v skupnosti, v institucionalnem varstvu
starih ljudi in za svetovanje pri pripravi na starost vseh tistih generacij, ki v proces staranja
šele vstopajo; omogočiti študentom spoznavanje
in razumevanje sodobnih teoretičnih konceptov
in praks pri socialnem delu s starimi ljudmi ter
njihovo aplikacijo v konkretno praktično delo
na omenjenih področjih. Program omogoča pridobivanje znanja za delo z ljudmi z demenco in
delo z ljudmi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo
na domu oziroma v ustanovah, namenjenim starim ljudem. Diplomanti magistrskega programa
so usposobljeni v praksi prepoznati, analizirati,
iskati rešitve in razvijati inovativne pristope pri
reševanju težav starih ljudi na specifičen, socialnodelaven način.
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Socialno delo z družino

Socialno vključevanje in
pravičnost na področju
hendikepa, etničnosti in
spola

Trajanje študija: 1 leto
Število kreditnih točk (ECTS): 60

UL FSD
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Temeljni cilji programa:
Omogočiti študentom pridobitev posebnih novih znanj za učinkovito socialno delo z družino
v študijskem procesu, ki vedno znova zahteva povezovanje konceptov v delovne projekte podpore
in pomoči; omogočiti študentom nove izkušnje
za delo z družino na dveh ravneh: vzpostavljanje
delovnega odnosa, ki omogoči soustvarjanje izvirnih delovnih projektov pomoči, in sodelovanje
pri raziskovanju sprememb, ki jih družina potrebuje, da bi zaželene izide dosegla; usposobiti študente za specializirano socialno delo z družinami
na različnih vsebinskih področjih (npr. razveze,
rejništvo ipd.) in v različnih institucionalnih kontekstih (npr. centri za socialno delo, nevladne organizacije).

Trajanje študija: 1 leto
Število kreditnih točk (ECTS): 60
Temeljni cilji programa:
Pridobiti poglobljeno znanje o kritičnem raziskovanju v socialnem delu; pridobiti teoretska znanja
pri študiju hendikepa, etničnosti, migracij, socialnega dela spolov in zgodovini idej socialnega
dela; usposobiti študente za uporabo pridobljenih
znanj in spretnosti s poudarkom na kritično-refleksivni praksi socialnega dela; usposobiti študente za razumevanje različnih dimenzij diskriminacij, neenakosti in izključevanja v pluralnih
družbah, s posebnim poudarkom na vključujočih
blaginjskih sistemih, ki temeljijo na socialni pravičnosti; pripomoči k razvoju večje družbene odprtosti za vključevanje hendikepiranih, etničnih
manjšin, beguncev, upoštevanje enakosti spolov
v socialnovarstvenih in drugih javnih, zasebnih
in nevladnih ustanovah; usposobiti študente za
razumevanje zgodovinskega razvoja metod socialnega dela in socialnovarstvenih ustanov.

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Fakulteta za strojništvo

Naslov:

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.fs.uni-lj.si/
E-mail:

dekanat@fs.uni-lj.si

Telefon:

01/477 11 43

Faks:

01/251 85 67

UL FSD

(UL FS)
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PREDSTAVITEV FAKULTETE
Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani
ustvarjamo in prenašamo znanje, ki našim študentom in partnerjem na raziskovalnem področju omogoča konkurenčno vključevanje v mednarodno okolje. Postati želimo najpomembnejša
izobraževalno-raziskovalna fakulteta z najvišjimi
mednarodnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi standardi v strojništvu v Sloveniji, centralni
in jugovzhodni Evropi, zaradi česar bomo s svojimi diplomanti in raziskovalnim delom privlačni
tako za slovensko kot za mednarodno gospodarstvo in raziskovalno-razvojne ustanove.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Strojništvo
Razvojno – raziskovalni
program
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
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Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Strojništvo – Razvojno-raziskovalni program je, da izobražuje magistre inženirje
in magistre profesorje strojništva. Magistri inženirji so, glede na pridobljeno široko razgledanost,
sposobnost analitičnega razmišljanja, poznavanje
metodologij in pristopov tako k raziskovalnemu
kot k razvojnemu delu v različnih strokovnih
smereh strojništva, usposobljeni za samostojno
razvojno-raziskovalno in projektno-aplikativno
delo ter ustvarjanje novega znanja tako v strojniških vedah kot na področjih, ki zahtevajo interdisciplinarno povezovanje. Magistri profesorji
so ob širokem poznavanju inženirskih strokovnih
vsebin s pridobljenim andragoškodidaktičnim
znanjem in neposredno pedagoško prakso usposobljeni za izobraževanje tehniških vsebin strojništva v srednjih šolah. S tem so izpolnjeni tudi
osnovni pogoji za uspešno nadaljevanje študija na
doktorski tretji stopnji.
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Fakulteta za šport

Naslov:

Gortanova 22, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.fsp.uni-lj.si/
E-mail:

dekanat@fsp.uni-lj.si,
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

Telefon:
Faks:

01/520 77 00 (h.c.),
01/520 77 02 (Dekanat)
01/520 77 40

UL FS

(UL FŠ)

PREDSTAVITEV FAKULTETE
Fakulteta za šport se kot članica Univerze v Ljubljani želi s kakovostim delovanjem uvrstiti v skupino najuglednejših fakultet v domačem in mednarodnem prostoru. To lahko doseže z zanimivimi
študijskimi programi za pridobitev izobrazbe, s
programi vseživljenjskega učenja, z vrhunskim
znanstvenraziskovalnim delom in razvojem vrhunske tehnologije ter s strokovnim in svetovalnim
delom, ki omogočata ustrezno podporo športni in
izobraževalni praksi. Temeljni namen fakultete je
usposabljati vrhunsko izobražene diplomante, ki
bodo sposobni kakovostno opravljati svoj poklic,
delovati na različnih področjih športa in prispevati

h kulturi zdravja. Ta namen fakulteta lahko doseže s kompetentnim kadri, ki delujejo tako na pedagoškem, strokovnem in znanstvenoraziskovalnem
področju, z mednarodnim sodelovanjem, uporabo
sodobnih informacijskih tehnologij, s povezovanjem študija z raziskovanjem in prakso, s skrbjo za
kakovost, z razvito obštudijsko dejavnostjo, s pritegnitvijo tujih študentov in uglednih tujih profesorjev, z vključevanjem v mednarodne projekte in
programe. S poudarkom na uporabnosti znanja in
zaposljivosti diplomantov fakulteta krepi raziskovalno-razvojno sodelovanje s prakso in partnersko
sodelovanje z različnimi ustanovami.
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Kineziologija
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Kineziologija je usposobiti strokovnjake za načrtovanje in izvajanje športne in kondicijske vadbe starejših oseb, oseb z nekaterimi
kroničnimi boleznimi in oseb z akutnimi in/ali
kroničnimi poškodbami gibal. Program je nastal
iz potrebe po povezovanju znanja s športnega, fizioterapevtskega in medicinskega področja glede
vadbe starejših oseb in oseb z navedenimi zdravstvenimi težavami. Njihov delež se v sodobnih
družbah namreč povečuje. Program ima dve smeri: Posebna telesna aktivnost, ki vsebuje programe
za starejše osebe in invalide, in Kinezioterapija, ki
vključuje osebe s poškodbami gibalnega aparata in osebe s kroničnimi boleznimi. Študentje se
bodo seznanili z osnovnimi bio-psiho-socialnimi
značilnostmi posameznih skupin starejših oseb,
oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi in oseb z
akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami gibal, še
posebej s tistimi, ki so pomembne z vidika športne
vadbe. Razvijali bodo sposobnost timskega dela in
dobrega komuniciranja v strokovnem timu in pri
delu z navedenimi skupinami starejših oseb, spoznali bodo zdravstveno tveganje, povezano z vadbo
teh skupin, ter se naučili načrtovati, organizirati in
izvesti vadbene programe za starejše osebe, osebe z
nekaterimi kroničnimi boleznimi in osebe z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami gibal.

FAKULTETA ZA ŠPORT

Program ni razpisan v študijskem letu 2016/2017

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Športna vzgoja

Športno treniranje

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
Športna vzgoja je izobraževanje učiteljev športne
vzgoje za delo v osnovnih in srednjih šolah ter
zunajšolskih športnih programih za otroke in
mladino. Študenti v okviru študijskega programa poglobljeno spoznajo širše razsežnosti kurikularnih teorij, zakonitosti didaktičnih pojavov,
pedagoške pristope in organizacijsko izvedbo
različnih športnih vsebin. Posebej se seznanijo z
delom z otroki s posebnimi potrebami ter prepoznavanjem in usmerjanjem športno nadarjenih. Z
izkušnjami in refleksijo lastnega dela pri praktičnem pedagoškem usposabljanju se usposobijo za
načrtovanje, izpeljavo in evalvacijo športnovzgojnega procesa, pedagoško vodenje razreda in za
raziskovalno delo, povezano s telesnim in gibalnim razvojem, pedagoško prakso ter antropološkimi vidiki športa otrok in mladine.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo sposobni kakovostno izvajati trenažni
proces pri športnem treniranju izbranega športa
s ciljem doseganja vrhunskih tekmovalnih rezultatov njihovih športnikov ter reševati strokovne
raziskovalne probleme, povezane s športom. Na
osnovi razumevanja antropološko-kinezioloških
temeljev športa, poznavanja razvojnih značilnosti športnikov, obvladanja splošnih in specifičnih
konceptov športne vadbe se študentje usposobijo
za delo s perspektivnimi in vrhunskimi športniki
izbrane športne panoge v vseh fazah (načrtovanje,
izvajanje, vrednotenje, korigiranje) transformacijskega procesa športnega treniranja. Pri tem naj
bi na osnovi interdisciplinarnega pristopa ustvarjalno razreševali morebitne težave v različnih
kompleksnih situacijah športne vadbe. Magistri
športnega treniranja naj bi bili sposobni spremljati razvojne trende pri treniranju in naj bi znali
umeščati nova znanstvena spoznanja v sodobne
koncepte priprave športnikov.
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DRUGE STOPNJE
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Fakulteta za upravo
(UL FU)

Naslov:

Gosarjeva 5, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.fu.uni-lj.si/
E-mail:

dekanat@fu.uni-lj.si,
tajnistvo@fu.uni-lj.si

Telefon:

01/580 55 21

Faks:

01/580 55 21

PREDSTAVITEV FAKULTETE
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani z raziskovalnim in pedagoškim delom ter povezovanjem z domačo in mednarodno prakso razvija
upravno znanost. Odlikujejo jo več kot petdesetletne izkušnje z visokošolskim in strokovnim
izobraževanjem ter univerzitetni, podiplomski
in znanstveni programi. Tudi s pomočjo svojih
diplomantov nenehno razvija vsebine študijskih
programov in predmetov, da študentom nudi zares uporabna teoretična in praktična znanja ter
jih s tem kar najbolje izobrazi za takojšnjo umestitev v poslovne procese tako v javni upravi kot
v gospodarstvu.

FAKULTETA ZA UPR AVO

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Uprava
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje Uprava sledi sodobnim razvojnim trendom upravnih
sistemov, kjer študent pridobi vsa potrebna teoretična znanja iz medsebojno tesno povezanih področij (upravnega prava, ekonomije, organizacije in
informatike) delovanja uprave ter tako nadgradi
in poglobi upravna znanja in sposobnosti, pridobljene na dodiplomskem študiju. Študijski
program je zasnovan tako, da študenta uvede v
poglobljeno samostojno raziskovalno delo ter avtonomno reševanje zahtevnejših strokovnih in
znanstvenih problemov.
Temeljni cilji programa so diplomantu omogočiti
kakovostno znanje in razumevanje vsebin na širšem področju upravnih in poslovnih ved, ki mu
bo na osnovi razvitih kompetenc, pridobljenih
v programu, omogočalo takojšnjo zaposljivost
ter ustrezno izhodišče za nadaljevanje študija na
tretji stopnji; izobraziti diplomante druge stopnje
s poglobljenim znanjem iz interdisciplinarne in
multidisciplinarne upravne znanosti (ekonomije,
prava, organizacije, menedžmenta, politologije,
sociologije, informatike); usposobiti študenta za
uspešno in učinkovito planiranje, organiziranje,
vodenje ter nadziranje nalog na ključnih procesnih in vodstvenih delovnih mestih; usposobiti
diplomante druge stopnje za reševanje najzahtevnejših problemov v javni in poslovni upravi:
usposobiti diplomante druge stopnje za raziskovalno in razvojno delo ter omogočiti pridobivanje
znanja, raziskovalnih izkušenj in kompetenc za
samostojno znanstvenoraziskovalno dejavnost.
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Z razvijanjem upravnih disciplin, raziskovanjem,
povezovanjem z domačo in mednarodno prakso
ter s prenašanjem znanj v izobraževanje in usposabljanje smo ena najbolj prepoznavnih fakultet,
ki se ukvarja z upravo v Sloveniji ter v srednji in
jugovzhodni Evropi.
Konkurenčna prednost študijskih programov na
Fakulteti za upravo je interdisciplinarni pristop,
smiselno in logično povezovanje znanj, veščin ter
raziskovanja, povezanega z upravo, organizacijo,
pravom, ekonomijo, menedžmentom in informatiko, kar je neposredno uporabno v vseh poslovnih sistemih.
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Filozofska fakulteta
(UL FF)

Naslov:

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Spletna stran:

www.ff.uni-lj.si/

E-mail:

glavna.pisarna@ff.uni-lj.si,
tajnistvo.fakultete@ff.uni-lj.si

Telefon:

01/241 10 00

Faks:

01/425 93 37

PREDSTAVITEV FAKULTETE
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje študente ter ustvarja vrhunske izobražence z
odprtim in kritičnim mišljenjem v humanistiki
in družboslovju ter izobraževanju učiteljev s teh
področij. Posebno pozornost posveča krepitvi ved
nacionalnega pomena, ki soustvarjajo slovensko
identiteto. Goji znanstvenoraziskovalno delo, odpira nova znanstvena področja, razvija interdisciplinarnost in za svoje študente uvaja nove študijske programe. Znanstvena spoznanja vključuje v
študijski proces tako, da na tradicijah gradi novo
kakovost, bistveno za slovensko samozavedanje in
ustvarjalno prisotnost fakultete v mednarodnem

FILOZOFSKA FAKULTETA

ENODISCIPLINARNI
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Anglistika
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Diplomanti magistrskega študijskega programa
druge stopnje Anglistika pridobijo vsa jezikovna
in kulturna znanja ter jezikovno in medkulturno
zmožnost oz. zavest, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in jezikovne zmožnosti, kot
jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki
na tem področju. Obenem znajo vsa pridobljena
znanja in zmožnosti uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah ter glede na njihove
sporazumevalne in kulturne posebnosti. Diplomanti svoja znanja in zmožnosti uporabljajo kritično in skladno z okoliščinami svojega delovanja
ter za svoje medkulturno posredovanje in druge
dejavnosti sprejemajo raziskovalno in etično odgovornost. S svojim delom se trudijo prispevati
k čim višji kakovosti medkulturnega sodelovanja
in razumevanja. S svojim samostojnim raziskovalnim delom pa prispevajo k bogatitvi potrebnega razumevanja in znanja medkulturnosti in
dejanskih oblik medkulturnega sodelovanja.
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prostoru. UL FF namerava postati ena najboljših
izobraževalnih in raziskovalnih ustanov v širšem
mednarodnem okolju. Izhajajoč iz svobode znanstvenega raziskovanja skrbi za znanstveni razvoj
na vseh področjih, za katera usposablja strokovnjake. Študentom omogoča, da izkoristijo svoje
talente in dosežejo zastavljene cilje v svoji karieri. Dejavno sooblikuje okolje enakosti, sožitja
in medsebojnega spoštovanja ter s tem še naprej
daje učinkovito podporo svojim diplomantom.
Prispeva tudi k reševanju družbenih vprašanj in
k duhovnemu razvoju slovenske, evropske in svetovne skupnosti.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Antični in humanistični
študiji

Arheologija

Smeri:
Δ Grška filologija
Δ Latinska filologija

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120

UL FF
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Temeljni cilji programa:
V okviru magistrskega študijskega programa
druge stopnje Antični in humanistični študiji
študent pridobi temeljito klasično-humanistično
izobrazbo, široko pregledno znanje antične zgodovine, književnosti in kulture ter specifična filološka znanja: obvlada enega od dveh klasičnih
jezikov, razume njegovo zgodovino, socialne in
slogovne ravni, bere in prevaja najtežavnejša besedila, pozna načela in metode tekstne kritike in
edicijskega dela, samostojno analizira, komentira
ter interpretira literarna in strokovna besedila.
Pozna tudi najpomembnejše smeri sodobne jezikoslovne in literarne teorije ter je razgledan po
teoretskih diskurzih sorodnih humanističnih disciplin. S tem širokim teoretičnim in praktičnim
znanjem je usposobljen za samostojno raziskovanje, literarno prevajanje, delo v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih področjih, ki
zahtevajo temeljito in natančno delo z besedilom,
sodeluje pa lahko tudi pri raziskovanju na sorodnih področjih, kjer je dobro znanje klasičnih jezikov nepogrešljivo: v arheologiji in muzeologiji,
zgodovini, umetnostni zgodovini, jezikoslovju in
literarnih vedah.

Trajanje študija: 2 leti

Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje Arheologija študentom nudi poglobljena, mednarodno
primerljiva znanja iz različnih arheoloških poddisciplin, metodologije in teorije. S kritično analizo
primarnih podatkov in interpretacij v strokovni
in znanstveni literaturi ter s praktičnim delom pri
pridobivanja virov v terenskih in laboratorijskih
raziskavah, poterenski obdelavi rezultatov in študiju artefaktov študenti razvijajo veščine, potrebne za samostojno strokovno in raziskovalno delo.
Posebnega pomena je usposabljanje za samostojno
vodenje primarnih, terenskih in drugih raziskav,
ki poteka v obliki terenskega in projektnega pouka v sklopu različnih učnih enot in je integrirano
v dejanske raziskave arheoloških najdišč, podatkov in gradiva. Cilj študijskega programa je, da
študente usposobi za samostojno strokovno delo
v muzejih (poklic kustos arheolog) in zavodih
za varstvo kulturne dediščine (poklic konservator arheolog) pa tudi v drugih javnih ustanovah
in gospodarskih družbah, ki opravljajo različne
arheološke dejavnosti in storitve v kulturi, varovanju dediščine, izobraževanju, turizmu in urejanju prostora. Študentje so po končanem študiju
usposobljeni za odkrivanje, dokumentiranje, varovanje, vrednotenje, predstavljanje in promocijo
(arheološke) kulturne dediščine, za samostojno
znanstveno delo v arheologiji, za sodelovanje v
interdisciplinarnih projektih in pri načrtovanju
prostorskega razvoja.

FILOZOFSKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Bibiolotekarsto, informacijski in založniški študiji

Etnologija in kulturna
antropologija

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Bibliotekarstvo je usposobiti študente za najzahtevnejše strokovno in vodstveno
delo v knjižnicah. Diplomant pridobi naslednje
strokovne kompetence: usposobljenost za vodenje
knjižnic in podobnih ustanov, ki se ukvarjajo z
zbiranjem, shranjevanjem in posredovanjem informacij; usposobljenost za promoviranje ter razširjanje vpliva knjižnice in podobnih ustanov, ki
se ukvarjajo z zbiranjem, shranjevanjem in posredovanjem informacij; usposobljenost za kritično
uporabo novosti v teoriji in praksi svojega strokovnega ter delovnega področja; usposobljenost
za samostojno raziskovanje in objavljanje raziskovalnih rezultatov ter usposobljenost za skupinsko
raziskovalno in razvojno delo; ustvarjalnost in
izvirnost pri strokovnem in razvojnem delu ter
raziskovanju na svojem področju; zavedanje pomena in vloge informacij v konkretni ustanovi in
sodobni družbi nasploh.

Temeljni cilji programa:
Študenti magistrskega študijskega programa druge stopnje Etnologija in kulturna antropologija
poleg splošnih humanističnih in družboslovnih
kompetenc pridobijo in utrdijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja
in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom zaposlovanje v kulturnih, upravnih, vladnih
in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih
ustanovah na področjih, ki zadevajo poznavanje
procesov in sestavin vsakdanjega življenja, na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih
okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov,
migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene
kulture, religije, popularne kulture, založništva,
trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem
varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih,
knjižnicah itd. Diplomanti so usposobljeni za samostojno opravljanje strokovnih nalog s teh področij. Usposobljeni so za kulturno posredništvo
in opravljanje koordinacijskih, vodstvenih in zahtevnih strokovnih nalog v kulturnih ustanovah
in nevladnih organizacijah, povezanih z administrativno-strokovnimi dejavnostmi, zbiranjem,
evidentiranjem in dokumentiranjem podatkov
in informacij, prenosom znanj in informacij ter
njihovo uporabo v praksi. Posebna odlika študija
etnologije in kulturne antropologije je pridobitev
usposobljenosti za terensko delo in delo z ljudmi
v različnih kulturnih kontekstih.

101

UL FF

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Filozofija

Francistične in
romanistične študije

Smeri:
Δ Filozofske perspektive
Δ Filozofije sodobnosti

UL FF
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Trajanje študija: 2 leti

Smeri:
Δ Jezikoslovna smer
Δ Literarna smer

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Trajanje študija: 2 leti

Temeljni cilji programa:
Študenti v okviru magistrskega študijskega programa druge stopnje Filozofija z intenzivnim in
poglobljenim študijem ponujenih filozofskih vsebin širijo in nadgrajujejo svoje znanje o filozofski
problematiki iz različnih teoretskih ter metodoloških pristopov. Program ima zato dve smeri:
Filozofske perspektive in Filozofije sodobnosti. S
podrobnim razčlenjevanjem izbranih filozofskih
problemov in oblikovanjem njihovih rešitev, z refleksijo miselno zahtevnih filozofemov, z branjem,
analizo in interpretacijo temeljnih filozofskih besedil ter skrbno presojo njihovih kompleksnih
argumentov in kritično uporabo strokovne literature razvijajo veščine, potrebne za samostojno
znanstvenoraziskovalno delo v filozofiji, pa tudi
na drugih znanstvenih področjih, ter sposobnost
oblikovanja odgovorov ali stališč do temeljnih filozofskih vprašanj in problemov. Cilj študijskega
programa je, da diplomante usposobi za delo na
raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah ali za
samostojno publicistično delo v knjižnicah, uredništvih založniških in medijskih hiš ter drugih
kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, raziskovanjem in negovanjem svetovne in
domače filozofske ter humanistične dediščine.

Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Francistične in romanistične študije je poglabljati strokovno, teoretično in praktično znanje francoskega jezika in književnosti,
frankofonije ter romanistike nasploh, ob tem
pa spodbujati intelektualno rast in samoizobraževanje. Diplomant poglobi znanja francoskega
jezika, ki v Skupnem evropskem referenčnem
okviru za poučevanje jezikov ustreza stopnji C1
z elementi C2. Prav tako pridobi poglobljena jezikoslovna, literarnoteoretična in literarnozgodovinska znanja. Diplomant nadgradi pridobljena
znanja in kompetence v romanskih jezikih. Pridobljena znanja in veščine diplomantu omogočajo tako uspešno vključevanje v poklicno življenje
kot napredovanje v programe tretjestopenjskega
študija.

FILOZOFSKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Geografija

Germanistika

Smeri:

Trajanje študija: 2 leti

Smer A:
Δ Okoljska in fizična geografija
Δ Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Smer B:
Δ Politična geografija
Δ Geografija turizma in prostega časa
Δ Uporabna geoinformatika
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Diplomant magistrskega študijskega programa
druge stopnje Geografija pridobi poglobljena ter
specifična znanja in veščine iz aplikativne geografije. Zaradi velike heterogenosti aplikativne
geografije in povezovanja geografije z drugimi sorodnimi prostorskimi vedami študijski program
omogoča veliko izbirnost in specializacijo med
naslednjimi področji: varstvo okolja, aplikativna
fizična geografija, regionalno in prostorsko planiranje, ruralne študije, urbane študije, politična
geografija, geografija turizma in uporabna geoinformatika. Cilj študijskega programa je, da študenta usposobi za samostojno raziskovalno delo,
za sodelovanje pri raziskovalnih projektih in sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah. Po zaključku študija je študent usposobljen
za delo pri varstvu okolja, regionalnem in prostorskem planiranju, v turizmu, mednarodnih odnosih in integraciji ter uporabni geoinformatiki.

Temeljni cilji programa:
Diplomanti magistrskega študijskega programa
druge stopnje Germanistika pridobijo znanja in
medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih ustrezajo profilu magistra
oziroma magistrice germanistike. Študijski program omogoča nadgradnjo prvostopenjskega študijskega programa Germanistika kot temeljnega
izhodišča pridobljenih zmožnosti in usposablja
za kompleksne, zahtevne, vodilne in ustvarjalne
naloge ter potrebe na jezikovnem, besedilnem,
kulturnem in medkulturnem področju. Diplomanti razumejo, govorijo in pišejo standardni
nemški jezik na stopnji C2. Jezik razumejo kot
medij in rezultat simbolne interakcije, prepoznavajo njegove kognitivne, emocionalne, kreativne,
socialne, referenčne in metajezikovne funkcije in
ga temu primerno uporabljajo. Obvladujejo sodobne teorije in teoretične modele, jih kritično
vrednotijo ter jih z ustreznim znanstvenim instrumentarijem učinkovito uporabljajo. Kritično
in kompetentno se odzivajo na strokovna, znanstvena in literarna besedila ter svoje strokovno in
splošno znanje ubesedujejo v ustrezni jezikovni
obliki. Prepoznavajo posebnosti jezika, literature
in kulture dežel nemškega govornega območja ter
jih primerjajo s posebnostmi slovenskega jezika,
literature in kulture. Sposobni so diferenciranega
razumevanja ter posredovanja jezikovnih, literarnih in kulturnih pojavov, procesov in (dis)kontinuitet v diahronični in sinhronični perspektivi.
Ob poznavanju jezikovnih, literarnih, kulturnih
in družbenih razlik ter podobnosti med slovenskim prostorom ter večsrediščnim nemškim govornim območjem posredujejo med kulturami
ter razvijajo komunikacijo med njimi.
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Hispanistika

Japonologija

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Študenti magistrskega študijskega programa druge stopnje Hispanistika pridobijo vsa znanja o
španskem jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti,
kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti
znajo uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah medkulturnega posredovanja
v povezavi s področjem svojega študija. Diplomanti pridobijo naslednja znanja in zmožnosti:
poglobljeno poznavanje španskega jezikovnega
sistema z možnostjo specializiranega poznavanja posameznih ravni in jezikovnih izhodišč teh
znanj; poznavanje osnovnih literarnokritiških
izhodišč, kot so potrebna za samostojno preučevanje umetnostnih besedil; poznavanje različnih
pristopov in metod jezikovnega in literarnega preučevanja raznih besedil; sposobnost kritične presoje ter uporabe pridobljenih znanj in zmožnosti;
sposobnost selektivnega izbora in uporabe metod
preučevanja besedil v španskem jeziku; sposobnost interdisciplinarnega povezovanja izbranih
študijskih in raziskovalnih vsebin, sposobnost
smiselne sinteze zbranih podatkov in ugotovitev, sposobnost predstavitve doseženih rezultatov
glede na njihov družbeni pomen. Študenti svoja znanja in zmožnosti uporabljajo kritično in
v povezavi z drugimi področji študija. Za svoje
medkulturno posredovanje in druge dejavnosti
sprejemajo etično odgovornost. S svojim delom
se trudijo prispevati k čim višji ravni kakovostnega medkulturnega sodelovanja in razumevanja. S
svojim raziskovalnim delom pa bogatijo znanja
na vseh področjih svojega delovanja.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Japonologija je nuditi študentom
poglobljeno poznavanje jezika v različnih kontekstih rabe in s tem obvladovanja aktivnega in pasivnega, tako pisnega kot ustnega, komuniciranja
v japonskem jeziku ter poglobljeno poznavanje
ključnih kulturoloških in družboslovnih vsebin,
povezanih z Japonsko. Pridobljeno znanje diplomantom omogoči neposreden in kritičen dostop
do relevantnih informacij v zvezi z Japonsko ter
razumevanje relevantnih pojavov v širšem družbenem in kulturnem kontekstu ter sposobnost
aktivnega samostojnega odzivanja nanje. Diplomant pridobi sposobnost samostojnega delovanja
v slovensko-japonskem medjezikovnem in medkulturnem okolju. Sposoben je aktivne in pasivne rabe pismenk, besedišča in slovničnih vzorcev
okvirno na ravni 1. stopnje standardnega izpita iz
japonščine kot tujega jezika (Nihongo nouryoku
siken 1 kyu). Poglobljeno pozna in uporablja načela rabe japonščine v različnih družbenih kontekstih. Sposoben je poglobljenega razumevanja
besedil v sodobnem jeziku s splošno družbeno in
poljudnoznanstveno tematiko ter prevajanja zahtevnejših besedil iz japonščine v slovenščino in iz
slovenščine v japonščino. S pomočjo analize sistematično izbranih medijskih in strokovnih besedil
pa diplomanti spoznajo glavne značilnosti ustroja
japonske družbe ter glavne značilnosti japonske
kulture in tradicije.

FILOZOFSKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Muzikologija

Prevajanje

Trajanje študija: 2 leti

Smeri:
Δ Slovenščina-angleščina-nemščina
Δ Slovenščina-angleščina-francoščina
Δ Slovenščina-angleščina-italijanščina

Temeljni cilji programa:
Namen magistrskega študijskega programa druge stopnje Muzikologija je študentu posredovati
obseg znanj, ki na mednarodni ravni velja kot
poglobljeno znanje muzikologije. To sega od metodološko zahtevnejšega raziskovanja glasbe kot
zgodovinskega pojava, vpetega v sočasni politični
in kulturni položaj, do novejših izsledkov sistematične muzikologije, ki glasbene pojave opazuje
s sociološkega, estetskega, psihološkega in drugih
vidikov ter poskuša s tem odkrivati univerzalne
zakonitosti glasbene umetnosti. To znanje mu
omogoča poglobljeno analizo in vrednotenje glasbenih del, uvrščanje le-teh v njihov zgodovinski
kontekst ter zmožnost upoštevanja vpetosti glasbe v družbeno in duhovno okolje časa. Program
pa posebno pozornost posveča tudi posredovanju
znanj iz etnomuzikologije in vse bolj ekspanzivnih komercialnih glasbenih zvrsti. Cilj študijskega programa je vzgoja diplomanta, ki bo – s samostojnim in kritičnim presojanjem strokovnih
vprašanj ter obvladovanjem tehnik sporočanja in
argumentiranja – lahko reševal najzahtevnejša
strokovna vprašanja na najširšem polju glasbene
kulture, v kulturnih in drugih ustanovah, ki se
ukvarjajo z ustvarjanjem, poustvarjanjem in posredovanjem glasbe ter v medijskih hišah. Vključeval pa se bo lahko tudi v raziskovalno delo v
muzikologiji.

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje Prevajanje usposablja visokokvalificirane prevajalce,
ki so strokovnjaki za vzpostavljanje komunikacije
večinoma med pripadniki različnih kultur in jezikov. Uspešno absolviran program omogoča prevajalcem, da se lahko profesionalno soočijo s trenutnimi zahtevami trga in so sposobni prilagoditve
prihodnjim potrebam. Diplomanti imajo visoke
kompetence iz prevajanja besedil različnih besedilnih tipov z različnih področij, kot so na primer
ekonomija, pravo, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti, elektronski mediji, računalništvo,
ali pa humanističnih in literarnih besedil, in sicer
iz dveh tujih jezikov; usvojili bodo sposobnosti
lektoriranja in preoblikovanja besedil za potrebe
javnih in zasebnih ustanov državnega in mednarodnega značaja; usposobljeni so za terminološka
dela in za računalniško podprto prevajanje; usvojijo tudi kompetence za redakcijo strokovnih besedil raznih besedilnih tipov v skladu s specifičnimi
konvencijami ciljnega jezika. Študijski program
tako prevajalce usposobi za strokovno in literarno
prevajanje, za podnaslavljanje, lokalizacijo in računalniško podprto prevajanje ter za leksikografska
in terminološka dela. Obenem študijski program
zagotavlja visoke kompetence v teoretičnih prevodoslovnih vsebinah, tako da diplomantom omogoča lastno razumevanje teoretičnih načel in njihovo
vrednotenje ter prenos v praktično delo ter identifikacijo in reševanje problemov, s katerimi se kot
strokovnjaki prevajalci soočajo pri svojem delu.
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Število kreditnih točk (ECTS): 120

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Primerjalna književnost
in literarna teorija

Psihologija

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120

UL FF
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Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje Primerjalna književnost in literarna teorija študente
natančneje seznanja s problemi komparativistike,
literarne zgodovine in literarne teorije ter razgrinja literarnovedne metode za reševanje teh problemov. Posebno pozornost namenja razmerju literature s filozofijo, religijo, drugimi umetnostmi
in kulturo sploh ter problematiki slovenske literature na ozadju evropske oz. svetovne literature, saj je eno izmed osrednjih težišč študija prav
proučevanje slovenske literature v mednarodnem
kontekstu. Poleg tega študente vpeljuje v osnove literarnega prevajanja in tvorjenja literarnih
besedil. S programom študenti pridobijo predmetnospecifične kompetence, ki zadevajo razumevanje literature, njene povezanosti z drugimi
duhovnimi dejavnostmi in njene vloge v evropski
oziroma svetovni kulturi na eni strani ter v slovenski kulturi na drugi. Izobražuje jih predvsem
za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebna literarna razgledanost in široko kulturno
obzorje. Konkretno jih usposablja za literarno ali
kulturno novinarstvo, uredniško delo (založbe,
časopisi, radio, televizija), dramaturško delo (gledališče, radio), literarno kritiko in publicistiko ter
vodenje delavnic kreativnega pisanja. Poleg tega
jih usposablja tudi za delo v literarni vedi oz. za
znanstvenoraziskovalno dejavnost.

Moduli:
Δ Psihologija na področju vzgoje in izobraževanja
Δ Klinična psihologija in psihoterapija
Δ Psihologija zaposlenih, organizacij in sistemov
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Cilj magistrskega študijskega programa druge stopnje Psihologija je opremiti študenta s poglobljenim
znanjem in veščinami iz temeljnih in aplikativnih
disciplin psihološke znanosti in nekaterih drugih,
s psihologijo povezanih znanosti. Ta znanja so osnova za samostojno opravljanje poklica psihologa
in nadaljevanje študija psihologije na tretji stopnji
ter specifična strokovna izpopolnjevanja. Cilj študijskega programa je, da študent pridobi dodatno
teoretično znanje, razumevanje in veščine na področjih, ki jih obravnava že prvostopenjski študij
psihologije, izpopolni svoje raziskovalne veščine in
se usposobi za uporabo psiholoških diagnostičnih
pripomočkov ter izvajanje zahtevnejše psihološke
obravnave. Poleg razvoja splošnih kompetenc, ki
psihologu praktiku omogočajo zagotavljanje učinkovitih uslug obravnavancem, je na tej stopnji študija posebej pomemben cilj razvoj predmetnospecifičnih kompetenc, ki so povezane s psihološko
vsebino poklicne prakse. Po končanem študiju
je diplomant pripravljen za opravljanje samostojne psihološke prakse na katerem koli poklicnem
področju. Zna razvijati in uporabljati psihološka
načela, znanje, modele in metode na etičen in
znanstven način. Njegovo delo temelji na načelih
strokovne etike, na njegovi osebnostni zrelosti in je
usmerjeno k napredku, dobrobiti in učinkovitosti
posameznika, skupin, organizacij in družbe.

FILOZOFSKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Sinologija

Slovenistika

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilji magistrskega študijskega programa druge stopnje Sinologija so utrjevanje, razvoj,
nadgradnja in specializacija sposobnosti razumevanja ter aktivne uporabe kitajskega jezika in pisave ter splošno poznavanje kulturoloških oziroma družboslovnih vsebin glede na izbrano smer
študija (humanistična oziroma družboslovna).
Splošne kompetence, ki jih diplomanti pridobijo, obsegajo tako specifiko tradicionalnih razvojev kot strukture aktualnih družbenih stvarnosti
navedenega kulturno-civilizacijskega kompleksa.
Diplomant pridobi sposobnost prepoznavanja in
aktivne uporabe okoli 8.000 kitajskih pismenk
tako v tradicionalni kot v poenostavljeni obliki.
Sposoben je samostojnega govornega in pisnega
izražanja na zahtevnejši ravni in v specializiranih
strokovnih kontekstih, povezanih z izbrano študijsko smerjo. Prevaja (kitajščina – slovenščina)
zahtevnejša literarna, tehnična in strokovna besedila, konsekutivno prevaja iz kitajščine v slovenščino in obratno ter obvlada strokovno terminologijo, povezano z izbrano študijsko smerjo.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilji magistrskega študijskega programa
druge stopnje Slovenistika so poglabljanje znanja
o različnih jezikoslovnih in literarnovednih teorijah ter metodah raziskovanja, uporaba pridobljenega znanja, strokovne literature in sodobnih
informacijsko-komunikacijskih virov pri znanstveni analizi in opisu ter argumentiranem kritičnem vrednotenju najkompleksnejših sodobnih ali
starejših besedil različnih vrst in zvrsti. V okviru
študijskega programa naj bi bil posameznik sposoben reflektirati sočasna in pretekla strokovna
spoznanja o jeziku/literaturi ter jezikovni/literarni praksi in se do njih argumentirano opredeliti. Tovrstna strokovna znanja lahko posameznik
tudi učinkovito ubesedi v govorjenem/zapisanem
publicističnem, poljudnoznanstvenem ali znanstvenem besedilu ter tako dejavno sooblikuje
literarno in širše kulturno dogajanje, jezikovno
politiko in načrtovanje ter pozitiven odnos širše
javnosti do jezika, literature in kulture. Poleg tega
je posameznik po končanem programu usposobljen za sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in
vodenju temeljnih, primerjalnih in aplikativnih
raziskav, povezanih s slovenskim jezikom, literaturo ali kulturo, ter samostojno, samoiniciativno, inovativno in tudi interdisciplinirano reševanje najzahtevnejših problemov s teh področij.
Usposobljen je za prevzemanje najzahtevnejših
in vodilnih nalog v raziskovalni dejavnosti, založništvu, tiskanih in elektronskih medijih ter
kulturnih ustanovah. Študijski program ga usposablja tudi za samostojno in ustvarjalno načrtovanje nalog v protokolu, državni upravi in drugih ustanovah, ki se ukvarjajo s predstavitvijo in
promocijo slovenskega jezika in literature doma
ali na mednarodnem področju, v oglaševalski in
turistični dejavnosti.
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Trajanje študija: 2 leti

Smeri:
Δ Jezik, družba, identiteta
Δ Teoretično jezikoslovje

Število kreditnih točk (ECTS): 120

UL FF
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Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje Sociologija kulture je namenjen širokemu družboslovno-humanističnemu in teoretsko izostrenemu študiju kulture, ki temelji na poglabljanju
izbranega področja študijev spola, medijskih in
kulturnih študijev, religijskih študijev ali globalizacijskih študijev kot enoletnega programa.
Študenti po končanem študiju v obeh primerih
pridobijo znanja, ki jih usposabljajo za samostojno vodenje, organiziranje, analiziranje in raziskovanje sodobnih kulturnih in družbenih pojavov.
Zaposlitvene možnosti, ki predvidevajo bodisi
izstop iz programa bodisi nadaljevanje na tretji
stopnji, so v programu povezane s pridobivanjem
nadgradnje temeljnih teoretskih, metodoloških in
epistemoloških osnov oziroma konkretnih veščin
praktičnega apliciranja znanj in analitskih pristopov. Poseben poudarek je v programu namenjen
interdisciplinarnosti v raziskovanje in razvijanju
praktičnih izpeljav kulturne analize za potrebe
širokega spektra kulturnih organizacij, zavodov,
medijskih in založniških hiš, svetovalnih služb in
agencij, javnih ustanov in nevladnih organizacij.
Študenti so po končanem študiju sposobni samostojnega udejstvovanja kot publicisti, kulturni animatorji, organizatorji festivalov in drugih
kulturnih prireditev; vključitve v nacionalne in
evropske ter širše mednarodne ustanove, svetovalne organe in službe, ki zahtevajo samostojnost
in suverenost pri vodenju in organiziranju dela.

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Študenti magistrskega študijskega programa druge stopnje Splošno jezikoslovje usvojijo kompetence humanistično izobraženega intelektualca
in posebne kompetence, ki jim odpirajo pot do
razumevanja splošnih ter posebnih vprašanj teoretičnega in uporabnega jezikoslovja. Na teoretični ravni naj bi bili seznanjeni z zgodovino jezikoslovja, s prevladujočimi jezikoslovnimi šolami
in s slovenskim prispevkom k jezikoslovni teoriji.
Na uporabni ravni naj bi bili slušatelji zmožni
zavzemati stališče do vprašanj jezikovne politike večinske in manjšinskih jezikovnih skupnosti
in do vprašanj naših manjšin na tujem; zmožni
naj bi bili razumeti razmerja in probleme, ki se
pojavljajo v odnosu človek – jezik, ter morebitne
konfliktne položaje odpravljati oziroma gladiti.

FILOZOFSKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Tolmačenje

Umetnostna zgodovina

Smeri:
Δ Jezik A-B-C
Δ Jezik A-C1-C2

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Temeljni cilji programa:
Cilj magistrskega študijskega programa druge stopnje Umetnostna zgodovina je usposobiti
študenta za raziskovanje samostojnih umetnostnozgodovinskih vprašanj, samostojno delo v
muzejskih ustanovah, likovnih galerijah in drugih kulturnih ustanovah ter za samostojno delo v
zavodih za varstvo naravne in kulturne dediščine
ter podobnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem in varovanjem umetnostnih oz. kulturnih spomenikov. V okviru študijskega programa
študent poglablja svoje znanje o umetnostnozgodovinskih metodah in teorijah. S kritičnim branjem in uporabo virov ter strokovne literature,
z neposrednim pristopom do umetnostnih spomenikov v zbirkah in na terenu razvija veščine,
potrebne za samostojno znanstvenoraziskovalno
delo.

Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program druge stopnje Tolmačenje usposablja visokokvalificirane tolmače,
ki bodo strokovnjaki za vzpostavljanje komunikacije večinoma med pripadniki različnih kultur
in jezikov. Uspešno absolviran program omogoča
tolmačem, da se lahko profesionalno soočijo s
trenutnimi zahtevami trga in so sposobni prilagoditve prihodnjim potrebam. Tolmači tako iz
pisne, govorne ali multimedijske predloge lahko
izdelajo govorno ali multimedijsko besedilo, ki v
ciljnem jeziku (slovenščini in dveh tujih jezikih)
oz. kulturi izpolnjuje določen cilj. Z uporabo
ustreznih tehnik so sposobni konsekutivno in simultano tolmačiti poslovna, strokovna in politična besedila. Usposobljeni so za samostojno delo
in za delo v skupini, ki ga opravljajo deontološko
korektno in v skladu s profesionalno prakso na
državni in mednarodni ravni. Študijski program
zagotavlja tudi visoke kompetence iz vsebin teorije prevajanja in tolmačenja, tako da diplomantom
omogoča lastno razumevanje teoretičnih načel in
njihovo vrednotenje ter prenos v praktično delo
in identifikacijo ter reševanje problemov, s katerimi se bodo kot strokovnjaki tolmači soočali pri
svojem delu. Program izobražuje teoretično visoko usposobljene diplomante in s tem omogoča
nadaljevanje študija na doktorski stopnji.
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Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

DVODISCIPLINARNI
PROGRAMI

Zgodovina

(vezava z drugim dvodisciplinarnim programom ali s
pedagoškim dvopredmetnim programom Pedagogika ali Andragogika)

Smeri:
Δ Starejša zgodovina
Δ Novejša zgodovina
Δ Socialna in kulturna zgodovina
Δ Raziskovalna in arhivska smer
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120

UL FF
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Temeljni cilji programa:
Cilj magistrskega študijskega programa druge
stopnje Zgodovina je, da študenta usposobi za
raziskovanje samostojnih zgodovinskih vprašanj,
samostojno delo v arhivih, muzejih, raziskovalnih
in drugih kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo z
raziskovanjem preteklosti ali varovanjem zgodovinske dediščine. Študenti poglobijo svoje zgodovinsko znanje, poznajo in uporabljajo teoretske
nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobijo specialistično znanje o
politični, socialni, gospodarski in kulturni zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega prostora, Evrope in sveta. S kritičnim, problemskim in
interdisciplinarnim branjem arhivskih in drugih
virov ter strokovne literature razvijajo veščine,
potrebne za samostojno, izvirno in splošno inovativno znanstvenoraziskovalno delo v zgodovinski
znanosti.

Dvodisciplinarni programi usposabljajo za kompleksnejše in zahtevnejše naloge ter potrebe na
splošnem humanističnem področju. Diplomanti
dvodisciplinarnih študijskih programov pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin.
Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in z drugimi področji, transfer znanja iz enega področja na
drugega pa spodbuja njihovo fleksibilno uporabo
v različnih situacijah. Dvodisciplinarnost drugostopenjskih programov nadgrajuje sposobnost
intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi
znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih
metod, pristopov in procesov. Cilj dvodisciplinarnih programov je usposobiti diplomante za
raznovrstne kompetence na podlagi razumevanja
in povezovanja različnih vidikov interdisciplinarnosti na višji strokovni ravni. Dvodisciplinarni
programi širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj
diplomanti obvladajo oz. poznajo dve strokovni
področji.

FILOZOFSKA FAKULTETA

DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Anglistika

Bohemistika

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Temeljni cilji programa:
Diplomanti dvodisciplinarnega magistrskega študijskega programa druge stopnje Anglistika pridobijo vsa znanja o angleškem jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za
znanja in zmožnosti, kakršna potrebujejo visoko
usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta
znanja in zmožnosti znajo uporabljati fleksibilno
in kritično v različnih okoliščinah medkulturnega posredovanja v povezavi z drugim predmetom
oz. področjem svojega študija. Diplomanti svoja
znanja in zmožnosti uporabljajo kritično in skladno v povezavi z drugim področjem ali drugimi
področji študija. Za svoje medkulturno posredovanje in druge dejavnosti sprejemajo etično odgovornost. S svojim delom se trudijo prispevati
k čim višji ravni kakovostnega medkulturnega
sodelovanja in razumevanja. S svojim raziskovalnim delom pa bogatijo znanja na vseh področjih
svojega delovanja.

Temeljni cilj programa:
Dvodisciplinarni magistrski študijski program
druge stopnje Bohemistika omogoča pridobitev
poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam magistra bohemistike.
Magistranti pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni, poglobljeno znanje s področja češke
zgodovine, književnosti in kulture ter specifično
filološko znanje na jezikovnem področju. Program usposablja študente za zahtevne ustvarjalne
naloge in potrebe, predvsem pa za samostojno
delo na področju raziskovanja, prevajanja, literarne in znanstvene kritike ter interdisciplinarnih
povezav v širšem medkulturnem prostoru. Program se uspešno povezuje z drugimi študijskimi
smermi tako znotraj Oddelka za slavistiko kot
širše.
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DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Etnologija in kulturna
antropologija

Filozofija kulture

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Temeljni cilji programa:
Študenti v okviru dvodisciplinarnega magistrskega študijskega programa druge stopnje Filozofija
kulture z intenzivnim in poglobljenim študijem
ponujenih filozofskih vsebin širijo in nadgrajujejo
svoje znanje o filozofski problematiki iz različnih
teoretskih ter metodoloških pristopov. S podrobnim razčlenjevanjem izbranih filozofskih vprašanj
in oblikovanjem njihovih rešitev, z refleksijo miselno zahtevnih filozofemov, z branjem, analizo
in interpretacijo temeljnih filozofskih besedil in
skrbno presojo njihovih kompleksnih argumentov
ter s kritično uporabo strokovne literature razvijajo veščine, potrebne za samostojno znanstvenoraziskovalno delo v filozofiji, pa tudi na drugih
znanstvenih področjih, ter sposobnost oblikovanja odgovorov ali stališč do temeljnih filozofskih
vprašanj in problemov. Študij Filozofije kulture v
povezavi z antropološko in sociološko usmerjenimi
študiji kulture omogoči celovit pristop k fenomenu
kulture in k vzpostavljanju ustreznega odnosa do
kulture na Slovenskem sploh. Cilj študijskega programa je, da po uspešnem zaključku diplomante
usposobi za delo na raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah ali za samostojno publicistično in
prevajalsko delo ter za delo v knjižnicah, uredništvih založniških in medijskih hiš ter drugih kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem,
raziskovanjem in negovanjem svetovne in domače
filozofske in splošno humanistične dediščine.

Temeljni cilji programa:
Študenti dvodisciplinarnega magistrskega študijskega programa druge stopnje Etnologija in kulturna antropologija pridobijo in utrdijo specifične
kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov
življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo
diplomantom zaposlovanje v navezavi z izobrazbo, pridobljeno z drugo disciplino. Diplomanti se
lahko vključujejo v delovanje kulturnih, upravnih,
vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih ustanov na področjih, ki zadevajo poznavanje
procesov in sestavin vsakdanjega življenja. Poleg
tega se lahko uspešno uveljavijo tudi v zaposlitvah,
povezanih z življenjem v ruralnih in urbanih okoljih, s komunikacijami, mediji in jezikom, spolom,
migracijami, manjšinami, človekovimi pravicami,
zdravstveno kulturo, religijo, popularne kulturo,
založništvom, trženjem kulture, varovanjem in
ukvarjanjem s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd. Diplomanti so
usposobljeni za samostojno opravljanje strokovnih
nalog z že omenjenih področij. Usposobljeni so za
kulturno posredništvo in opravljanje koordinacijskih, vodstvenih in zahtevnih strokovnih nalog v
kulturnih ustanovah ter nevladnih organizacijah,
povezanih z administrativno-strokovnimi dejavnostmi, zbiranjem, evidentiranjem in dokumentiranjem podatkov in informacij, prenosom znanj in
informacij ter njihovo uporabo v praksi. Posebna
odlika študija etnologije in kulturne antropologije
je pridobitev usposobljenosti za terensko delo in
delo z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih.

Trajanje študija: 2 leti

FILOZOFSKA FAKULTETA

DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Francistične študije

Grški jezik,
književnost in kultura

Smeri:
Δ Jezikovna smer
Δ Literarna smer
Trajanje študija: 2 leti

Smeri:
Δ Starogrški jezik, književnost in kultura
Δ Novogrški jezik, književnost in kultura

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Trajanje študija: 2 leti

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj dvodisciplinarnega študijskega programa druge stopnje Francistične študije je poglabljanje strokovnega, teoretičnega in praktičnega
znanja o francoskem jeziku in književnosti ter
frankofonski kulturi nasploh, ob tem pa spodbujati intelektualno rast in samoizobraževanje.
Diplomant pridobi znanja francoskega jezika, ki
v Skupnem evropskem referenčnem okviru ustreza stopnji C1 z elementi C2. Prav tako pridobi
poglobljena jezikoslovna, literarnoteoretična in
literarnozgodovinska znanja. Pridobljena znanja
in veščine diplomantu omogočajo tako uspešno
vključevanje v poklicno življenje kot napredovanje v programe tretjestopenjskega študija.

Število kreditnih točk (ECTS): 60
Temeljni cilji programa:
V okviru dvodisciplinarnega magistrskega študijskega programa druge stopnje Grški jezik, književnost in kultura študent pridobi poglobljeno
znanje o grškem jeziku, kulturi in književnosti
v obsegu, ki je primerljiv z drugostopenjskimi
programi grščine, klasične filologije oz. antičnih
študij na večini evropskih univerz. Pridobi splošne kompetence humanističnega intelektualca in
specifične strokovne kompetence: suvereno obvladovanje grškega jezika s sposobnostjo branja
najtežavnejših besedil v izvirniku, razumevanje
zgodovine grščine in njenega vpliva na sodobne
jezike, poznavanje vseh vidikov grške književnosti in kulture od starega veka do sodobnosti, razumevanje vloge, ki jo imata antična in poznejša
grška književnost in filozofija v evropski literaturi
ter kulturi.
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DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE
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DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Italijanski jezik in
književnost

Japonologija

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Temeljni cilji programa:
Dvodisciplinarni magistrski študijski program
druge stopnje Japonologija omogoča širši strukturirani interdisciplinarni pogled na japonsko
stvarnost. Temelji na poglabljanju jezikoslovnih,
družboslovnih in kulturoloških vedenj o Japonski. Ob poglobljenem poznavanju jezika je pri
proučevanju kulturoloških in družboslovnih vsebin poudarek na rabi japonskih primarnih virov.
Diplomanti so medkulturno ozaveščeni, sposobni
preseganja evropocentričnega dojemanja sveta, odprti za drugačnost v najširšem smislu, inovativni v
medčloveških odnosih, komunikativni. Sposobni
so samostojnega delovanja v slovensko-japonskem
medjezikovnem in medkulturnem okolju. Sposobni so pasivne in manj aktivne rabe pismenk,
besedišča in slovničnih vzorcev okvirno na ravni
1. stopnje standardnega izpita iz japonščine kot
tujega jezika (Nihongo nouryoku siken 1 kyu) ter
vseh osnovnih slovničnih struktur in vzorcev sodobne japonščine. Poglobljeno poznajo načela rabe
primernih oblik japonščine v različnih družbenih
kontekstih in so jih sposobni uporabljati. Poglobljeno razumejo besedila v sodobnem jeziku s splošno
družbeno in poljudnoznanstveno tematiko. Znajo
prevajati zahtevnejša besedila iz japonščine v slovenščino ter so sposobni medjezikovnega posredovanja in konsekutivnega tolmačenja med slovenščino in japonščino. S pomočjo analize sistematično
izbranih medijskih in strokovnih besedil spoznajo
glavne značilnosti ustroja japonske družbe ter glavne značilnosti japonske kulture in tradicije.

Temeljni cilji programa:
Diplomanti dvodisciplinarnega magistrskega študijskega programa druge stopnje Italijanski jezik
in književnost pridobijo vsa znanja o italijanskem
jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kot jih
potrebujejo usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati
čim bolj fleksibilno, kritično in ustrezno glede na
različne okoliščine medkulturnega posredovanja
v zvezi z drugo disciplino oz. področjem svojega
študija. Diplomanti pridobijo naslednja znanja in
zmožnosti: poglobljeno poznavanje italijanskega
jezikovnega sistema, vključno z obvladovanjem
osnovnih jezikovnih vsebin v zvezi s tem sistemom, potrebnih za samostojno raziskovanje sodobnega italijanskega jezika; poznavanje temeljnih literarnozgodovinskih in literarnokritiških
izhodišč, potrebnih za samostojno raziskovanje
književnih besedil; poznavanje temeljnih pristopov in metod raziskovanja italijanskega jezika
in književnosti; temeljito poznavanje izbranih
vidikov jezikovega stika med italijanščino in slovenščino na zahodni meji in temeljito poznavanje sociolingvistične situacije Slovencev v Italiji
in italijanske narodnostne skupnosti v Sloveniji;
sposobnost jezikovno posredniškega sodelovanja
in odpravljanja sporazumevalnih ovir na visoki
ravni ...

Trajanje študija: 2 leti

FILOZOFSKA FAKULTETA

DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Južnoslovanski študiji

Latinski jezik,
književnost in kultura
Trajanje študija: 2 leti

Trajanje: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Temeljni cilji programa:
V okviru dvodisciplinarnega magistrskega študijskega programa druge stopnje Latinski jezik,
književnost in kultura študent pridobi poglobljeno
znanje o latinskem jeziku, kulturi in književnosti v obsegu, ki je primerljiv z drugostopenjskimi
programi latinščine, klasične filologije oz. antičnih študij na večini evropskih univerz. Pridobi
splošne kompetence humanističnega intelektualca
in specifične strokovne kompetence: suvereno obvladovanje latinskega jezika s sposobnostjo branja
najtežavnejših besedil v izvirniku, razumevanje
zgodovine latinščine in njenega vpliva na sodobne jezike, poznavanje vseh vidikov latinske književnosti in kulture od starega veka do sodobnosti,
razumevanje vloge, ki jo imata antična in poznejša
grška književnost ter filozofija v evropski literaturi
in kulturi. Diplomant pozna metode filološke analize besedil in je posamezna literarna in strokovna
dela sposoben interpretirati v zgodovinskem kontekstu, obenem pa pozna tudi sodobne teoretske
poglede in metodološke pristope. Usposobljen je za
samostojno raziskovanje, literarno prevajanje, delo
v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih
področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno delo
z besedilom, sodeluje pa lahko tudi pri raziskovanju na sorodnih področjih, kjer je poglobljeno
znanje latinščine nepogrešljivo: v arheologiji in
muzeologiji, zgodovini, umetnostni zgodovini, jezikoslovju in literarnih vedah. S tem znanjem se
lahko poklicno usmeri v raziskovanje, prevajanje,
publicistiko, založništvo, turizem itd.

Temeljni cilj programa:
Dvodisciplinarni magistrski študijski program
druge stopnje Južnoslovanski študiji usposablja
visoko kvalificirane strokovnjake s področja južne slavistike s specialističnim znanjem iz prevajalstva ali kulturologije. Magistranti so sposobni
kompetentno pisno in ustno komunicirati v južnoslovanskih jezikih, obenem pa vzpostavljati
komunikacijo med pripadniki različnih kultur in
jezikov bodisi s kulturološkega bodisi s prevajalskega vidika. Uspešno absolviran program magistrantom omogoča lastno razumevanje teoretičnih principov, njihovo vrednotenje in prenos v
praktično delo ter identifikacijo in reševanje problemov, s katerimi se kot strokovnjaki soočajo pri
svojem delu. Študijski program zagotavlja tako
teoretične kot strokovne osnove za učinkovito
in sistematično reševanje konkretnih strokovnih
problemov, hkrati pa študente uvaja tudi v osnove
raziskovanja.
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Smeri:
Δ Prevajalska smer
Δ Kulturološka smer
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DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Nemcistika

Polonistika

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Temeljni cilji programa:
Diplomanti dvodisciplinarnega magistrskega
študijskega programa druge stopnje Nemcistika
pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih ustrezajo
profilu dvodisciplinarnega diplomanta nemcistike. Program omogoča dvoletno nadgradnjo prvostopenjskega programa Nemcistika kot temeljnega izhodišča pridobljenih zmožnosti in usposablja
za kompleksnejše ter zahtevnejše naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem in literarnem področju. Diplomanti razumejo, govorijo in pišejo
standardni nemški jezik na stopnji C1+. Jezik razumejo kot medij in rezultat simbolne interakcije,
prepoznavajo njegove kognitivne, emocionalne,
kreativne, socialne, referenčne in metajezikovne
funkcije in ga temu primerno uporabljajo. Obvladujejo sodobne teorije in teoretične modele
ter jih kritično vrednotijo. Kritično se odzivajo
na strokovna, znanstvena in literarna besedila ter
svoje strokovno in splošno znanje ubesedujejo v
ustrezni jezikovni obliki. Ob upoštevanju različnih družbenih okoliščin so sposobni diferencirane jezikovne rabe tako pri ustnem kot pri pisnem
komuniciranju. Prepoznavajo posebnosti jezika,
literature in kulture dežel nemškega govornega
območja ter jih primerjajo s posebnostmi slovenskega jezika, literature in kulture. Sposobni so diferenciranega razumevanja in posredovanja jezikovnih, literarnih in kulturnih pojavov, procesov
in (dis)kontinuitet v diahronični in sinhronični
perspektivi. Ob poznavanju jezikovnih, literarnih, kulturnih in družbenih razlik in podobnosti med slovenskim prostorom ter večsrediščnim
nemškim govornim območjem razvijajo in sooblikujejo medkulturno komunikacijo.

Temeljni cilji programa:
Dvodisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Polonistika je zasnovan kot nadgradnja
prvostopenjskega programa in omogoča pridobitev
poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam diplomanta polonistike. Z
drugostopenjskim programom diplomanti polonistike pridobijo široko in temeljno humanistično
izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni ter
poglobljeno znanje o poljski zgodovini, književnosti, kulturi in specifična filološka znanja na jezikovnem področju. Študijski program usposablja za
zahtevne ustvarjalne naloge in potrebe, predvsem
pa za samostojno raziskovanje, prevajanje, literarno
in znanstveno kritiko, interdisciplinarne povezave
v širšem medkulturnem prostoru.

FILOZOFSKA FAKULTETA

DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Primerjalna književnost
in literarna teorija

Primerjalno jezikoslovje

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Temeljni cilji programa:
Diplomanti dvodisciplinarnega magistrskega
programa druge stopnje Primerjalno jezikoslovje
usvojijo splošne kompetence humanistično izobraženega intelektualca in posebne kompetence, ki veljajo za temeljna znanja in zmožnosti v
primerjalnem jezikoslovju. Ta znanja omogočajo
razumevanje, interpretacijo in kritično ovrednotenje literature o jezikoslovju, in sicer ne le primerjalnem, temveč tudi splošnem in jezikoslovjih
posameznih jezikov ali jezikovnih družin. Usposobljeni so za opravljanje specifičnih nalog v slovaropisju, v ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskavami jezika in starejše zgodovine, v založništvu
in v kulturnih ustanovah. Razpolagajo s poglobljenim znanjem osnov jezikov indoevropske jezikovne družine, zaradi česar lahko vsak jezik
te družine usvojijo v zelo kratkem času. Zaradi
tega so primerni za dela, povezana z delovanjem
Evropske unije, ki zahtevajo znanje večjega števila jezikov, tudi takih, ki jih v Sloveniji ni mogoče študirati. Sposobni so znanstvenega mišljenja,
predvsem so usposobljeni za razumevanje in opis
jezikovnih pojavov v diahroni perspektivi ter za
nadaljnji, znanstveno usmerjeni študij primerjalnega jezikoslovja.
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Temeljni cilji programa:
Dvodisciplinarni magistrski študijski program
druge stopnje Primerjalna književnost in literarna teorija poglablja znanja o literarni vedi, ki jih
študenti pridobijo na prvi stopnji. Natančneje
seznanja s problemi komparativistike, literarne
zgodovine in literarne teorije ter razgrinja literarnovedne metode za reševanje teh problemov.
Posebno pozornost namenja razmerju literature s
filozofijo, religijo, drugimi umetnostmi in kulturo sploh ter problematiki slovenske literature na
ozadju evropske oz. svetovne literature, saj je eno
izmed osrednjih težišč študija prav proučevanje
slovenske literature v mednarodnem kontekstu.
Poleg tega študente vpeljuje v osnove literarnega
prevajanja in tvorjenja literarnih besedil. Študijski program izobražuje diplomante predvsem za
delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebna
literarna razgledanost in široko kulturno obzorje.
Konkretno jih usposablja za literarno ali kulturno novinarstvo, uredniško delo (založbe, časopisi, radio, televizija), dramaturško delo (gledališče,
radio), literarno kritiko in publicistiko. Poleg tega
jih usposablja tudi za delo v literarni vedi oz. za
znanstvenoraziskovalno dejavnost.

Trajanje študija: 2 leti
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DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Primerjalno slovansko
jezikoslovje

Rusistika

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Temeljni cilji programa:
Diplomati dvodisciplinarnega magistrskega študijskega programa druge stopnje Rusistika pridobijo
kompetence za znanstvenoraziskovalno in strokovno delo v javni upravi, gospodarstvu (zunanja trgovina), kulturi in diplomaciji (samostojni referent,
strokovni in poslovni tajnik, prevajalec, urednik,
lektor, turistični delavec …) oz. za opravljanje poklicev, ki predvidevajo na ustreznem področju široko razgledane strokovnjake. Diplomanti razumejo,
pišejo in govorijo rusko na stopnji C1 Evropskega
sveta, kar ustreza 4. certifikacijski stopnji Ruskega
državnega izobraževalnega standarda. Jezik razumejo v njegovi strukturni, zgodovinski, socialni in
kulturni razsežnosti ter obvladujejo sodobne teorije in teoretične modele, jih kritično vrednotijo
in učinkovito uporabljajo. Sposobni so umestiti
posamezna literarna besedila v širši zgodovinski,
socialni in kulturni prostor. Prepoznavajo ruske
jezikovne, literarne, kulturne in družbene posebnosti ter jih primerjajo s posebnostmi slovenskega jezika, literature in kulture. Ob poznavanju ter
upoštevanju razlik in podobnosti med slovenskim
in ruskim govornim območjem so sposobni medjezikovnega in medkulturnega posredovanja iz rusko govorečega okolja v slovensko in obratno. Program usposablja visokokvalificirane strokovnjake
rusistike s specialističnimi znanji iz kulturologije
oz. prevajalstva.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj dvodisciplinarnega magistrskega
študijskega programa druge stopnje Primerjalno
slovansko jezikoslovje je ponuditi širok in raznolik študijski program, ki bo študentom omogočil, da bodo slovanski svet in slovanstvo znotraj
njega razumeli kot pomemben del evropskega
kulturnega prostora ter ga znali umestiti v evropsko kulturno stvarnost tako iz zgodovinske kot
tudi iz sodobne perspektive. Diplomanti na teoretični ravni usvojijo specifične kompetence iz
zgodovinskega in tipološkega primerjalnega jezikoslovja slovanskih jezikov ter slovanske filologije
in kulturologije nasploh. Na uporabni ravni so
slušatelji zmožni znanstvenega jezikoslovja, filološkega ukvarjanja z več slovanskimi jeziki v različnih časovnih obdobjih ter praktične uporabe
in aktivne komunikacije v treh sodobnih slovanskih jezikih.

Trajanje študija: 2 leti

FILOZOFSKA FAKULTETA

DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Slovakistika
Smeri:
Δ Jezikoslovje
Δ Književnost, zgodovina, kultura

nostmi slovenskega jezika, književnosti, kulture
in zgodovine. Sposobni so diferenciranega razumevanja in posredovanja jezikovnih, literarnih,
kulturnih in zgodovinskih pojavov, procesov in
(dis)kontinuitet v diahronični in sinhronični perspektivi. Ob poznavanju jezikovnih, literarnih,
kulturnih in družbenih razlik in podobnosti med
slovenskim in slovaškim ter srednjeevropskim
območjem posredujejo med kulturami ter razvijajo komunikacijo med njimi.

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 60
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Temeljni cilji programa:
Diplomanti magistrskega študijskega programa
druge stopnje Slovakistika pridobijo znanja in
medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih ustrezajo profilu diplomanta
slovakistike. Program omogoča nadgradnjo prvostopenjskega programa Slovakistika kot temeljnega izhodišča pridobljenih zmožnosti ter usposablja
za kompleksne, zahtevne, vodilne in ustvarjalne
naloge ter potrebe na jezikovnem, besedilnem,
kulturnem in medkulturnem področju. Študijski program omogoča diplomantom teoretične
in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih vprašanj ter
uvaja diplomante v samostojno raziskovanje. Diplomanti razumejo, govorijo in pišejo standardni
slovaški jezik na stopnji C2. Jezik razumejo kot
medij in rezultat simbolne interakcije, prepoznavajo njegove kognitivne, emocionalne, kreativne,
socialne, referenčne in metajezikovne vloge in ga
temu primerno uporabljajo. Obvladajo sodobne
teorije in teoretične modele, jih kritično vrednotijo ter jih z ustreznim znanstvenim instrumentarijem učinkovito uporabljajo. Kritično in kompetentno se odzivajo na strokovna, znanstvena
in literarna besedila. Svoje strokovno in splošno
znanje ubesedujejo v ustrezni jezikovni obliki;
ob upoštevanju različnih družbenih okoliščin so
sposobni jezikovne diferenciacije tako pri ustnem
kot pri pisnem komuniciranju. Prepoznavajo posebnosti slovaškega jezika, slovaške književnosti,
kulture in zgodovine ter jih primerjajo s poseb-
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DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Slovenistika

Sociologija kulture

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Temeljni cilji programa:
V okviru dvodisciplinarnega študijskega programa druge stopnje Slovenistika naj bi bil posameznik sposoben reflektirati sočasna in pretekla strokovna spoznanja o jeziku/literaturi ter jezikovni/
literarni praksi ter se do njih argumentirano opredeliti. Tovrstna strokovna znanja lahko posameznik tudi učinkovito ubesedi v govorjenem/zapisanem publicističnem, poljudnoznanstvenem ali
znanstvenem besedilu ter tako dejavno sooblikuje
literarno in širše kulturno dogajanje, jezikovno
politiko in načrtovanje ter pozitiven odnos širše javnosti do jezika, literature in kulture. Diplomant je po končanem študijskem programu
zmožen sodelovati pri načrtovanju, izvajanju in
vodenju raziskav, povezanih s slovenskim jezikom, literaturo ali kulturo ter samostojno, samoiniciativno, inovativno in tudi interdisciplinirano
reševati vprašanja s teh področij. Usposobljen je
za prevzemanje zahtevnejših nalog v raziskovalni dejavnosti, založništvu, tiskanih in elektronskih medijih ter kulturnih ustanovah. Študijski
program ga usposablja tudi za samostojno in
ustvarjalno načrtovanje nalog v protokolu, državni upravi in drugih ustanovah, ki se ukvarjajo s
predstavitvijo ter promocijo slovenskega jezika in
literature doma ali na mednarodnem področju, v
propagandni/oglaševalski in turistični dejavnosti.

Temeljni cilji programa:
Dvodisciplinarni magistrski študijski program
druge stopnje Sociologija kulture je namenjen širokemu družboslovno-humanističnemu in teoretsko
izostrenemu študiju kulture, ki temelji na poglabljanju izbranega področja študijev spola, medijskih
in kulturnih študijev, religijskih študijev ali globalizacijskih študijev. Študenti po končanem študiju
v obeh primerih pridobijo znanja, ki jih usposabljajo za samostojno vodenje, organiziranje, analiziranje in raziskovanje sodobnih kulturnih fenomenov
in družbenih pojavov. Zaposlitvene možnosti,
ki predvidevajo bodisi izstop iz programa bodisi
nadaljevanje na tretji stopnji, so v programu povezane s pridobivanjem nadgradnje temeljnih teoretskih, metodoloških in epistemoloških osnov
oziroma konkretnih veščin praktičnega apliciranja
znanj in analitskih pristopov. Poseben poudarek
je v programu namenjen interdisciplinarnosti v
raziskovanju in razvijanju praktičnih izpeljav kulturne analize za potrebe širokega spektra kulturnih organizacij, zavodov, medijskih in založniških
hiš, svetovalnih služb in agencij, javnih ustanov in
nevladnih organizacij. Študenti so po končanem
študiju sposobni samostojnega udejstvovanja kot
publicisti, kulturni animatorji, organizatorji festivalov in drugih kulturnih prireditev; vključitve v nacionalne in evropske ter širše mednarodne
ustanove, svetovalne organe in službe, ki zahtevajo
samostojnost in suverenost pri vodenju in organiziranju dela.

FILOZOFSKA FAKULTETA

DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Splošno jezikoslovje
Trajanje študija: 2 leti

Španski jezik in
književnost

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Trajanje študija: 2 leti

Temeljni cilji programa:
Študenti dvodisciplinarnega magistrskega študijskega programa druge stopnje Splošno jezikoslovje
usvojijo kompetence humanistično izobraženega
intelektualca in posebne kompetence, ki jim odpirajo pot do razumevanja splošnih in posebnih
vprašanj teoretičnega in uporabnega jezikoslovja.
Na teoretični ravni naj bi bili seznanjeni z zgodovino jezikoslovja, s prevladujočimi jezikoslovnimi
šolami in s slovenskim prispevkom k jezikoslovni
teoriji. Na uporabni ravni naj bi bili študenti zmožni zavzemati stališče do vprašanj jezikovne politike
večinske in manjšinskih jezikovnih skupnosti in
do vprašanj naših manjšin na tujem; zmožni naj bi
bili razumeti razmerja in probleme, ki se pojavljajo
v odnosu človek – jezik, ter morebitne konfliktne
položaje odpravljati oziroma gladiti.

Število kreditnih točk (ECTS): 60
Temeljni cilji programa:
Študenti dvodisciplinarnega magistrskega študijskega programa druge stopnje Španski jezik
in književnost pridobijo vsa znanja o španskem
jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kakršna
potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na
tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah medkulturnega posredovanja v povezavi z
drugim predmetom oz. področjem svojega študija. Študent študijskega programa Španski jezik in
književnost svoja znanja in zmožnosti uporablja
kritično, za svoje medkulturno posredovanje in
druge dejavnosti sprejema etično odgovornost. S
svojim delom se trudi prispevati k čim višji ravni
kakovostnega medkulturnega sodelovanja in razumevanja. S svojim raziskovalnim delom pa bogati znanja na vseh področjih svojega delovanja.
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Andragogika
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
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Temeljni cilji programa:
Temeljni cilji magistrskega študijskega programa
druge stopnje Andragogika se nanašajo na več ravni kompetenc in na več profilov dela, ki ga opravlja andragog kot strokovnjak za vzgojo in izobraževanje odraslih. Poleg teh razvijajo specifične
kompetence, ki jim omogočajo razumevanje razmerij med andragoškimi pojavi in procesi, družbenim in kulturnim okoljem ter značilnostmi in
pričakovanji posameznikov. Profesionalne kompetence jim omogočajo razumevanje in reševanje
problemskih situacij, ki se pojavijo v teh razmerjih, razumevanje in organiziranje izobraževanja
odraslih kot družbenega in individualnega procesa. Študijski program izobražuje za odgovorno
in premišljeno delovanje v vzgoji in izobraževanju odraslih v različnih organizacijah in okoljih.
Diplomanti so usposobljeni za raziskovanje ter
razvijanje andragoške teorije in prakse. Gojijo
aktiven odnos do stroke, skrbijo za profesionalni
razvoj, upoštevajo multikulturnost, sinergičnost,
globalnost, kompleksnost teoretskih konceptov,
zmorejo vzpostaviti refleksiven in pluralen odnos
do resnic. Program razvija sposobnosti za ohranjanje in širjenje vedenja ter zmožnost za prehode
v polje inovacij. Študente pripravlja za reševanje
andragoških vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo in vodenje izobraževalnih projektov in ustanov, razvijanje izobraževalnih programov ter za
samostojno delo pri andragoškem svetovanju in
uporabo drugih andragoških metod.

PEDAGOŠKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM DRUGE STOPNJE

Anglistika
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj pedagoškega magistrskega študijskega programa druge stopnje Anglistika je
zagotoviti kakovostno družboslovno in humanistično izobrazbo, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah in v povezavi s določenim
predmetnostrokovnim področjem, kar študentu
omogoča: uvajanje v širok spekter intelektualnih virov, spoznavanje paradigem in orientacij,
različnih disciplin in ved, ki so pomembne za
razumevanje in praktično ravnanje v različnih
izobraževalnih kontekstih in na različnih šolskih
stopnjah; kompetenten vstop v delo, samostojnost
in iniciativnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejših del v različnih dejavnostih šole, pri
pouku in drugih oblikah dela v šoli ter v ustreznih izvenšolskih dejavnostih, v različnih oblikah
izobraževanja in delovanja v kulturi; razvijanje
načinov razmišljanja in delovanja, ki so značilni
za znanstveno zasnovano poučevanje in učenje
ter za uvajanje v sodobno znanstveno mišljenje
in znanstvene prakse; razvijanje socialno-etične
refleksivnosti, zavezanosti profesionalni etiki ter
razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti v
delu z ljudmi, v sodelovanju v skupnosti in delu
z informacijami, usposobljenost in pripravljenost
za profesionalno samorefleksijo ter za analiziranje
kompleksnih situacij v poučevanju in učenju ter
usposobljenost za posodabljanje, evalvacijo in samoevalvacijo delovnih procesov z uporabo znanstvenih sredstev.

FILOZOFSKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Nemščina

Pedagogika

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Diplomanti pedagoškega magistrskega študijskega programa Nemščina pridobijo kakovostno družboslovno in humanistično izobrazbo iz
nemškega jezika in književnosti, s poudarkom na
vzgojno-izobraževalnih vedah. Program študente
uvaja v širok spekter intelektualnih virov, spoznavanje paradigem in orientacij, različnih disciplin
in ved, ki so pomembne za razumevanje in praktično ravnanje v različnih izobraževalnih kontekstih in na različnih šolskih stopnjah. Omogoča
kompetenten vstop v delo, samostojnost in iniciativnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejših del v različnih dejavnostih šole, pri pouku in
drugih oblikah dela v šoli ter v ustreznih izvenšolskih dejavnostih, v različnih oblikah izobraževanja in delovanja v kulturi. Poleg tega omogoča
razvijanje načinov razmišljanja in delovanja, ki so
značilni za znanstveno zasnovano poučevanje in
učenje ter za uvajanje v sodobno znanstveno mišljenje in znanstvene prakse. Omogoča razvijanje
socialno-etične refleksivnosti, zavezanosti profesionalni etiki ter razvijanje strokovne kritičnosti
in odgovornosti v delu z ljudmi, v sodelovanju
v skupnosti in delu z informacijami. Študente
usposablja in pripravlja za profesionalno samorefleksijo ter za analiziranje kompleksnih situacij v
poučevanju in učenju ter za posodabljanje, evalvacijo in samoevalvacijo delovnih procesov z uporabo znanstvenih sredstev.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilji študijskega programa druge stopnje Pedagogika so študentom zagotoviti: razvoj
splošnih kompetenc humanistično izobraženega
intelektualca s kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo, s poudarkom na sistematičnem
spoznavanju pedagoških ved; uvajanje v široko poznavanje znanstvenih in strokovnih virov ter njihovo spremljanje; obvladovanje znanstvenih paradigem in orientacij, ki so pomembne za razumevanje
vzgojnih in izobraževalnih procesov, za razumevanje povezanosti pedagoških pojavov in procesov
ter družbe; obvladovanje praktičnega delovanja in
reševanja praktičnih problemov pri načrtovanju,
organizaciji, izvajanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnih procesov v različnih kontekstih in na
različnih stopnjah izobraževanja ter v kulturi; kompetenten vstop v delo, samostojnost in iniciativnost
pri vodenju najzahtevnejših dejavnosti ter pri svetovanju in pomoči udeležencem izobraževanja, še
posebej učencem/dijakom in njihovim staršem ter
učiteljem pri pouku in v drugih oblikah dela v šoli
in pri ustreznih izvenšolskih dejavnostih v različnih
ustanovah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in kulturo; razvijanje načinov razmišljanja in delovanja,
ki so značilni za sodobno zasnovano poučevanje in
učenje; uvajanje v sodobno znanstveno mišljenje,
znanstvene prakse in identifikacijo s stroko; razvijanje socialno-etične refleksivnosti, zavezanosti profesionalni etiki ter razvijanje strokovne kritičnosti
in odgovornosti pri delu z ljudmi, pri sodelovanju v
skupnosti in delu z informacijami.
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Slovenistika
Smeri:
Δ Jezikoslovna smer
Δ Literarna smer
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
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Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj pedagoškega magistrskega študijskega programa druge stopnje Slovenistika je
usposabljanje bodočih profesorjev slovenskega
jezika in književnosti, zato diplomanti pridobijo
kakovostno družboslovno in humanistično izobrazbo iz slovenskega jezika in književnosti, s
poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah. V
okviru programa naj bi bil posameznik sposoben
poglobljenega branja, globljega razumevanja, samostojne analize, opisa ter argumentiranega kritičnega vrednotenja besedil različnih vrst in zvrsti. Pri pedagoškem preoblikovanju strokovnih
in znanstvenih spoznanj slovenskega jezikoslovja
in literarne vede v prakso naj bi bil usposobljen
za izbiranje ustreznih ciljev, vsebin in metod ter
načrtovanje vseh učnih faz v skladu z načeli sodobnega pouka slovenščine kot prvega/maternega jezika, pouka književnosti ter slovenščine
kot drugega in tujega jezika. Kot razmišljujoči
praktik naj bi reflektiral sočasna in pretekla specialnodidaktična ter druga strokovna spoznanja,
se do njih argumentirano opredelil in z lastnim
raziskovanjem sooblikoval pedagoško prakso.
Svoja strokovna spoznanja naj bi bil sposoben
učinkovito ubesediti v govorjenem/zapisanem
publicističnem, poljudnoznanstvenem ali znanstvenem besedilu. Diplomant naj bi bil po končanem študiju zmožen samostojno ter fleksibilno
poučevati slovenski jezik in književnost na vseh
ravneh šolanja ter v vseh vrstah izobraževanja,
tako institucionaliziranih kot neinstitucionalizi-

ranih. Usposobljen naj bi bil tudi za sodelovanje
pri načrtovanju, izvajanju in vodenju specialnodidaktičnih raziskav, povezanih s poučevanjem
slovenščine kot prvega/maternega jezika, poučevanjem književnosti ter poučevanjem slovenščine
kot drugega ali tujega jezika, ki ga izvajajo Zavod
za šolstvo in druge raziskovalne ustanove, ter za
poučevanje slovenščine kot drugega ali tujega jezika v Sloveniji in kot lektor v tujini.

FILOZOFSKA FAKULTETA

DVOPREDMETNI
PEDAGOŠKI

Zgodovina

(vezava z drugim dvopredmetnim pedagoškim programom, razen programov Andragogika in Pedagogika)

Trajanje študija: 2 leti

Drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski programi izobražujejo študente na splošnem humanističnem področju in jih obenem
usposobijo za prenos usvojenega znanja v različne
vrste in oblike izobraževanja na vseh šolskih stopnjah. Diplomanti drugostopenjskih pedagoških
dvopredmetnih študijskih programov pridobijo
znanja in usposobljenosti iz dveh predmetov in
temeljnih pedagoških vedenj. Poleg ciljev, ki jih
dosegajo na omenjenih področjih, so diplomanti usposobljeni za kompetentno delo pri pouku v
osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah. Poleg tega lahko načrtujejo in
izvajajo najzahtevnejša dela v različnih šolskih in
obšolskih dejavnostih. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov
ter procesov. Kombinacija humanističnih in pedagoških znanj diplomantom omogoča razvijanje
socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in
odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami,
pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki. Pedagoški dvopredmetni študijski
programi širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj
diplomanti obvladajo dve strokovni področji.

Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj pedagoškega magistrskega študijskega programa druge stopnje Zgodovina je, da
študente usposobi za opravljanje določenih oblik
raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in
muzejskega dela v okviru različnih del v stroki
in različnih sorodnih del v humanistiki in družboslovju, še posebej pa jih usposobi za opravljanje
poklica učitelja zgodovine v osnovnih in srednjih
šolah ter drugih izobraževalnih ustanovah. V
okviru študijskega programa študentje poglabljajo svoje strokovno zgodovinsko znanje in znanje
didaktike zgodovine. Uporabljajo teoretske nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobivajo specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni
zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega
prostora, Evrope in sveta. Usposobijo se za samostojno načrtovanje in vodenje pouka zgodovine v
osnovnih in srednjih šolah ter za pripravo in oblikovanje didaktičnega gradiva za pouk zgodovine.
Navajajo se na samorefleksijo, samovrednotenje
in samoocenjevanje vseživljenjskega izobraževanja ter se usposobijo za samostojno pedagoško
raziskovalno delo.
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Andragogika
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 60
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Temeljni cilji programa:
Cilji dvopredmetnega magistrskega študijskega
programa druge stopnje Andragogika se nanašajo
na več ravni kompetenc in na več profilov dela, ki
ga opravlja andragog kot strokovnjak za vzgojo in
izobraževanje odraslih. Študenti ob dokončanem
študiju razvijejo splošne kompetence humanistično in družboslovno izobraženega intelektualca.
Poleg teh razvijajo specifične kompetence, ki jim
omogočajo razumevanje razmerij med andragoškimi pojavi in procesi, družbenim in kulturnim
okoljem ter značilnostmi in pričakovanji posameznikov. Profesionalne kompetence jim omogočajo
razumevanje in reševanje problemskih situacij, ki
se pojavijo v teh razmerjih, razumevanje in organiziranje izobraževanja odraslih kot družbenega in
individualnega procesa. Študijski program izobražuje za odgovorno in premišljeno delovanje v vzgoji
in izobraževanju odraslih v različnih organizacijah
in okoljih. Diplomanti so usposobljeni za raziskovanje in razvijanje andragoške teorije in prakse.
Gojijo aktiven odnos do stroke, skrbijo za profesionalni razvoj, upoštevajo multikulturnost, sinergičnost, globalnost, kompleksnost teoretskih konceptov, zmorejo vzpostaviti refleksiven in pluralen
odnos do resnic. Študijski program razvija sposobnosti za ohranjanje in širjenje vedenja in zmožnost
za prehode v polje inovacij. Študente pripravlja za
reševanje andragoških vprašanj, ki se nanašajo na
organizacijo in vodenje izobraževalnih projektov
in ustanov, razvijanje izobraževalnih programov
ter za samostojno delo pri andragoškem svetovanju
in uporabo drugih andragoških metod.

DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Anglistika
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 60
Temeljni cilji programa:
Diplomanti dvopredmetnega pedagoškega magistrskega študijskega programa druge stopnje Anglistika so usposobljeni za kompetentno delo pri
pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih
izobraževalnih ustanovah. Poleg tega lahko načrtujejo in izvajajo najzahtevnejša dela v različnih
šolskih in obšolskih dejavnostih. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije,
razumevanja znanstvenih in pedagoških metod,
pristopov ter procesov. Kombinacija humanističnih in pedagoških znanj diplomantom omogoča
razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne
kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in
informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter
zavezanost profesionalni etiki. Diplomanti dvopredmetnega pedagoškega magistrskega študijskega programa druge stopnje Anglistika pridobijo
naslednje sposobnosti: delovanje v pedagoškem
okolju; oblikovanje varnega in spodbudnega
učnega okolja; poznavanje didaktičnih in splošnih pedagoških pristopov in znanj; spoštljivo
sporazumevanje in svetovalno delo z učenci in
njihovimi starši; prilagajanje obravnavane snovi
potrebam učencev; presoja primerne ravni pouka izbrane snovi; ustrezen izbor različnih besedil
za šolsko obravnavo; izbor dopolnilnih gradiv za
pouk; razumevanje kulturnih pojavov v njihovi
povezanosti z družbenim kontekstom; razreševanje strokovnih vprašanj; smiselna uporaba raziskovalnih metod; poznavanje procesov usvajanja
tujega jezika; razumevanje vloge tujega jezika in
različnih zvrsti jezika; povezovanje znanj iz anglistike z drugimi humanističnimi področji.

FILOZOFSKA FAKULTETA

DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Filozofija

Francoščina

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Temeljni cilji programa:
Diplomant dvopredmetnega pedagoškega magistrskega študijskega programa druge stopnje Filozofija v svojem študiju pridobi temeljna znanja
o filozofiji, ki vključujejo poznavanje zgodovine
filozofije in filozofske sistematike, obenem pa
razvije tudi sposobnosti podajanja in aplikacije
svojega znanja ter njegove navezave na druge znanosti. Cilj študija je usposobiti študenta ne le za
razumevanje filozofskih besedil, ampak tudi drugih pojavov v svetu, saj le tako lahko svoja znanja
posreduje in uporablja v povezavi z drugimi strokami, obenem pa posreduje tudi metodologijo
raziskovalnega dela. Na ta način študij usposablja v prvi vrsti srednješolskega učitelja filozofije (in drugih predmetov glede na drugi predmet
dvopredmetnega študija), pa tudi druge profile,
ki zahtevajo sposobnost posredovanja filozofskih
spoznanj, recimo za raziskovalno in publicistično delo, prevajanje del, povezanih s filozofijo in
humanistiko, in formacijsko delo v knjižnicah ali
delo v založništvu in na medijskem področju.

Temeljni cilj programa:
Cilj dvopredmetnega pedagoškega magistrskega
študijskega programa druge stopnje Francoščina
je pridobivanje strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja s področja francoskega jezika in
književnosti ter frankofonske kulture nasploh,
s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah.
Magistranti pridobijo znanje francoskega jezika, ki v skupnem evropskem referenčnem okviru
ustreza stopnji C1. Prav tako pridobijo temeljno
jezikoslovno, literarnoteoretsko, literarnozgodovinsko in pedagoško znanje. Pridobljeno znanje
in veščine jim omogočajo tako uspešno vključevanje v poklicno življenje kot napredovanje v programe tretjestopenjskega študija.
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Geografija

Grški jezik, književnost
in kultura

Trajanje študija: 2 leti
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Število kreditnih točk (ECTS): 60

Trajanje študija: 2 leti

Temeljni cilji programa:
Diplomanti dvopredmetnega pedagoškega magistrskega študijskega programa druge stopnje
Geografija so sposobni povezovati geografska
spoznanja s spoznanji drugih naravoslovnih,
družboslovnih in humanističnih ved. Poznajo in
samostojno berejo znanstvena besedila, ki zadevajo geografijo in sorodne vede. Temeljno in razširjeno poznajo sintetični in kompleksni značaj
geografskega preučevanja. Razumejo besedila z
geografsko vsebino v angleškem jeziku, sposobni
so učinkovitega predstavljanja in sporazumevanja
v angleškem jeziku. Poglobljeno poznavajo regionalne geografske značilnosti Slovenije, Evrope z
Rusijo, Azije, Afrike, Severne Amerike, Latinske
Amerike in Avstralije z Oceanijo. Zmožni so poučevanja geografskih vsebin na različnih ravneh
izobraževanja ter vodenja krožkov, obšolskih dejavnosti, raziskovalnih taborov, delavnic, projektnih dni in tednov ter terenskega dela.

Število kreditnih točk (ECTS): 60
Temeljni cilji programa:
Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski
program druge stopnje Grški jezik, književnost in
kultura je namenjen usposabljanju študentov s temeljitim znanjem grškega jezika in razgledanostjo
po kulturi grške antike za pedagoški poklic. Mogoča je vrsta dvopredmetnih povezav. Program se
vertikalno praviloma navezuje na prvostopenjski
program Grški jezik, književnost in kultura, vertikalno in horizontalno pa se povezuje predvsem
z jezikovnimi programi, primerjalno književnostjo, zgodovino, umetnostno zgodovino, filozofijo in arheologijo. Cilj programa je temeljito
znanje grškega jezika in temeljita razgledanost po
kulturi grške antike, glede na individualno izbiro
študenta pa tudi po grški kulturi poznejših obdobij. Sposobnost za posredovanje jezikovih, literarnozgodovinskih in kulturnozgodovinskih znanj
ter analitične vednosti o dediščini grške antike v
poznejših obdobjih je mogoče doseči le v vsebinski interakciji med strokovnimi in pedagoškimi
vsebinami, v tej obliki pa se doseganje ciljev tudi
preverja. Specialna didaktika jezika ter književnosti in kulture npr. predvideva veliko praktičnih
aplikacij strokovnega znanja (npr. analiza jezikovnih struktur, zgodovina jezika, interpretacija
besedil) v pedagoško prakso, zlasti v obliki seminarskih izdelkov in pedagoških priprav.

FILOZOFSKA FAKULTETA

DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Italijanščina

Latinski jezik,
književnost in kultura

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 60

Trajanje študija: 2 leti

Temeljni cilji programa:
Diplomanti dvopredmetnega pedagoškega magistrskega študijskega program druge stopnje
Italijanščina se ustrezno odzivajo v socialno, kulturno in etnično različnih okoljih ob poznavanju
družbe italijansko govorečega sveta (zgodovina,
geografija, politične vede, kultura in umetnost
itd.) v primerjavi s slovenskim jezikom in kulturo. Prepoznavajo družbene in regionalne variante
italijanščine, kritično vrednotijo književna dela,
razumejo in analizirajo besedilne sporazumevalne procese v družbi ter poznajo in razumejo
zgodovinsko kulturne posebnosti italijansko govorečega sveta. Razumejo soodvisnost besedilne
realnosti in civilizacijsko-kulturnega družbenega
konteksta ter znajo prenesti teoretične opise jezika v praktično delo z besedili. Spopasti se znajo
z reševanjem strokovnih vprašanj, uporabljajo
metode znanstvenoraziskovalnega dela, jezikovne tehnologije ter poznajo sodobne teorije in teoretske modele poučevanja tujega jezika in jih
znajo učinkovito uporabiti pri pouku. Ustrezno
znajo ubesediti strokovno in splošno znanje ter
se prilagoditi različnim stopnjam poučevanja italijanščine. Didaktiko tujega jezika uporabijo kot
posredovalno disciplino za spoznanja iz drugih
znanstvenih disciplin pri pouku italijanščine.
Preoblikovati znajo predmetnostrokovne vsebine
v izobraževalni proces pouka italijanščine.

Število kreditnih točk (ECTS): 60
Temeljni cilji programa:
Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski
program druge stopnje Latinski jezik, književnost in kultura je namenjen usposabljanju študentov s temeljitim znanjem latinskega jezika in
razgledanostjo po kulturi rimske antike za pedagoški poklic. Mogoča je vrsta dvopredmetnih povezav. Program se vertikalno praviloma navezuje
na prvostopenjski program Latinski jezik, književnost in kultura, vertikalno in horizontalno pa
se povezuje predvsem z jezikovnimi programi,
primerjalno književnostjo, zgodovino, umetnostno zgodovino, filozofijo in arheologijo. Cilj
programa je temeljito znanje latinskega jezika in
temeljita razgledanost po kulturi rimske antike,
glede na individualno izbiro študenta pa tudi po
latinski kulturi poznejših obdobij. Sposobnost za
posredovanje jezikovih, literarnozgodovinskih in
kulturnozgodovinskih znanj ter analitične vednosti o dediščini rimske antike v poznejših obdobjih je mogoče doseči le v vsebinski interakciji
med strokovnimi in pedagoškimi vsebinami, v tej
obliki pa se doseganje ciljev tudi preverja. Specialna didaktika jezika ter književnosti in kulture
npr. predvideva veliko praktičnih aplikacij strokovnega znanja (npr. analiza jezikovnih struktur,
zgodovina jezika, interpretacija besedil) v pedagoško prakso, zlasti v obliki seminarskih izdelkov
in pedagoških priprav.
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Nemščina
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 60
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Temeljni cilji programa:
Diplomanti dvopredmetnega pedagoškega magistrskega študijskega programa druge stopnje
Nemščina pridobijo kakovostno družboslovno
in humanistično izobrazbo iz nemškega jezika in
književnosti, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah. Program študentom omogoča uvajanje v širok spekter intelektualnih virov, spoznavanje paradigem in orientacij, različnih disciplin
in ved, ki so pomembne za razumevanje in praktično ravnanje v različnih izobraževalnih kontekstih in na različnih šolskih stopnjah. Poleg tega
omogoča kompetenten vstop v delo, samostojnost
in iniciativnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejših del v različnih dejavnostih šole, pri
pouku in drugih oblikah dela v šoli ter v ustreznih izvenšolskih dejavnostih, v različnih oblikah
izobraževanja in delovanja v kulturi. Študenti
razvijajo načine razmišljanja in delovanja, ki so
značilni za znanstveno zasnovano poučevanje in
učenje ter za uvajanje v sodobno znanstveno mišljenje in znanstvene prakse. Študente usposablja
in pripravlja za profesionalno samorefleksijo ter
za analiziranje kompleksnih situacij pri poučevanju in učenju ter za posodabljanje, evalvacijo
in samoevalvacijo delovnih procesov z uporabo
znanstvenih sredstev.

DVOPREDMETNI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Pedagogika
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 60
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj dvopredmetnega magistrskega študijskega programa druge stopnje Pedagogika je
študentom zagotoviti razvoj splošnih kompetenc
humanistično izobraženega intelektualca s kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo, s poudarkom na sistematičnem spoznavanju
pedagoških ved. Poleg tega program usposablja
za obvladovanje znanstvenih paradigem in orientacij, ki so pomembne za razumevanje vzgojnih
in izobraževalnih procesov ter povezanosti pedagoških pojavov in procesov ter družbe. Omogoča
obvladovanje praktičnega delovanja in reševanja
praktičnih vprašanj pri načrtovanju, organizaciji, izvajanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnih
procesov v različnih kontekstih in na različnih
stopnjah izobraževanja ter v kulturi. Študente izobražuje za kompetenten vstop v delo, samostojnost in iniciativnost pri vodenju najzahtevnejših
dejavnosti ter pri svetovanju in pomoči udeležencem izobraževanja, še posebej učencem/dijakom
in njihovim staršem ter učiteljem pri pouku in pri
drugih oblikah dela v šoli, pa tudi pri ustreznih
zunajšolskih dejavnostih v različnih ustanovah, ki
se ukvarjajo z izobraževanjem in kulturo. Omogoča razvijanje načinov razmišljanja in delovanja,
ki so značilni za sodobno zasnovano poučevanje
in učenje ter uvajanje v sodobno znanstveno mišljenje, znanstvene prakse in identifikacijo s stroko.
Študentom zagotavlja razvijanje socialno-etične
refleksivnosti, zavezanosti profesionalni etiki ter
razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti pri
delu z ljudmi, pri sodelovanju v skupnosti in delu
z informacijami. V povezavi z drugim študijskim
programom razširja obseg znanja in usposobljenosti, posebej še za interdisciplinarno raziskovanje
in reševanje problemov.

FILOZOFSKA FAKULTETA

DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Polonistika
Trajanje: 2 leti

Primerjalna književnost
in literarna teorija

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Trajanje študija: 2 leti

Temeljni cilj programa:
Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski
program druge stopnje Polonistika študentom
omogoča pridobitev poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim
oz. predmetnospecifičnim kompetencam magistra polonistike, pripravljenega za učiteljski
(profesorski) poklic. Študentje pridobijo široko
in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni, poglobljeno znanje
na področju poljske zgodovine, književnosti in
kulture ter predvsem specifično filološko znanje s
področja glotodidaktike oz. poučevanja poljščine.
Magistranti so sposobni delovati v pedagoškem
okolju in sami oblikovati spodbudno učno okolje: snov prilagajajo potrebam učencev ter izbirajo
primerno raven pouka in učno gradivo. Smiselno
znajo uporabljati pedagoške pristope in znanje ter
poznajo specifiko procesov usvajanja tujega jezika. Program študente usposablja tudi za zahtevne
ustvarjalne naloge in potrebe na splošnem humanističnem področju in v širšem medkulturnem
prostoru, kjer je treba razumeti naravo kulturnih
pojavov in njihovo povezanost z družbo ter povezovati polonistično znanje z drugimi področji.

Število kreditnih točk (ECTS): 60
Temeljni cilji programa:
Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski
program druge stopnje Primerjalna književnost
in literarna teorija posreduje študentom znanja z
najširšega področja literarne vede ter jih vpeljuje
v osnove komparativistike, literarne zgodovine in
literarne teorije. Pozornost namenja razmerju literature s filozofijo, religijo, drugimi umetnostmi
in kulturo sploh, pa tudi problematiki slovenske
literature na ozadju evropske oziroma svetovne
literature. V višjih letnikih se posebej osredotoča
na vprašanja literarne didaktike in na pedagoško
delo v literarni kulturi. Študijski program diplomantom omogoča, da poleg splošnih kompetenc
humanistično izobraženega intelektualca pridobijo
predmetnospecifične kompetence, ki zadevajo razumevanje literature, njene povezanosti z drugimi
duhovnimi dejavnostmi in njene vloge v evropski
oziroma svetovni kulturi na eni strani ter v slovenski kulturi na drugi. Izobražuje jih predvsem za
delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebna
literarna razgledanost in široko kulturno obzorje.
Konkretno jih usposablja za literarno ali kulturno novinarstvo, uredniško delo (založbe, časopisi, radio, televizija), dramaturško delo (gledališče,
radio), literarno kritiko in publicistiko. V širšem
smislu jim omogoča pridobiti tudi znanje in spretnosti za delo, ki ni v neposredni zvezi z literarnim
besedilom, kot je organiziranje domačih in mednarodnih kulturnih dogodkov, predstavljanje različnih ustanov v javnosti (PR) ali pisanje reklamnih sporočil. Posebej pa jih usposablja za literarne
pedagoge, na primer za učitelje kreativnega pisanja
oziroma voditelje pisateljskih delavnic ter literarnih in bralnih krožkov.
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Rusistika

Slovakistika

Trajanje: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS):60

Temeljni cilj programa:
Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski
program druge stopnje Rusistika usposablja visoko kvalificirane profesorje ruščine, ki so sposobni
kompetentno pisno in ustno komunicirati v ruskem jeziku ter vzpostavljati komunikacijo med
pripadniki različnih kultur in jezikov. Obenem
so sposobni prenašati pridobljeno znanje naprej,
in sicer tako s področja jezikoslovja in literature
kot tudi s področja kulture in širšega družbenega
življenja. Magistranti drugostopenjskega dvopredmetnega programa Rusistika s poudarkom
na vzgojno-izobraževalnih vedah pridobijo kakovostno družboslovno in humanistično izobrazbo, ki jo širi in bogati povezava z drugim predmetnostrokovnim področjem.

Temeljni cilji programa:
Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski
program druge stopnje Slovakistika omogoča
pridobitev poglobljenega znanja, usposobljenosti
ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam diplomanta slovakistike, pripravljenega za učiteljski (profesorski)
poklic. S programom diplomanti pridobijo široko
in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni, poglobljeno znanje o
slovaški zgodovini, književnosti, kulturi ter predvsem specifična filološka znanja o glottodidaktiki
oz. poučevanja slovaščine. Sposobni so delovati
v pedagoškem okolju in sami oblikovati spodbudno učno okolje: prilagajati snov potrebam
učencev, izbirati primerno raven pouka in učna
gradiva. Znajo smiselno uporabljati pedagoške
pristope in znanja ter poznajo specifiko procesov
usvajanja tujega jezika. Pedagoška usmeritev jim
omogoča učinkovito posredovanje znanja v okviru izobraževalnih ustanov vseh tipov. Program
usposablja za zahtevne ustvarjalne naloge in potrebe tudi na splošnem humanističnem področju
in v širšem medkulturnem prostoru, kjer je treba
razumeti naravo kulturnih pojavov in njihovo
povezanost z družbo ter povezovati slovakistična
znanja z drugimi področji. Diplomanti so pripravljeni za samostojno znanstvenoraziskovalno in
pedagoško delo na domačih in tujih izobraževalnih ustanovah ter za delovanje na področjih, kjer
je zahtevana pedagoška usposobljenost oz. znanje
jezikovnega izobraževanja.

FILOZOFSKA FAKULTETA

DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Slovenistika

Sociologija

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj dvopredmetnega pedagoškega magistrskega študijskega programa Slovenistika je usposabljanje bodočih profesorjev slovenskega jezika in
književnosti, zato diplomanti slovenskega jezika in
književnosti, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah, pridobijo kakovostno družboslovno
in humanistično izobrazbo, ki jo ravno povezava
z drugim predmetnostrokovnim področjem širi in
bogati. Diplomanti dvopredmetnega pedagoškega
študijskega programa druge stopnje Slovenistika med študijem pridobijo znanja in spretnosti,
potrebna za samostojno poučevanje slovenskega
jezika in književnosti na vseh stopnjah šolanja, v
vseh vrstah šol in vseh oblikah izobraževanja ter v
povezavi z drugim študijskim predmetnim področjem tudi za raziskovanje na pedagoškem področju. Zaposlijo se kot profesorji slovenskega jezika
in književnosti tako v osnovni kot v srednjih šolah,
pa tudi v jezikovnih tečajih, ki jih izvajajo različne
javne ali zasebne izobraževalne ustanove. Posebej v
povezavi s študijem kakega tujega jezika so usposobljeni za lektorsko delo v tujini in za poučevanjem
slovenščine kot drugega ali tujega jezika v Sloveniji. Poleg tega pridobljeno znanje in kompetence
omogočajo tudi poučevanje nekaterih kulturoloških izbirnih predmetov v osnovni šoli (ustvarjalno
pisanje, šolsko novinarstvo, dramski krožek ipd.).
Svetovalno, pa tudi raziskovalno funkcijo lahko
opravljajo na založbah ali v raziskovalnih ustanovah (npr. Pedagoški inštitut) v zvezi z učbeniki in
drugim učnim gradivom za pouk

Temeljni cilji programa:
Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program druge stopnje Sociologija je naravnan na specialna znanja, ki so potrebna za opravljanje pedagoškega poklica. Študenti pedagoškega študijskega
programa Sociologija v dveh letih študija osvojijo
znanja, ki so potrebna za poučevanje sociologije in/
ali družboslovja na gimnazijah in v drugih srednjih
in osnovnih šolah, ter znanja, potrebna za delo z
mladino ter za delo v šolstvu nasploh. Diplomanti
programa lahko učinkovito delujejo v srednjem, pa
tudi osnovnem šolstvu, na ljudskih univerzah in
drugih oblikah vseživljenjskega izobraževanja, saj
pridobijo celovita znanja za delo tako z mladostniki
kot z odraslimi osebami. Program omogoča poznavanje in razumevanje družbenih in zgodovinskih
procesov v modernosti in sodobnosti, poznavanje
različnih oblik skupnosti in različnih vrst družbenih vezi, delovanja posameznih družbenih (pod)
sistemov, še posebej šolskega sistema ter poznavanje
in prepoznavanje različnih mehanizmov družbenega razlikovanja in neenakosti, še posebej v šolskem
družbenem okolju, ter poznavanje strategij ravnanja z družbenim razlikovanjem v šoli. Poleg tega
omogoča tudi poznavanje in razumevanje potreb
in interesov posameznika, še posebej mladostnika,
poznavanje načinov kritičnega prepoznavanja medijskih sporočil, poznavanje ter obvladovanje metodike in didaktike poučevanja sociologije in družboslovja, usposobljenost za motiviranje dijakov za
sociologijo ter usposobljenost za organiziranje in izvajanje pouka sociologije in drugih sorodnih predmetov s sodobnimi metodami poučevanja.
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DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Španščina

Zgodovina

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa druge stopnje Španščine je,
da študenti v prvih treh letih pridobljeno znanje
o španskem jeziku, kulturi in književnosti poglobijo ter predvsem oplemenitijo s pedagoškimi
in predmetnodidaktičnimi vsebinami. Diplomanti se ustrezno odzivajo v socialno, kulturno
in etnično različnih okoljih ob poznavanju špansko govorečega sveta v primerjavi s slovenskim
jezikom in kulturo. Prepoznajo družbene in regionalne variante španščine, kritično vrednotijo
književna dela, razumejo in analizirajo besedilne sporazumevalne procese v družbi, poznajo
in razumejo zgodovinsko kulturne posebnosti
špansko govorečega sveta, razumejo soodvisnost
besedil in civilizacijsko-kulturnega družbenega
konteksta, znajo prenesti teoretične opise jezika v
praktično delo z besedili, poznajo sodobne teorije
in teoretične modele poučevanja tujega jezika in
jih znajo učinkovito uporabljati pri pouku. Znajo
ubesediti strokovno in splošno znanje v ustrezni
jezikovni obliki in se prilagoditi različnim stopnjam poučevanja pri pouku španščine, uporabiti
didaktiko tujega jezika kot posredovalno disciplino za spoznanja iz drugih znanstvenih disciplin
pri pouku španščine ter preoblikovati strokovne
vsebine v izobraževalni proces pouka španščine.

Temeljni cilji programa:
Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Zgodovina oblikuje humanistično in
družboslovno široko razgledano osebnost. Študentom omogoči, da pridobijo temeljno zgodovinsko
znanje in osnovne veščine znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela. Študentje so sposobni
analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda
na preteklost, sposobni pa so tudi prepoznavanja
sodobnih političnih in družbenih dogajanj, znajo
jih kritično ovrednotiti ter posredovati. Študente
se ves čas študija spodbuja k samostojnemu delu,
katerega rezultate so sprotno vključuje v pedagoški
in raziskovalni del študija. Pridobljene kompetence študentom omogočajo opravljanje določenih
oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega
in muzejskega dela v okviru različnih del znotraj
stroke in različna sorodna dela v humanistiki in
družboslovju, še posebej pa opravljanje poklica
učitelja zgodovine v osnovnih in srednjih šolah. V
okviru študijskega programa študentje poglabljajo svoje zgodovinsko znanje, uporabljajo teoretske
nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobivajo specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni
zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega
prostora, Evrope in sveta ter specialistično znanje
o zgodovini kot šolskem predmetu, usposabljajo
se za samostojno raziskovalno in znanstveno delo,
povezano z didaktiko zgodovine ter se usposabljajo
za vsestransko pedagoško delo, pripravo in oblikovanje didaktičnega gradiva za pouk zgodovine na
različnih stopnjah izobraževanja.

Medicinska fakulteta

Naslov:

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana

Spletna stran: www.mf.uni-lj.si/
E-mail:

dekanat@mf.uni-lj.si

Telefon:

01/543 77 00

Faks:

01/543 77 01
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PREDSTAVITEV FAKULTETE
Medicinska fakulteta je članica Univerze v Ljubljani. Razdeljena je na oddelek za dodiplomski in podiplomski študij ter na odsek za splošno medicino
in odsek za dentalno medicino. Na obeh odsekih
poteka dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje študentov. Pouk poteka na UL MF in v javnih
zdravstvenih zavodih, ki imajo status učnih zavodov. Diplomanti pridobijo naziv doktor medicine
in doktor dentalne medicine. UL MF izvaja podiplomske programe za pridobitev doktorata znanosti. Poleg tega fakulteta sodeluje pri dodiplomskih
in podiplomskih študijskih programih na drugih
fakultetah in visokih šolah, članicah Univerze v

Ljubljani. UL MF izvaja znanstvenoraziskovalno
delo kot pogoj izobraževalnega dela ter znanstvenoraziskovalno delo skladno s programom Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Sodeluje v domačih in tujih znanstvenih projektih.
UL MF je vključena v programe mednarodnega
sodelovanja medicinskih strok kot strokovni vrh
na področjih, ki jih pokrivajo njeni inštituti.

ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM DRUGE STOPNJE

Medicina
Trajanje študija: 6 let
Število kreditnih točk (ECTS): 360

ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM DRUGE STOPNJE

Dentalna medicina
Trajanje študija: 6 let

UL MF
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Število kreditnih točk (ECTS): 360
Temeljni cilji programa:
Diplomanti enovitega magistrskega študijskega
programa druge stopnje Dentalna medicina pridobijo zlasti naslednje predmetnospecifične kompetence: poznavanje in razumevanje utemeljitve
in razvoja dentalne medicine, sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov, koherentno
obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegove
uporabe, sposobnost umeščanja novih informacij
in interpretacij v dentalnomedicinski kontekst,
razumevanje splošne strukture dentalne medicine
ter povezanosti med poddisciplinami, razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja
teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih
delovnih problemov, razvoj veščin in spretnosti v
uporabi znanja v dentalni medicini, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov v dentalni medicini. Ob tem se diplomanti
naučijo tudi veščin sporazumevanja z bolnikom
ter vloge življenjskega sloga pri razvoju in nastanku bolezni ustne votline ter spoznajo pomen preventivnih ukrepov v dentalni medicini.

Temeljni cilji programa:
Diplomanti enovitega magistrskega študijskega
programa druge stopnje Medicina pridobijo zlasti naslednje predmetnospecifične kompetence:
poznavanje in razumevanje utemeljitve in razvoja
medicine, sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod
in postopkov, koherentno obvladanje temeljnega
znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih
področij in njegove uporabe, sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v medicinski
kontekst, razumevanje splošne strukture medicine
ter povezanosti med poddisciplinami, razumevanje
in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij
ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov, razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja v medicini, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov v medicini.

Naravoslovnotehniška fakulteta

Naslov:

Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

Spletna stran:

www.ntf.uni-lj.si/

E-mail:

mailto:tajnistvo@ntf.uni-lj.si,
dekanat@ntf.uni-lj.si

Telefon:

01/470 45 00

Faks:

01/470 45 60

UL AG

(UL NTF)
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PREDSTAVITEV FAKULTETE
Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je svojo tradicionalno ponudbo študijskih
programov iz geologije, rudarstva, metalurgije in
tekstilstva razširila še na geotehnologijo, materiale,
grafične in interaktivne komunikacije ter oblikovanje tekstilij in oblačil. Našteta področja so posamično, še posebej pa povezano, temelj razvitih
gospodarskih družb in držav, saj na treh izobraževalnih ravneh ponujajo celovito naravoslovno, tehnično-tehnološko, informacijsko-komunikacijsko
in umetniško-oblikovalsko znanje. Z individualno
izbiro predmetnika v okviru posameznih oddelkov, celotne fakultete, pa tudi v povezavi z drugimi

fakultetami, je mogoče temeljna strokovno usmerjena znanja podpreti z izbirnimi ekonomskimi,
trženjskimi in upravljavskimi vsebinami. Delo s
študenti je poleg podajanja teoretičnih strokovnih
in znanstvenih ter umetniških osnov usmerjeno
tudi v praktično raziskovalno in kreativno projektno delo, kar omogočajo laboratoriji, delavnice in
računalniška oprema. Izobraževalni pristopi krepijo inovativnost, sposobnost kreativnega razmišljanja in timsko delo, kar diplomantom zagotavlja
prilagodljivost pri zaposlovanju in delu v skupini,
podjetnost in vodstvene sposobnosti. Naravoslovnotehniško fakulteto sestavlja pet oddelkov: Oddelek za geologijo, Oddelek za geotehnologijo in
rudarstvo, Oddelek za kemijsko izobraževanje in
informatiko, Oddelek za materiale in metalurgijo
ter Oddelek za tekstilstvo. Delo oddelkov podpirata Infrastrukturna centra Oddelka za tekstilstvo in
Oddelka za materiale in metalurgijo ter knjižnice
posameznih oddelkov.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Geotehnologija
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
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specifična znanja izbranih ožjih področij geološke
stroke ali interdisciplinarnih pristopov. Temeljni
cilj študijskega programa Geologija je usposobiti
strokovnjaka, ki bo sposoben reševati probleme pri
osnovnih raziskavah večine geoloških ved, pa tudi
delati z aplikacijami in reševati interdisciplinarne
probleme. Diplomant je sposoben samostojno reševati zahtevne in visoko specializirane probleme
in naloge na izbranih področjih geologije.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Geologija
Moduli:
Δ Regionalna geologija in paleontologija
Δ Aplikativna geologija
Δ Geookolje in geomateriali
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Diplomant magistrskega študijskega programa
Geologija nadgradi temeljna znanja iz vseh področij geologije. Glede na osebni interes se širše
specializira z izbiro modula študija, v okviru izbirnih vsebin znotraj modula pa dodatno poglobi

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
Geotehnologija je usposobiti strokovnjaka, ki bo
pridobil poglobljena in usmerjena znanja ter sposobnosti iz temeljnih področij geotehnologije in
rudarstva. V okviru študija študent spozna tradicionalna načela, nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način, s sodobno
tehnologijo. Vsa pridobljena teoretična znanja bo,
v največji možni meri preskusil na primerih vaj
in pri reševanju zahtevnih teoretičnih ali strokovno usmerjenih problemov in projektov, kar mu
bo omogočalo lažjo vključitev v prakso po končanem študiju in razumevanje problematik ožjih
področij geotehnologije in rudarstva. Pridobljena
znanja študent povezuje s prakso v okviru dvotedenskega praktičnega usposabljanja v rudarskih,
gradbenih in sorodnih podjetjih, ki predstavljajo
tudi ciljna zaposlitvena področja. V okviru predmetnika in izbirnih predmetov študentu omogočamo specializacijo in pripravo za nadaljevanje
študija po programih na tretji stopnji.

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Grafične in interaktivne
komunikacije

Metalurgija in materiali

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
Metalurgija in materiali je usposobiti strokovnjaka, ki bo pridobil poglobljena in usmerjena znanja
ter sposobnosti iz temeljnih področij metalurgije
in materialov, glede na izbiro izbirnih predmetov
pa še posebej poglobljena znanja iz posameznega
področja metalurgije in materialov ali s tem povezanega področja. V okviru študija bo študent
spoznal tradicionalna načela, nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način, s sodobno tehnologijo. Z delom v skupinah,
projektnim delom in problemskimi nalogami se
bo privajal dela v skupini, javnega nastopanja ter
poslovanja s strankami ter se aktivno vključeval
v raziskave. Vsa pridobljena teoretična znanja bo
v največji možni meri preskusil na primerih vaj
in reševanju zahtevnih teoretičnih ali strokovno
usmerjenih problemov in projektov, kar mu bo
omogočalo lažjo vključitev v prakso po končanem študiju in razumevanje problematik ožjih
področij materialov in metalurgije. Študent usvoji potrebna poglobljena in usmerjena znanja iz temeljnih naravoslovnih in računalniško-informacijskih predmetov, nadgradi znanja iz temeljnih
predmetov metalurške stroke in specifična znanja
iz strokovnih predmetov. V okviru predmetnika
in izbirnih predmetov študentu omogočamo specializacijo in pripravo za nadaljevanje študija po
programih na tretji stopnji.
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Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
Grafične in interaktivne komunikacije je poglabljanje in razširjanje znanja diplomantov dodiplomskega programa o grafiki in interaktivnih
komunikacijah, njihovo usposabljanje za iskanje
novih virov znanja z uporabo znanstvenoraziskovalnih metod na navedenem področju ter za
vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov. Magistranti programa Grafične in interaktivne komunikacije pridobijo znanja o elektronskih tehnologijah in sodobnih medijih, načrtovanju in
pripravi informacij ter končni realizaciji oblike
informacij. Magistranti imajo razvito kritično
refleksijo, projektno razmišljanje ter socialne in
komunikacijske zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Značilnost programa je vključevanje
študentov v aplikativne in temeljne raziskovalne
naloge ter s tem usposabljanje za samostojno raziskovalno in projektno delo, pa tudi za nadaljevanje izobraževanja na tretji, doktorski stopnji.

Trajanje študija: 2 leti
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Načrtovanje tekstilij
in oblačil

Oblikovanje tekstilij
in oblačil

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
Načrtovanje tekstilij in oblačil je razširjanje in
poglabljanje znanja diplomantov dodiplomskega
programa o projektiranju tekstilij in oblačil ter
njihovo usposabljanje za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstvenoraziskovalnih metod.
Študij je usmerjen v načrtovanje sodobnih tekstilij in oblačil z visoko dodano vrednostjo, zlasti v
izdelavo tekstilij in oblačil za posebne vrste uporabe. Program je prilagojen posebnosti slovenskega prostora, ki zahteva predvsem široka in globoka sodobna znanja, večplastno usposobljenost,
kritično razmišljanje, poznavanje in razumevanje
značilnosti globaliziranega tekstilnega in oblačilnega področja ter inovativnost in projektno
delovanje. Magistranti programa Načrtovanje
tekstilij in sodelujejo pri aplikativnih in temeljnih raziskovalnih projektih ter se usposabljajo za
samostojno razvojno delo in nadaljevanje študija
na tretji, doktorski stopnji.

Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program Oblikovanje tekstilij in oblačil poglablja in nadgrajuje temelje,
postavljene na dodiplomski stopnji: celovit in
vzporeden študij oblikovanja tekstilij in oblačil,
znanja in veščine v likovnem in umetniškem izražanju, uporabna tehnološka znanja, ki omogočajo kakovostno izvedbo oblikovalskih zamisli,
ter podporna znanja o strategiji razvoja novega
izdelka, računalniškem oblikovanju, družboslovju, zgodovini oblikovanja, ekonomiki, trženju in
upravljanju. Z magistrskim študijem se profil klasičnega tekstilnega in modnega oblikovalca prilagodi hitro razvijajoči se sodobni družbi, ki zahteva izdelke z visoko dodano vrednostjo, visoko
kakovostjo, vrhunskim oblikovanjem, izjemno
kreativnostjo in usmerjenostjo v prihodnost.
Mednarodno povezovanje med študijem stopnjuje intenzivnost študija, strokovno odgovornost,
inovativnost in likovno kreativnost.
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Pedagoška fakulteta

Naslov:

Kardeljeva ploščad 16,
1000 Ljubljana

Spletna stran: www.pef.uni-lj.si/
E-mail:

tajnistvo@pef.uni-lj.si,
dekanat@pef.uni-lj.si

Telefon:

01/589 22 00

Faks:

01/534 79 97

UL AG
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PREDSTAVITEV FAKULTETE
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje in usposablja učitelje ter druge strokovne delavce za vzgojo in izobraževanje – od vzgojiteljev
predšolskih otrok, profesorjev razrednega pouka,
ki imajo tudi možnost, da se usposobijo za zgodnje poučevanje angleščine, likovnih pedagogov,
do profesorjev, ki so strokovnjaki za poučevanje
dveh predmetov ali predmetnih področij. Prednost diplomantov Pedagoške fakultete je prav v
njihovi usposobljenosti za vsaj dve področji, kar
povečuje njihovo zaposljivost in ustreza tudi potrebam šolske prakse. Poleg tradicionalnih učiteljskih programov je Pedagoška fakulteta UL edina

UL PeF
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ustanova v Sloveniji, ki v študijskih programih
socialne ter specialne in rehabilitacijske pedagogike usposablja tudi strokovnjake za inkluzivno
vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s
posebnimi potrebami, in sicer za ves spekter posebnih potreb: od vedenjskih in socialnih težav
do vseh vrst oviranosti (vidne, slušne, govorne,
gibalne) ter učnih težav. Diplomanti vseh študijskih programov med študijem pridobijo številne splošne, akademske in pedagoško strokovne
kompetence. Med njimi omenimo refleksivnost
in strokovnost za reševanje različnih pedagoških
vprašanj, celostno pojmovanje otrok in mladostnikov ter poznavanje in razumevanje njihovih
razvojnih značilnosti, razlik in potreb. Poznajo in
razumejo zakonitosti učenja in poučevanja različnih področij, pridobijo pa tudi celovit spekter
specifičnih strokovnih kompetenc za obvladovanje svojega študijskega (predmetnega) področja
in/ali discipline.
Ob razvijanju kakovostnega partnerstva z vzgojno-izobraževalnimi zavodi se študij na PeF UL
povezuje s prakso, kjer študenti znanje, ki ga pridobivajo na fakulteti pod vodstvom kakovostnih
mentorjev, povezujejo in bogatijo s praktičnimi
izkušnjami. Povezovanje s številnimi univerzami
in fakultetami v evropskem prostoru omogoča
študentom in učiteljem PeF obiske ter izpopolnjevanje na teh fakultetah, pa tudi razvoj sodobnih, evropsko primerljivih študijskih programov.
Ob zavedanju nujnosti usposabljanja vrhunskih
in specializiranih pedagoških strokovnjakov, ki
bodo gonilo nadaljnjega razvoja pedagoške prakse v Sloveniji, razvija PeF UL tudi magistrski in
doktorski študij za vsa študijska področja.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Inkluzivna pedagogika
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Namen drugostopenjskega študijskega programa
je oblikovati strokovnjaka/-injo s širokim teoretičnim in praktičnim znanjem s področja inkluzivne
pedagogike. Študij je usmerjen v raziskovanje in
pridobivanje novih spoznanj o teoriji in praksi inkluzivne pedagogike, v razvijanje novih modelov
in metod dela, senzibilizaciji pedagoških delavk
in delavcev za potrebe ranljivih skupin otrok in
mladostnikov (predvsem otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami, iz drugih kultur, socialno-ekonomsko in kako drugače prikrajšanim posameznikom/skupinam, ki so vključeni v redne
VIZ programe in v VIZ program prilagojenega
izvajanja z dodatno strokovno pomočjo), obvladovanju različnih strategij prilagoditev in dela
z njimi ter v razvijanje (po)svetovalnih veščin.
Program predvideva proučevanje in raziskovanje
problemov izključevalnih praks, pri čemer interdisciplinarno povezuje ugotovitve domačih in tujih znanstvenih in strokovnih raziskav s področja
inkluzivne pedagogike (sistemski, institucionalni
in razredni dejavniki inkluzivnosti, teorije poučevanja in učenja, svetovanja, organizacije, komunikacije, skupinske dinamike).

PEDAGOŠKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Edukacijske politike

upravljanjem teh področij. To so npr. višješolski
in visokošolski zavodi, raziskovalne organizacije, organi lokalne uprave (občine, drugi organi
lokalne uprave) in državne uprave (ministrstva,
drugi državni organi), zasebni zavodi in nevladne
organizacije.

Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120

Program ni razpisan v študijskem letu 2016/2017

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Logopedija in
surdopedagogika
Trajanje študija: 1 leto

143

Število kreditnih točk (ECTS): 60
Temeljni cilji programa:
Cilj drugostopenjskega študija Logopedije in
surdopedagogike je, da študent nadgradi teoretično znanje, razumevanje in veščine, ki si jih
je pridobil na prvostopenjskem študiju, in se
usposobi za uporabo diagnostičnih sredstev ter
za izvajanje zahtevnejše obravnave na različnih
področjih slušne in govorne jezikovne patologije. Študent poglobi znanja in veščine v temeljnih
in aplikativnih disciplinah pedagogike, medicine
in jezikoslovja z upoštevanjem interdisciplinarnosti. Ta znanja in veščine diplomantu omogočajo samostojno opravljanje poklica logopeda in
surdopedagoga ter nadaljevanje študija na tretji
stopnji (doktorski študij). Cilj programa je usposobiti študenta za kritično spremljanje ter kritično refleksijo najnovejšega razvoja teorije in prakse
kot tudi za iskanje novih virov znanja z uporabo
znanstvenoraziskovalnih metod pri kompleksnejših vprašanjih logopedije in surdopedagogike.

UL PeF

Temeljni cilji programa:
Magistrski študijski program Edukacijske politike je namenjen poglobljenemu poznavanju
edukacijskih politik in strategij na institucionalni, lokalni, nacionalni oziroma mednarodni
ravni, usposablja pa za načrtovanje, izvajanje,
spremljanje in raziskovanje na tem področju. Program traja dve leti in obsega 120 kreditnih točk
ECTS. Kandidatkam in kandidatom z ustreznimi dodiplomskimi kvalifikacijami v obsegu 240
kreditnih točk (štiri leta študija) se lahko prizna
do 60 točk. Diplomantke in diplomanti pridobijo
strokovni naslov magistrica oz. magister edukacijskih politik.
Študij usposablja za samostojno, strokovno in
etično reflektirano delovanje v različnih institucionalnih in civilnodružbenih okoljih, v katerih
bodo diplomantke in diplomanti tega programa
poklicno delovali. Spodbuja raziskovalni pristop
k vprašanjem in problemom sodobnih edukacijskih politik in strategij na različnih ravneh
izobraževalnega sistema, od predšolske vzgoje,
osnovnega in srednjega šolstva do izobraževanja
odraslih ter višjega in visokega šolstva.
Diplomantke in diplomanti študijskega programa so zaposljivi na področjih načrtovanja, vodenja, izvajanja, spremljanja in raziskovanja politik
in strategij na širšem področju vzgoje in izobraževanja. V programu pridobijo znanje, kompetence in veščine, ki jih zahteva opravljanje nalog
na vodstvenih in vodilnih mestih v vrtcih, šolah,
organizacijah za izobraževanje odraslih (v primeru, da jim opravljanje poklica na teh področjih
omogoča tudi predhodno pridobljena izobrazba,
kot to določa zakonodaja) in na drugih delovnih mestih, ki se ukvarjajo s preučevanjem in/ali

UL PeF
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Muzejska pedagogika

Pomoč z umetnostjo

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj študijskega programa Muzejska
pedagogika je usposobiti študente za
neodvisno, strokovno in etično reflektirano
vzgojno-izobraževalno delo v muzejih/galerijah
in ustanovah z značilnostmi muzeja, kot so
botanični in živalski vrtovi, razstavne galerije
knjižnic in arhivov, stalne konservatorske
ustanove idr. Študijski program omogoča
poglobljeno razumevanje in uveljavljanje
vzgojno-izobraževalne vrednosti kulture in
njene dediščine. To bo prispevalo k izvajanju
vzgojno-izobraževalnega dela v muzejskih
ustanovah z upoštevanjem različnih potreb
muzejskih obiskovalcev na ravni posameznika,
skupine in skupnosti. Poglobljeno razumevanje
in uveljavljanje vzgojno-izobraževalne
vrednosti kulturne (in naravne) dediščine
bo prispevalo tudi k dopolnjevanju vzgojnoizobraževalnega dela v muzejih z drugimi
oblikami vzgoje in izobraževanja. Razvijanje
sposobnosti raziskovanja na področju muzejske
pedagogike diplomantu omogoča kritično
spremljanje teorije in prakse v muzejski
pedagogiki (tudi lastne) in na podlagi tega
dvigovanje njene kakovosti. Praktični cilj tega
študijskega programa je aktivno, inkluzivno
in na trajnostni razvoj naravnano samostojno
in skupinsko vzgojno-izobraževalno delo v
muzejih, galerijah, arhivih, knjižnicah ter
drugih spomenikih in na območjih kulturne in
naravne dediščine.

Temeljni cilji programa:
Pomoč z umetnostjo (v mednarodni terminologiji
„arts therapies“) je mlada, uporabna in znanstvena disciplina, ki se je v svetu sistematično začela
razvijati v drugi polovici 20. stoletja. To je vrsta
pomoči, pri kateri pomoč poteka skozi proces doživljanja, izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi
izraznimi sredstvi. Njen cilj ni dovršena umetniška stvaritev, pomemben je proces, ki je usmerjen
k osebnostni rasti in samouresničevanju posameznika. Pomoč z umetnostjo je namenjena posameznikom z najrazličnejšimi težavami v osebnem
in poklicnem življenju. Glede na umetnostni medij, s pomočjo katerega poteka proces pomoči, so
danes najbolj uveljavljene oblike pomoči povezane z likovnimi, dramskimi, glasbenimi in gibno-plesnimi dejavnostmi. Pri magistrskem študijskem programu Pomoč z umetnostjo je poudarek
na razvijanju specifičnih sposobnosti in veščin,
zato študij poteka tudi v obliki interaktivnih izkustvenih delavnic s teoretskimi utemeljitvami
obravnavanih študijskih vsebin, samostojnim
študijem ter študijsko prakso v ustanovah.

PEDAGOŠKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Poučevanje

Predšolska vzgoja

Smeri:
Δ Predmetno poučevanje
Δ Poučevanje na razredni stopnji
Δ Likovna pedagogika

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 60
Temeljni cilji programa:
Z magistrskim študijskim programom druge
stopnje Poučevanje želimo usposobiti diplomante
za samostojno poučevanje vseh predmetov oziroma področij v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, vrednotenje lastne prakse
na podlagi sodobnih specialnodidaktičnih teorij,
identificiranje in definiranje težav lastne prakse na
ravni prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega
obdobja, načrtovanje strategij reševanja vzgojno-izobraževalnih težav, znanstveno proučevanje
vzgojno-izobraževalne problematike. Študent je,
izhajajoč iz refleksije in uporabe pedagoške metodologije, sposoben evalvacije pedagoških učinkov
novih pristopov. Študent razvija tudi zmožnosti
vodenja in organiziranja praktičnega in terenskega dela, delovanja v interdisciplinarnem timu ter
vzpostavljanja partnerskega odnosa z različnimi
skupinami. Pomemben cilj študijskega programa
je tudi pridobitev temeljnih znanj za nadaljnje samostojno strokovno in raziskovalno delo, povezano s specialnimi didaktikami.

Temeljni cilji programa:
Splošni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Predšolska vzgoja je profesionalizacija predšolske vzgoje oz. dvig ravni in kakovosti
usposobljenosti strokovnih delavcev vrtcev. Program je namenjen oblikovanju kritične množice
strokovnjakov, ki bodo skrbeli za stalen razvoj
kakovosti predšolske vzgoje v Sloveniji in njeno
umeščanje v sodobne procese v svetu. Študenti se
usposobijo za razvoj sistema predšolske vzgoje na
nacionalni ravni, tj. oblikovanje koncepta predšolske vzgoje, strokovno vodenje vrtcev, spodbujanje reflektiranega strokovnega delovanja,
evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenje
razvojno-raziskovalnih projektov. Izbirni predmeti programa spodbujajo študente, da se bolj
poglobljeno usposobijo za tista področja dela v
vrtcih, za katera imajo poseben interes in sposobnosti. Pomemben cilj študija je pridobitev temeljnih in široko transfernih znanj, ki diplomantom
omogočajo, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami iščejo vire ter načine za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih potrebujejo pri delu.
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Trajanje študija: 1 leto

Število kreditnih točk (ECTS): 120

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Socialna pedagogika

Specialna in
rehabilitacijska
pedagogika

Trajanje študija: 1 leto
Število kreditnih točk (ECTS): 60

UL PeF
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Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Socialna pedagogika je usposobiti študente za poglobljeno preventivno, razvojno,
kompenzatorno, vzgojno ter socialno vključujoče
socialno pedagoško delo s posamezniki, skupinami in skupnostmi pri podpori in pomoči ljudem
v različnih življenjskih obdobjih in položajih pri
obvladovanju življenja ter usposobiti študente za
kakovostno svetovalno, raziskovalno in vodstveno delovanje v socialni pedagogiki. Med cilji je
tudi doseganje usposobljenosti za avtonomno in
strokovno ter etično reflektirano delovanje v različnih institucionalnih ali neformalnih okoljih, v
katerih socialni pedagogi delujejo. Študijski program posreduje poglobljena teoretična spoznanja,
zahtevnejše kompetence praktičnega delovanja
in raziskovalnega dela v socialni pedagogiki. Pomemben cilj je pridobitev poglobljenih znanj za
nadaljnje samostojno socialnopedagoško raziskovanje in uspešno posredovanje spoznanj tega raziskovanja različnim javnostim.

Smeri:
Δ Posebne razvojne in učne težave
Δ Tiflopedagogika in specifične učne težave
Trajanje študija: 1 leto
Število kreditnih točk (ECTS): 60
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je usposobiti študente za
kakovostno izvajanje programov inkluzivnega
vzgojno-izobraževalnega in rehabilitacijskega
dela za osebe s posebnimi potrebami v različnih
organizacijskih oblikah, institucionalnih in neformalnih okoljih ter v vseh življenjskih obdobjih.
Študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike
v procesu izobraževanja nadgradijo: teoretična
spoznanja in razumevanje področij temeljnega
in specialnega pedagoškega študija ter rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami, kompetence
za praktično delovanje pri preverjanju in ocenjevanju posebnih potreb ter načrtovanju, izvajanju
ter evalvaciji izvedbenih programov za te osebe,
kompetence za komunikacijo in timsko sodelovanje s šolskimi strokovnimi delavci in starši oz.
skrbniki oseb s posebnimi potrebami, dodatna
znanja na izbranih področjih (kar omogočajo izbirni predmeti ter seminarsko in projektno delo
študentov) ter znanja, ki omogočajo stalen profesionalni razvoj v procesu vseživljenjskega učenja.

PEDAGOŠKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Supervizija, osebno in
organizacijsko svetovanje
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
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Temeljni cilji programa:
Namen programa je oblikovati strokovnjaka, ki
bo lahko samostojno izvajal supervizijo, osebno
(koučing) in organizacijsko svetovanje. Študij je
usmerjen tudi v raziskovanje in pridobivanje novih spoznanj o teoriji in praksi supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja, v razvijanje
novih modelov in metod dela na omenjenih področjih ter v razvijanje svetovalnih in supervizijskih veščin. Je izkustveno naravnan in poteka v
manjših skupinah. Program pokriva proučevanje
in raziskovanje supervizijskih vprašanj, pri čemer
interdisciplinarno povezuje dosežke domačih in
tujih znanstvenih ter strokovnih ugotovitev v superviziji, osebnem in organizacijskem svetovanju
(teoriji učenja, svetovanju, organizaciji, osebnosti,
komunikaciji, skupinski dinamiki in drugih področjih).

UL AG
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Pravna fakulteta
(UL PF)

Naslov:

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

Spletna stran: www.pf.uni-lj.si/
E-mail:

pf-dekanat@pf.uni-lj.si

Telefon:

01/420 31 00,
01/420 31 13

Faks:

01/420 31 15

PREDSTAVITEV FAKULTETE
Študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani traja štiri leta. Zaključi se s pridobitvijo strokovnega
naziva diplomirani pravnik, ki omogoča takojšnjo
zaposlitev v gospodarstvu ali negospodarstvu. Študenti, ki bi se želeli zaposliti v pravosodju (kot sodniki, tožilci odvetniki), morajo po koncu študija
opraviti še pravniški državni izpit. Diplomanti UL
PF so na pravniškem državnem izpitu prepričljivo
najboljši. Izpiti se opravljajo pisno in ustno. Študenti UL PF lahko del študija opravijo na tujih
fakultetah v okviru projekta Socrates/Erasmus. V
tujini opravljene izpite lahko študent uveljavlja kot
del opravljenih študijskih obveznosti na UL PF.

PRAVNA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Pravo

gre za sintezo, saj so vključeni tako javnopravni kot kazenski in gospodarski elementi. Poleg
usmeritvenega modula si študent prosto izbire še
dva predmeta iz nabora 15 izbirnih predmetov
in izdela magistrsko diplomsko delo.

Trajanje študija: 1 leto
Število kreditnih točk (ECTS): 60
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Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Pravo je izoblikovati profil strokovnjaka, ki bo sposoben za samostojno delo
v vseh najzahtevnejših pravniških poklicih, ki
večinoma zahtevajo opravljanja pravniškega
državnega izpita. To so predvsem vsi poklici v
pravosodju, najodgovornejša strokovna mesta v
državni upravi, zahtevna strokovna dela v diplomaciji in vodenje pravnih služb v gospodarstvu.
Študentom s ciljem opraviti pravniški državni
izpit želimo ponuditi kakovostno podlago, ki
olajša opravljanje izpita. Poudarek programa je
zato na povezovanju različnih pravnih področij,
s tem pa študentom približamo metodo in način
delovanja pravosodnega sistema.
Študijski program je zasnovan tako, da ga sestavljata dva obvezna predmeta (Filozofija prava
z metodologijo pravnega vrednotenja ter Mednarodno zasebno pravo in postopek). Poleg tega
mora vsak študent izbrati najprej enega od usmeritvenih sklopov (modulov). Usmeritveni sklopi
se pokrivajo z najpomembnejšimi področji pravniških poklicev. Splošni modul gradi znanja na
treh najpomembnejših področjih, na katerih se
zahteva pravniški državniški izpit (civilno, kazensko in upravno pravo). Modul gospodarsko
pravo je usmerjen na področje, ki zahteva tudi
povezovanje pravnih in ekonomskih znanj. Modul državno pravo pa se poudarjeno ukvarja s
pravili delovanja države in uprave. Vsi trije moduli v celoti ali v pomembnem delu prispevajo
k pridobivanju znanja, usmerjenega v pravniški
državni izpit. Četrti modul je mednarodno pravo, ki pa je namenjen študentom, ki želijo poglobiti znanja o mednarodnih razmerjih, spet pa

UL AG
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Teološka fakulteta
(UL TEOF)

Naslov:

Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.teof.uni-lj.si/
E-mail:

referat@teof.uni-lj.si

Telefon:

01/434 58 18

Faks:

01/434 58 54

PREDSTAVITEV FAKULTETE
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, ki ima
svoje korenine v srednjeveških samostanskih
in katedralnih šolah ter najodličnejše mesto na
prvih univerzah, je tudi na Univerzi v Ljubljani
ena od petih ustanovnih fakultet. Kot ob svojih
začetkih želi UL TEOF tudi na pragu tretjega
tisočletja ob stalni skrbi za kakovost pedagoškega
in raziskovalnega dela razvijati svoj govor o Bogu
in človeku, o Božjem učlovečenju in človekovem pobožanstvenju, o stvarstvu in človekovem
poseganju vanj, o začetkih vsega in o končnem
smislu, o Cerkvi in o življenju v njej, o družini
in nasploh o medčloveških odnosih. Opirajoč se

TEOLOŠKA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Religiologija in etika
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Religiologija in etika je oblikovati
profil teologa religiologa, ki ga odlikujejo znanje
in kompetence v religiologiji, medverskem dialogu ter pri etičnih vprašanjih. Študijski program
poglablja ter nadgrajuje znanje in kompetence,
pridobljene na prvostopenjskem študijskem programu iz humanističnih in družboslovnih znanj.
Poudarek je na interdisciplinarnem študiju religioznih tradicij v kontekstu multikulturne in večreligijske družbe. Študenta usposablja za samostojno raziskovanje, za pridobivanje novih znanj iz
religiologije in etike ter njihovo uporabo. Študent
pridobi in zna uporabiti poglobljena znanja o religijskem pojavu, ki je določujoča strukturna stalnica tako v zgodovinskem družbeno-kulturnem
kot osebnem življenju. Diplomanti so zaposljivi
v družbenih dejavnostih, organizacijah, ki se
ukvarjajo z medverskim in medkulturnim dialogom, uredništvih in podobno.
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na Sveto pismo in izročilo ter upoštevajoč domet
človekove misli, želi usposobiti svoje študente za
kritično refleksijo in poglobljen premislek o temah presežnosti in tukajšnjosti, vere in razodetja,
kanonskega prava, morale in vzgoje. Obenem želi
ponuditi veščine, ki sodobnemu človeku pomagajo k zdravi in integralni samopodobi, notranjemu
zadovoljstvu ter ustvarjalnosti. Kot katoliška fakulteta v zvestobi kulturnemu krogu, iz katerega
izhaja, pri tem sledi avtoriteti cerkvenega učiteljstva in doslednosti znanstvenega dela, zato skrbi
za intelektualno pripravo kandidatov in kandidatk za delo v Cerkvi in širši družbi še posebej
tam, kjer je potrebna zavzetost za dostojanstvo
človeka v vsej njegovi razsežnosti.

ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Teologija

Zakonski in družinski
študiji

Trajanje študija: 5 let

UL TEOF
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Število kreditnih točk (ECTS): 300

Trajanje študija: 2 leti

Temeljni cilji programa:
Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Teologija je namenjen poglabljanju teološkega
znanja v povezavi s preučevanjem temeljnih besedil krščanstva, nekrščanskih verstev, filozofije in
drugih humanističnih ved. Po končanem študiju
je diplomant usposobljen, da z znanstveno doslednostjo, etično-duhovno držo in široko, interdisciplinarno razgledanostjo odgovarja na verske,
kulturne, družbene in etične izzive ter potrebe
sodobnega časa in prostora. Študij je namenjen
tako laikom kot duhovniškim in redovniškim
kandidatom, ki si želijo poglobljenega teološkofilozofskega znanja, saj traja pet let in je primerljiv
z drugimi teološkimi študijami v tujini. Laiki so
zaposljivi v cerkvenih službah in v verski, karitativni in vzgojni dejavnosti. Mnogi delajo v javni
upravi, na političnem področju in v stiki z javnostjo, v medijih in založniških hišah, kot organizatorji kulturnih in drugih dogodkov.

Število kreditnih točk (ECTS): 120
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Zakonske in družinske študije je
oblikovanje profil strokovnjaka za najpomembnejše medčloveške odnose: med zakoncema in v
družini. Študijski program daje tako teoretična
in metodološka znanja v vsej interdisciplinarni
razsežnosti (povezovanja, nadgradnja osvojenih
znanj) kot praktične aplikacije za delo s sodobnimi zakonci in družinami. Cilji študijskega
programa so: usposobiti za načrtovanje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje svetovalnega,
edukativnega ter preventivnega dela z družinami, zakonci oz. partnerji ter posamezniki; razviti
zmožnost razumevanja in kritičnega ovrednotenja partnerske, zakonske in družinske dinamike;
razviti zmožnost kritičnega pregledovanja znanstvenih in strokovnih virov s tega področja ter
usposobiti za samostojno znanstvenoraziskovalno
delo, povezano z zakonsko in družinsko problematiko. Diplomanti so zaposljivi v karitativnih,
svetovalnih in socialnih ustanovah.

TEOLOŠKA FAKULTETA

DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Teologija
Trajanje študija: 2 leti
Število kreditnih točk (ECTS): 60
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Temeljni cilji programa:
Drugostopenjski dvodisciplinarni pedagoški program Teologija daje študentu poleg izobrazbe iz
teologije tudi potrebno izobrazbo iz vzgojno-izobraževalnih ved. Ker gre za skupni program z
drugo fakulteto, ga še posebej odlikujeta širina in
interdisciplinarnost. Program posreduje temeljna,
poglobljena in specializirana znanja o teoloških
in religijskih vedah (humanistično-filozofska, religijska, biblična, historična in dogmatično-ekleziološka znanja); usposablja študenta za prenos
pridobljenih znanj v prakso ter za interdisciplinarno mišljenje, raziskovanje in delovanje; ob
tem oblikuje študenta z duhovno-etično držo.
Vse to podkrepi z didaktično-metodičnimi kompetencami, ki jih potrebuje za uspešno delo v pedagoškem procesu tako na ravni osnovnošolskega kot srednješolskega izobraževanja. Poleg teh
izobraževalnih veščin se študenti usposobijo za
katehetično delo, zato so zaposljivi tako v vzgojno-izobraževalnih ustanovah kot pri župnijski
katehezi.

UL AG
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Veterinarska fakulteta
(UL VF)

Naslov:

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.vf.uni-lj.si/vf/
E-mail:

dekanat@vf.uni-lj.si

Telefon:

01/477-91-00

Faks:

01/283-22-43

PREDSTAVITEV FAKULTETE
Temeljna naloga Veterinarske fakultete Univerze
v Ljubljani (UL VF) je kakovostno in v evropskem prostoru primerljivo izobraževanje študentov veterinarske medicine na vseh visokošolskih
ravneh. Upoštevajoč visokošolsko zakonodajo in
zakonodajo o veterinarstvu UL VF s spremljanjem razvoja znanosti in stroke že preko 50 let
skrbi, da so njeni dodiplomski in podiplomski
študenti tekoče seznanjeni z najnovejšimi znanstvenimi izsledki ter strokovnimi dosežki veterinarske medicine doma in v tujini.
Delovanje UL VF je usmerjeno v pedagoško,
znanstvenoraziskovalno in strokovno operativno

VETERINARSKA FAKULTETA

ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM DRUGE STOPNJE

Veterinarstvo
Trajanje študija: 6 let
Število kreditnih točk (ECTS): 360
Temeljni cilji programa:
Cilj enovitega magistrskega študijskega programa
druge stopnje Veterinarstvo je pridobitev veterinarskih znanj, potrebnih za samostojno reševanje
strokovnih problemov, povezanih s preprečevanjem pojavljanjem, širjenjem in izkoreninjenjem
živalskih kužnih bolezni, preprečevanjem prenosa
kužnih bolezni, nevarnih za živali in ljudi, veterinarskim javnim zdravstvom, pridobivanjem in
predelavo neoporečne, zdrave hrane, predvsem
živalskega izvora, zdravljenjem ekonomskih in ljubiteljskih vrst živali ter varstvom okolja z veterinarskomedicinskega stališča.
Najpoglavitnejše predmetnospecifične kompetence so: primerno poznavanje zgradbe in delovanja
organizma zdravih in bolnih živali, obvladovanje
sodobnih laboratorijskih in kliničnih diagnostičnih metod veterinarske medicine, obvladovanje
sodobnih pristopov zdravljenja pri ekonomskih
in ljubiteljskih vrstah živali, poznavanje zakonov
in predpisov o veterinarstvu, poznavanje ukrepov
in postopkov za preprečevanje širjenja živalskih
kužnih bolezni in njihovo izvajanje, poznavanje
higiene in tehnologije za proizvodnjo, izdelavo in
dajanje živalskih proizvodov ali izdelkov živalskega izvora v promet.
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delo. Znanstvenoraziskovalno delo je osnova za
kakovostno delo pedagoških delavcev in sodelavcev, zato UL VF skrbi, da tovrstno delo poteka
na najvišji ravni v sodelovanju z domačimi in tujimi uveljavljenimi, kakovostnimi raziskovalnimi
ustanovami. Strokovno operativno delo, ki ga izvajamo pretežno na Nacionalnem veterinarskem
inštitutu, nudi študentom dodatno možnost
praktičnega izpopolnjevanja v času študija. Cilj
VF je študentom in širšemu družbenemu okolju
nuditi preverjene ter verificirane pedagoške in
raziskovalne programe, odjemalcem pa zanesljive
rezultate, kar potrjujemo s pridobljeno akreditacijo v skladu z ISO 17025. Veterinarska fakulteta je
v letu 2011 od European Commitee of Veterinary
Education (ECOVE) že drugič pridobila pozitivno mnenje o ustreznosti izobraževanja, kar daje
fakulteti mednaroden ugled in priznanje.

UL AG
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Zdravstvena fakulteta
(UL ZF)

Naslov:

Zdravstvena pot 5,
1000 Ljubljana

Spletna stran: www.zf.uni-lj.si/
E-mail:

dekanat@zf.uni-lj.si

Telefon:

01/300 11 11

Faks:

01/300 11 19

PREDSTAVITEV FAKULTETE
Poslanstvo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani je, da kot vodilna srednjeevropska izobraževalna in raziskovalna ustanova za zdravstvene
vede izobražuje odlične strokovnjake na vseh
akademskih stopnjah ter da s kakovostnim raziskovalnim delom ustvarja nova znanja in skrbi
za njihov prenos v prakso. UL ZF izvaja prvostopenjske univerzitetne in visokošolske strokovne
študijske programe ter študijske programe druge
stopnje na osmih zdravstvenih področjih.

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Fizioterapija

Radiološka tehnologija

Trajanje študija: 2 leti

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Cilj magistrskega študijskega programa druge
stopnje Fizioterapija je usposobiti strokovnjaka
za usmerjeno in na dokazih temelječe reševanje
problemov, povezanih s fizioterapijo. Študijski
program nadgrajuje interdisciplinarne temelje
prvostopenjskega študija, obenem pa z izbirnimi
vsebinami omogoča pridobitev poglobljenih
znanj na posameznih strokovnih področjih.
Cilj je tudi zagotoviti ustrezna znanja za
izvajanje najzahtevnejših nalog pri načrtovanju,
organiziranju, vodenju in nadziranju
fizioterapevtskega procesa ter promociji
zdravja, poleg tega pa tudi vključevanje v
interdisciplinarne zdravstvene in raziskovalne
skupine ter sodelovanje v pedagoškem procesu.
Diplomanti so zaposljivi v zdravstvenih
ustanovah, v zavodih za rehabilitacijo in
domovih za ostarele.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj magistrskega študijskega programa
druge stopnje Radiološka tehnologija je usposobiti strokovnjaka, specialista na enem izmed treh
področij radiološke tehnologije, ki bo sposoben
raziskovanja na svojem strokovnem področju.
Tako v študijskem programu študentu ponujamo izbirao med diagnostično in interventno
radiološko tehnologijo, nuklearno medicinsko
tehnologijo in radioterapevtsko tehnologijo, v vsa
področja pa so vključena tudi znanja, ki diplomantu druge stopnje omogočajo celovit pristop k
zagotavljanju kakovosti na vsakem izmed izbranih področij. Cilj je tudi zagotoviti ustrezna didaktična znanja za kadre, ki iz prakse sodelujejo
v pedagoškem procesu na prvi stopnji (sodelavci,
ki vodijo klinične vaje in klinično prakso). Diplomanti so zaposljivi v zdravstvenih ustanovah, kjer
se ukvarjajo z radiološkimi tehnikami.
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Sanitarno inženirstvo

Zdravstvena nega

Trajanje študija: 1 leto

Trajanje študija: 2 leti

Število kreditnih točk (ECTS): 60

Število kreditnih točk (ECTS): 120

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilji programa so podati magistru/magistrici sanitarnega inženirstva znanje, veščine
in miselnost za delovanje na higienskem, epidemiološkem in zdravstveno-ekološkem področju.
Usposobljen bo za obvladovanje higienskih procesov v delovnem in bivalnem okolju, varovanje
človeka pred škodljivimi vplivi okolja, varovanje
okolja pred škodljivimi posegi človeka in izboljšanje kakovosti okolja za človekovo zdravje in
blaginjo. Pridobljeno znanje diplomantom magistrskega študija omogoča zaposlitev v zdravstveni dejavnosti, na inšpektoratih, ministrstvih in
drugih upravnih organih, inštitutih s področja
zdravstva in ekologije, v dejavnostih, podjetjih
in procesih, kjer je pomemben higienski vidik, v
podjetjih, ki s svojo proizvodno tehnologijo vplivajo na okolje, na področju obvladovanja celotne
verige varnosti živil, v podjetjih in javnih zavodih
za preskrbo s pitno vodo, ravnanje z odpadki in
odpadno vodo, v izobraževalnih zavodih, projektantskih podjetjih, na področju presoj ipd.

Temeljni cilj programa:
Cilj magistrskega študijskega programa druge
stopnje Zdravstvena nega je zadovoljitev potreb
po visoko usposobljenih medicinskih sestrah in
drugih zdravstvenih delavcih, ki bodo sposobni
izvajati najzahtevnejše naloge zdravstvene nege,
se vključevati v zdravstvene in interdisciplinarne time, izvajati promocijo zdravja in zdravstvenovzgojno izobraževanje, se ukvarjati s pedagoško
dejavnostjo in raziskovanjem. Študijski program
usposablja diplomante za usmerjeno strokovno,
organizacijsko in znanstveno razmišljanje ter za
reševanje strokovnih, organizacijskih in znanstvenih problemov, povezanih z zdravstveno nego
in zdravstvom. Cilj je tudi vzgoja in izobraževanje kadrov, ki se bodo vključili v izobraževalni
proces kot mentorji ali visokošolski učitelji za
zdravstveno nego. Diplomanti se lahko zaposlijo
v zdravstvenih ustanovah, zavodih za rehabilitacijo, v izobraževanju kadrov za zdravstveno nego.
Prednost našega programa je sodelovanje s terciarnimi ustanovami v zdravstvu.

Skupni magistrski študijski programi
druge stopnje
Skupni študijski programi so, skladno s točko b 33. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradno prečiščeno
besedilo. Ur. l. RS, št. 119/2006 in spremembe), študijski programi za pridobitev izobrazbe, ki jih visokošolski zavod sprejeme in izvaja skupaj z enim ali več visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije ali
tujine. Navedeni člen prav tako določa, da kdor opravi vse obveznosti po skupnem študijskem programu
za pridobitev izobrazbe, dobi skupno diplomo, v kateri so navedeni vsi visokošolski zavodi, ki sodelujejo
pri izvedbi študijskega programa, in da je skupna diploma javna listina.

Članice Univerze v Ljubljani izvajajo naslednje
skupne magistrske študijske programe druge
stopnje:

Δ Prevajanje (slo-ang-nem)
(Filozofska fakulteta)

Δ Primerjalni lokalni razvoj
(Fakulteta za družbene vede)

Δ Kognitivna znanost
(interdisciplinarni:
Fakulteta za računalništvo in informatiko,
Filozofska fakulteta,
Medicinska fakulteta in
Pedagoška fakulteta)

Δ Človekove pravice in demokratizacija
(Fakulteta za družbene vede)

Δ TTribologija površin in kontaktov (TRIBOS)
(Fakulteta za strojništvo)

Δ Management v upravi
(Fakulteta za upravo)

Δ Srednjeevropske študije
(Filozofska fakulteta)

Δ Turistični management
(Ekonomska fakulteta)

Δ Javna uprava in upravljanje sprememb
(IMPACT)
(Fakulteta za upravo)
Δ Zgodovina jugovzhodne Evrope
(Filozofska fakulteta)
Δ Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi
(Filozofska fakulteta)
Δ Prevajanje (slo-ang-fra)
(Filozofska fakulteta)

Informacije o navedenih skupnih študijskih programih najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani:
http://www.uni-lj.si/studij_na_univerzi/skupni_
studijski_programi_na_ul/skupni_studijski_
programi_2_stopnje.aspx.
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Visokošolsko izobraževanje po prenovi
po 11. 6. 2004
Starost
27
26

3. stopnja:
doktorski študijski program
(180 KT)
(doktor znanosti)
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25
24

23

2. stopnja: magistrski študijski programi
(60-120 KT)
(magister ...)

22

23
EM
22
1. stopnja:
visokošolski strokovni
programi
(180-240 KT)
(diplomirani ... (VS))

1. stopnja:
univerzalni študijski
programi
(180-240 KT)
(diplomirani ... (UN))

21
20
19

Age
27
26
3rd cycle doctoral study programmes
(180 CP)
(‘Doktor znanosti’)

25
24

23

2nd cycle masters’ study programmes
(60-120 CP)
(‘magister ...’)

22

23
EM
22
1st cycle professional study
programmes:
(180-240 CP)
(‘diplomirani ... (VS)’)

1st cycle academic study
programmes:
(180-240 CP)
(‘diplomirani ... (UN)’)

21
20
19
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