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Drage dijakinje,
dragi dijaki!
Ob zaključku srednješolskega izobraževanja vas
čaka pomembna odločitev, ki bo močno vplivala
na vaše življenje. Če se boste odločili, da boste z
izobraževanjem nadaljevali, je Univerza v Ljubljani
pravi naslov. 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.

10

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.
Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2016/17 ponuja 163 študijskih programov, od tega 31 visokošolskih strokovnih študijskih programov, 125 uni-

Obremenitev študentov in
učni rezultati
Prof. dr. Goran Turk,
prorektor UL

verzitetnih in 7 enovitih magistrskih programov
za regulirane poklice. Če so visokošolski strokovni
programi usmerjeni v pridobitev strokovnega znanja in spretnosti, univerzitetni in enoviti magistrski
študijski programi nudijo poglobljeno teoretično
znanje in so dobra osnova za nadaljnji študij.
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.
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.
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. Morda vam
bodo zapisi v tem Vodniku olajšali izbiro.

Obremenitev študenta je čas, ki ga študent
povprečno potrebuje, da opravi študijske
obveznosti (predavanja, seminarje, projekte, praktično usposabljanje, samostojno
učenje in izpite), potrebne za dosego učnih
rezultatov (Learnig Outcomes). Učni rezultati predstavljajo pričakovano znanje, spretnosti in zmožnosti, ki jih študent razvije
med študijem. Po uspešno opravljenem preverjanju in ocenjevanju, s katerim se ugotovi, da je dosegel predpisane učne rezultate
posameznega programa ali njegovega dela,
študent pridobi kreditne točke v skladu z
akreditiranim študijskim programom. Cilj
kreditnega sistema je olajšati načrtovanje
in izvedbo študijskih programov, omogočiti nacionalno in mednarodno mobilnost
študentov pa tudi poenotiti priznavanje
in vrednotenje kvalifikacij. V ta namen se
sistem kreditnih točk povezuje z opisniki
ravni v nacionalnem in evropskem ogrodju
kvalifikacij (http://www.nok.si).

Učenje, usmerjeno na študenta
Sodoben sistem poučevanja in učenja izobraževalne zavode usmerja k oblikovanju
in izvedbi študijskih programov na način,
da spremenijo tradicionalno poučevanje
s predavanji, kjer je študent pasiven prejemnik. Učenje, usmerjeno na študenta
(Student Centered Learning), je diametralno nasprotno tradicionalnemu poučevanju, saj študentu omogoča, da odgovorno
oblikuje svojo učno pot in dejavno sodeluje
pri uresničevanju svojega izobraževalnega
cilja. Središče učenja, usmerjenega na študenta, je vsebina in izvedba programov na
način, ki daje študentu več izbire pri vsebini (obvezni in izbirni predmeti), načinu
(klasično, spletno), tempu in kraju učenja.
S takim pristopom izobraževalne ustanove prevzemajo predvsem usmerjevalno in
spodbujevalno vlogo (učitelji, tutorji, karierni centri), študentu pa pomagajo tudi
pri oblikovanju lastne učne poti in razvoju
lastnih učnih slogov ter pridobivanju znanja in izkušenj.
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Visokošolsko izobraževanje po bolonjski
prenovi po 11. 6. 2004

Karierno svetovanje na
Univerzi v Ljubljani
Starost

Želite postati pravnik, sanitarni inženir, učitelj, psiholog, arhitekt, glasbenik, biolog, igralec, kipar, modni
oblikovalec, diplomat, zdravnik, farmacevt …, pa ne veste, kam se vpisati? Morda imate več različnih interesov in ne veste, v katerem študijskem programu jih lahko združite?

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

Univerza v Ljubljani je na vseh fakultetah in akademijah vzpostavila karierne centre, v katerih
karierni svetovalci nudijo celostno podporo pri
vprašanjih, povezanih s študijem in karierno orientacijo.
Osrednje naloge kariernih centrov so usmerjanje pri odločanju za študij, informiranje o kariernih možnostih doma in v tujini, omogočanje
priložnosti za povezovanje študentov in bodočih
delodajalcev, ozaveščanje o pomenu pridobivanja
znanj in kompetenc za boljšo zaposljivost že v
času študija, podpora pri pravočasnem in usmerjenem načrtovanju kariere ter pomoč diplomantom pri prehodu v prvo zaposlitev.

Δ Predstavitve delodajalcev in zaposlitvenih mož-

nostih v njihovih organizacijah

Δ Študijski obiski v organizacijah, kjer študen-

ti spoznajo delovno okolje, delovne zahteve in
prenos teoretičnega znanja v prakso in selekcijske postopke.

Δ Organizacija strokovnih posvetov in okroglih

miz na temo vseživljenjske karierne orientacije.
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Vabljeni k ogledu našega
predstavitvenega videa.

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev karierni centri organizirajo in izvajajo naslednje
brezplačne dejavnosti:

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

Δ Informiranje o študijskih programih in zapo-

slitvenih možnostih diplomantov po zaključku
študija

Δ Individualno in skupinsko karierno svetovanje
Δ Organizacija delavnic in drugih izobraževanj za

pridobivanje kompetenc in znanj za krepitev
zaposljivosti ter učinkovit vstop na trg delovne
sile

Δ Informiranje o aktualnih razpisih, natečajih,

priložnostih za študente in mlade diplomante

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

Kateri študijski program izbrati?

Raziskovanje interesov, osebnostnih lastnosti in sposobnosti
V pomoč so nam lahko naslednja vprašanja:
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Izbira študija je odločitev, ki pomembno vpliva na
posameznikovo karierno in življenjsko pot. Nekateri že od malega vedo, za kateri študij in poklic se
bodo odločili, drugi izberejo študij po priporočilu prijateljev, staršev, znancev, tretji zaradi bližine
fakultete oziroma akademije, dostopnosti, ugleda,
opremljenosti, zaposlitvenih možnosti in zaposlitvenih projekcij, profesorjev, ocen v preteklem šolanju … Ne glede na navedene dejavnike izbire,
je ključnega pomena predvsem dobra poučenost
o vsebinah, obveznostih in posebnostih študijskih
programov. S tem lahko zmanjšamo vrzeli med
pričakovanji, interesi, sposobnostmi posameznika
in zahtevami študijskega programa ter posredno
zmanjšamo število odločitev, ki vodijo v nezadovoljstvo in neizpolnjene potenciale posameznika.
Karierni centri svetujejo, da pred izbiro storite naslednje:
Δ Pozorno preberite aktualni Razpis za vpis na
dodiplomske in enovite magistrske študijske
programe za prihajajoče študijsko leto ter pripadajoči Rokovnik za vpis.
Δ Preglejte Analize prijave in vpisa za pretekla
študijska leta za študijske programe, ki vas zanimajo.
Δ Preberite predstavitvene zbornike programov, ki
so objavljeni na spletnih straneh fakultet in akademij. Tam boste našli podrobne opise predmetov z vsebinami in številom kreditnih točk,
kompetence, ki jih boste pridobili ob uspešno
zaključenem študiju, pogoje za dokončanje študija, način ocenjevanja in seveda vpisne pogoje.

Δ Udeležite se predstavitev študijskih programov
na informativnih dnevih in sejmu Informativa.
Δ Posvetujte se s kariernim svetovalcem fakultete
ali akademije, učitelji in svetovalnim delavcem
na srednji šoli.
Δ Pozanimajte se o zaposlitvenih možnostih po
zaključku študija ter trenutnem stanju in projekcijah na trgu delovne sile.
Δ Udeležite se predavanja na fakulteti ali akademiji ter pridobite vpogled v del študijskega programa in dinamiko študijskega procesa.

Δ Kaj želimo doseči v zasebnem življenju in na
poklicnem področju? Kakšne so naše ambicije,
cilji, ? Kakšen poklic želimo opravljati? Katere so
najpomembnejše vrednote za našo delovno kariero? Nam je pri delu pomembna neodvisnost in
samostojnost ali delo v timu? Želimo kreativno,
razburljivo delo, ustvarjalno izražanje, nam je
pomemben družbeni status, visoka plača, napredovanje, varnost, vodenje drugih …?
Δ Kaj nas veseli, kaj radi delamo? Kaj nas motivira? Katera področja nas posebej zanimajo?
Δ V čem smo dobri? Kaj znamo in česa smo sposobni? Katere so naše pomanjkljivosti, ki bi nas
lahko ovirale pri doseganju opisanega cilja in jih

bo treba premagati? Katere morebitne težave v
okolju bi nas lahko ovirale na študijski in karierni poti? Imamo morda kakšne zdravstvene
omejitve ali posebne potrebe, ki jih moramo pri
izbiri študija 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. Na podlagi pogovora boste
opredelili problemska področja kariernega razvoja
in pripravili karierni načrt. Po potrebi se v svetovalni proces vključi tudi psihološko testiranje, ki
je za študente Univerze v Ljubljani brezplačno.

Δ V primeru sprejemnih izpitov na izbranem študijskem programu se udeležite priprav na izpite.
Δ O študiju se pozanimajte pri prijateljih, znancih, študentih, diplomantih študijske smeri.
Δ Za dopolnitev informacij lahko uporabite tudi
spletne forume in predstavitve poklicev na spletu, televiziji, radiu.
Δ Obrnete se lahko tudi na najbližje Karierno središče ZRSZ, kjer boste dobili seznam poklicev
s kratkimi opisi in zaposlitvenimi možnostmi
ter po potrebi opravili psihološko testiranje interesov, lastnosti in sposobnosti.
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Načrtovanje karierne poti v času študija
Za pravočasno in čim bolj uspešno načrtovanje
karierne poti karierni centri priporočajo izvajanje
naslednjih dejavnosti v času študija:

Tako si boste začeli graditi ime v strokovnih
krogih, na posvetih in konferencah pa boste
spoznali in navezali stike s strokovnjaki svojega
strokovnega področja.

Δ Aktivno sodelujte v študijskem procesu z raziskovanjem, dogovarjanjem in izvedbo seminarskih nalog, vaj, projektnih in diplomskih del.
Pri tem se povežite s profesorji in asistenti, pri
reševanju konkretnih primerov pa tudi s potencialnimi delodajalci. Z aktivnim vključevanjem
v študijski proces boste navezali stike s pedagoškimi delavci na fakulteti in potencialnimi
delodajalci, spoznali zaposlitvene možnosti študijskega programa, pri praktičnih projektih pa
boste pridobljeno teoretično znanje uporabili v
praksi.

Δ Odločite se za študijsko izmenjavo ali pridobivanje praktičnih izkušenj v tujini. Izboljšali boste znanje tujega jezika ter pridobili mednarodne
in medkulturne izkušnje. Omenjeno vam lahko
služi tudi kot referenca, ki jo boste vključili v
življenjepis. Za potencialnega delodajalca bo to
pomembna informacija o aktivnem znanju tujega jezika okolja, v katerem ste bili na študijski
izmenjavi ali praksi, samostojnosti, sposobnosti
prilagajanja novim položajem in prevzemanju
globalnega pogleda.

Kakovostno in domiselno seminarsko ali diplomsko nalogo lahko pod mentorstvom profesorja preoblikujete v prispevek v strokovnem
časopisu ali strokovnem posvetu oz. konferenci.

Δ Pridobivajte praktične izkušnje z opravljanjem
študijske prakse, študentskega dela, projektnega
dela ali prostovoljnega dela. Za pridobivanje delovnih izkušenj izberite za svoje področje ustre-

znega delodajalca in ga ob končanem usposabljanju prosite za pisno priporočilo.
Δ Razvoj posameznikove kariere predstavlja pridobivanje različnih znanj, spretnosti in izkušenj. Poskrbite za stalen profesionalni razvoj z
vključevanjem v formalna in neformalna izobraževanja ter usposabljanja. Udeležujte se delavnic in drugih dogodkov Kariernih centrov
UL, mladinskih organizacij, študentskih društev ipd.
Priporočamo spremljanje novosti na strokovnem področju, prebiranje strokovne literature,
udeležbo na okroglih mizah, posvetih in konferencah. Če je mogoče, pridobite potrdila o
aktivnem sodelovanju ali udeležbi, ki jih boste
vključili v prilogo k življenjepisu.
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Δ Aktivno vodenje kariere pomeni tudi pridobivanje strokovno povezanih poznanstev. Uporabljajte osebno in spletno mreženje s profesorji,
delodajalci, predstavniki strokovnih združenj
(Facebook, LinkedIn, Twitter …). Spremljajte
novice na fakultetnih in študentskih spletnih
straneh. Tam boste našli informacije o strokovnih in družabnih dogodkih, novicah, prebrali
boste lahko mnenja drugih in na forumih izmenjali izkušnje.

Δ Sodelujte v obštudijskih dejavnostih, kot je npr.
študentsko tutorstvo, kandidirajte v študentski
svet, študentsko organizacijo, aktivno sodelujte v strokovnih društvih. Pridobili boste nova
poznanstva, samozavest, odgovornost, z vključevanjem v različne projekte pa tudi nova znanja in veščine ter že pridobljeno znanje uporabili na praktičnem primeru.
Δ Izkoristite možnost brezplačnega kariernega
svetovanja pri kariernem svetovalcu svoje fakultete oz. akademije. Karierni svetovalec vas bo
usmerjal pri kariernem odločanju in smernicah
za oblikovanje kariernega načrta. Z nasveti vam
bo pomagal pripraviti motivacijsko pismo in
življenjepis. Nanj se lahko obrnete vsakokrat,
ko ne boste vedeli kako in kaj na svoji karierni
poti.
Δ Med študijem se udeležujte obiskov ali predstavitev delodajalcev, ki jih poleg fakultet in akademij organizirajo tudi karierni centri. Ob tem
s seboj ne pozabite prinesti življenjepisa ali CV-vizitke. S tem boste naredili dober vtis na morebitnega delodajalca, ki vam lahko omogoči
opravljanje praktičnega usposabljanja, študentskega dela in kasneje zaposlitve.

Kontaktni podatki kariernih svetovalcev
Za individualno srečanje s kariernim svetovalcem se lahko dogovorite po e-pošti kc@uni-lj.si ali se
obrnete na kariernega svetovalca, ki pokriva želeno fakulteto ali akademijo: http://kc.uni-lj.si/zaposleni

Viri in literatura:
Brečko, D. (2006): Načrtovanje kariere. Planet GV.
Cvetko, R. (2002): Razvijanje delovne kariere. Znanstvenoraziskovalno središče Republike Slovenije, Koper, in
Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.
Javrh, P. (2011): Moč poklicne poti. Andragoški center Slovenije.
Javrh, P. (2011): Splošne in andragoške zakonitosti razvoja kariere. Andragoški center Slovenije.
Sharf, R. S. (1992): Applying career development theory to counseling. Brooks/Cole Publishing Company.
Werner, J. M., DeSimone, R. L. (2009): Human Resource Development. Sout-Western CENGAGE Learning.
Institute for Community Inclusion. Dostopno prek:

http://www.communityinclusion.org/doc.php?doc_id=10&id=11&type=project (4. 7. 2012)
Keppie careers. Dostopno prek:

http://www.keppiecareers.com/2009/06/29/job-search-planning-steps-tips-and-tricks/ (20. 7. 2012)
David G. Jensen , 2010. Tooling Up: A Job-Search Plan for the Person Without One. Science careers, 20. 8.
2010. Dostopno prek: http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/articles/2010_08_20/
caredit.a1000081 (3. 7. 2012)
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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 je pedagoška, umetniška in raziskovalna ustanova. Izvaja
dva univerzitetna študijska programa prve stopnje.
Δ Glasbena umetnost s smermi vseh orkestrskih

glasbil, petja, saksofona, kljunaste flavte, klavirja,
orgel, čembala, harmonike, kitare, kompozicije,
glasbene, teorije, dirigiranja sakralne glasbe

Δ Glasbena pedagogika

Umetniška dejavnost UL AG je bogata in kako-

ŠTUDIJSKA PROGRAMA
PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Glasbena pedagogika
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je študentom in diplomantom ponuditi strokovno znanje, pridobljeno
s študijem glasbenoreproduktivnih, produktivnih,
muzikoloških in glasbenopedagoških disciplin,
spodbujati in omogočiti sintetično, analitično,
ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov ter
fleksibilno uporabo znanja v praksi. Iniciativnost
in ambicioznost sta vrednoti stalnega osebnega
napredovanja in strokovnega izpopolnjevanja, pri
čemer predstavlja občutljivost (ozaveščenost) za
naravno in družbeno okolje, nacionalno kulturo,
dediščino, identiteto, multikulturnost in nediskriminativnost temelj za nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje. Drugi splošni cilji tega programa so
še: sposobnost za upravljanje časa, za samostojno
načrtovanje, za samokontrolo izvajanja načrtov in
za uporabo IKT v vzgoji in izobraževanju, poznavanje in razumevanje družbenih sistemov, posebej
procesov v vzgoji in izobraževanju, sposobnost za
sodelovalno/timsko delo ter občutljivost za ljudi
in socialne položaje, poznavanje in razumevanje
razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika, razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov, obvladovanje profesionalno-etničnih vprašanj.
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UL AG

vostna. Najboljši študentje se predstavljajo v treh
koncertnih ciklih: v koncertnem abonmaju z reprezentativnimi večjimi korpusi, kot so simfonični
orkester, pihalni orkester, komorni godalni orkester UL AG, komorni zbor, mešani zbor, gregorijanski zbor, v komornem ciklu, kjer se predstavijo
najboljši komorni sestavi vseh oddelkov, ciklu
solističnih koncertov, kjer se predstavijo najboljši
solisti večine študijskih smeri. Raziskovalna dejavnost na UL AG poteka predvsem na Oddelku
za kompozicijo in glasbeno teorijo in na Oddelku
za glasbeno pedagogiko ter na vsakoletnem mednarodnem muzikološkem simpoziju. Akademija
za glasbo je pomembno povezana z različnimi
slovenskimi in mednarodnimi ustanovami. Predvsem na umetniškem področju je njena kakovost
v mednarodnem prostoru prepoznavna, saj se
študentje v večji sestavi in posamezno uspešno
predstavljajo v številnih središčih, kot so Berlin,
Dunaj, Gradec, Amsterdam, Salzburg, Trst, Zagreb, Hamburg, Beograd itd.

Glasbena umetnost

UL AG
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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
Δ Tuba
Δ Tolkala
Δ Kljunasta flavta
Δ Sakralna glasba

znanja, potrebna za prenašanje svojega znanja – za
pedagoško dejavnost za področja, ki so opredeljena s smermi tega programa. Po uspešno zaključenih smereh programa so diplomanti usposobljeni
za nadaljevanje študija na enakih smereh drugostopenjskega magistrskega programa Glasbena
umetnost, s katerim pridobijo znanja in kompetence glasbenih umetnikov s področja svoje smeri
in ob izbranem pedagoškem modulu znanja in
kompetence pedagoga za področje svoje smeri v
osnovnem in srednjem glasbenem šolstvu.

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

Naslov:

Nazorjeva ul. 3, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.agrft.uni-lj.si

Trajanje študija: 3 leta

E-mail:

dekanat@agrft.uni-lj.si

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Telefon:

01 251 04 12

Faks:

01 251 04 50

Temeljni cilji programa:
Cilj prvostopenjskega programa Glasbena umetnost je izobraziti nadarjene glasbenike s srednješolskim znanjem s področij smeri tega programa
za opravljanje umetniških poklicev, ki so opredeljeni s smermi tega programa. Ob izbirnem pedagoškem modulu diplomanti pridobijo tudi delna
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UL AG

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

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 na dodiplomski in podiplomski stopnji izvaja javno veljavne študijske programe za pridobitev ustrezne izobrazbe na področju
gledališča, radia, filma in televizije. Prvih trideset
let je akademija delovala kot samostojni visokošolski zavod z rektorjem, leta 1975 pa je postala
članica ljubljanske univerze. UL AGRFT je nosilka umetniške dejavnosti, v katero se vključuje
z javnimi gledališkimi produkcijami, kratkimi

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO

pridobivanje, koncipiranje in vodenje projektov ter
razvijanje medkulturne komunikacije v formalnih
in neformalnih okoliščinah.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE

Dramska igra
Trajanje študija: 4 leta

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UL AGRFT
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Dramaturgija in scenske
umetnosti
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
Študentje programa Dramaturgija in scenske
umetnosti dobijo na prvi stopnji študija vsa potrebna teatrološka znanja, ki jih usposabljajo tako
za opravljanje praktičnih dramaturških opravil v
gledaliških in sorodnih ustanovah, na radiu, pri
filmu in na televiziji, za teoretično-raziskovalno
in arhivsko delo v gledaliških in sorodnih ustanovah, ter osnovna znanja, ki so potrebna za pisanje
različnih dramskih besedil; od umetniških besedil (različne dramske zvrsti) do drugih kritičnih
in publicističnih člankov za strokovno javnost in
množične medije. Njihovo teatrološko znanje je
mednarodno primerljivo in ustreza evropskim
standardom za omenjeno področje. Diplomanti
so opremljeni z znanji, ki jim omogočajo osebnostno rast in razvoj, uporabo IKT pri iskanju,
obdelavi, predstavitvi in posredovanju informacij,

Število kreditnih točk (ECTS): 240
Temeljni cilji programa:
Diplomanti po zaključenem študijskem programu poznajo in obvladajo temeljne zakonitosti
uprizarjanja: od simulacije in improvizacije do
interpretacije in umetniškega uprizarjanja. Študij
odpira možnosti za posameznikovo in skupinsko
raziskavo igralskih potencialov in s tem vzpostavljanje področja za trasiranje umetniške vizije in
zvez z njeno realizacijo. Diplomanta usposobi za
analizo okoliščin in sprememb v njegovi psihofizični strukturi pri prehajanju iz stvarnega sveta v
fiktivni prostor igre, odra in uprizarjanja. Študent
med študijem oblikuje prve obrise uprizoritvene
osebnosti, tj. posebne osebnostne strukture, ki jo
igralec uporablja pri svojem umetniškem ustvarjanju. Program ponuja širši in poglobljen vpogled
v slovenski gledališki prostor oz. pomeni njegovo
kritično ocenitev in obenem strokovno primerjavo
s trenutnimi gledališkimi ustvarjalnimi procesi in
dosežki v tujini. Zavezujoči program, ki ga diplomanti pridobijo, se izkazuje in osmišlja v javnem
prostoru doma in v tujini.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Film in televizija

Gledališka režija

Smeri:
Δ Filmska in televizijska režija
Δ Filmsko in televizijsko snemanje
Δ Filmska in televizijska montaža

Trajanje študija: 4 leta

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je diplomante, skladno z
izbrano smerjo študija (režija, snemanje, montaža),
usposobiti za samostojno ustvarjalno in strokovno
delo pri izvedbi dokumentarnega filma, igranega
filma, televizijske drame, televizijskih oddaj različnih zvrsti in drugih oblik avdiovizualnih del.
V študijskem procesu spoznajo teoretične osnove,
estetsko-vsebinska izhodišča, tehnološke postopke
in praktična orodja, ki se nanašajo na pripravo,
produkcijo in poprodukcijo avdiovizualnih del.
Obenem pa skozi ustvarjalno izvedbo vse zahtevnejših projektov ob estetski in tehnični konceptualizaciji ter realizaciji oblikujejo svojo lastno
izraznost. V program so vgrajena temeljna znanja,
da lahko diplomanti po zaključenem študiju uspešno delujejo na avdiovizualnem področju, obenem pa jim izbrana smer znotraj programa (režija,
snemanje, montaža) prinaša dovolj specializiranih
znanj in izkušenj za suvereno opravljanje nalog iz
izbrane smeri.

Število kreditnih točk (ECTS): 240
Temeljni cilji programa:
Diplomant študijske programa Gledališka režija med študijem v prvi vrsti razvija znanja in
spretnosti za svoj odnos do igralca, gledališkega
dogodka, zvoka, prostora, besedila in širše družbene, umetniške in druge dimenzije gledališkega
dogodka. Pri tem je ključna njegova ustvarjalnost
pri povezovanju naštetih elementov v koherentno
in prepričljivo strukturo doživljaja, temelječo na
teoretičnem in praktičnem poznavanje človeške
psihologije, psiholoških tipov, psihologije in dinamike v skupinah, obvladovanju aktivnega in
učinkovitega usmerjanja z glagoli, slikami, pojmi,
ki so navdihujoči in izvedljivi. Diplomant je opremljen tudi z ustreznimi veščinami vodenja in komunikacije ter ekonomije v dramaturški uporabi
gledaliških sredstev.
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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 …).

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Kiparstvo
Industrijsko in unikatno
oblikovanje
Smeri:
Δ Industrijsko oblikovanje
Δ Unikatno oblikovanje
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
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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:

01 421 25 00

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
teoretskih znanj iz omenjenih področij. UL ALUO
si kot najvišja pedagoška in umetniška ustanova
v Republiki Sloveniji, ki se ukvarja z vizualnimi
umetnostmi, 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.

Temeljni cilji programa:
Program bodočim oblikovalcem nudi široko strokovno izobrazbo, ki jim omogoča analitično definiranje in ustvarjalno reševanje oblikovalskih
problemov na najrazličnejših področjih človekovih bivanjskih potreb. Oblikovalske, načrtovalske
in likovne seminarje spremljajo splošni teoretski
predmeti estetskih, humanističnih, tehničnih in
družbeno-ekonomskih ved. Namen teh predmetov ni nabiranje obsežnega znanja, ampak prej
vzbujanje zanimanja za posamezne stroke in njihov pomen v oblikovalskem procesu. Formalno so
diplomanti tega programa oblikovalci, praksa pa
kaže, da so možnosti kasnejšega dela povsem odprte. Nekateri se specializirajo za ilustracijo, drugi za
fotografijo, tretji za oglaševanje, nekateri za splošno grafično oblikovanje, če govorimo o grafičnem
oblikovanju, na drugi strani nekateri diplomanti
industrijskega oblikovanja zasedejo ustvarjalna
mesta v industriji, drugi pa se ukvarjajo z maloserijskimi ali unikatnimi oblikovalskimi izdelki. Zdi
se, da so prav te odprte možnosti največja odlika
študija oblikovanja na naši šoli.

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
Študijski program sledi merilom, ki so se na kiparskem oddelku izoblikovala v zadnjih letih in
so plod sinteze na eni strani klasičnih vrednot likovne kulture, ki jo je UL ALUO gojila od svoje
ustanovitve naprej, in na drugi strani sodobnega
dojemanja realnosti, ki se s kiparskim medijem
izreka tako o kompleksnih bivanjskih vsebinah
posameznika v tehnicističnem času globalizacije
kot preprostih pojmih iz vsakdanjega življenja, ki
so v preteklosti ostajali zunaj kiparske strukture,
danes pa prav z njimi kiparstvo izgovarja občutljive in aktivne vsebine “realnega”. Ker se kiparsko
polje neprestano širi in spreminja, je temu podvrženo tudi pedagoško delo profesorjev, ki študente
seznanjajo z najrazličnejšimi, med seboj lahko tudi
izključujočimi se, kiparskimi praksami in jih vpeljujejo vanje. Prav različnost načinov, ki najdejo
legalizacijo na isti umetniški ustanovi, je porok
za njeno konceptualno širino, tako potrebno za
formiranje vsakogar, ki stopa v kiparski medij.
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Konserviranje in
restavriranje likovnih del

Oblikovanje vizualnih
komunikacij

Slikarstvo

Trajanje študija: 3 leta

Smeri:
Δ Fotografija
Δ Grafično oblikovanje
Δ Ilustracija
Δ Interaktivno oblikovanje
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Temeljni cilji programa:
Restavratorstvo je specifična dejavnost, ki se
ukvarja z ohranjanjem, preučevanjem, nego in
vzdrževanjem; skratka s konserviranjem ter restavriranjem kulturne in naravne dediščine. Likovna
dediščina ali likovne umetnine so nepogrešljiv del
vsake kulturne dediščine. Velik del kulturne dediščine predstavljajo likovne umetnine – kiparska
in slikarska dela v različnih tehnikah, kakovosti
in različnih razsežnosti. Strokovno jih razvrščamo na slike na platnu, slike na lesu, slike na drugih nosilcih, stenske slike, mozaike, leseno (polihromirano) plastiko, kamnito (polihromirano)
plastiko in zahtevnejša dekorativna likovna dela.
Vsa ta dela, vse te umetnine, ki so nepogrešljiv del
kulturnega bogastva in so materialni temelji narodne samostojnosti, potrebujejo nenehno nego. Le
tako jih svojim potomcem lahko zapustimo zgledno vzdrževane in ohranjene. Študijski program
je sestavljen iz strokovnega restavratorskega dela,
raziskovalnega dela in umetniškega slikarsko-kiparskega ustvarjanja. Predmetnik je oblikovan
tako, da študent postopoma pridobiva strokovno
znanje. V prvih letnikih prevladujejo likovni in
znanstveni predmeti, v višjih letnikih pa se zvrstijo strokovni predmeti, ki zaokrožajo celoten
program restavratorstva.

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
Reproduktivna avtorska grafika ni reprodukcija
slike ali kipa in ni nikoli podvržena tehniki ali
delana zaradi tehnike. Obvladovanje materialnih
in tehničnih zahtevnosti je razumljivo nujno. V
današnjem času in izkušnji se je grafika oddaljila
od visokega tehnicizma in dekorativnosti. Študijski program Oblikovanje vizualnih komunikacij
je ustvarjalno raziskovanje novih medijev. Študenti se seznanjajo s specifičnimi znanji elektronsko
digitalne tehnologije, s katero gradijo strukturno
polje video podobe, video skulpture, video prostora, video artinternetne instalacije in računalniške
3D-animacije. V predavanjih so zajeta tudi poglavja iz estetike in zgodovine medijske umetnosti. Na podiplomskem študiju se video interdisciplinarno povezuje z znanstvenoraziskovalno
področje, predvsem s Fakulteto za računalništvo
in informatiko.

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
V predstavnem procesu je risba prvi zaznamek, ki
ga umetnik izlušči iz občutja. Je prva zamišljena
stvar. Ko jo zabeleži na papir ali na kakšno drugo
podlago, omogoči formalno utrditev notranje, v
predstavi zaobjete podobe. Ker pa je risba fleksibilna, obenem odsev zrenja (opis) in rezultat preglednosti (zapis), je vidno dovršitev in povratno
spreminjanje zaznavnih in mišljenjskih vzorcev.
To pa pomeni, da lahko dopolni ali spremeni utečeno strukturo zaznavanja, prepoznavanja, mišljenja in kreiranja. Zatorej je njena materializirana
(narisana) forma točka izmenjave med pojavnim
in zamišljenim, med že videnim in še nevidenim,
z eno besedo, je premakljivo orodje. Kaj pa slika?
Slika je najprej stanje prostora. Če jo uporabimo
kot strukturni skelet, ki omogoči prilagajanje realnemu svetu, je okno v svet. Če jo izberemo z
namenom, da predstavlja zaključen optični prostor, s skrivnimi napetostmi vzpostavi samostojno
slikovno govorico v univerzalnem prostoru. Če
pa sliko primerjamo s telesom, smo jo izbrali z
namenom, da bo z zgodovinskimi referencami
uveljavila optično preglednost in psihično organiziranost tam, kjer kaos ogroža občutenje telesa in
iz prostora briše slikarsko izkušnjo.
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Število kreditnih točk (ECTS): 180

Smeri:
Δ Slikarstvo
Δ Video in novi mediji

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

kulteto 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
ozračje za trajno harmonično sožitje med človekom in naravo.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Biologija
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

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) in 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 fa-
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Temeljni cilji programa:
Program v prvem letu pokriva temeljne naravoslovne vsebine, ki so nujne za razumevanje vseh
področij biologije. V nadaljevanju študenti spoznajo osnove bioloških področij – biokemije, genetike, mikrobiologije, sistematike, razvojne biologije, fiziologije, ekologije, nevroetologije in evolucije.
Program poleg klasičnih pedagoških pristopov
vključuje več dodatnih oblik študija, ki študente
usmerjajo k sprotnemu študiju, jih opozarjajo na
nujnost vseživljenjskega učenja, jim predstavijo interdisciplinarno in k praktičnim vprašanjem naravnano delo, projektno delo in delo v skupinah.
Zaradi široke zasnove prvostopenjskega študija Biologija se diplomanti lahko zaposlijo na različnih
področjih – v raziskovalnih laboratorijih, v upravnih ustanovah (ministrstva, inšpekcijske službe,
različni zavodi, občinske uprave), v narodnih in
krajinskih parkih, botaničnih in zooloških vrtovih, v muzejih ter v nacionalnihin mednarodnih
nevladnih organizacijah.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Biotehnologija

Gozdarstvo in obnovljivi
gozdni viri

Kmetijstvo – agronomija

Kmetijstvo – zootehnika

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Temeljni cilji programa:
Biotehnologijo v širšem smislu opredeljujemo kot
integrirano uporabo molekularno-bioloških in
inženirskih znanj za gospodarsko uporabo organizmov, njihovih delov in proizvodov. Zanjo so
značilni tesna povezava z znanostjo, hiter razvoj
inovacij, multidisciplinarnost in možnost razvoja
tudi v majhnem podjetniškem okolju. Temeljni
cilj študijskega programa je ponuditi temeljna
naravoslovna znanja, nadgrajena s specifičnimi
biotehnološkimi vsebinami, ki ustrezajo potrebam
najsodobnejših tehnologij in znanj v različnih strokah, ter vključevanje v drugostopenjske magistrske programe. Diplomanti se usposobijo za kritično presojo relevantnih biotehnoloških tematik ter
imajo znanja in veščine, potrebne za samostojno
obvladovanje tradicionalnih in sodobnih biotehnoloških postopkov v kmetijstvu, živilstvu, farmaciji, zdravstvu in varstvu okolja. Diplomanti so
usposobljeni za delo v znanstvenoraziskovalnih in
izobraževalnih ustanovah ter vladnih službah, za
delo v razvojnih programih kmetijstva in živinoreje, kemijski in živilski industriji, v farmacevtski
industriji in tehnologijah ohranjanja, varovanja in
sanacije okolja, v medicinskih programih, pri proizvodnji izdelkov za splošno rabo ter v vseh podjetjih, kjer so v rabi sodobni biotehnološki postopki.

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Temeljni cilji programa:
Cilj študijskega programa Kmetijstvo – agronomija
je izobraziti in vzgojiti strokovnjake, ki razumejo
interdisciplinarno naravo stroke, obvladajo osnovne raziskovalne metode naravoslovja, tehnologije,
ekonomije in družboslovja ter jih znajo uporabiti
pri upravljanju in udejanjanju trajnostnega razvoja
kmetijstva, s poudarkom na rastlinski pridelavi.
Pridobljeno znanje, spretnosti in veščine omogočajo tako nadaljevanje študija na podiplomskem
študiju kot zaposlitev, saj so diplomanti usposobljeni za osnovno načrtovanje, organizacijo, vodenje
in izvajanje tehnoloških procesov ter podpornih
storitev v rastlinski pridelavi. Diplomanti se lahko
zaposlijo v kmetijski rastlinski pridelavi (vodja dela
proizvodnje, organizator, kontrolor), na področju
trga in storitvenih dejavnosti (trg s svežim sadjem
in zelenjavo, okrasnimi rastlinami in drugimi
kmetijskimi rastlinami ter proizvodnimi materiali), v javnem sektorju (kmetijska zbornica, kontrolne in certifikacijske organizacije, uprava itd.)
ali kot samostojni pridelovalci oziroma svetovalci.

Temeljni cilji programa:
Cilj programa je usposobiti kmetijske strokovnjake širokega profila s posebnim poudarkom
na znanjih v znanosti o živalih. Diplomanti na
temelju naravoslovnih, tehnoloških, okoljskih in
splošnih družboslovnih vsebin pridobijo celovito
razumevanje trajnostnega kmetijstva z izrazitim
poudarkom na vprašanjih, povezanih z rejami različnih vrst domačih živali. Diplomanti pridobijo
kompetence za samostojno interdisciplinarno in k
praktičnim vprašanjem naravnano delo ter za projektni in timski pristop. Študenti s pomočjo novejših oblik študija v prijetnem okolju z intenzivnim
delom na praktičnih primerih z veliko individualnega dela spoznajo biološke zakonitosti, zahteve
in pravila ravnanja z živalmi za okolju prijazno ter
učinkovito gospodarjenje s prostorom in živalmi.
Pridobljeno znanje in veščine diplomantom omogočajo nadaljevanje študija na magistrskem programu Znanost o živalih ali drugih, s kmetijstvom
in uporabnimi vedami o življenju povezanih programih doma in v tujini. Omogočajo tudi zaposlitev v kmetijski pridelavi, reji živali ter proizvodnji in predelavi hrane živalskega izvora, v tržni
in storitvenih dejavnostih, v javnem sektorju, pri
razvoju podeželja, zaščiti živali in varstvu okolja.

Trajanje študija: 3 leta
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Temeljni cilji programa:
Študijski program usposablja študente za celovito
ekosistemsko upravljanje gozdov, ki je skladno s
sodobnimi načeli sonaravnosti, večnamenskosti
in trajnosti. Zato je potrebno znanje o gozdnih
ekosistemih, družboslovnih vidikih gospodarjenja z gozdovi, različnih tehnikah in tehnologijah,
ki jih lahko uporabimo pri ravnanju z gozdovi,
ter poznavanje sodobnih metodoloških orodij.
Prednost študija je poudarek na individualnem in
seminarskem delu, ki se delno odvija tudi neposredno v gozdu. Diplomanti se zaposlujejo v javni
gozdarski službi, organizacijah za gospodarjenje z
divjadjo ali varstvo narave, gospodarskih družbah
in šolstvu. Vse več možnosti se odpira v samostojnem podjetništvu (primarna predelava lesa,
gozdne gradnje, trgovanje z lesom, arborikultura,
okrasno drevesničarstvo, ekoturizem, zasebni uradi za gozdarsko svetovanje, biološko inženirstvo,
okoljsko načrtovanje, upravljanje visokogorskega
sveta, saniranje ekoloških žarišč). Povečane možnosti zaposlovanja se kažejo tudi na (ne)gozdarskih srednjih šolah in v obšolskih dejavnostih. Kot
obetavna veljajo področja ravnanja z odpadki in
komunala.
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PRVE STOPNJE
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Krajinska arhitektura

Lesarstvo

Mikrobiologija

Živilstvo in prehrana

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Temeljni cilji programa:
Študij krajinske arhitekture bodočim krajinskim
arhitektom nudi izobrazbo, ki jim omogoča analitično opredeljevanje in ustvarjalno reševanje načrtovalskih problemov ter problemov varstva okolja
na vseh ravneh prostorskega načrtovanja in oblikovanja krajine. Študij je interdisciplinarne narave, kar pomeni, da znanja, na katerih gradi svojo
dejavnost, črpa s številnih področij. Krajinski arhitekt je zato primerno izobražen v disciplinah,
ki dajejo znanja, pomembna za načrtovanje rabe
prostora, varstva narave in oblikovanja krajine, kot
so naravoslovno-ekološka, družbeno-ekonomska,
humanistična in kulturološka, tehniška, oblikovalska in načrtovalna znanja, ter v veščinah, kot so
risanje in plastično oblikovanje. Študenti morajo
pridobiti kompetence za izdelovanje zasaditvenih
načrtov, načrtov krajinsko-gradbenih del, za izdelovanje popisov del in predračunov, za delo z računalniškimi programi, za pripravljanje in vzdrževanje prostorskih podatkovnih zbirk, za vodenje
upravnih postopkov za manj zahtevne posege v
prostor in podobna opravila. Delovne organizacije, ki zaposlujejo diplomante krajinske arhitekture,
so projektantske oz. načrtovalske delovne organizacije, občinske komunalne službe, drevesnice in
druga izvajalska ter gradbena podjetja.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj študijskega programa Lesarstvo je izobraziti strokovnjake, ki so sposobni interdisciplinarno povezati naravoslovne, tehniške, ekonomske in družboslovne vsebine s ciljem trajnostnega
razvoja stroke – lesarstva. Študenti pridobijo znanja o lesu, tehnologijah predelave in obdelave lesa
ter lesnih kompozitov, organizacijska, ekonomska,
konstruktorska in oblikovalska znanja. V skladu s
sodobnimi izzivi so diplomanti sposobni vrednotiti les kot trajnostni vir, iskati načine za njegovo
optimalno rabo, obvladajo vodenje in načrtovanje tehnologij predelave in obdelave lesa ter lesnih
kompozitov, konstruiranje lesnih izdelkov, organizacijo in vodenje podjetja ter so usposobljeni za
sodelovanje v interdisciplinarnih vodstvenih in
raziskovalno-razvojnih ekipah, za gospodarjenje z
lesom in lesnimi izdelki ter za sodelovanje pri razvoju izdelkov iz lesa in lesnih kompozitov. Pridobljeno znanje diplomantom omogoča nadaljevanje
študija na magistrskem programu ali pa zaposlitev
v podjetjih, ki se ukvarjajo s predelavo in obdelavo
lesa ter lesnih kompozitov, s trgovino z lesom in
lesnimi izdelki, v storitvenih dejavnostih, ki vključujejo les in lesne izdelke, v javnem sektorju in v
izobraževanju.

Temeljni cilji programa:
Mikrobiologija je temeljna naravoslovna in tudi
aplikativna veda, ki v zadnjih 20-ih letih doživlja
izredno hiter razvoj. Študij mikrobiologije omogoča razumevanje živega sveta, mikrobnih procesov
in organizmov, nevidnih človeškemu očesu, ki so
ključni za življenje na našem planetu. Program
daje temeljna naravoslovna znanja (matematike,
kemije, statistike, biofizike, biokemije, molekularne in celične biologije, bioinformatike) in
specifična znanja o mikrobni fiziologiji, genetiki,
taksonomiji, biotehnologiji, ekologiji, virologiji,
imunologiji in pomenu mikrobov v medicini. Temeljni cilj študijskega programa je zagotoviti celovito dodiplomsko izobraževanje v mikrobiologiji, ki diplomantu omogoča samostojno uporabo
klasičnih in sodobnih orodij v mikrobiologiji, avtonomno odločanje o mikrobiološko relevantnih
temah ter diplomanta izobrazi za uspešno sodelovanje in komunikacijo z drugimi naravoslovnimi
poklici.

Temeljni cilji programa:
Živilstvo je v Sloveniji gospodarsko pomembna
in hitro razvijajoča se panoga z močnim interdisciplinarnim poudarkom ali vertikalno povezavo
med pridelovalci kakovostnih in varnih surovin
ter živilskopredelovalnimi obrati, ki na podlagi sodobnih spoznanj, načel in tehnologij proizvajajo
ter zagotavljajo oskrbo prebivalstva s kakovostno
hrano. Prehrana je uporabna znanost o hrani in
njenih učinkih na človeški organizem, na njegov
normalni razvoj in funkcije ter na pojav bolezni
in motnje presnove. Prehranski strokovnjaki so
pomembni posredniki pri prenosu prehranskih
znanstvenih spoznanj na vsesplošno in ciljno populacijo, da bi ohranili ali izboljšali njeno zdravje.
Temeljni cilji študijskega programa Živilstvo in
prehrana so usposobiti strokovnjaka, ki je zmožen
širokega razumevanja področij živilstva in prehrane s poudarkom na znanjih in veščinah, povezanih
z živilstvom. Diplomanti imajo možnost zaposlitve v različnih obratih in institucijah ter zdravstvenih ustanovah, kjer skrbijo za neoporečnost
in kakovost hrane, ter v dejavnostih, povezanih s
prehranskimi režimi za ohranjanje zdravja ali zagotavljanje zdrave preskrbe s hrano.
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Program ni razpisan v študijskem letu 2016/2017

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Gozdarstvo

Kmetijstvo – agronomija
in hortikultura

Kmetijstvo – živinoreja

Tehnologije lesa in
vlaknatih kompozitov

Smeri:
Δ Agronomija
Δ Hortikultura

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Trajanje študija: 3 leta

Temeljni cilji programa:
Cilj programa je usposobiti kmetijskega strokovnjaka z veliko praktičnimi znanji z različnih
področij reje živali. Za ekonomsko učinkovito in
trajnostno uravnavanje ter vodenje kmetijskih gospodarstev in povezanih področij v praksi, ne le
v smislu proizvodnje hrane, ampak tudi z okoljskih, naravoslovnih in družboslovnih vidikov,
potrebujejo diplomanti ne le dovolj širokih teoretičnih znanj, temveč predvsem uporabna praktična znanja in veščine. Poudarjena so predvsem
znanja in veščine iz tehnologije reje, pridelovanja
krme, prehrane, kontrole in selekcije ter ekonomike, potrebna za samostojno vodenje živinorejske
proizvodnje na kmetijah, kmetijskih podjetjih in
podjetjih, ki se ukvarjajo z rejo hišnih živali. Prav
tako diplomanti usvojijo znanja za strokovno utemeljeno sprejemanje proizvodnotehnoloških in
tržnih ukrepov, ki temeljijo na ekonomskih izračunih, analizah in primerjavah različnih alternativ
v danih in/ali predvidljivih spremenjenih okoliščinah. Pridobljena strokovna in praktična znanja
omogočajo diplomantom zaposlitev v kmetijstvu,
predvsem na živinorejsko usmerjenih kmetijah in
podjetjih. Omogočajo tudi zaposlitev v široki vrsti
dejavnosti, povezanih s kmetijsko pridelavo in prirejo, predelavo in prodajo.

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

UL BF
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Temeljni cilji programa:
Visokošolski strokovni študij gozdarstva ima dolgoletno tradicijo in povezuje naravoslovne, družboslovne in tehnične vsebine, potrebne za sonaravno, trajnostno in mnogonamensko upravljanje
gozdov. Temeljni cilj programa je usposobiti študente za celostno gospodarjenje z gozdovi oziroma
gozdnim prostorom. Cilj poudarka na praktičnem
izvajanju pedagoškega procesa je usposobiti diplomante za gospodarjenje z gozdom in gozdnim
prostorom. Poleg zaposlitvenih možnosti v Javni
gozdarski službi (predvsem revirni gozdarji), organizacijah za gospodarjenje z divjadjo, organizacijah za varstvo narave in gospodarskih družbah se v
prihodnje vse več možnosti odpira v samostojnem
podjetništvu (od primarne predelave lesa, gozdnih
gradenj, trgovanja z lesom, arborikulture in okrasnega drevesničarstva do oskrbe z energijo iz obnovljivih virov). Pričakovati je povečano potrebo po
gozdarskih strokovnjakih v upravnih organih za
varstvo narave, gozdarskih gospodarskih družbah
in pri samostojnih podjetnikih.

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je izobraziti, usposobiti in
vzgojiti strokovnjaka, ki bo v razmerah tržnega
gospodarstva sposoben povezovati osnovna naravoslovna, tehnološka in ekonomska znanja ter jih
uporabiti v trajnostno usmerjenem pridelovanju
kakovostne in zdravstveno neoporečne hrane ob
ohranjanju kulturne krajine. Diplomanti lahko
prevzamejo strokovno mesto pri pridelavi poljščin,
travinja, v drevesnicah, pri pridelavi zelenjave, sadja, grozdja, vina, zdravilnih zelišč, okrasnih rastlin
itd. Lahko opravljajo javne službe v komunali, botaničnih vrtovih, krajinskih parkih in gospodarskih organizacijah (kmetijska pridelava, predelava,
trgovina s kmetijskim repromaterialom in izdelki), v lastnih podjetjih kot samostojni podjetniki
ali kot specializirani kmetje, ki lahko sami tržijo
svoje izdelke in se skušajo prilagoditi procesu globalizacije.

Trajanje študija: 3 leta

Temeljni cilji programa:
Študijski program Tehnologije lesa in vlaknatih
kompozitov je tehniško-naravosloven in izrazito
aplikativno usmerjen študij. Študenti pridobijo
znanja o lesu, ta znanja nadgradijo z aplikativno
usmerjenim znanjem o tehnologijah predelave in
obdelave lesa ter vlaknatih kompozitov, dobijo
osnove konstruktorskih znanj ter za prakso pomembna organizacijska in ekonomska znanja.
Znanje diplomantov temelji na poznavanju zgradbe in lastnosti lesa kot obnovljivega inženirskega
materiala, razvoju in uporabi tehnologij ter tehnoloških procesov v lesarstvu, razvoju izdelkov,
zakonitosti poslovanja podjetij ter trženja izdelkov.
Diplomanti znajo vrednotiti les kot trajnostni vir,
iskati načine za njegovo optimalno rabo, obvladajo vodenje in načrtovanje tehnologij predelave in
obdelave lesa ter lesnih kompozitov, konstruiranje
lesnih izdelkov, organizacijo in vodenje manjšega
podjetja ter gospodarjenje z lesom in lesnimi izdelki. Pridobljeno znanje diplomantom omogoča
zaposlitev v podjetjih, ki se ukvarjajo s predelavo
in obdelavo lesa ter vlaknatih kompozitov, s trgovino z lesom in lesnimi izdelki, v storitvenih
dejavnostih, ki vključujejo les in lesne izdelke, v
javnem sektorju (zbornica, kontrolne in certifikacijske organizacije).
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Lesarsko inženirstvo
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

UL BF
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Temeljni cilji programa:
Študenti pridobijo znanja o lesu, ta znanja nadgradijo z aplikativno usmerjenim znanjem o tehnologijah predelave in obdelave lesa in vlaknatih
kompozitov, dobijo osnove konstrukterskih znanj
ter za prakso pomembna organizacijska in ekonomska znanja. Znanje diplomantov temelji na
poznavanju zgradbe in lastnosti lesa kot obnovljivega inženirskega materiala, razvoju in uporabi
tehnologij in tehnoloških procesov v lesarstvu,
razvoju izdelkov, zakonitosti poslovanja podjetij
ter trženja proizvodov. Diplomanti znajo pravilno
vrednotiti les kot trajnostni vir, iskati načine za
njegovo optimalno rabo, obvladajo vodenje in načrtovanje tehnologij predelave in obdelave lesa ter
lesnih kompozitov, konstruiranje lesnih proizvodov, organizacijo in vodenje manjšega podjetja ter
gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi. Med
študijem študenti pridobijo kompetence za reševanje praktičnih vprašanj ter za projektni pristop.
Poseben poudarek je dan razvoju samostojnega
in kritičnega razmišljanja, vezanega na temeljna
poklicna znanja. Temeljni cilj je torej vzgojiti strokovnjaka s področja lesarstva z odličnim aplikativnim znanjem s področja tehnologij predelave in
obdelave lesa in vlaknatih kompozitov.

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.
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EKONOMSKA FAKULTETA

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Univerzitetna poslovna in
ekonomska šola

UL EF
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Usmeritve:
Δ Bančni in finančni management
Δ Denar in finance
Δ Poslovna ekonomija
Δ Management
Δ Mednarodna ekonomija
Δ Mednarodno poslovanje
Δ Podjetništvo
Δ Poslovna informatika
Δ Poslovna logistika
Δ Računovodstvo in revizija
Δ Trženje
Δ Turizem
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

Temeljni cilji programa:
Na osnovi vsebinske zasnove in izvedbe univerzitetnega študijskega programa diplomant pridobi
splošne kompetence za izvajanje ekonomske in poslovne analize, sinteze ter predvidevanje rešitev in
posledic na vseh področjih oziroma podsistemih
poslovanja profitnih in neprofitnih organizacij
(izvajalni podsistem, kjer imamo v mislih kadrovsko, nabavno, proizvodno, raziskovalno-razvojno, prodajno in finančno funkcijo, menedžerski
podsistem, kjer imamo v mislih načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje ter informacijski
podsistem). Pri tem se z osnovnim teoretičnim
znanjem obravnavanih disciplin seznani tako, da
ga lahko neposredno uporabi v praksi. Študentje
so seznanjeni z razvojno logiko ekonomskih in poslovnih ved ter z umeščenostjo le-teh v širši kontekst znanstvenih disciplin in praktične delitve dela
v poslovnem svetu. Osnovno in nadaljevalno znanje poslovnih in ekonomskih znanosti, veščine,
vrednote in stališča študentov se razvijajo v sozvočju med posameznimi predmeti in omogočajo
študentu oziroma študentki samostojen poklicni
in osebnostni razvoj tudi po končanem študiju.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Visoka poslovna šola
Usmeritve:
Δ Bančni in finančni management
Δ Javni sektor
Δ Management
Δ Mednarodno poslovanje
Δ Podjetništvo
Δ Poslovna informatika
Δ Poslovna logistika
Δ Računovodstvo
Δ Trženje
Δ Turizem
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

Temeljni cilji programa:
Visokošolski strokovni program Ekonomske
fakultete vključuje več veščinskih vsebin, ki diplomantom omogočajo hitrejše neposredno sprejemanje delovnih nalog v praksi. Diplomant študijskega programa Visoka poslovna šola pridobi
splošno usposobljenost za izvajanje ekonomske in
poslovne analize, sinteze ter predvidevanje rešitev
in posledic v vseh fazah delovnega in poslovnega
procesa podjetij in drugih organizacij. Poleg analitičnih zmožnosti študijski program Visoka poslovna šola izrazito razvija sposobnosti pogajanja,
odločanja in realizacije sprejetih odločitev predvsem na vseh strokovnih ravneh. Vsebine predmetov izvajalce zavezujejo, da bodoče diplomante
opozarjajo na poslovno etiko ter profesionalno in
širšo družbeno odgovornost njihovega bodočega
poklica. Program zahteva organiziran neposreden
stik s poslovno in praktično uporabo pridobljenih
veščin in znanj. Študenti se s konkretnimi primeri
iz prakse ukvarjajo tako pri posameznih predmetih v pedagoškem procesu na fakulteti kot neposredno v poslovnem okolju, s čimer tudi uporabniki in potencialni delodajalci lahko dobijo vpogled
v vsebino in kakovost pridobljenih veščin in znanj
z vidika njihove uporabnosti v praksi.
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ŠTUDIJSKA PROGRAMA
PRVE STOPNJE

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM DRUGE STOPNJE

Arhitektura
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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.

ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Urbanizem
Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 5 let

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 300

Temeljni cilji programa:
Program izobražuje arhitekta urbanista. Temeljni
cilj programa je usposobiti strokovnjaka za manj
zahtevne naloge urbanističnega načrtovanja in
oblikovanja ter urejanja prostora. Odgovornost
arhitekta urbanista izhaja iz pomena urbanističnega oblikovanja, kakovosti urbanističnih ureditev, njihove usklajenosti z okoljem, ob spoštovanju
naravne in mestne krajine, ki je v javnem interesu. Poklic arhitekta urbanista je večplasten, saj
mora biti sposoben razmišljati o ljudeh in njihovih
prostorskih problemih v najrazličnejših merilih:
od regionalno-planerskega merila do arhitekture
in obratno. Izhajati mora iz sodobnih teoretskih
in tehnoloških spoznanj, jih nadgrajevati ter težiti k ravnovesju med funkcionalno-tehniško in
umetniško komponento urbanističnega snovanja.
Izobrazbeni profil arhitekta urbanista združuje
tehnična, družboslovna in humanistična znanja s
sposobnostjo urejanja in oblikovanja prostora oz.
gradnje urbanih struktur.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjaka arhitekta za odgovorne naloge arhitekturnega
oblikovanja in projektiranja ter urejanja 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. Poklic
arhitekta je večplasten, 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.
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ENOVITI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
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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 01

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 in ki temeljijo na
prepletanju znanj in spoznanj iz vseh temeljnih
družboslovnih disciplin. Ta splet je nadgrajen s
temeljitimi metodološko-informacijskimi in programsko specifičnimi znanji, ki jih dopolnjuje ve-

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Analitska sociologija
Trajanje študija: 4 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 240
Temeljni cilji programa:
Analitska sociologija se ukvarja z realnim življenjem in aktualnimi družbenimi dogajanji. Je
»trezno misleča sociologija«, ki poskuša razumeti
in pojasniti družbene pojave ter njihov vpliv na
zasebna in intimna življenja ljudi. Veliko izbirnih
predmetov in dobre priložnosti za študij v tujini
študentu omogočijo, da študij zlahka prilagodi
svojim interesom. Možnost sodelovanja pri naših
raziskavah pa popestri študij s praktičnim delom
in prinese delovne izkušnje ter dodaten zaslužek.
Študente usposobimo za analiziranje družbenih
pojavov, procesov, življenjskih slogov in medsebojnih odnosov; za svetovanje o različnih trendih
družbenega dogajanja in upravljanje sprememb ter
družbenih konfliktov; za načrtovanje, organiziranje in koordiniranje družboslovnih raziskav ter
analitično-raziskovalno delo. Najbolj radovedni
nadaljujejo študij na naših podiplomskih programih, drugi pa najdejo zaposlitev na ministrstvih
in v vladi, različnih javnih zavodih, nevladnih organizacijah, sindikatih, občinskih uradih, šolah,
podjetjih, tržnoraziskovalnih agencijah, medijskih
hišah, ustanovah EU itd.
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lik 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.

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Družboslovna
informatika

Evropske študije –
družboslovni vidiki

Trajanje študija: 4 leta

Trajanje študija: 4 leta

Komunikologija –
medijske in
komunikacijske študije

Komunikologija – tržno
komuniciranje in odnosi
z javnostmi

Število kreditnih točk (ECTS): 240

Število kreditnih točk (ECTS): 240

Trajanje študija: 4 leta

Trajanje študija: 4 leta

Temeljni cilji programa:
Študij je interdisciplinarno naravnan, saj je namenjen
tako družboslovcem, ki jih zanimajo računalniške
tehnologije, internet in nove informacijske tehnologije, kot računalničarjem, ki jih zanima družboslovje.
Oblikovan je tako, da študent usvoji znanja družboslovnih disciplin večinoma po lastni izbiri, obenem
pa vstopi v svet statistike, metodologije in analize podatkov, informatike in računalništva. V sodobnem
svetu se je vloga družboslovnih informatikov nesluteno povečala, saj doživljamo izjemen razvoj tehnologij
in produkcijo ogromnih količin podatkov, ki jih je
treba analizirati ne le s tehničnega, temveč predvsem
z družboslovnega vidika. Študent se na podlagi analiz nauči kritično ovrednotiti družbene položaje in
se posebej usposobi za razumevanje vloge sodobnih
tehnologij v informacijski družbi in drugih družbenih vidikov informatike. Pot študija družboslovne
informatike lahko študent prehodi na visokošolskem
strokovnem študiju, ki je usmerjen bolj praktično, ali
pa na bolj vsebinsko poglobljenem univerzitetnem
študiju. Študij je praktično in raziskovalno naravnan,
večina profesorjev in asistentov je tudi raziskovalcev v
Centru za metodologijo in informatiko, ki spada med
najbolje ocenjene raziskovalne skupine v zadnjih dveh
letih v Sloveniji. Možnosti zaposlitve so široke, znanje
družboslovne informatike vse bolj potrebujejo v različnih podjetjih, organizacijah in ustanovah, državni
upravi, javnem in zasebnem sektorju itd.

Temeljni cilji programa:
Študij je namenjen študentom, ki želijo biti ena
prvih generacij, ki se bo na FDV spoprijela z Evropo, njeno vlogo v svetu in mestom Slovenije v njej.
Študijske vsebine so kulturna raznolikost, družbeni procesi in odnosi, proučevanje evropskih ustanov, gospodarstva, prava in politike. Moto študijskega programa je spoznavati probleme in iskati
rešitve. Študij uči argumentativne in pogajalske
veščine v tujih jezikih, oblikovanja stališč, sodelovanja v razpravah, kritiziranja, odločanja, prepričevanja in zmagovanja. Naj se Evropa in Evropska
unija pripravita – prihajajo trdi pogajalci, zanesljivi partnerji in odlični voditelji. Diplomanti lahko
nadaljujejo praktično, svetovalno, analitično in
raziskovalno delo v ustanovah EU in drugih mednarodnih organizacijah, v ministrstvih in drugih
državnih organih, podjetjih in drugih nevladnih
organizacijah.

Število kreditnih točk (ECTS): 240

Število kreditnih točk (ECTS): 240

Temeljni cilji programa:
Medijske in komunikacijske študije so interdisciplinarno študijsko področje, ki se pri analizi vloge
medijev in komuniciranja v sodobni družbi naslanja na različne druge družboslovne in humanistične discipline. Študentje v okviru različnih obveznih in izbirnih predmetov proučujejo kulturne,
ekonomske, politične, zgodovinske ali sociološke
vidike sodobne medijske družbe in položaja medijev ter popularne kulture v tej družbi. Študijski
program sestoji iz teoretičnega in praktičnega dela.
Teoretična analiza medijske kulture in komuniciranja prevladuje, obenem pa imajo študentje v 2.
in 4. letniku v okviru predmeta Medijski praktikum na voljo vrsto praktičnih veščinskih modulov
(fotografija, kreativno pisanje, oblikovanje v oglaševanju, produkcija MTV itd.), kjer se seznanijo z
medijsko in kulturno produkcijo v praksi. Tako se
naučijo uporabljati teoretsko znanje v kreativnih
ali raziskovalnih poklicih, povezanih z mediji in
komuniciranjem. Program je akademsko zahteven
in namenjen študentom, ki jih zanima teoretsko-analitičen pristop k družbenim pojavom, ter tistim s kritično raziskovalno in kreativno žilico.

Temeljni cilji programa:
Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi je študijska usmeritev na FDV, ki temelji na proučevanju trženja in odnosov z javnostmi. Vsebina študija
je mednarodno primerljiva, dinamična, razvejana
ter oblikuje študente in študentke v široko družboslovno razgledane trženjske in komunikacijske
strokovnjake in strokovnjakinje. Kaj pomeni integrirano tržno komuniciranje, kako potekajo trženjski odnosi in kakšne so male skrivnosti velikih
mojstrov oglaševanja in odnosov z javnostmi? Na
ta vprašanja odgovarja študijski program Tržno
komuniciranje in odnosi z javnostmi. Diplomanti
se zaposlujejo na delovnih mestih, ki zagotavljajo
ustvarjalno in razgibano delo ter kar kličejo po
akciji. Najdemo jih med ključnimi strokovnjaki
v vodstvih podjetij ter vladnih in nevladnih organizacijah, med svetovalci, načrtovalci in izvajalci tržnokomunikacijskih dejavnosti v oglaševanju, odnosih z javnostmi, pospeševanju prodaje,
medijskem načrtovanju, raziskovanju trga, pri
sponzorstvih in donatorstvih, samostojnem podjetništvu, spletnem komuniciranju; skratka skorajda ni organizacije, ki ne bi potrebovala njihove
pomoči.
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Kulturologija

Mednarodni odnosi

Novinarstvo

Trajanje študija: 4 leta

Trajanje študija: 4 leta

Trajanje študija: 4 leta

Politologija – študije demokracije in upravljanja.

Število kreditnih točk (ECTS): 240

Število kreditnih točk (ECTS): 240

Število kreditnih točk (ECTS): 240

Trajanje študija: 4 leta

Temeljni cilji programa:
Študijski program je vznemirljiva mešanica antropologije, kulturnih študij (proučevanje sodobne,
predvsem popularne kulture), religiologije ter nekaterih zanimivejših izrezov iz sociologije in filozofije. Program ponuja visoko stopnjo izbirnosti pri
študiju, kar študentom omogoči, da se iz zelo različnih smeri spoznavajo s pisanim svetom vrednot,
estetik, religij, življenjskih slogov in identitet, ki
sestavljajo kulturno krajino na začetku tretjega
tisočletja. Med študijem študente naučimo kritično razumevati in analizirati najrazličnejše vidike
kulturne stvarnosti, od priljubljenih nadaljevank
tipa Seks v mestu do kulturnih vplivov na človekovo ustvarjalnost, od uličnih (sub)kultur, kot sta
grafitovstvo in hip-hop, do vprašanj nacionalne
in globalne kulture, od novih religijskih gibanj do
kulturnih razlik pri določanju tega, kaj je »normalna« ženskost oziroma moškost. Diplomanti se
lahko zaposlijo v različnih kulturnih ustanovah
(galerije, muzeji, festivali ipd.), uredništvih tiskanih in elektronskih medijev, raziskovalnih centrih,
oddelkih za trženje, kulturnih hramih ... Povsod,
kjer je prostor za samosvoje in ustvarjalne duhove.

Temeljni cilji programa:
Svet se manjša. Podobe in sporočila iz najbolj oddaljenih krajev nas dosežejo v trenutku. Na naše
življenje neposredno vplivajo dogodki, težave in
krize povsod po svetu. O dogodkih nam lahko
pripovedujejo drugi ali pa jih skušamo razumeti
sami. Kam spadate vi? Kako proučevati, načrtovati in delovati v tem raznolikem in prepletenem svetu držav, mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij, transnacionalnih podjetij in družbenih
gibanj? Mednarodni odnosi so študijski program,
ki daje odgovore na takšna vprašanja. Še več. Po
koncu študija diplomanti in diplomantke samozavestno in konkurenčno stopijo v svet, saj znajo več
tujih jezikov ter imajo organizacijske in vodstvene
sposobnosti. Poznani so po odličnih pogajalskih
veščinah, široka paleta znanja pa jim omogoča prilagajanje vsakemu delovnemu okolju. Diplomante
najdemo v zasebnem in javnem sektorju, na vseh
področjih zunanjih zadev in diplomacije, v mednarodnih organizacijah in evropskih ustanovah
ter na gospodarsko-poslovnem področju, pravzaprav povsod, kjer se zavedajo pomena globalnosti.

Temeljni cilji programa:
Študij se ukvarja z obvladanjem pisanja, govorjenja in nastopanja v vsej raznolikosti. Za dobro
novinarsko delo pa so poleg spretnosti kako poročati, potrebna tudi mnoga, predvsem široka
družboslovna in komunikološka znanja, ki nam
pomagajo, kaj poročati. Poznavanje in razumevanje govornih in pisnih žanrov, spoštovanje in
upoštevanje kodeksa ter poznavanje osnov prava je
nujno. Novinarstvo se spogleduje z mnogimi področji, zato se v višjih letnikih študija študenti lahko usmerijo na gospodarsko, politično, obrambno
ali kulturološko področje, v mednarodne odnose
ter v družbene vsebine ali šport. Poklicna pot diplomantov se vije v uredništva medijev, vodstva
dnevnikov, revij, radijskih in televizijskih hiš, med
svetovalce za odnose z mediji, v svobodno novinarstvo in še marsikam.

Število kreditnih točk (ECTS): 240
Temeljni cilji programa:
Osnovni cilj študija je študente usposobiti za delo
na vodilnih mestih v javni upravi, javnem sektorju, politiki in gospodarstvu ter za delo v ustanovah EU. Da bi bili pri tem uspešni, potrebujejo
široko teoretsko in specifično praktično znanje s
številnih področij. Med študijem analize politik in
javne uprave študenti usvojijo temeljna politološka
in javnoupravna znanja ter spoznajo in razvijejo
razumevanje analize javnih politik in njene uporabe pri praktičnem poteku evropskih odločevalskih
procesov. Tudi pravo študentu oz. študentki ne bo
tuje, prav tako ne ekonomska, širša družboslovna
znanja, metodologija in informatika. Več znaš,
več veljaš, zato pri študiju analize politik in javne
uprave študenti pridobijo še temeljna in posebna
znanja o EU. Širina znanja diplomantom odpira
vrata za delo v političnih in državnih ustanovah
na različnih ravneh, v javni upravi in gospodarstvu, v različnih službah v širšem javnem sektorju
in tudi v ustanovah EU. Tesna povezanost študija
z delom Centra za politološke raziskave študentom
in študentkam omogoča tudi razvijanje akademske in raziskovalne plati.
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Politologija –
obramboslovje

Politologija – študije
politike in države

Družboslovna
informatika

Trajanje študija: 4 leta

Trajanje študija: 4 leta

Sociologija – upravljanje
organizacij, človeških
virov in znanja

Število kreditnih točk (ECTS): 240

Število kreditnih točk (ECTS): 240

Trajanje študija: 4 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Temeljni cilji programa:
Obramboslovje je interdisciplinaren družboslovni program, ki povezuje politološke, sociološke,
komunikološke, kulturološke, naravoslovne,
obramboslovne in vojaške teme. S številno bero
znanstvenih disciplin in praktičnih spoznanj študij študentom daje znanje za delovanje v upravljanju, vodenju, svetovanju in reševanju konfliktov v
državnem in mednarodnem varnostnem okolju.
Študij ponuja izbiro med dvema različnima moduloma, kjer se je mogoče specializirati iz splošnih
obrambnih, varnostnih in mirovnih zadev ali iz
vojaštva (ob sodelovanju Slovenske vojske). Diplomanti se tako pridružijo strokovnjakom za mednarodno in državno varnost, saj je znanje o varnosti redka dobrina. V številnih primerih najdejo
službo v državnih organih, organih ministrstev za
obrambo, notranje in zunanje zadeve, v nevladnih
organizacijah, v mednarodnih varnostnih strukturah zveze NATO, EU, OVSE, OZN, v vojaški
diplomaciji, v vojaških strukturah kot vojaški častniki in vojaški uslužbenci na domačih tleh ali v
tujini, v strukturah zaščite in reševanja.

Temeljni cilji programa:
S študijem Politologije - študija politik in države
študentke in študenti dobijo vpogled v politične
teorije in doktrine ter v delovanje sodobnih političnih procesov in organizacij. Teoretsko in metodološko znanje jim pomaga pri raziskovanju nacionalnih in globalnih političnih fenomenov. Poleg
teoretskih študentke in študentje pridobivajo tudi
praktična znanja ter veščine govornega in pisnega
izražanja. Študij Politologije - študij politik in države je povezan z delovanjem Centra za kritično
politologijo v okviru Inštituta za družbene vede,
raziskovalni dosežki centra pa se nenehno vključujejo v študijski program. S končanim študijem
lahko diplomant ali diplomantka začne svojo
karierno pot na področju zunanjih zadev, v javni
upravi, lahko upravlja človeške vire, se poglobi v
informatiko, politične stranke, lahko sodeluje z
vodstvi podjetij, pri lobiranju, v evropskih ustanovah, nevladnih mrežah, se znajde med zasebnimi
podjetniki, analitiki, političnimi svetovalci, raziskovalci in podobno.

Število kreditnih točk (ECTS): 240

Temeljni cilji programa:
Strokovni visokošolski program za razliko od
univerzitetnega programa ponuja manj teoretičnega znanja in posledično ne omogoča obravnave
(vsaj ne samostojne) večplastnejših družboslovnih
problemov, ponuja predvsem usvojitev znanja za
opravljanje praktičnih metodološko-statističnih in
informatičnih nalog. Med pomembnejšimi razlogi, da je takšen visokošolski strokovni program
potreben, je intenzivno naraščajoče povpraševanje
po kadrih, ki združujejo družboslovno in informatično znanje, še posebej pa povpraševanje po
praktičnejšem, operativnejšem profilu na tem področju. Zelo pomembno dejstvo je tudi dejstvo, da
se vse večji del generacije dijakinj in dijakov želi
izobraževati po visokošolskem strokovnem programu, s tem pa narašča tudi delež generacije, ki
se ne more ali pa se ne želi vpisati na univerzitetne
programe. Podoben trend je opaziti tudi v svetu,
saj se v zadnjem času poleg univerzitetnih študijev družboslovne informatike vzpostavljajo tudi
praktičneje usmerjeni visokošolski programi, ki
so podobni ponujenemu programu.

Temeljni cilji programa:
Študijski program se ukvarja predvsem z razumevanjem povezanosti sodobne prakse in smernic v
kadrovskem menedžmenta ter širših družbenih in
ekonomskih sprememb. Brez razumevanja sodobnih družbenoekonomskih konceptov ni dobrih
idej in ni širokega razumevanja sveta okrog nas. S
študijem kadrovskega menedžmenta študent oz.
študentka pridobi poglobljeno teoretsko znanje
in podroben vpogled v koncepte na politološkem,
gospodarskem, psihološkem, pravnem in komunikološkem področju. Kariera diplomante pelje v
analitično, vodstveno in svetovalno delo na kadrovskem področju v podjetjih, medijih, drugih
organizacijah, društvih, javnih zavodih, državni
upravi, mednarodnih ustanovah itd.

Trajanje študija: 3 leta
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Elektrotehnika
Smeri:
Δ Avtomatika
Δ Elektronika
Δ Energetika in mehatronika
Δ Informacijsko komunikacijske tehnologije

Temeljni cilji programa:
Nesluten razvoj tehnologij na področju elektronskih naprav, informatike in telekomunikacij je
povzročil razmah multimedijskih sistemov, vsebin in storitev, ki so se razširili v praktično vse
gospodarske in negospodarske veje nacionalnih
ekonomij. Multimedija je izrazito interdisciplinarno področje in zahteva znanja s širšega nabora področij kot drugi študiji. Na podlagi lastnih
predvidevanj in izkušenj, ki jih vse bolj potrjujejo
pridobljene izkušnje izvajalcev na tujih sorodnih
programih, je mogoče izobraziti vrhunskega inženirja multimedije, ki se bo po eni strani sposoben
samostojno spoprijeti z izzivi inženirskega razvojno-raziskovalnega dela, po drugi strani pa bo
imel tudi interdisciplinarna znanja s spremljajočih
področij. Univerzitetni študijski program prve stopnje Multimedija tako temelji na sistemskih in teoretičnih temeljnih predmetih (inženirska znanja),
dopolnjujejo pa jih predmeti, ki podajajo osnove
nujno potrebnih znanj s spremljajočih področij
multimedije (sociološka, oblikovalska, ekonomska znanja …).

Število kreditnih točk (ECTS): 180

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.

Multimedija
(UL FE + UL FRI)
Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta
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INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

Temeljni cilji programa:
Pomemben del študija elektrotehnike so skupne
vsebine. Te zapolnjujejo predmetnika prvih dveh
letnikov univerzitetnega študijskega programa.
Pri obeh študijih je v prvem letniku poudarek na
splošnih predmetih, v drugem letniku univerzitetnega programa pa na strokovnih predmetih, ki
posredujejo tudi uvodne vsebine študijskih smeri.
Elektrotehnika se namreč močno opira na fiziko,
matematiko in računalništvo, zato je povsem razumljivo, da je splošni del študija namenjen prav
tem vedam. Tudi sicer so problemi inženirja elektrotehnike pogosto vpeti v druge stroke, pri katerih mu prav splošno znanje daje potrebno širino
in moč za njihovo reševanje.

Število kreditnih točk (ECTS): 180
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UL FE

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE

Program ni razpisan v študijskem letu 2016/2017

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Aplikativna
elektrotehnika

Multimedijske
komunikacije

Smeri:
Δ Avtomatika
Δ Elektronika
Δ Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev
(ETAP)
Δ Informacijsko komunikacijske tehnologije
Δ Tehniška kakovost

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

UL FE
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Temeljni cilji programa:
Visokošolski strokovni študij Aplikativna elektrotehnika daje poudarek praktičnemu znanju,
potrebnemu za delo v proizvodnji, pri projektiranju in v drugih storitvenih dejavnostih. Prvi
letnik študija je skupen, v drugem letniku pa študentje izbirajo med petimi študijskimi smermi:
Avtomatiko, Elektroniko, Energetsko tehniko in
avtomatizacijo postrojev, Tehniško kakovostjo in
Telekomunikacijami. V zadnjem, 6. semestru, študentje opravijo praktično izobraževanje. Sposobnost abstraktnega dojemanja in razmišljanja, ki jo
študenti pridobijo med študijem elektrotehnike,
omogoča bodočim inženirjem izjemno uspešno
in kreativno delo na različnih področjih. Njihova zaposlitev ni nujno le v elektrotehniki. Zelo
uspešni so lahko tudi na netehniških področjih,
od ekonomije do medicine. Niso redki inženirji elektrotehnike, ki so doktorji ekonomskih ali
medicinskih znanosti. Oblike vzgoje in izobraževanja so pestre, razlikujejo se po obsegu,
težavnosti, načinu izvajanja in razmerjem med
praktično in teoretično naravnanostjo.

Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
Osnovni cilj uvedbe tega študijskega programa je
zapolnitev kadrovske vrzeli v Sloveniji pri razvoju
multimedijskih storitev ter inženiringa in uporabe tako lokalnih kot globalnih multimedijskih
sistemov. Pri tem želimo dolgoročno poseči tudi
v srednjeevropski prostor. Program Multimedijske komunikacije predstavlja interdisciplinarno
integracijo različnih znanstvenih področij, kot
so: multimedijske tehnologije, telekomunikacije, oblikovalska znanja, znanja avdio/video
produkcije ter znanja o vodenju. Trendi razvoja
kažejo, da je ta interdisciplinarna znanja smiselno integrirati v enoten program, ki slušatelju po
opravljenem študiju daje celostno paleto znanj,
potrebnih za samostojno oziroma skupinsko izvedbo visokotehnoloških in zahtevnih nalog pri
multimedijskih komunikacijah na zaposlitvenih
področjih: v medijskih hišah, sistemih informiranja, kabelskih distribucijskih sistemih, pri
ponudnikih multimedijskih in teleinformacijskih
storitev, oglaševalskih agencijah, izvajalcih elektronskega varovanja, pri ponudnikih zabavnih in
izobraževalnih storitev.

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
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ENOVITI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM DRUGE STOPNJE

Farmacija

ŠTUDIJSKA PROGRAMA
PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Laboratorijska
biomedicina

Kozmetologija

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj triletnega univerzitetnega študijskega
programa Laboratorijska biomedicina je izobraziti visoko usposobljene strokovnjake za delovna
mesta v medicinskih laboratorijih različnih ožjih
področij v laboratorijski medicini, v raziskovalnih
ustanovah ter za delovna mesta v dejavnostih, ki
so povezana z laboratorijsko medicino. Program
daje osnove za nadaljevanje študija na magistrski
in/ali specialistični stopnji ter za vseživljenjsko
strokovno in znanstveno usposabljanje. Študent v
času usposabljanja usvoji naslednja znanja in veščine: sposobnost reševanja konkretnih problemov v
zvezi z analitiko humanih bioloških vzorcev, sposobnost obvladovanja sodobnih analiznih tehnik v
medicinskih laboratorijih s posebnim poudarkom
na njihovi tehnični izvedbi in zahtevah za doseganje pravilnosti in natančnosti rezultatov, nauči
se vrednotenja uporabnosti rezultatov laboratorijskih preiskav za oceno zdravstvenega stanja preiskovanca, usvoji zakonodajo in etiko, povezani z
laboratorijsko medicino, in je sposoben razvijati
nove analizne metode ali aplikacije za specifične
biološke vzorce (EF, HPLC, ELISA ...).

Trajanje študija: 5 let

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 300

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa
Kozmetologija je izobraziti usposobljene strokovnjake za delovna mesta v kozmetični industriji,
predpisovalnih organih in inšpekcijski službi,
v raziskovalnih ustanovah, predstavništvih s
kozmetičnimi izdelki ter pri svetovanju in trženju
kozmetičnih izdelkov v različnih ustanovah. Diplomanti študijskega programa Kozmetologija so
sposobni samostojno spremljati znanstvene dosežke v kozmetologiji in jih prilagajati potrebam na
strokovnem in raziskovalnem področju. Program
daje osnove za stalno vseživljenjsko strokovno in
znanstveno usposabljanje.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj enovitega magistrskega študijskega
programa je usposobiti strokovnjaka za izvajanje
strokovnih del in nalog kjer koli na farmacevtskem področju (lekarniška dejavnost, industrija,
kliničnobiokemični in drugi diagnostični laboratoriji) ter mu obenem dati ustrezno osnovo za nadaljevanje študija na doktorski stopnji. Študent v
času usposabljanja usvoji potrebna znanja, veščine
in izkušnje o zdravilnih učinkovinah od načrtovanja, sinteze, analize, izolacije, karakterizacije do
biološkega vrednotenja, biofarmacevtskih značilnostih zdravila in farmakokinetičnih ter farmakodinamskih karakteristikah zdravilne učinkovine v
organizmu, farmacevtskih oblikah od načrtovanja
oblik, klasičnih tehnoloških in nanotehnoloških
postopkov oblikovanja/izdelave do vrednotenja
in spremljanja farmacevtsko-tehnoloških lastnosti zdravil, analitskih metodah in interpretaciji
rezultatov v kliničnobiokemičnih laboratorijih in
njihovi uporabnosti v diagnosticiranju, zdravljenju z zdravili, strokovnem izvajanju svetovalnih
in izobraževalnih funkcij pri vročanju zdravil, zakonodaji in etiki pri izdelavi in prometu z zdravili.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Število kreditnih točk (ECTS): 180
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povezanost s potencialnimi delodajalci, 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 si študentje pridobijo potrebno znanje, spretnosti in kompetence, kar se kaže v dobri
zaposljivosti naših diplomantov.

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

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 si želijo prepletanja pisarniškega in
dela na terenu. Diplomante uvršča med graditelje
pomembnih objektov, med načrtovalce pomembnih sprememb, omogoča jim pestro in zanimivo
delo, z ustvarjalnimi izzivi, družbi in človeštvu
koristno.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Geodezija in
geoinformatika
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
(UL FGG)

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

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 izdelki. Fakulteta v življenju odpira mnoga
vrata. Diplomanti po nekaj letih izobraževanja in
raziskovalnega dela dobijo dobro osnovo za ustanovitev lastnega podjetja, za razvoj akademske
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Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa
prve stopnje Geodezija in geoinformatika je usposobiti strokovnjaka, ki pridobi pregledna splošna
temeljna znanja z vseh področij geodezije in geoinformatike ter osnovna znanja iz nekaterih povezanih, za geodezijo in geoinformatiko pomembnih
področij. V okviru izbirnih vsebin glede na poseben interes študent posamezna povezana področja
lahko dodatno poglobi. Seznani se tudi z vsemi
posebnostmi v Sloveniji in Evropi kot posledicami
posebnih zgodovinskih, družbenoekonomskih ali
geografskih značilnosti. Z delom v skupinah, s projektnim delom in s problemskimi nalogami se privaja dela v skupini, javnega nastopanja in poslovanja s strankami. Vsa pridobljena teoretična znanja,
kolikor je le mogoče, preskusi na primerih vaj in
realnih primerih uporabe, kar mu omogočalo lažjo
vključitev v prakso po končanem študiju. Obenem
je cilj usvojitev zadostnega obsega temeljnih inženirskih vsebin, ki omogočajo razvoj abstraktnega
mišljenja in uspešno nadaljevanje študija na različnih programih druge stopnje.

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Gradbeništvo

Vodarstvo in okoljsko
inženirstvo

Operativno gradbeništvo

Tehnično upravljanje
nepremičnin

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

UL FGG
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Temeljni cilji programa:
Diplomant prvostopenjskega študija Gradbeništvo
pridobi predvsem naslednje predmetnospecifične
kompetence: obvladovanje temeljnih teoretičnih
znanj, bistvenih za tehnično področje gradbeništva, obvladovanje temeljnih strokovnih znanj
gradbeništva in bistvenih komplementarnih ved
(geologije, geodezije, organizacije del, informatike), temeljno usposobljenost v gradbeništvu, ki
omogoča nadaljevanje študija na drugi stopnji,
zmožnost samostojnega pridobivanja novih veščin. Diplomant je sposoben samostojno opravljati
manj zahtevna dela in reševati posamezne dobro
definirane naloge v gradbeništvu pri projektiranju
in izvajanja del (tako za stavbe kot za gradbene
inženirske objekte), urejanju prostora, laboratorijskem preverjanju gradbenih materialov in podobno ter je kot tak dober sodelavec v širši strokovni
ekipi.

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
Diplomant univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo pridobi pregledna splošna temeljna znanja iz
naravoslovja in družboslovja, obenem pa osnovna
temeljna in uporabna (gradbeno)tehniška znanja
za reševanje preprostih upravnih postopkov in
planiranje, načrtovanje, izvedbo in vzdrževanje
manj zahtevnih gradbenih inženirskih objektov
vodarskega in okoljskega inženirstva.
V okviru študija študent ob teoretičnih temeljnih
znanjih spozna tradicionalna načela vodarstva,
nadgrajena z najnovejšimi dognanji stroke, posredovanimi na sodoben način s sodobno tehnologijo.
Z delom v skupinah, projektnim delom, terenskim
delom in reševanjem problemskih nalog se privaja na interdisciplinarno delo v skupini, uči veščin
nastopanja pred strokovno in laično javnostjo ter
se seznani s poslovanjem s strankami v upravnih
postopkih in v postopkih javnega naročanja ter
projektiranja objektov in ukrepov. Vsa pridobljena
teoretična znanja, kolikor je le mogoče, preskusi
na primerih vaj in realnih primerih uporabe, kar
mu omogoča lažjo vključitev v prakso po končanem prvostopenjskem študiju.

Moduli:
Δ Konstruktiva
Δ Organizacija
Δ Promet
Δ Splošni modul
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
Diplomant med študijem spozna tradicionalna
znanja, nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način in s sodobno tehnologijo. Seznani se z vsemi posebnostmi v Sloveniji ter
Evropi kot posledicami posebnih zgodovinskih,
družbenoekonomskih ali geografskih značilnosti.
Z delom v skupinah, projektnim delom in s problemskimi nalogami se privaja na delo v skupini,
na javno nastopanje ter poslovanje s strankami. S
praktičnim delom na terenu in v laboratorijih diplomant pridobi veščine in spretnosti, potrebne za
delo v gradbeništvu. Utrjevanju celovite strokovne usposobljenosti je namenjen sprotni praktični
pouk in štiritedensko praktično usposabljanje v
gradbenih in sorodnih podjetjih, ki predstavljajo
tudi ciljna zaposlitvena področja. Študent zaključi
študij s problemsko in aplikativno usmerjenim diplomskim delom. Rezultat tako zasnovanega programa je diplomant s preglednim teoretičnim in
poglobljenim strokovnim znanjem, ki je zaposljiv
in samostojno opravlja določene naloge v gradbeništvu v Sloveniji in Evropi.

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
Diplomant študijskega programa Tehnično uprav
lja
nje nepremičnin pridobi pregledna temeljna
znanja geodezije, geoinformatike, prostorskega načrtovanja, nepremičnin in upravljanja nepremičnin (zemljiška renta, cene nepremičnin,
prenos lastništva, financiranje in investiranje v
nepremičnine, vrednotenje nepremičnin) skupaj
z osnovnimi znanji, povezanimi z upravljanjem
nepremičnin, kot sta ekonomija in pravo nepremičnin. V okviru izbirnih vsebin lahko študent
glede na svoje posebne interese znanje dodatno
poglobi na posameznih povezanih področjih. V
okviru študija študent spozna tradicionalna načela in znanja obravnavanih področij, nadgrajena z
najnovejšimi dognanji, podana na sodoben način,
s sodobno tehnologijo. Seznani se tudi z vsemi posebnostmi v Sloveniji in Evropi kot posledicami
posebnih zgodovinskih, družbenoekonomskih
ali geografskih značilnosti. Cilj študija Tehnično
upravljanje nepremičnin je obenem tudi usvojiti
zadosten obseg temeljnih inženirskih vsebin, ki
omogočajo razvoj abstraktnega mišljenja in uspešno nadaljevanje študija na različnih programih
druge stopnje.
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Moduli:
Δ Hidrotehnika
Δ Konstrukcije
Δ Komunala
Δ Promet
Δ Stavbarstvo

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

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 ter javno
delovanje UL FKKT utemeljuje na načelih profesionalne odličnosti, zagotavljanja čim višje kakovosti,
svobode ustvarjalnosti ter splošne akademske svobode sodelavcev in študentov.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Biokemija
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

UL FGG
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Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
(UL FKKT)

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 10

Faks:

01 241 91 44

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 znanstvenoraziskovalnimi ustanovami

Temeljni cilji programa:
Predmetnospecifične kompetence, ki jih diplomant pridobi s programom, so sposobnost uporabe pridobljenega znanja in standardne metodologije pri reševanju znanih problemov v biokemiji,
sposobnost varnega dela v biokemičnem laboratoriju in samostojnega izvajanja ocene tveganja, sposobnost samostojne izvedbe biokemičnih analiz
in eksperimentov, razumevanje meja zanesljivosti
eksperimentalnih podatkov in sposobnost izvedbe
manjšega projekta, za katerega ni nujno, da njegov
rezultat zadošča merilom za objavo.
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Kemija

Kemijsko inženirstvo

Tehniška varnost

Kemijska tehnologija

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Temeljni cilji programa:
Predmetnospecifične kompetence, ki jih diplomant pridobi s programom, so znanje in razumevanje bistvenih dejstev, konceptov, načel in teorij
glavnih kemijskih disciplin, uporaba tega znanja
za reševanje kemijskih problemov s standardno
metodologijo ob uporabi kvalitativnih in kvantitativnih informacij ter razumevanje in zmožnost
razlage meje zanesljivosti eksperimentalnih podatkov. Diplomant razvije sposobnost prepoznavanja
in uporabe dobre eksperimentalne znanosti in
prakse. Zmožen je samostojnega in varnega dela
v laboratoriju ter zna oceniti tveganje pri rokovanju s kemikalijami. Ob koncu študija diplomant
zna izvesti standardne laboratorijske postopke ter
uporabiti instrumente pri sintezi in analizi organskih in anorganskih substanc. Zna spremljati,
opazovati in meriti kemijske lastnosti, dogodke in
spremembe ter jih sistematično in zanesljivo zapisovati in dokumentirati, obenem pa zna interpretirati eksperimentalne podatke in opazovanja ter
jih povezati z ustrezno teorijo.

Temeljni cilji programa:
Diplomanti študijskega programa Kemijsko inženirstvo znajo uporabljati standardno metodologijo pri reševanju znanih problemov, varno delati
v laboratoriju in sami izvajati ocene tveganja, razumejo in znajo razložiti meje zanesljivosti svojih
eksperimentalnih podatkov. Kot delavci v kemijski ali farmacevtski industriji so sposobni zbirati
in interpretirati relevantne znanstvene podatke in
sprejemati odločitve, ki zahtevajo globok razmislek o relevantnih znanstvenih in etičnih vprašanjih. Uspešno znajo izvesti raziskovalni projekt, za
katerega sicer ni nujno, da njegov rezultat zadošča
merilom za objavo. Pridobijo znanje ustreznih temeljnih ved in njihove geneze (še posebej matematike, kemije, fizike) za razumevanje, opisovanje in
reševanje pojavov v kemijskem inženirstvu, sposobni so razumeti splošno strukturo kemijskega
inženirstva in povezanosti med poddisciplinami
ter razumeti osnovna načela kemijskega inženirstva. Sposobni so izvesti ustrezne postopke načrtovanja in reševanja problemov z uporabo znanstvenih metod in orodij na danem specialnem
področju.

Temeljni cilji programa:
Osnovni namen programa je izobraziti inženirja,
ki bo znal reševati industrijske probleme, povezane z varnostjo, z varstvom pri delu in požarno
varnostjo, pa tudi z varnostnimi vidiki varstva
okolja. Obenem pa program s splošnimi znanji
iz naravoslovja in tehnike nudi dobro osnovo za
specializiran nadaljnji študij posameznih področij, povezanih z varnostjo. Namen izobraževanja
je doseči visoko specializiranost v poklicu ter zgraditi osnovo za raziskovalno delo in izobraževanje
v podiplomskih programih. Predmetnospecifične
kompetence, ki jih diplomant pridobi, so: poznavanje procesov, metod dela, okoliščin in razmer,
ki zagotavljajo varnost pri delu, poznavanje in
učinkovita uporaba metod preprečevanja onesnaževanja okolja, požarov, poškodb in zdravstvenih
okvar, poznavanje osnov ekonomike, ergonomije,
psihologije, poznavanje učnih metod in postopkov za uvajanja v varno delo, razumevanje vsebin
tehniških in drugih predpisov, ki se nanašajo na
podjetje in tehniško varstvo okolja, varno načrtovanje v gradbeništvu, strojništvu, pri električnih napeljavah ter vodenje služb, ki se ukvarjajo z
varstvom pri delu in požarno varnostjo.

Temeljni cilji programa:
Predmetnospecifične kompetence, ki jih diplomant pridobi s programom: strokovno znanje, pridobljeno s študijem teoretičnih in metodoloških
konceptov splošnih predmetov, kemije, biokemije,
kemijske tehnologije, biotehnologije in inženirstva, razumevanje zgradbe snovi, njene povezanosti z lastnostmi snovi in materialov, poznavanje
tako anorganske kot organske sistematike, poznavanje osnov kemičnih reakcij, njihove termodinamike in kinetike, poznavanje osnovnih sinteznih
poti v organski in anorganski kemiji, poznavanje
osnovnih tipov industrijskih procesov (kataliza,
predelava mineralnih surovin, elektrokemični postopki, visokotemperaturni procesi, kriogenika in
drugi postopki pri tehničnih plinih, polimerizacija
in predelava umetnih snovi) in načina reševanja
problemov v industriji, poznavanje vpliva in povezanosti surovinske in energetske osnove ter samega
tehnološkega procesa z okoljem.
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

fizikalna šola ponuja vrsto zanimivih in kakovostnih študijskih programov, povsem primerljivih
z najboljšimi svetovnimi univerzami.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

ENOVITI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE

Finančna matematika
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

UL FKKT
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Fakulteta za matematiko in fiziko
(UL FMF)

Pedagoška matematika
Trajanje študija: 5 let
Število kreditnih točk (ECTS): 300

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

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

Temeljni cilji programa:
Program je namenjen predvsem izobraževanju gimnazijskih učiteljev matematike ter po sestavi in
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.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj dodiplomskega univerzitetnega
programa Finančna matematika je vzgojiti strokovnjaka, ki bo sposoben reševati zahtevne matematične probleme, ki se pojavljajo v bančnem
in zavarovalniškem sektorju, pri delovanju borze
in borzno-posredniških hiš ter pri upravljanju
pokojninskih in zdravstvenih skladov. Poleg tega
diplomanti pridobijo dovolj teoretičnih znanj za
nadaljevanje študija na drugi stopnji.
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ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM DRUGE STOPNJE

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Program ni razpisan v študijskem letu 2016/2017

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Fizika

Matematika

Meteorologija z geofiziko

Praktična matematika

Smer:
• Fizika
• Astronomska smer
• Izobraževalna smer
• Meteorologija

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa
Matematika je usposobiti diplomanta za reševanje
zahtevnih matematičnih problemov, ki se pojavljajo v gospodarstvu, javni upravi in znanosti. Diplomant pridobi tudi temeljna znanja, ki so potrebna
za študij na drugi stopnji.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Meteorologija z geofiziko je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben reševati probleme tako
pri osnovnih raziskavah fizike ozračja vremenskih
pojavov, podnebnih sistemih in spremembah kot
pri aplikacijah meteorologije in interdisciplinarnih raziskav, predvsem povezanih s kakovostjo
zraka, vplivi vremena na ljudi, živali in rastline.
Geofizikalne vsebine dajejo širši pregled tudi drugih področij geofizike in tako možnost reševanja
interdisciplinarnih problemov. Diplomant prve
stopnje je sposoben samostojno reševati probleme
in naloge na nekaterih področjih meteorologije in
geofizike, medtem ko mora npr. za zahtevno delo
pri numeričnem modeliranju dogajanj v ozračju
ali npr. pri analizi in prognozi vremena pridobiti
dodatna znanja na drugi stopnji študija.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Praktična matematika je usposobiti
strokovnjaka, ki bo sposoben uporabljati svoje matematično znanje v delovnem procesu v informacijsko-računalniškem, tehnološkem, logističnem
sektorju gospodarstva in drugje.

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

UL FMF
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Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa
Fizika je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben
reševati probleme, ki se pojavljajo pri raziskavah
fizikalnih lastnosti materialov, razlagi lastnosti in
zgradbe snovi in pojavov v naravi ter s tem povezanimi novimi tehnologijami, obvladal pa bo
tudi delo z informacijskimi sistemi. Diplomant
Astronomske smeri pridobi izkušnje pri zelo raznovrstnih problemih, ki se pojavljajo pri fizikalni
razlagi pojavov v vesolju. Diplomant Izobraževalne
smeri dobi široko izobrazbo iz temeljne fizike ter
osnovne veščine komuniciranja in posredovanja
znanstvenih dognanj širši javnosti. Diplomanti
študijskega programa Fizika imajo možnosti za
zaposlovanje na področjih, kot so na primer: raziskovalna dejavnost, visoko šolstvo, računalniška
industrija, elektro- in elektronska industrija, telekomunikacije, optična industrija, strojna industrija, gradbeništvo, energetika, kemična industrija,
farmacevtska industrija, zdravstvo, certifikacijske
ustanove, izobraževanje in mediji, finance, državna
uprava (različne agencije). Diplomant meteorološke smeri je usposobljen za reševanje problemov s
področja bazične fizike atmosferskih pojavov in
za razumevanje osnov njihovega matematičnega
opisa v modelih za vremenske in klimatske procese, ter s področja geofizike in interdisciplinarnih
področij.
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Fizikalna merilna tehnika
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

UL FMF
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Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizikalna merilna tehnika je usposobiti strokovnjake, ki bodo sposobni uporabljati
pridobljeno fizikalno-tehnično znanje v delovnem
procesu v tehnološkem, merilnem, diagnostičnem,
računalniško-modelnem sektorju gospodarstva in
drugje. Študij je praktično usmerjen in namenjen
usposabljanju strokovnjakov v raziskovalnih in
industrijskih laboratorijih ter drugih ustanovah,
ki pri delu uporabljajo visokotehnološko opremo.
Nekatere predmetnospecifične kompetence, ki jih
diplomanti pridobijo s programom, so: pregledno
znanje osnovnih fizikalnih zakonov, poznavanje
najpomembnejših področij fizike, splošno razumevanje naravnih pojavov, sposobnost matematičnega modeliranja in reševanja fizikalnih problemov,
razumevanje fizikalnega ozadja merskih postopkov in tehnik, uporaba računalnika pri vodenju
procesov in kvantitativni analizi problemov, obvladovanje merskih metod in statistične obdelave
podatkov, sposobnost dela v merilnem laboratoriju, analiza in predstavitev rezultatov.

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 gospo-
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FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Tehnologija prometa
in logistika
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

UL FPP
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Temeljni cilji programa:
Splošne kompetence v transportu, prometu in
transportni logistiki, ki jih diplomanti pridobijo
s programom, so: sposobnosti in znanja iz temeljnih naravoslovno-tehničnih vsebin, ki omogočajo
njihovo implementacijo v temeljne strokovne in izbirne predmete ter nadgradnjo na podiplomskem
magistrskem študiju prometnih ved. Diplomant
je usposobljen za uporabo pridobljenega znanja
za reševanje problemov pri vodenju transportnih,
prometnih in transportnologističnih postopkov v
praksi. Program omogoča tudi pridobitev znanj iz
predmetov, povezanih s tehniko, računalništvom,
informatiko, inteligentnimi transportnimi sistemi,
transportnim in prometnim inženirstvom, uporabo znanja pri reševanju problemov eksploatacije
prometne infrastrukture, transportnih sredstev,
organizacije in tehnologije posameznih prometnih panog in njihovo nadgradnjo ter ponuja specifična znanja iz operacijskih raziskav, verjetnosti
in statistike, varnosti v prometu, varstva okolja v
prometu ipd. za izvajanje transportnih, prometnih
in logističnih procesov na hiter, varen, zanesljiv,
racionalen in ekološko neoporečen način.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Ladijsko strojništvo

Navtika

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Temeljni cilji programa:
Ladijski strojnik je strokovnjak, ki mora dobro
poznati okolje izbranega področja in imeti individualne sposobnosti, kot so komunikativnost in
znanje tujih jezikov, pisanje različnih strokovnih
poročil, odlikovati pa ga mora tudi sposobnost
timskega dela in poznavanje konkretnih veščin
pri reševanju problemov. Nabor predmetnospecifičnih kompetenc, pridobljenih s programom
ladijskega strojništva, omogoča uspešno opravljanje nalog, s katerimi se srečuje ladijskih strojnik
pri svojem delu. Diplomant je usposobljen za
obvladovanje velikih energetskih postrojenj tako
na različnih vrstah ladij kot na kopnem, pridobi
znanja za pripravo, vodenje in vzdrževanje pogona
ladje, pri čemer so zajeta znanja iz optimalnega
obratovanja energetskega postrojenja, ekonomike
pomorskih podjetij, naročanja in skladiščenja rezervnih delov, strateškega servisiranja komponent
in vodenja ladijske strojne dokumentacije. Poleg
tega diplomant pridobi znanje za pripravo podpornih energetskih sistemov, znanje za ravnanje
in vzdrževanje privezne, tovorne in druge palubne
opreme ter znanje iz varnosti na ladji.

Temeljni cilji programa:
Program je interdisciplinaren, saj njegove vsebine združujejo ekonomsko, mednarodnopravno,
pomorsko upravno, sociološko, kulturološko,
komunikološko in metodološko znanje ter znanje iz navtike. Program ponuja široko znanje, ki
diplomantom oz. diplomantkam omogoča pridobitev naslednjih sposobnosti in znanj: pridobitev
temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z
vsebinami ekonomije pomorstva, poslovanje ladjarja, človeških virov itd., ki omogočajo uporabo
pri reševanju problemov upravljanja človeških
virov oz. vodstvene in komunikacijske spretnosti
(sposobnost navezovanja stikov ...) ter razumevanje kulturne pluralnosti, pridobitev temeljnih
in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami
iz gospodarskega, mednarodnega pomorskega in
upravno pomorskega prava, navtičnega prava in
zavarovalništva, ki omogočajo uporabo pri reševanju problemov prevoznih pogodb in druge potrebne dokumentacije v notranjem in mednarodnem
pomorskemu prometu, poznavanje poslovnega in
pravnega okolja organizacij, podjetij in subjektov
v pomorstvu ter poznavanje poslovnih in pravnih
procesov na tem področju.
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darstvo in družbene dejavnosti. Razvoj znanosti
zlasti pri operacijskih raziskavah in 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.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Prometna tehnologija in
transportna logistika
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

UL FPP
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Temeljni cilji programa:
Splošna kompetence, ki jih diplomanti pridobijo s
študijskim programom, so povezana s transportom,
prometom in transportno logistiko: sposobnost sodelovati pri zagotavljanju mobilnosti prebivalstva,
načrtovanju transportnih, prometnih in logističnih
procesov, optimiziranju prometnega sistema in njegovih podsistemov, imajo široko interdisciplinarno
strokovno znanje iz naravoslovja, menedžmenta,
informacijsko-komunikacijske tehnologije, prava in
drugih področij. Predmetnospecifična kompetence,
ki jih diplomanti pridobijo s programom, zadevajo
integralni pomorski, cestni, železniški, poštni, zračni in druge zvrsti prometa.

Fakulteta za računalništvo in informatiko
(UL FRI)

Naslov:

Tržaška cesta 25,
1001 Ljubljana

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

dekanat@fri.uni-lj.si
tajnistvo@fri.uni-lj.si

Telefon:

01 479 80 00
051 309 751

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
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FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Računalništvo in
informatika
Prvostopenjski univerzitetni študij računalništva
in informatike je za vse študente v prvem letniku
enak. V drugem letniku je 8 obveznih predmetov,
en strokovni izbirni predmet, kjer študent izbira
med tremi ponujenimi predmeti, in en splošni
izbirni predmet. V tretjem letniku sta dva obvezna predmeta in en splošni izbirni predmet ter
diplomsko delo. Poleg tega izbere študent v tretjem letniku dva izmed osmih ponujenih modulov. Vsak modul je sestavljen iz treh predmetov,
ki skupaj predstavljajo določeno ožjo usmeritev.
Študenti s povprečno oceno več kot 8 lahko izberejo 6 modulskih predmetov neodvisno od tega,
kako so razporejeni po modulih.
Izbirni moduli:
Δ Informacijski sistemi
Δ Obvladovanje informatike
Δ Razvoj programske opreme
Δ Računalniška omrežja
Δ Računalniški sistemi
Δ Algoritmi in sistemski programi
Δ Umetna inteligenca
Δ Medijske tehnologije

ročja računalništva in informatike v tretjem letniku. Študente pripravi na odgovorno samostojno
strokovno delo na vseh področjih, ki zahtevajo
dobro izobražene računalniške strokovnjake. Diplomanti so sposobni razvijati, upravljati in vzdrževati tako računalniško uporabniško in sistemsko
opremo kot informacijske sisteme, ki temeljijo na
tej tehnologiji, ter so tudi po zaključku dodiplomskega študija sposobni slediti razvoju stroke in
tehnološkim spremembam. Cilj je izobraziti kakovostne strokovnjake, ki se bodo lahko uspešno
vključili v strokovno delo tako v domačem kot v
mednarodnem okolju ali pa bodo študij nadaljevali tudi na drugi stopnji.

INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

Računalništvo in
matematika
(UL FRI + UL FMF)
Prvostopenjski interdisciplinarni univerzitetni
študij Računalništvo in matematika v prvem in
drugem letniku poteka enotno. V tretjem letniku
študent izbere enega izmed 8 ponujenih modulov
na študijskem programu Računalništvo in informatika na FRI, enega izmed 9 ponujenih izbirnih
predmetov na FMF ter primerno število predmetov na UL.
Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Temeljni cilji programa:
Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika je namenjen
usposabljanju iz teoretičnih osnov računalništva
in z njimi povezanih sodobnih vej diskretne in
računalniške matematike. Diplomantom želimo

Temeljni cilji programa:
Študijski program je zasnovan tako, da študentom
nudi trdno in dovolj široko teoretično podlago v
prvih dveh letnikih in specializacijo na ožja pod-

dati široko pregledno znanje osnov matematike
in računalništva, da bodo zmožni obvladovati in
kasneje tudi razvijati nove dosežke na tem področju. Pomemben cilj je zagotavljanje kontinuitete
v izobraževanju visokousposobljenih kadrov, ki
bodo potrebni pri delu z novimi tehnologijami,
ki jih danes še ne poznamo, ter bodo sposobni
nadaljevati in širiti raziskovalno in inovativno dejavnost v računalništvu in računalniški matematiki. Diplomanti imajo tudi ustrezno predznanje
za prehod na nova interdisciplinarna področja,
pri katerih je potrebno obvladovanje teoretičnega
računalništva in ustreznih matematičnih podlag,
kot so na primer nekatere vede biotehnologije (na
primer genetika in bioinformatika), biomedicine,
teoretične kemije itd. Diplomanti so usposobljeni
za delo pri razvoju informacijskih tehnologij, za
raziskovalno delo v matematiki in računalništvu,
ta dobra osnova pa jim bo pomagala pri osvajanju novih znanj v hitro razvijajoči se računalniški
znanosti.
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želi biti med vodilnimi fakultetami na svojem področju v srednji in JV Evropi ter biti prepoznavna
v svetu. S svojimi pedagoškimi in raziskovalnimi
dosežki želi prispevati k razvoju stroke in splošnemu razvoju v okolju, kjer 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 osnovnih programov Računalništvo
in informatika skupaj z drugimi fakultetami in
univerzami sodeluje še 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 in s sorodnimi visokošolskimi in
raziskovalnimi ustanovami doma in v tujini.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Računalništvo in
informatika
Prvostopenjski visokošolski strokovni študij Računalništva in informatike v prvem letniku poteka
enotno. V drugem letniku študent izbere deset in
v tretjem šest predmetov s ponujenega seznama,
pri čemer mora upoštevati določene predpogoje
za posamezne predmete. Med izbranimi predmeti
morata biti vsaj dva ciljna predmeta, ki opredeljujeta ožjo strokovno usmeritev študenta. Dva
predmeta lahko študent izbere zunaj svojega študijskega programa. Poleg tega sta v tretjem letniku
obvezna še praksa in diplomsko delo.
Trajanje študija: 3 leta

UL FRI
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Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
Študij daje bodočim inženirjem dovolj obsežno in
trdno strokovno podlago, da lahko po zaključku
študija sledijo tehnološkim spremembam in se uspešno vključijo v strokovno delo tako v domačem
kot v mednarodnem okolju. Študente pripravi na
samostojno opravljanje razvojnih inženirskih nalog na posameznih ožjih področjih ter reševanje
posameznih nalog na širšem področju računalništva in informatike. Študijski program je zasnovan
zelo fleksibilno, poleg zagotavljanja znanja iz vseh
tistih temeljnih vsebin, ki so za bodoče inženirje
nujne, omogoča študentom izbiro vsebin in usmeritev glede na lastne želje, motivacijo in odlike ob
upoštevanju različnih možnosti strokovne specializacije.

Fakulteta za socialno delo
(UL FSD)

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 40

Faks:

01 280 92 70

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
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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
izobraževalni 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.

ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Socialno delo
Trajanje študija: 4 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 240

UL FSD
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Temeljni cilji programa:
Splošna kompetence, ki jih diplomanti pridobijo s
programom, so predvsem: poznavanje in razumevanje konceptov, teorij in fenomenov ter metod in
postopkov socialnega dela, uporaba znanj in postopkov krepitve moči uporabnikov, zavezanost
poklicni etiki v družbenem okolju s spoštovanjem
načela nediskriminatornosti in večkulturnosti,
sposobnost refleksije lastne udeleženosti. Za diplomanta tega programa je potrebno tudi razumevanje delovanja ustanov in izboljševanje institucionalnih praks na konkretnem področju SD,
kritično branje strokovnih govoric (diskurzivna
ali epistemološka analiza) in njihovih učinkov
na konkretnem področju SD. Med študijem se
razvijajo sposobnosti, ki diplomantu omogočajo
povezati izkušnje uporabnikov z doktrino stroke
v izvirnih projektih podpore in pomoči, uporabljati strokovne metode in postopke na konkretnem
področju SD, poznati in soustvarjati inovacije ter
inovativne strokovne pristope na konkretnem področju SD.

Fakulteta za strojništvo
(UL FS)

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

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 pri strojništvu v Sloveniji, centralni in
jugovzhodni Evropi, zaradi česar bomo s svojimi
diplomanti in raziskovalnim delom privlačni tako
za slovensko kot za mednarodno gospodarstvo ter
raziskovalno-razvojne ustanove.
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FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Program ni razpisan v študijskem letu 2016/17

INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

Dizajn inženiring
(UL FS + UL ALUO)
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

UL FS
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Temeljni cilji programa:
Zagotavljanje razmer za povečano konkurenčnost slovenskega gospodarstva na globaliziranih
svetovnih trgih, ki je odvisna predvsem od sposobnosti stalnega snovanja in razvijanja novih izdelkov, ki temeljijo na kakovostnem industrijskem
oblikovanju in vrhunskem inženirskem znanju ter
pri tem upoštevajo merila trajnostnega razvoja in
varstva okolja, je glavni cilj interdisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Dizajn inženiring. Dodiplomski študijski program daje kakovostno temeljno znanje iz sinergičnih vsebin programa Strojništvo in Industrijsko
oblikovanje, ki ga gojita obe članici UL. Skladno
s tem opredeljujemo, da je za program ključno,
da sledi potrebam in željam državnega gospodarstva, s tem pa tudi željam študenta po pridobitvi
potrebne usposobljenosti in kompetenc, ki naj mu
po zaključku študija na prvi stopnji zagotavljajo
smiselno napredovanje študija na drugi stopnji na
istem programu ali vključevanje v druge programe
na drugih univerzah, ki imajo podobne oziroma
primerljive programe.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Strojništvo – Razvojno
raziskovalni program

Strojništvo – Projektno
aplikativni program.

Trajanje študija: 3 leta

Smeri:
• Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo
• Snovanje, obratovanje in vzdrževanje
• Proizvodno strojništvo
• Mehatronika
• Letalstvo

Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je diplomantu omogočiti
kakovostno znanje s trdno temeljno podlago znanj
in razumevanja širšega področja strojništva, ki mu
v primeru zaključka študija daje ustrezne kompetence za zaposljivost, v primeru nadaljevanja študija pa pridobljeno znanje predstavlja ustrezno
izhodišče za raziskovalni študij na podiplomski
stopnji. Cilj je razviti sposobnost kritične analize in sinteze ter vzgojiti profesionalno inženirsko
odgovornost. S pridobljeno izobrazbo na širšem
področju strojništva, primerljivo s sorodnimi študijskimi programi v Evropi, je diplomant programa sposoben interdisciplinarnega povezovanja
različnih področij.

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega
programa prve stopnje STROJNIŠTVO ima dovolj temeljnega inženirskega znanja in specifičnega
znanja izbrane smeri strojništva, da je sposoben z
leti prakse še nadalje širiti in poglabljati svoje znanje in veščine ter povečevati doseg odgovornih delovnih mest. Temeljni cilj študijskega programa je
omogočiti diplomantu kakovostno znanje s trdno
temeljno podlago znanj in razumevanja širšega
področja strojništva, ki mu v primeru zaključka
študija daje ustrezne kompetence za zaposljivost,
v primeru nadaljevanja študija pa pridobljeno znanje predstavlja ustrezno izhodišče za raziskovalni
študij na podiplomski stopnji. Namen študijskega
programa je razviti sposobnost kritične analize in
sinteze ter vzgojiti profesionalno inženirsko odgovornost. S pridobljeno izobrazbo na širšem področju strojništva, primerljivo s sorodnimi študijskimi
programi v Evropi, je diplomant programa sposoben interdisciplinarnega povezovanja različnih
področij.
Študijski program se v študijskem letu 2016/2017
izvaja v enoti Ljubljana.

81

UL FS

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE

FAKULTETA ZA ŠPORT

ročjih športa in prispevati h kulturi zdravja. Ta
namen fakulteta lahko doseže s kompetentnimi
sodelavci, ki delujejo tako na pedagoškem, strokovnem in znanstvenoraziskovalnem področju, z
mednarodnim sodelovanjem, uporabo sodobnih
informacijskih tehnologij, s povezovanjem študija
z raziskovanjem in s 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 bo fakulteta okrepila raziskovalno-razvojno sodelovanje s prakso in partnersko
sodelovala z različnimi ustanovami.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Kineziologija
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

Fakulteta za šport
(UL FŠ)

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

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 bo lahko dosegla z
zanimivimi študijskimi programi za pridobitev
izobrazbe, s programi vseživljenjskega učenja, z
vrhunskim znanstvenoraziskovalnim 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 pod-
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Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je izobraževanje kineziologov za delo v programih kondicijske priprave, v
programih fitnes centrov, v programih športa in
turizma ter v preventivnih zdravstvenih programih. Diplomant pridobi znanja z različnih področij, ki ga usposobijo za delo. Diplomant pozna
antropološko-kineziološke temelje športa, biopsihosocialne značilnosti posameznih starostnih
skupin in spolov, zdravstvene vidike telesne obremenitve in razume fiziološke vidike telesne obremenitve ter osnovne biomehanske vidike telesne
obremenitve. Ob zaključku študija je diplomant
sposoben načrtovanja, izvedbe in nadzora vadbe
za vplivanje na gibalne in funkcionalne sposobnosti ter telesne značilnosti zdravih oseb, pozna
značilnosti zdrave prehrane ter razvije sposobnost
svetovati uporabo prehranskih dodatkov v povezavi z vadbo in zdravim načinom življenja. Zna
izdelati preventivni vadbeni program in sodeluje
pri rehabilitaciji nekaterih tipičnih težav gibalnega
sistema (debelost, bolečina v križu, kolenu, ramenu, gležnju). Usposobljen je za delo s sodobnimi
vadbenimi tehnologijami.

FAKULTETA ZA ŠPORT

Program ni razpisan v študijskem letu 2016/17

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Športna rekreacija

Športna vzgoja

Športno treniranje

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Temeljni cilji programa:
Temeljna cilja programa sta izobraževanje animatorjev športne rekreacije za delo v storitvenih
dejavnostih športa in turizma ter izobraževanje
animatorjev športne rekreacije za delo v prostočasnih storitvenih dejavnostih. Za to delo so
potrebne predvsem naslednje kompetence, ki jih
študent razvije med študijem: razumevanje antropološko-kinezioloških temeljev športa, poznavanje biopsihosocialnih značilnosti različnih skupin
ljudi, občutljivost/odprtost za ljudi, upoštevanje
socialnih okoliščin športa, poznavanje zdravstvenih vidikov športa, poznavanje fizioloških osnov
športa, poznavanje osnovnih biomehaničnih vidikov športa, poznavanje osnov turizma, povezav
športa in turizma ter športne animacije v turistični
ponudbi, poznavanje in razumevanje organiziranosti športa in turizma, poznavanje problematike
prostega časa v povezavi s športom in turizmom,
poznavanje telesnih, gibalnih in zdravstvenih značilnosti otrok ter mladine, odraslih, starostnikov
in posebnih skupin ljudi, obvladovanje ustreznih
diagnostičnih postopkov na strokovnem področju, sposobnost za analizo in načrtovanje športne
vadbe različnih skupin ljudi.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je izobraževanje vzgojiteljev
športne vzgoje za delo v obšolskih dejavnostih v
osnovnih šolah, v obšolskih dejavnostih v srednjih
šolah, v obšolskih dejavnostih v drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah in programih ter v športnih programih otrok in mladine v zasebnem sektorju. Za to delo je diplomant opremljen z znanji:
razumevanje antropološko-kinezioloških temeljev
športa, poznavanje zdravstvenih vidikov športa,
poznavanje fizioloških vidikov športa, poznavanje
osnovnih biomehanskih vidikov športa, poznavanje splošne didaktike športnovzgojnega procesa,
poznavanje biološkega razvoja otrok, poznavanje
osnov dela z otroki in mladostniki s posebnimi
potrebami, obvladovanje ustreznih diagnostičnih
postopkov na strokovnem področju, sposobnost za
analizo in načrtovanje športnovzgojnega procesa,
poznavanje didaktike posameznih športov, ki so
v učnem načrtu za športno vzgojo, organizacijske sposobnosti in znanja za izvedbo šolskih in
zunajšolskih športnih programov in ne nazadnje
poznavanje reševanja iz vode.

Temeljni cilji programa:
Študijski program Športno treniranje izobražuje
strokovnjake, ki bodo delovali v športu mladih,
kakovostnem športu, vrhunskem športu in športu
invalidov. Pri športnem treniranju gre za sistematičen pedagoški proces, podobno kot pri športni
vzgoji, le da so didaktična načela, oblike in metode dela prilagojene mnogo bolj homogeni skupini
vadečih (z vidika znanj, gibalnih sposobnosti, telesnih značilnosti, zlasti pa motivacije). Trener vodi
vadečega skozi dolgotrajen proces treninga, ki
vključuje vse stopnje učnega procesa: načrtovanje
dela, posredovanje novih učnih vsebin, utrjevanje,
spremljanje, preverjanje, tekmovanje … Pomembna značilnost trenerjevega dela je individualizacija,
saj mora trener v primerjavi z učiteljem v šoli svoje
delo mnogo bolj prilagoditi vadečim. Študent oz.
študentka pridobi najnovejša teoretična in praktična znanja za načrtovanje, organiziranje, vodenje in analiziranje trenažnega procesa za potrebe
vrhunskega športa na vseh ravneh in v storitvenem
sektorju. Diplomanti oz. diplomantke se lahko zaposlijo v klubih, društvih, nacionalnih panožnih
zvezah, različnih športnih organizacijah, v zasebnem sektorju itd.
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

FAKULTETA ZA UPRAVO

povezovanjem z domačo in mednarodno prakso
ter s prenašanjem znanj v izobraževanje in usposabljanje smo ena najbolj prepoznavnih fakultet,
ki se ukvarjajo z upravo, v Sloveniji ter v srednji
in jugovzhodni Evropi. Konkurenčna prednost
študijskih programov na Fakulteti za upravo je v
interdisciplinarnem pristopu, v smiselnem in logičnem povezovanju znanj, veščin ter raziskovanja, povezanega z upravo, organizacijo, pravom,
ekonomijo, menedžmentom in informatiko, kar je
neposredno uporabno v vseh poslovnih sistemih.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Upravljanje javnega
sektorja
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180

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 00

Faks:

01 580 55 21

PREDSTAVITEV FAKULTETE
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani z raziskovalnim in pedagoškim delom ter s 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.
Z razvijanjem upravnih disciplin, raziskovanjem,
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Temeljni cilji programa:
Univerzitetni študijski program prve stopnje Upravljanje javnega sektorja je izrazito interdisciplinaren in sledi razvoju sodobne javne uprave, kjer se
poleg znanj iz upravnega prava vse bolj uveljavljajo
znanja iz ekonomike, organizacije in informatike,
kar ustreza najširši paleti del in nalog, ki jih je
treba reševati v upravni praksi, prav tako pa zagotavlja potrebne teoretične in strokovne osnove
za učinkovito in sistematično poglabljanje pridobljenega znanja na drugi stopnji. Program daje
študentom potrebna teoretična in praktična znanja za reševanje konkretnih strokovnih problemov
v upravni praksi, obenem pa jih uvaja tudi v osnove raziskovanja, ki so potrebne za nadaljevanje
študija na drugi stopnji študija uprave. S pomočjo
izbirnih predmetov lahko študent še poglobi in
utrdi znanje v smeri, ki mu je najbližja ali v kateri
namerava poglobiti svoje znanje na drugi stopnji.
S programom študentje pridobijo kompetence
za neposredno zaposlitev na najširšem področju
delovanja uprave, javnega sektorja, javnih pa tudi
zasebnih podjetij.

UL FU
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INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Upravna informatika
(UL FU + UL FRI)

Uprava

Trajanje študija: 3 leta

Smeri:
Δ Javna uprava
Δ Poslovna uprava

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Trajanje študija: 3 leta

Temeljni cilji programa:
Že nekaj desetletij informatika in računalništvo sta zelo prodorna področij, ki imata močen
vpliv na praktično vse panoge gospodarstva in
vsa področja javnega sektorja. Informacijske-komunikacijske tehnologije imajo tudi pomembno vlogo pri razvoju teorije in prakse delovanja
upravnih in menedžerskih sistemov. Temeljni
cilj študijskega programa upravna informatika
je omogočiti študentom pridobitev kombinacije
interdisciplinarnih znanj s področja upravnih in
informacijskih znanosti. S tako kombinacijo znanj
bi študenti imeli ustrezne kompetence za poglobljeno razumevanje procesov upravljanja, vodenja in menedžmenta, njihovo kritično analizo in
razvoj informacijskih rešitev, ki bi bili osnova za
njihovo boljše izvajanje. Mobilnost in skupno delo
študentov in učiteljev dveh partnerskih fakultet
vnaša v skupni študijski program interdisciplinarno dimenzijo in s tem dviga vrednost rezultatov
pedagoškega in razvojno-raziskovalnega dela ter
povečuje zaposljivost diplomantov.

Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
Triletni visokošolski strokovni študijski program
Uprava prve stopnje je zasnovan za izobraževanje strokovnjakov za najširšo paleto delovnih mest
v javni in poslovni upravi. Je izrazito praktično
naravnan, namenjen usposabljanju prvenstveno
za prakso, najsposobnejši študentje pa bodo študij
lahko nadaljevali tudi na drugi stopnji študija.
Zasnovan je interdisciplinarno in podaja potrebna upravnopravna, ekonomska, organizacijska
in informacijska znanja, potrebna pri reševanju
konkretnih problemov v upravni praksi. Posebno
pozornost smo pri oblikovanju programa namenili
razlikam med strokovnim in univerzitetnim programom, ki je že v zasnovi veliko bolj teoretično
usmerjen. Program je v tretjem letniku razdeljen
na dve smeri, javno in poslovno upravo. Z izborom
ene izmed smeri se študentje odločijo za poglabljanje znanja in kompetenc na ožjem strokovnem
področju javne ali poslovne uprave.
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PREDSTAVITEV FAKULTETE
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje študente in 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
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ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Anglistika
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
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Temeljni cilji programa:
Diplomanti univerzitetnega študijskega programa
Anglistika pridobijo vsa znanja in medkulturne
jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomanta programa angleščine, in so usposobljeni za
kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj
in zmožnosti v povezavi z drugim predmetom ali
področjem svojega študija, kadar gre za dvodisciplinarni študijski program. Pri uporabi znajo upoštevati vse okoliščine konkretnega konteksta. Med
pridobljenimi znanji in zmožnostmi velja posebej
izpostaviti naslednja: poznavanje angleškega jezikovnega sistema na vseh ravneh, zmožnost slušne,
govorne, bralne in pisne rabe angleščine, znanja o
jezikovnem stiku med angleščino in slovenščino,
znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja, osnovno poznavanje kultur in književnosti angleško govorečih skupnosti,
odprtost in zmožnost razumevanja domačih in nedomačih govorcev angleščine, sposobnost jezikovnega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih
ovir, zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že
pridobljenih znanj in zmožnosti skladno s hitrim
razvojem stroke in pripravljenost za tako izpopolnjevanje.

DVODISCIPLINARNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Anglistika

Antični in humanistični
študiji

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 90
Temeljni cilji programa:
Diplomanti univerzitetnega študijskega programa
Anglistika pridobijo vsa znanja in medkulturne
jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomanta programa angleščine, in so usposobljeni za
kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj
in zmožnosti v povezavi z drugim predmetom ali
področjem svojega študija, kadar gre za dvodisciplinarni študijski program. Pri uporabi znajo upoštevati vse okoliščine konkretnega konteksta. Med
pridobljenimi znanji in zmožnostmi velja posebej
izpostaviti naslednja: poznavanje angleškega jezikovnega sistema na vseh ravneh, zmožnost slušne,
govorne, bralne in pisne rabe angleščine, znanja o
jezikovnem stiku med angleščino in slovenščino,
znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja, osnovno poznavanje
kultur in književnosti angleško govorečih skupnosti, odprtost in zmožnost razumevanja domačih
in nedomačih govorcev angleščine, sposobnost jezikovnega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih ovir, zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih znanj in zmožnosti skladno
s hitrim razvojem stroke in pripravljenost za tako
izpopolnjevanje.

Smeri:
Δ Latinska filologija
Δ Grška filologija
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
S programom diplomant pridobi temeljno pregledno znanje iz antične politične in kulturne zgodovine, književnosti, filozofije, religije in mitologije,
vsakdanjega življenja ter drugih področij antične
materialne in duhovne kulture. Poseben poudarek
velja latinskemu srednjemu veku in humanizmu
ter recepciji grško-rimske kulture od renesanse do
sodobnosti. Z izbiro smeri Latinska filologija ali
Grška filologija se študent usmeri v temeljit študij
enega od dveh klasičnih jezikov. Grška in rimska
književnost in kultura sta v programu zastopani enakovredno. Diplomant tako pridobi široko
klasično-humanistično izobrazbo, široko pregledno znanje iz antične zgodovine, književnosti in
kulture ter specifične filološke kompetence: obvladovanje enega od dveh klasičnih jezikov s sposobnostjo branja težavnih besedil v izvirniku ter
razumevanje zgodovine jezika in njegovega vpliva
na sodobne jezike. Ima temeljno znanje za samostojno delo v raziskovanju, literarnem prevajanju,
publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih
področjih, sodeluje pa lahko tudi pri delu na sorodnih področjih: v arheologiji in muzeologiji,
zgodovini, umetnostni zgodovini, jezikoslovju in
literarnih vedah.
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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.

FILOZOFSKA FAKULTETA

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

DVODISCIPLINARNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Arheologija

Bibliotekarstvo in
informatika

Bohemistika

Etnologija in kulturna
antropologija

Smeri:
Δ Bibliotekarstvo
Δ Informacijska znanost
Δ Knjigarstvo

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Trajanje študija: 3 leta

Temeljni cilji programa:
Diplomanti tega študijskega programa pridobijo
znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po
mednarodnih standardih veljajo kot temeljne za
profil dvodisciplinarnega bohemista, in so zaradi
svoje dvodisciplinarnosti posebno usposobljeni za
fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v različnih
položajih in v interdisciplinarnem transferu. Program je zasnovan na načelih študija sodobnega
jezika in književnosti, ki je poleg poglobljenega
poznavanja jezikovnega, književnega in kulturnega izročila usmerjen v oblikovanje vednosti o
sodobnih duhovnih in miselnih tokovih. Književno in širše kulturno izročilo študentje spoznavajo
v razvojnem procesu, ki je uvrščen v širši evropski kontekst, obenem pa osvetljuje tudi povezave
s slovenskim prostorom in zgodovinsko zavestjo.
Jezikovni del študijskega programa omogoča študentom temeljno poznavanje jezikovnih ravni,
obenem pa ga z upoštevanimi načeli uporabne
lingvistike pripravlja na različne vrste prevajanja,
s pridobljenimi teoretičnimi osnovami pa tudi za
poglobljen študij na drugi stopnji.

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
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Temeljni cilji programa:
Diplomanti in diplomantke študijskega programa
pridobijo mednarodno primerljiva temeljna znanja
iz arheologije. Ta jim omogočajo prepoznavanje
arheoloških virov, njihovo osnovno funkcionalno,
časovno, prostorsko in kulturno ovrednotenje ter
kritično uporabo strokovne in znanstvene arheološke literature. Z usvojenim znanjem je diplomant
usposobljen za opravljanje pomožnih in strokovnih tehničnih nalog v muzejih in na zavodih za
varstvo kulturne dediščine pa tudi v drugih kulturnih ustanovah in javnih službah, medijih ter
gospodarskih družbah, ki se ukvarjajo s kulturo,
dediščino, turizmom in prostorskim planiranjem.
Osnovno poznavanje in obvladovanje metod in
tehnik arheološkega terenskega, poterenskega in
laboratorijskega dela ter dokumentacijskih postopkov mu omogoča, da uspešno sodeluje kot
tehnični sodelavec pri terenskih in poterenskih
arheoloških raziskavah ter v projektih evidentiranja, varovanja, vrednotenja, predstavljanja in
promocije (arheološke) kulturne dediščine. Prvostopenjski študijski program Arheologija študente
pripravlja na nadaljevanje študija arheologije na
drugi stopnji.

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
Diplomant tega programa pridobi naslednje temeljne splošne kompetence: a) pismenost (uporaba jezika, simbolov in besedil, uporaba znanja in
informacij, samostojna uporaba informacijskih
virov oziroma informacijska pismenost, uporaba
informacijske tehnologije, vzpostavljanje sistemov
in načrtovanje sprememb v sistemih) b) socialne in
komunikacijske kompetence (sodelovanje in timsko
delo, vzpostavljanje učinkovitih odnosov z drugimi,
ravnanje s konflikti in njihovo reševanje) ter učne
kompetence (analiziranje problemov in njihovo
reševanje, vodenje lastnega profesionalnega razvoja, oblikovanje in vodenje vseživljenjskega učenja,
časovna in strateška organizacija učenja, razvijanje
avtonomnih vrednot, sposobnost samokritičnosti in
kritičnosti do drugih, delovanje v širšem kontekstu,
postavljanje in zagovarjanje svojih pravic, interesov
in potreb). Najpomembnejše specialne kompetencei, ki jih študent razvija med študijem, pa so: sposobnost medsebojnega povezovanja bibliotekarstva,
informacijske znanosti in knjigarstva ter njihovega
povezovanja s sorodnimi disciplinami, razumevanje
geneze informacijske družbe skozi zgodovino knjige, tiska in knjižnic.

Trajanje študija: 3 leta

Temeljni cilji programa:
Program daje nujno potrebna znanja in veščine
za nadaljevanje študija na drugi stopnji, omogoča
pa tudi praktično uporabna znanja za tiste, ki se
zaposlijo takoj po diplomi. Študentje prve stopnje
študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo 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. Posebna odlika študija etnologije
in kulturne antropologije je pridobitev usposobljenosti za terensko delo in delo z ljudmi v različnih
kulturnih kontekstih.
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

DVODISCIPLINARNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Etnologija in kulturna
antropologija

Filozofija

Filozofija

Francistika z romanistiko

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija:3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Temeljni cilji programa:
Diplomanti pridobijo široko in obenem poglobljeno temeljno znanje o filozofski problematiki in
o njenih različnih teoretskih ter metodoloških
pristopih. S podrobnim razčlenjevanjem izbranih
filozofskih problemov in oblikovanjem njihovih
rešitev, z branjem, analizo in interpretacijo izvirnih filozofskih besedil in skrbno presojo njihovih
kompleksnih argumentov ter kritično uporabo
strokovne literature razvijajo znanja, ki so potrebna za samostojno znanstveno in strokovno delo.
Cilj študijskega programa je, da po diplomante
usposobi bodisi za znanstveno in strokovno delo
na raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah
bodisi za samostojno publicistično in prevajalsko
delo, povezano s filozofijo, humanistiko in družboslovjem, ter za delo v knjižnicah (ne sicer kot
knjižničarka ali knjižničar), uredništvih založniških in medijskih hiš ter drugih kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, raziskovanjem
in negovanjem svetovne in domače filozofske in
humanistične dediščine.

Temeljni cilji programa:
Diplomanti tega študijskega programa usvojijo
temeljno znanje o filozofski problematiki ter različnih teoretskih in metodoloških pristopih k njej.
Predmeti programa so na eni strani zgodovinsko
povezani z občečloveškim duhovnim izročilom,
na drugi pa disciplinarno utemeljujejo področje
filozofije, tako da študenti usvojijo znanje, ki je
povezano s splošno teorijo in z razumevanjem kulture, področji delovanja, ustvarjanja, vrednotenja
in spoznavanja ter odnosi med jezikom in sporazumevanjem, kulturo in družbo, humanostjo in
humanizmom, umetnostjo in tehnologijo. Cilj
študijskega programa je, da diplomante usposobi
za strokovno delo v najraznovrstnejših raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah, za samostojno
publicistično in prevajalsko delo, povezano s filozofijo, humanistiko in družboslovjem, ter za delo
v knjižnicah (sicer ne kot knjižničar), uredništvih
založniških in medijskih hiš ter drugih kulturnih
ustanovah. Kot dvodisciplinarni program je študij
filozofije posebej primeren za poklice, pri katerih
je pomembna filozofska sporočilnost in zmožnost
medkulturnega občevanja.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je pridobivanje strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja iz francoskega jezika in književnosti ter frankofonske kulture nasploh, ob tem pa spodbujati intelektualno
rast in samoizobraževanje. Diplomant pridobi
znanje francoskega jezika (ki v skupnem evropskem referenčnem okviru ustreza stopnji B2 z
elementi C1) in osnove enega ali več romanskih
jezikov in kultur. Prav tako pridobi temeljna francistična jezikoslovna, literarnoteoretska in literarnozgodovinska znanja. Svoj izobraževalni profil v
skladu s svojimi potrebami in zaposlitvenimi ambicijami dopolnjuje z zunanjimi izbirnimi predmeti. Pridobljena znanja in veščine diplomantu
omogočajo tako uspešno vključevanje v poklicno
življenje kot napredovanje v programe drugostopenjskega študija.

Temeljni cilji programa:
Študenti prvostopenjskega univerzitetnega dvodisciplinarnega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih
in družboslovnih kompetenc pridobijo specifične
kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom zaposlovanje pri opravljanju pomožnih in
strokovno manj zahtevnih del v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih ustanovah na področjih, ki – v navezavi s
pridobljenim znanjem in veščinami druge discipline
– zadeva 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 po končani prvi
stopnji univerzitetnega dvodisciplinarnega študija
usposobljeni za opravljanje nekaterih strokovnih nalog z zgoraj omenjenih področij. Usposobljeni so za
kulturno posredništvo in opravljanje različnih 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.
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DVODISCIPLINARNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

FILOZOFSKA FAKULTETA

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

DVODISCIPLINARNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Francistika

Geografija

Geografija

Germanistika

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je pridobivanje strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja iz francoskega jezika in književnosti ter frankofonske kulture nasploh, ob tem pa spodbujati intelektualno
rast in samoizobraževanje. Diplomant pridobi
znanja francoskega jezika, ki v skupnem evropskem referenčnem okviru ustreza stopnji B2 z elementi C1. Prav tako pridobi temeljna jezikoslovna,
literarnoteoretska in literarnozgodovinska znanja.
Pridobljena znanja in veščine diplomantu omogočajo uspešno vključevanje tako v poklicno življenje
kot napredovanje v programe drugostopenjskega
študija.

Temeljni cilji programa:
Diplomant predlaganega študijskega programa
pridobi temeljna znanja, ki po mednarodnih standardih veljajo za temeljna znanja iz geografije. To
mu omogoča prepoznavanje ter razumevanje naravnih in družbenih procesov oblikovanja in preoblikovanja zemeljskega površja. Pridobi osnovna
znanja iz posameznih področij geografije, ki mu
omogočajo razumevanje odnosa med naravo in
družbo v prostoru. Diplomant pridobi določene
veščine, zlasti glede geografskih informacijskih
sistemov, tematske kartografije in drugih geografskih metod, s čimer je usposobljen za izdelavo
prostorskih in statističnih analiz. Z usvojenim
znanjem je diplomat usposobljen za opravljanje
specifičnih nalog v različnih ustanovah, povezanih
s statistiko, prostorskim in regionalnim planiranjem, turizmom in varstvom okolja. Pridobljena
znanja in veščine diplomantu omogočajo uspešno
vključevanje v magistrski študij geografije in sorodnih prostorskih ved.

Temeljni cilji programa:
Diplomant študijskega programa Geografija med
študijem pridobi znanja, ki po mednarodnih standardih veljajo za temeljna znanja iz geografije.
Diplomant tako prepozna ter razume naravne in
družbene procese oblikovanja in preoblikovanja
zemeljskega površja, pridobi osnovna znanja iz
posameznih področij geografije, ki mu omogočajo razumevanje odnosa med naravo in družbo
v prostoru, obvlada določene veščine, zlasti geografske informacijske sisteme, tematske kartografije in drugih geografskih metod, s čimer je
usposobljen za izdelavo prostorskih in statističnih
analiz. Z usvojenim znanjem je diplomat usposobljen za opravljanje specifičnih nalog v različnih
ustanovah, povezanih s statistiko, prostorskim in
regionalnim planiranjem, turizmom in varstvom
okolja. Pridobljena znanja in veščine diplomantu
omogočajo uspešno vključevanje v magistrski študij geografije in sorodnih prostorskih ved.

Temeljni cilji programa:
Program Germanistika omogoča intenzivno spoznavanje nemškega jezika ter kultur in književnosti nemško govorečih skupnosti. Pester nabor
predmetov omogoča usvajanje širokega spektra
medkulturnih sporazumevalnih zmožnosti v
nemščini. Za pridobitev širših jezikovnih in kulturnih kompetenc nudi program poleg nemščine
še usposabljanje v drugem germanskem jeziku, v
nizozemščini ali švedščini. Diplomanti programa
Germanistika bodo zmožni predvsem opravljanja del in nalog, ki zahtevajo dobro poznavanje
nemščine, kulturnih posebnosti in medkulturnega
komuniciranja. Zaposlovali se bodo na različnih
področjih gospodarstva ter v različnih javnih in
državnih službah, ki imajo stike s tujino, v različnih kulturnih ustanovah, v založbah ter v kulturnih in zunanjepolitičnih uredništvih različnih
medijev. Koncept programa spodbuja dejavnejše
in ustvarjalnejše sodelovanje študentov in razvija
višjo stopnjo besedilne kritičnosti, samokritičnosti
do lastnega delovanja in medkulturne presoje.
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Nemcistika

Grški jezik, književnost
in kultura

Italijanski jezik in
književnost

Japonologija

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Temeljni cilji programa:
Dvodisciplinarni program Nemcistika omogoča
dobro spoznavanje nemškega jezika ter kultur in
književnosti nemško govorečih skupnosti. Diplomanti dvodisciplinarnega programa Nemcistika
bodo kompetentni predvsem opravljanja del in
nalog, ki zahtevajo dobro poznavanje nemščine,
kulturnih posebnosti in medkulturnega komuniciranja. Zaposlovali se bodo na različnih področjih gospodarstva ter v različnih javnih in državnih
službah, ki imajo stike s tujino. Poleg tega bodo
lahko delovali tudi v različnih kulturnih ustanovah, v založbah ter v kulturnih in zunanjepolitičnih uredništvih različnih medijev. Poleg ciljev,
ki jih diplomanti dvodisciplinarnih študijskih
programov dosegajo pri izbranih disciplinah, so
posebej usposobljeni pridobljena znanja iz obeh
disciplin povezovati med seboj v različnih okoliščinah in v interdisciplinarnem transferju.

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Temeljni cilji programa:
S programom študent pridobi temeljno znanje iz
grškega jezika, književnosti in kulture v obsegu, ki
je primerljiv s programi grščine, klasične filologije
oz. antičnih študij na večini evropskih univerz.
Pridobi si splošne kompetence humanističnega intelektualca ter specifične strokovne kompetence:
obvladovanje grškega jezika s sposobnostjo branja
težavnejših besedil v izvirniku, razumevanje zgodovine grščine in njenega vpliva na sodobne jezike, poznavanje grške književnosti in kulture, razumevanje vloge, ki jo imata antična ter poznejša
grška književnost in filozofija v evropski literaturi
in kulturi od zgodnjega humanizma do sodobnosti. Pozna metode filološke analize besedil ter je
posamezna literarna in strokovna dela sposoben
razumeti in razlagati v zgodovinskem kontekstu.
Sposoben je uporabljati primarno in sekundarno
literaturo ter strokovne priročnike. Ima temeljno
znanje za samostojno delo pri raziskovanju, literarnem prevajanju, v publicistiki, založništvu,
arhivistiki in na drugih področjih, sodeluje pa
lahko tudi pri delu na sorodnih področjih, kjer je
temeljito znanje grščine in osnovno znanje latinščine nepogrešljivo: v arheologiji in muzeologiji,
zgodovini, umetnostni zgodovini, jezikoslovju in
literarnih vedah.

Temeljni cilji programa:
Diplomanti študijskega programa pridobijo vsa
znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki
po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna
znanja in zmožnosti diplomanta dvodisciplinarnega programa italijanistike, in so usposobljeni za
kritično ter fleksibilno uporabo pridobljenih znanj
in zmožnosti v povezavi z drugo disciplino ali področjem svojega študija. Med pridobljenimi znanji
in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednje:
poznavanje italijanskega jezikovnega sistema na
vseh ravneh, zmožnost slušne, govorne, bralne
in pisne rabe italijanskega jezika, osnovno kontrastivno poznavanje temeljnih vsebin italijanske
in slovenske slovnice, znanje o jezikovnem stiku
med italijanščino in slovenščino na zahodni meji
in poznavanje sociolingvističnega položaja Slovencev v Italiji in italijanske narodnostne skupnosti v
Sloveniji, znanja o pogojih in različnih okoliščinah
medkulturnega sporazumevanja, osnovno poznavanje italijanske kulture in književnosti, odprtost
in zmožnost razumevanja govorcev italijanskega
in drugih jezikov, sposobnost jezikovnoposredniškega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih ovir.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je nuditi študentom trdne osnove aktivnega in pasivnega tako pisnega
kot ustnega komuniciranja v japonskem jeziku
in splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih z Japonsko. Med pridobljenimi znanji in
sposobnostmi velja omeniti predvsem naslednja:
poznavanje temeljnih značilnosti japonskega jezika na vseh ravneh, poznavanje temeljnih načel
rabe japonskega jezika v različnih družbenih kontekstih, zmožnost ustnega in pisnega sporazumevanja v japonskem jeziku o nezahtevnih vsebinah,
poznavanje temeljnih zgodovinskih in družbenih
determinant, ki sooblikujejo današnjo japonsko
družbo, odprtost v stikih z drugimi kulturami,
kritično razumevanje lastne kulture v kontekstu
drugih kultur, zavedanje o omejenosti svojega znanja in sposobnost, da svoje znanje po potrebi tudi
samostojno nadgrajujejo.
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Japonologija

Južnoslovanski študiji

Kulture Vzhodne Azije

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Smeri:
Δ Koreanistika
Δ Sinologija

Latinski jezik,
književnost in kultura

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je nuditi študentom trdne
osnove pasivnega in delno aktivnega tako pisnega
kot ustnega komuniciranja v japonskem jeziku in
splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih z Japonsko. Med pridobljenimi znanji in
sposobnostmi velja omeniti predvsem naslednja:
poznavanje temeljnih značilnosti japonskega jezika na vseh ravneh, poznavanje temeljnih načel
rabe japonskega jezika v različnih družbenih kontekstih, zmožnost ustnega in pisnega sporazumevanja v japonskem jeziku o nezahtevnih vsebinah,
poznavanje temeljnih zgodovinskih in družbenih
determinant, ki sooblikujejo današnjo japonsko
družbo, odprtost v stikih z drugimi kulturami,
kritično razumevanje lastne kulture v kontekstu
drugih kultur, zavedanje o omejenosti svojega znanja in sposobnost, da svoje znanje po potrebi tudi
samostojno nadgrajujejo.

Temeljni cilji programa:
Študentje študijskega programa pridobijo visoke
jezikovne, literarne, kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v hrvaščini in srbščini (tudi
bosanščini in črnogorščini) ter makedonščini,
deloma tudi v bolgarščini. To pomeni, da so po
končanem študiju sposobni kompetentno pisno
in ustno komunicirati v teh jezikih ter da dobro
poznajo njihove književnosti, kulturo in družbo.
Študijski program zagotavlja tudi teoretične in
strokovne osnove za učinkovito in sistematično
reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante v osnove raziskovanja ter obenem
omogoča poglabljanje znanja na drugi stopnji.
Diplomirani strokovnjak južnoslovanskih študijev pridobi kompetence za neposredno zaposlitev
na najširšem področju delovanja javnega sektorja
ter javnih in zasebnih podjetij, pridobljena znanja
in sposobnosti pa zagotavljajo uspešno in ustvarjalno delo.

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Temeljni cilji programa:
S programom diplomant pridobi temeljno znanje iz latinskega jezika, književnosti in kulture.
Pridobi splošne kompetence humanističnega intelektualca in specifične strokovne kompetence:
obvladovanje latinskega jezika s sposobnostjo
branja težavnejših besedil v izvirniku, razumevanje zgodovine latinščine in njenega vpliva na sodobne jezike, poznavanje latinske književnosti in
kulture, razumevanje vloge, ki jo ima antična in
poznejša latiniteta v evropski literaturi ter kulturi
od zgodnjega humanizma do sodobnosti. Diplomant pozna metode filološke analize besedil ter je
posamezna literarna in strokovna dela sposoben
razumeti in razlagati v zgodovinskem kontekstu.
Sposoben je uporabljati primarno in sekundarno
literaturo ter strokovne priročnike. Ima temeljno znanje za samostojno delo v raziskovanju, literarnem prevajanju, v publicistiki, založništvu,
arhivistiki in na drugih področjih, ki zahtevajo
temeljito in natančno delo z besedilom, sodeluje
pa lahko tudi pri delu na sorodnih področjih, kjer
je znanje latinščine in stare grščine nepogrešljivo: v
arheologiji in muzeologiji, zgodovini, umetnostni
zgodovini, jezikoslovju in literarnih vedah.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je nuditi diplomantom
sposobnost razumevanja kulturnih različnosti in s
tem preseganje kulturno odvisnih posploševanj in
evropocentrične orientacije. Omogoči pridobitev
osnovnega poznavanja jezika obravnavane regije
ter splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih z ustreznim kulturno-civilizacijskim prostorom. Splošne kompetence: temeljno metodološko,
družboslovno-humanistično in kulturološko znanje ter osnovne veščine znanstvenoraziskovalnega dela. Pridobljene kompetence so: sposobnost
razumevanja kulturno-civilizacijskih posebnosti
in različnosti, sposobnost kritičnega ocenjevanja
medkulturnih besedil, sintetično in analitično
mišljenje, poznavanje širokega spektra raziskovalnih metod, sposobnost reflektiranega pisanja
o izbranih kulturno-družbenih temah z izbranih
področij, sposobnost prenosa znanj v vsakdanjo
prakso, sposobnost predstavitve rezultatov raziskovanj, sposobnost konstruktivnega in reflektiranega dela ter delovanja v večkulturnem okolju,
sposobnost samostojnega nastopanja v ustreznem
azijskem okolju ter kritičnega obravnavanja pojavov, ki izhajajo iz obravnavanega okolja.
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Medjezikovno
posredovanje

Muzikologija

Pedagogika in
andragogika

Pedagogika in
andragogika

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

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Temeljni cilji programa:
Namen študija je posredovati obseg znanj, ki obsegajo slušno zaznavanje in analitično prepoznavanje glasbenih elementov ter struktur, razumevanje
glasbe kot zgodovinskega pojava, vpetega v sočasni politični in kulturni položaj, vpogled v glasbo
kot univerzalni kulturni pojav, ki se kaže v ustvarjalnosti različnih zvrsti in družbenih funkcij, ter
končno: poznavanje temeljnih vprašanj sistematične muzikologije, ki glasbene pojave opazuje s
sociološkega, estetskega, psihološkega in drugih
vidikov ter poskuša s tem odkrivati univerzalne
zakonitosti glasbene umetnosti. To znanje omogoča analizo in vrednotenje glasbenih del, uvrščanje
le-teh v njihov zgodovinski kontekst ter zmožnost
upoštevanja vpetosti glasbe v družbeno in duhovno okolje časa. Cilj programa so diplomanti,
ki bodo lahko opravljali manj zahtevne naloge,
povezane z glasbeno kulturo, oz. v ustanovah, ki
se ukvarjajo z ustvarjanjem, poustvarjanjem in
posredovanjem glasbe, v medijskih hišah in na
raziskovalnem področju. S pridobljenim znanjem
bodo dragoceni in usposobljeni sodelavci, ki bodo
lahko samostojno reševali manj zahtevne naloge,
ali pa kot člani večjih delovnih skupin uspešno
sodelovali pri reševanju zahtevnejših strokovnih
in znanstvenih vprašanj.

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je študentom zagotoviti kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo s
poudarkom na sistematičnem spoznavanju temeljev pedagoških in andragoških ved; obvladovanje
znanstvenih paradigem in orientacij, pomembnih
za razumevanje vzgojnih in izobraževalnih procesov za obvladovanje praktičnega ravnanja v
različnih izobraževalnih kontekstih in na različnih šolskih stopnjah; razvijanje socialno-etične
refleksivnosti, razvijanje strokovne kritičnosti in
odgovornosti pri delu z ljudmi, pri sodelovanju v
skupnosti in delu z informacijami; pripravljenost
za sodelovanje pri reševanju pedagoških in andragoških vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo in
vodenje ustanov, pri razvijanju programov, dela
in procesov ter za pomoč pri pedagoškem in andragoškem svetovanju; usposobljenost za uporabo
znanja v praksi. Diplomanti so sposobni kritičnega
in celostnega razmišljanja na interdisciplinaren in
celosten način ter zmožni kooperativnosti, skupinskega dela in samostojnega delovanja v timu.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je študentom zagotoviti kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo s
poudarkom na sistematičnem spoznavanju temeljev pedagoških in andragoških ved; obvladovanje
znanstvenih paradigem in orientacij, pomembnih
za razumevanje vzgojnih in izobraževalnih procesov za obvladovanje praktičnega ravnanja v
različnih izobraževalnih kontekstih in na različnih šolskih stopnjah; razvijanje socialno-etične
refleksivnosti, razvijanje strokovne kritičnosti in
odgovornosti pri delu z ljudmi, pri sodelovanju v
skupnosti in delu z informacijami; pripravljenost
za sodelovanje pri reševanju pedagoških in andragoških vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo in
vodenje ustanov, pri razvijanju programov, dela
in procesov ter za pomoč pri pedagoškem in andragoškem svetovanju; usposobljenost za uporabo
znanja v praksi. Diplomanti so sposobni kritičnega
in celostnega razmišljanja na interdisciplinaren in
celosten način ter zmožni kooperativnosti, skupinskega dela in samostojnega delovanja v timu.

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
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Temeljni cilji programa:
Študij medjezikovnega posredovanja je zanimiv in
aktualen preplet jezikovnih, kulturoloških, književnih in prirodoslovnih vsebin, s katerimi študentje pridobijo jezikovno, kulturno in kontrastivno besedilno znanje v slovenščini, angleščini in
izbranem tretjem jeziku, osvojijo pa tudi osnovne
prevajalske spretnosti. Študij ima tri smeri. Diplomanti so sposobni suvereno ter kompetentno
pisno in ustno komunicirati v slovenščini in dveh
tujih jezikih ter dobro poznajo tri evropske kulture, zato so sposobni delovati v večjezikovnem
in večkulturnem okolju ter ustrezno posredovati
sporočila med jeziki in kulturami ter pri tem uporabljati jezikovne tehnologije.

Trajanje študija: 3 leta

103

UL FF

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

FILOZOFSKA FAKULTETA

DVODISCIPLINARNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

DVODISCIPLINARNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

DVODISCIPLINARNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

Polonistika

Primerjalna književnost
in literarna teorija

Primerjalna književnost
in literarna teorija

Primerjalno jezikoslovje

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Temeljni cilji programa:
Prvostopenjski program Polonistika daje diplomantom zmožnosti medkulturnega jezikovnega
posredovanja, zagotavlja jim znanja, ki po uveljavljenih mednarodnih standardih veljajo kot temeljna za profil diplomiranega polonista, in jih usposabljajo za funkcionalno uporabo znanj iz poljskega
jezika, književnosti, kulture, zgodovine in njune
vloge v srednjeevropskem prostoru v različnih panogah na trgu dela, obenem pa jim zagotavljajo
teoretične in strokovne osnove za učinkovito in
sistematično reševanje konkretnih strokovnih
problemov ter jih uvajajo v osnove raziskovanja.
Pridobljeno znanje diplomanti lahko poglabljajo
na drugi stopnji študija. Diplomant polonistike
pridobi kompetence za neposredno zaposlitev na
najširšem področju delovanja javnega sektorja ter
v javnih in zasebnih podjetjih.

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Temeljni cilji programa:
Študijski program posreduje študentom znanja z
najširšega področja literarne vede ter jih vpeljuje
v osnove komparativistike, literarne zgodovine in
literarne teorije. Posebno pozornost namenja razmerju literature skupaj z drugimi umetnostmi, pa
tudi problematiki slovenske literature na ozadju
evropske oziroma svetovne literature. Eno izmed osrednjih težišč študija je prav preučevanje
slovenske literature v mednarodnem kontekstu.
Študij usposablja diplomante za delo z literarnimi
besedili, za katero sta potrebna literarna razgledanost in široko kulturno obzorje. Konkretno jih na
osnovni ravni usposablja za literarno ali kulturno
novinarstvo, uredniško delo (založbe, časopisi,
radio, televizija), dramaturško delo (gledališče,
radio), literarno kritiko in publicistiko. V širšem
smislu pa jih program usposablja tudi 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.

Temeljni cilji programa:
Študijski program posreduje znanja z najširšega
področja literarne vede ter jih vpeljuje v osnove
komparativistike, literarne zgodovine in literarne
teorije. Posebno pozornost namenja razmerju literature skupaj z drugimi umetnostmi, pa tudi problematiki slovenske literature na ozadju evropske
oziroma svetovne literature. Eno izmed osrednjih
težišč študija je prav preučevanje slovenske literature v mednarodnem kontekstu. Študij usposablja
diplomante za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebna literarna razgledanost in široko
kulturno obzorje. Konkretno jih na osnovni ravni
usposablja za literarno ali kulturno novinarstvo,
uredniško delo (založbe, časopisi, radio, televizija), dramaturško delo (gledališče, radio), literarno
kritiko in publicistiko. V širšem smislu pa jih program usposablja tudi 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.

Temeljni cilji programa:
Diplomanti študija po študijskem programu usvojijo splošne kompetence humanistično izobraženega intelektualca in posebne kompetence, ki veljajo
za temeljna znanja in zmožnosti v primerjalnem
jezikoslovju. Ta znanja jim omogočajo, da razumejo, interpretirajo in kritično ovrednotijo literaturo,
povezano z jezikoslovjem, in sicer ne le primerjalnim, temveč tudi splošnim in jezikoslovji 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.
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Primerjalno slovansko
jezikoslovje

Psihologija

Rusistika

Sinologija

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Temeljni cilji programa:
Cilj študija psihologije je opremiti študenta z
osnovnim znanjem in veščinami iz temeljnih in
aplikativnih disciplin psihološke znanosti in nekaterih drugih, s psihologijo povezanih znanosti. Ta
znanja so osnova za strokovno delo ter za nadaljnje
izobraževanje in izpopolnjevanje v različnih oblikah podiplomskega študija in strokovnega izpopolnjevanja. Na prvi stopnji študija psihologije se
študent orientira v različnih področjih psihologije. Pridobi osnovno izobrazbo v vseh psiholoških
disciplinah, spozna glavne teorije in metode v
psihologiji, pridobi osnovne psihološke spretnosti
in spozna osnove raziskovanja v psihologiji. Pridobljena teoretična in metodološka znanja lahko
prenaša na druga področja družboslovja. Prva stopnja študija psihologije še ne zagotavlja poklicne
kvalifikacije za delo psihologa, saj ne omogoča
kompetentnosti za opravljanje samostojne psihološke prakse. Po zaključeni prvi stopnji študija
psihologije je diplomant usposobljen za opravljanje
osnovnih nalog pri družboslovnem strokovnem
delu. Pridobljeno znanje mu v okviru ustrezne supervizije omogoča uporabo psiholoških spoznanj
na različnih področjih človekovega delovanja in
medosebnih odnosov.

Temeljni cilji programa:
Prvostopenjski univerzitetni študijski program
Rusistika je zasnovan interdisciplinarno, njegov temeljni cilj pa je zagotavljati diplomantom
teoretične in strokovne osnove za učinkovito in
sistematično reševanje konkretnih strokovnih
problemov. Diplomanti prvostopenjskega dvodisciplinarnega UN študijskega programa Rusistika pridobijo znanja in jezikovne, kulturološke in
literarne kompetence, ki jih koristno uporabijo
na trgu dela, obenem pa jim omogočajo nadaljnje
izobraževanje. S programom diplomanti pridobijo sposobnost artikuliranega pisnega in govornega
izražanja v ruskem in slovenskem jeziku v okviru
splošno pogovornega jezika, sposobnost ustreznega odzivanja v rusko govorečem socialnem
in kulturnem okolju, sposobnost prepoznavanja
razlik in podobnosti med ruskim in domačim
kulturnim ter družbenim sistemom. Diplomanti
znajo prepoznavati in razumevati posebnosti literarnih besedil ter pridobijo znanja, ki omogočajo
medkulturni dialog. V okviru študija spoznavajo
zgodovinske, jezikovne in kulturne okoliščine, ki
vplivajo na hermenevtično drugačnost ruske literature za slovenskega bralca.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je nuditi študentom sposobnost razumevanja in aktivne uporabe kitajskega
jezika in pisave ter splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih s kitajskim kulturno-civilizacijskim prostorom. Splošne kompetence obsegajo tako posebnosti tradicionalnih razvojev
kot strukture aktualnih družbenih stvarnosti
navedenega kulturno-civilizacijskega kompleksa:
sposobnost prepoznavanja in aktivne uporabe okr.
6.000 kitajskih pismenk tako v tradicionalni kot
v poenostavljeni obliki, sposobnost samostojnega
govornega in pisnega izražanja, sposobnost prevajanja (kitajščina–slovenščina) literarnih, tehničnih
in strokovnih besedil ter ne nazadnje sposobnost
konsekutivnega prevajanja iz kitajščine v slovenščino in obratno.

Temeljni cilji programa:
Cilj prvostopenjskega univerzitetnega dvodisciplinarnega študijskega programa Primerjalno
slovansko jezikoslovje je ponuditi širok in raznolik študijski program, ki študentom omogoči, da
slovanski svet in slovenstvo znotraj njega razumejo kot pomemben del evropskega kulturnega
prostora ter ga znajo umestiti v evropsko kulturno
stvarnost tako iz zgodovinske kot iz sodobne perspektive. Diplomanti na teoretični ravni usvojijo
splošne kompetence v zgodovinskem in tipološkem primerjalnem jezikoslovju slovanskih jezikov
ter slovanski filologiji in kulturologiji sploh. Na
uporabni ravni so slušatelji zmožni strokovnega
jezikoslovnega, filološkega ukvarjanja z več slovanskimi jeziki v različnih časovnih obdobjih ter
praktične uporabe in aktivne komunikacije v dveh
sodobnih slovanskih jezikih.
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Slovakistika

Slovenistika

Slovenistika

Sociologija

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Temeljni cilji programa:
Diplomanti prvostopenjskega dvodisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa Slovakistika
pridobijo splošne jezikovne, literarne, kulturne in
kontrastivne besedilne kompetence v slovenščini
in slovaščini ter dodatne kompetence pri obveznem izbirnem drugem slovanskem jeziku (češki
jezik, poljski jezik, ruski jezik itd.). To pomeni,
da so po končanem študiju sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v slovenščini in
slovaščini ter ustno v drugem slovanskem jeziku.
Diplomirani strokovnjaki za slovaški jezik in književnost tako lahko delujejo na različnih področjih gospodarstva, predvsem v javnih in državnih
službah ter kulturnih ustanovah, ki imajo veliko
stikov s tujino in mednaroden krog strank. Gre za
interdisciplinarni univerzitetni študijski program,
ki zagotavlja diplomantom teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje
konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante v osnove raziskovanja ter obenem omogoča
poglabljanje pridobljenega znanja na drugi stopnji.

Temeljni cilji programa:
Diplomant študija po študijskem programu Slovenistika pridobi znanje in razvije zmožnosti, ki
po uveljavljenih merilih veljajo za temeljna znanja in zmožnosti v slovenističnem jezikoslovju
ter literarni vedi. Temeljna znanja s posameznih
področij jezikoslovja in literarne vede mu omogočajo ustrezno umeščanje jezikovnih in literarnih
prvin v sistem, pa tudi v širši družbeni kontekst
ter razumevanje razmerij med neumetnostnim
in umetnostnim besedilom, med jezikom in
posameznikom ter jezikom in družbo. Zmožen
je razumeti, interpretirati in ovrednotiti tipična
neumetnostna in umetnostna/literarna besedila,
spremljati sočasna strokovna spoznanja in družbena dogajanja, povezana z jezikom ali literaturo, se
do njih strokovno argumentirano opredeljevati ter
svoja spoznanja in stališča javno predstaviti v razumljivem, smiselnem, zaokroženem in ustreznem
govorjenem ali zapisanem besedilu. Z usvojenim
znanjem je diplomant programa usposobljen za
opravljanje specifičnih (manj zahtevnih) nalog,
ki se nanašajo na poznavanje slovenske književnosti, kulturne zgodovine, kulture sploh, jezika,
besedil in njihovih značilnosti v različnih medijih, in sicer v založništvu, tiskanih in elektronskih
medijih, kulturnih ustanovah, v državni upravi, v
propagandni/oglaševalski in turistični dejavnosti.
Študijski program usposablja tudi za sodelovanje pri protokolu in ustanovah, ki se ukvarjajo s
predstavitvijo in promocijo slovenskega jezika in
literature ali s kulturno animacijo.

Temeljni cilji programa:
Diplomanti študija po študijskem programu Slovenistika pridobijo znanje in razvijejo zmožnosti, ki po uveljavljenih merilih veljajo za temeljna
znanja in zmožnosti v slovenističnem jezikoslovju
ter literarni vedi. Manjšo poglobljenost njihovih
znanj in zmožnosti v tem programu nadomešča
razsežnost, ki jo odpira povezovanje z znanji in
zmožnostmi, pridobljenimi v okviru drugega
študijskega področja. Kljub manjši poglobljenosti jim usvojena slovenistična znanja omogočajo umeščanje temeljnih jezikovnih in literarnih
prvin v sistem, pa tudi v širši družbeni kontekst
ter razumevanje razmerij med neumetnostnim in
umetnostnim besedilom, med jezikom in posameznikom ter jezikom in družbo. Z usvojenim
znanjem so diplomanti predlaganega programa
usposobljeni za opravljanje določenih/specifičnih
(manj zahtevnih) nalog, povezanih s slovensko
književnostjo, jezikom, besedili in njihovimi značilnostmi v različnih medijih, in sicer v knjigarnah
(posebej specializiranih), tudi v založništvu, tiskanih in elektronskih medijih, kulturnih ustanovah
ter v državni upravi. Študijski program – ravno
zaradi dvodisciplinarnosti – usposablja za sodelovanje v dejavnostih, ki se ukvarjajo s predstavitvijo
in promocijo slovenskega jezika in literature ali s
kulturno animacijo, npr. v turistični dejavnosti.

Temeljni cilji programa:
Diplomanti prvostopenjskega dvodisciplinarnega
študijskega programa so široko razgledani ter poznajo osnove družboslovnih teorij in teorij kulture.
Poleg tega so zmožnosti, ki jih razvijejo med študijem, še naslednje: poznavanje zgodovine in razvoja
sociološke misli ter sodobnih družboslovnih teorij,
poznavanje kvantitativne in kvalitativne metodologije sociološkega ter kulturološkega raziskovanja,
koherentna uporaba sociološkega znanja in temeljnih socioloških konceptov v praksi, samostojno razumevanje ter umeščanje novih družbenih in kulturnih pojavov v obstoječe teoretske in problemske
okvire sociološke vede, reševanje strokovnih in
delovnih problemov z iskanjem virov znanja ter
uporabo znanstvenih metod, poznavanje metod
za preverjanje znanstvenih teorij, razumevanje
procesov globalizacije ter razmerij med globalnim
in lokalnim, poznavanje več posebnih disciplinarnih področij sociologije in sociologije kulture, poznavanje socioloških predpostavk humanističnih
ved ter povezovanje sociologije in humanistike,
občutek za kulturne raznolikosti človeške družbe
in sposobnost prilagajanja konceptualnih aparatov
na konkretna družbena in kulturna okolja.
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Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Umetnostna zgodovina

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Španski jezik in
književnost

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Temeljni cilji programa:
Program upošteva smernice razvoja sodobne družbe, kjer prihaja do novih povezav in zlivanja med
družbenimi področji, zaradi katerih kulture ni
mogoče več razumeti brez razumevanja teh procesov; obenem torej sociologija sodobnih družb zahteva pritegnitev analitičnih postopkov, razvitih za
analizo kulturnih praks v ožjem pomenu. Študij
je zasnovan tako, da na začetku gradi na širokih
temeljnih socioloških in širših družboslovno-humanističnih znanjih, ki jih v višjih letnikih razvija
v specialna in posebna sociološka polja. Specifike
teh teoretskih vsebinskih usmeritev dajejo osnove
za preučevanje procesov oblikovanja kolektivnih
identitet, nacionalne pripadnosti in kulturne razpetosti družbe med tradicijo in izzivi sodobnega
časa. Študentu omogočajo prepoznavanje ter razumevanje kulturnih in identitetnih politik nacionalne skupnosti ter soočenja lokalnih posebnosti
v organiziranju kolektivnega kulturnega življenja s
širšimi konteksti integracijskih in globalizacijskih
procesov; ti vodijo do zbliževanja kultur in novega vrednotenja medkulturnih stikov. Program s
svojo usmeritvijo opravlja pomembno poslanstvo
v izobraževanju kadrov, ki suvereno in samostojno prispevajo k razvoju medkulturnega dialoga
države in njenih vizij globalnega civilizacijskega
sodelovanja.

Temeljni cilji programa:
Slušatelji usvojijo kompetence humanistično izobraženega intelektualca in posebne kompetence,
ki jim odpirajo pot do razumevanja splošnih in
posebnih vprašanj teoretičnega ter uporabnega
jezikoslovja. Na teoretični ravni so seznanjeni z
zgodovino jezikoslovja, s prevladujočimi jezikoslovnimi šolami in s slovenskim prispevkom k
jezikoslovni teoriji. Na uporabni ravni so zmožni
zavzemati stališča do vprašanj jezikovne politike
večinske in manjšinskih jezikovnih skupnosti ter
do vprašanj naših manjšin na tujem; zmožni so
razumeti razmerja in vprašanja, ki se pojavljajo
na relaciji človek – jezik, ter morebitne konfliktne
položaje odpravljati oziroma gladiti.

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Temeljni cilji programa:
Študijski program Umetnostna zgodovina, ki ga
izvajamo na Oddelku za umetnostno zgodovino
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je edini tovrstni študijski program v Sloveniji. Zaradi
tega je študijski program nacionalnega pomena in
mora študentu nuditi zbir vseh umetnostnozgodovinskih znanj in veščin. V praksi se ta zahteva kaže
tako na strukturni (kronološki model študija) kot
na vsebinski (pregled umetnostne produkcije od
antike do sedanjosti; enakovredna zastopanost
nacionalne in zahodnoevropske umetnosti) ravni. Nekatere značilnosti, ki so ključnega pomena
za nadaljnji razvoj umetnostnozgodovinske stroke
v Sloveniji in ki se kažejo v študijskem programu, so: uravnovešeno razmerje med predmeti in
vsebinami, povezanimi z občim umetnostnim razvojem na eni in dogajanjem na domačih tleh na
drugi strani, poudarek na usklajenosti vsebin posameznih predmetov z različnimi teorijami ter postopki konservatorske in muzeološke stroke, skrb
za vsestransko usposobljenost naših diplomantov
za delo bodisi v pedagoškem, konservatorskem in
muzealskem okolju bodisi v javnem, predvsem
kulturnemu dogajanju posvečenem okolju.

Temeljni cilji programa:
Diplomanti študijskega programa Španski jezik in književnosti na prvi stopnji pridobijo vsa
znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki
po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna
znanja in zmožnosti diplomanta dvodisciplinarnega programa španščine, ter so usposobljeni za
kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj
in zmožnosti v povezavi z drugim predmetom ali
področjem svojega študija. Pri uporabi znajo upoštevati vse okoliščine konkretnega konteksta. Med
pridobljenimi znanji in zmožnostmi velja posebej
izpostaviti naslednja: poznavanje španskega jezikovnega sistema na vseh ravneh, zmožnost slušne,
govorne, bralne in pisne rabe španščine, znanja o
jezikovnem stiku med španščino in slovenščino,
znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja, osnovno poznavanje
kultur in književnosti špansko govorečih skupnosti, odprtost in zmožnost razumevanja govorcev
španskega in drugih jezikov, sposobnost jezikovnega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih
ovir, zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že
pridobljenih znanj in zmožnosti skladno s hitrim
razvojem stroke in pripravljenost za tako izpopolnjevanje.

Trajanje študija: 3 leta
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Umetnostna zgodovina

Zgodovina

Zgodovina

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 90

Temeljni cilji programa:
Študijski program Umetnostna zgodovina, ki ga
izvajamo na Oddelku za umetnostno zgodovino
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, nudi študentu zbir vseh umetnostnozgodovinskih znanj in
veščin. V praksi se ta zahteva kaže tako na strukturni (kronološki model študija) kot na vsebinski
(pregled umetnostne produkcije od antike do sedanjosti; enakovredna zastopanost nacionalne in
zahodnoevropske umetnosti) ravni. Nekatere značilnosti, ki so ključnega pomena za nadaljnji razvoj
umetnostnozgodovinske stroke v Sloveniji in ki se
kažejo v študijskem programu, so: uravnovešeno
razmerje med predmeti in vsebinami, povezanimi
z občim umetnostnim razvojem na eni in dogajanjem na domačih tleh na drugi strani, poudarek
na usklajenosti vsebin posameznih predmetov z
različnimi teorijami ter postopki konservatorske
in muzeološke stroke, skrb za vsestransko usposobljenost naših diplomantov za delo bodisi v pedagoškem, konservatorskem in muzealskem okolju
bodisi v javnem, predvsem kulturnemu dogajanju
posvečenem okolju.

Temeljni cilji programa:
Program študija zgodovine oblikuje humanistično in družboslovno široko razgledanega diplomanta. Študentu omogoči, da pridobi temeljno
zgodovinsko znanje in osnovne veščine znanstvenoraziskovalnega dela. Pridobljeno znanje in veščine, ki jih diplomant obvlada, dosegajo visoke
mednarodne standarde. Diplomant je sposoben
analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda
na preteklost, sposoben pa je tudi prepoznavanja
sodobnih političnih in družbenih dogajanj ter
njihovega kritičnega ovrednotenja. Študenta med
študijem spodbujamo k samostojnemu delu, rezultate katerega sprotno vključujemo v pedagoški
in raziskovalni del študija. Pridobljene kompetence diplomantu omogočajo opravljanje določenih
oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega
in muzejskega dela v okviru različnih del znotraj
stroke in različna sorodna dela, povezana s humanistiko in družboslovjem.

Temeljni cilji programa:
Program študija zgodovine oblikuje humanistično in družboslovno široko razgledanega diplomanta. Študentu omogoči, da pridobi temeljno
zgodovinsko znanje in osnovne veščine znanstvenoraziskovalnega dela. Pridobljeno znanje in veščine, ki jih diplomant obvlada, dosegajo visoke
mednarodne standarde. Diplomant je sposoben
analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda
na preteklost, sposoben pa je tudi prepoznavanja
sodobnih političnih in družbenih dogajanj ter
njihovega kritičnega ovrednotenja. Študenta med
študijem spodbujamo k samostojnemu delu, rezultate katerega sprotno vključujemo v pedagoški
in raziskovalni del študija. Pridobljene kompetence diplomantu omogočajo opravljanje določenih
oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega
in muzejskega dela v okviru različnih del znotraj
stroke in različna sorodna dela, povezana s humanistiko in družboslovjem.
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DVODISCIPLINARNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

MEDICINSKA FAKULTETA

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

znanja iz dentalne medicine, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov, povezanih
z dentalno medicino. Ob tem se diplomanti naučijo
tudi veščin sporazumevanja z bolnikom ter vloge
življenjskega sloga pri nastanku in razvoju bolezni
orofacialnega področja ter o pomenu preventivnih
ukrepov v dentalni medicini.

ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM DRUGE STOPNJE

ENOVITA MAGISTRSKA
ŠTUDIJSKA PROGRAMA
DRUGE STOPNJE

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

ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM DRUGE STOPNJE

Medicinska fakulteta
(UL MF)

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

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

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

Temeljni cilji programa:
Diplomanti med študijem pridobijo zlasti naslednje
predmetnospecifične kompetence: poznavanje ter
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

Temeljni cilji programa:
Diplomanti med študijem pridobijo zlasti naslednje predmetnospecifične kompetence: poznavanje
ter 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 iz medicine, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov, povezanih
z medicino.
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Naravoslovnotehniška fakulteta
(UL NTF)

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

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

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Geologija
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
Poleg splošnih kompetenc visokoizobraženega
diplomanta si diplomanti programa Geologija
pridobijo predmetnospecifična znanja in kompetence za uspešno delo in poklicno kariero v geologiji za: preučevanje celotnega sistema Zemlje
in njenih različnih podsistemov, za samostojno
pridobivanje in vrednotenje geoloških podatkov z
geološkim kartiranjem, vzorčenjem, profiliranjem,
za analiziranje in interpretiranje geološke zgradbe
ozemlja in procesov, ki jo oblikujejo, za raziskovanje, vrednotenje in načrtovanje izrabe nahajališč
mineralnih surovin in vodnih virov, za ocenjevanje in vrednotenje tveganja zaradi geoloških in
antropogenih pojavov (plazovi, potresi, ugrezanja,
poplave, onesnaženja) in za načrtovanje sanacijskih ukrepov, za pripravo tehnične geološke informacije za prostorsko in urbanistično planiranje
prostora ter za projektiranje in realizacijo objektov
civilne in industrijske infrastrukture (stavb, cest,
železnic, predorov …).
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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
ter Oddelka za materiale in metalurgijo ter knjižnice posameznih oddelkov.

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Program ni razpisan v študijskem letu 2016/17

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Geotehnologija in okolje

Gospodarsko
geoinženirstvo
(UL NTF + UL EF)

Grafične in interaktivne
komunikacije

Inženirstvo materialov

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Temeljni cilji programa:
Grafična dejavnost je tipična storitvena dejavnost,
saj ne trži lastnih izdelkov, temveč storitve. Z
uporabo grafične tehnologije omogoča razširjanje, izmenjavo in shranjevanje informacij v obliki
grafičnih izdelkov. Skoraj celotna proizvodnja je
namenjena znanemu kupcu, ki je lahko založba,
katero koli podjetje, organizacija ali posameznik.
Značilnosti industrijske proizvodnje in organiziranosti so razvidne iz delitve dela, ki je v tej dejavnosti prisotna že od Gutenberga naprej. Danes
delujejo na trgu mnoga založniška, grafična in
druga podjetja, ki delno ali v celoti sodelujejo pri
nastanku grafičnih izdelkov. Delitev dela je tako
prisotna ne samo v tiskarnah, temveč tudi širše.
Značilnost grafične dejavnosti je tudi povezanost z
določenim jezikovnim področjem, ker so sestavni
del informacije, ki jo nosi grafični izdelek, tudi
besedila v nacionalnem jeziku. Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben
voditi tehnološko najzahtevnejše procese v grafični
dejavnosti in pri interaktivnih komunikacijah ter
mu obenem dati ustrezna temeljna naravoslovna
in strokovna znanja za nadaljevanje izobraževanja
na drugi stopnji.

Temeljni cilji programa:
Materiali že tisočletja vplivajo na življenjske razmere človeka. Sodobnosti pa si ni mogoče predstavljati brez mnogoterosti materialov. Brez betona
in jekla ni zgradb in prometnih poti, brez bakra
bi bila preskrba z električno energijo neizvedljiva. Vse vrste prevoznih sredstev so sestavljene iz
raznolikih materialov in kombinacij teh materialov. Optimalen izbor uporabljenih materialov v
napravah in zgradbah omogoča doseganje stanja
energetskih potreb, varnosti, reševanja okoljskih
vprašanj, udobja in najsodobnejših tehničnih izdelkov po sprejemljivih cenah. Informacijska tehnologija temelji na sodobnem razvoju materialov
in gradiv, kot na primer kompleksni polprevodniški materiali in steklena vlakna. Novi materiali,
kot so nanomateriali, imajo potenciale, ki jih v
danem trenutku sploh še ne znamo oceniti. Temeljni cilj študijskega programa Inženirstvo materialov je tako usposobiti strokovnjake, ki se bodo
znali vključevati v realne industrijske procese, jih
izboljševati ter bodo lahko na osnovi naravoslovnih in inženirskih znanj obravnavali, analizirali
in načrtovali nove materiale ter njihovo selekcijo
v naprave in zgradbe prihodnosti.

Število kreditnih točk (ECTS): 180

UL NTF
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Temeljni cilji programa:
Univerzitetni študijski program Geotehnologija
in okolje je naravoslovno tehniški program, ki
oblikuje strokovnjake na področjih podzemnih
gradenj, okoljskega inženirstva in pridobivanja
mineralnih surovin. Študentje pridobijo kompetence za zaposlitev in/ali nadaljnje usposabljanje
na celotnem področju pridobivanja mineralnih
surovin, primarne predelave surovin, miniranja,
podzemnih gradenj, vrtalne tehnike, opazovanj
in sledenj v naravi, geotehniških raziskav, vrednotenja in izvajanja posegov v naravi, sanacij
degradiranih površin, ravnanja z okoljem, trdnih
odpadnih snovi, sanacij zemljišč zaradi naravnih
nesreč (plazov, potresov) in zaradi nepravilnih posegov v okolje v preteklosti. Pridobljeno znanje in
sposobnosti omogočajo delo tudi na zahtevnejših
strokovnih in vodstvenih delovnih mestih. Študentje tekom študija opravljajo praktično delo, ki
jim omogoča seznanitev z delovnimi procesi in
uporabo teoretičnih znanj v praksi.

Temeljni cilji programa:
Program, ki ga izvajata Oddelek za geotehnologijo
in rudarstvo Naravoslovnotehniške fakultete ter
Ekonomska fakulteta, izhaja iz potrebe po usklajevanju programov znotraj evropskega prostora. Je
program visokošolskega izobraževanja, ki ustreza sodobnim potrebam gospodarstva in drugim
subjektom, ki potrebujejo gospodarstvenike v geoinženirstvu v Republiki Sloveniji in EU ter na
območju jugovzhodne Evrope. Program Gospodarsko geoinženirstvo je edini program te vrste v
Republiki Sloveniji. Samo v Republiki Sloveniji
pridobimo letno okoli 25 milijonov ton energetskih in neenergetskih mineralnih surovin, prav
tako letno nastane okoli 15 milijonov ton odpadnih snovi. Vsako leto se kaže večja potreba po
strokovnjakih, ki imajo rudarsko-geotehnološka
ekonomska znanja, saj le-ti znajo poskrbeti, da
bodo pridobljene mineralne surovine, ekonomsko
in varno izdelani podzemni prostori ter odlaganje
odpadnih snovi taki, da bodo čim manj škodovali
našem okolju.

Trajanje študija: 3 leta
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Trajanje študija: 3 leta

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Načrtovanje tekstilij
in oblačil

Oblikovanje tekstilij in
oblačil

Geotehnologija in
rudarstvo

Grafična in medijska
tehnika

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS):180

Temeljni cilji programa:
Evropska, z njo tudi slovenska, tekstilna in oblačilna industrija je v času popolne sprostitve
trgovine s tekstilnimi izdelki pred pomembnimi razvojnimi izzivi. Njen prihodnji položaj bo
odvisen od ukrepov, ki bodo povečevali njeno
konkurenčno prednost. Več bo morala vlagati v
raziskave in razvoj, spodbujati inovacije in voditi
ustrezno kadrovsko politiko. V slovenski tekstilni in oblačilni industriji so kadrovske razmere še
posebno težavne tudi zaradi popolnega razpada
srednješolskega izobraževanja v stroki, najprej v
primarni tekstilni industriji, zdaj pa tudi v oblačilni industriji. Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Načrtovanje tekstilij in oblačil
je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben voditi
tehnološko najzahtevnejše procese v tekstilni in
oblačilni industriji, ter ga usposobiti za načrtovanje zahtevnih izdelkov in tehnoloških procesov,
obenem pa mu dati ustrezna temeljna naravoslovna in strokovna znanja za nadaljevanje izobraževanje na drugi stopnji.

Temeljni cilji programa:
Oblikovanje tekstilij in oblačil je panoga, ki sicer
izhaja iz tradicionalnih rokodelskih veščin, vendar
je v zadnjem stoletju razvila povsem lasten sistem
izražanja, ki je povezan z umetniškimi in drugimi
oblikovalskimi praksami ter teorijami. Ustvarjalni
proces tekstilnega oblikovalca se praviloma začne z zamislijo, ki jo je treba najprej z likovnimi
sredstvi vizualizirati in kasneje ali pa vzporedno
zanjo poiskati ustrezne tehnične postopke. Proces
konceptualizacije in materializacije ideje zahteva
veliko znanj in izkušenj, povezanih z umetniškimi disciplinami, družboslovjem in poznavanjem
izvedbenih tehnologij. Na podlagi izkušenj pri
sedanjem visokošolskem izobraževanju iz oblikovanja tekstilij in oblačil v zadnjih 25 letih sodelovanja s tujimi visokošolskimi ustanovami smo
pripravili nov koncept študija, ki temelji na štirih
vzporednih vertikalah študija: temeljne – vzporedni študij oblikovanja tekstilij in oblačil, likovno
izrazne vertikale, tehnološke – podpora izvedbi
oblikovalskih zamisli in podporne vertikale, ki
vključuje potrebna znanja in razvoj veščin računalniškega oblikovanja, znanj iz zgodovine oblikovanja tekstilij in oblačil, trženja in menedžmenta.

Temeljni cilji programa:
Študijski program Geotehnologija in rudarstvo
daje naravoslovno in tehniško izobrazbo, ki sledi
razvoju v okviru strok geoznanosti oziroma nežive
narave. Vse bolj se v tem okviru izkazuje potreba
tudi po drugih znanjih, na primer iz ekonomike in informacijskih tehnologij. Diplomanti prve
stopnje pridobijo dovolj temeljnih in strokovnih
znanj za nadaljevanje na drugi stopnji. S programom študentje pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem področju pridobivanja
mineralnih surovin, primarne predelave, podzemnih gradenj, vrtalne tehnike, dela za izvajanje
merjenj in sledenj v naravi, dela za vrednotenje in
izvajanje posegov v naravi, sanacije degradiranih
površin, ravnanje z okoljem, trdnimi odpadnimi
snovmi itn.

Temeljni cilji programa:
Grafična dejavnost je tipična storitvena dejavnost,
saj ne trži lastnih izdelkov, temveč storitve. Z
uporabo grafične tehnologije omogoča razširjanje, izmenjavo in shranjevanje informacij v obliki
grafičnih izdelkov. Skoraj celotna proizvodnja je
namenjena znanemu kupcu, ki je lahko založba,
katero koli podjetje, organizacija ali posameznik.
Značilnosti industrijske proizvodnje in organiziranosti so razvidne iz delitve dela, ki je v tej dejavnosti prisotna že od Gutenberga naprej. Danes delujejo na trgu mnoga založniška, grafična in druga
podjetja, ki delno ali v celoti sodelujejo pri nastanku grafičnih izdelkov. Delitev dela je tako prisotna
ne samo v tiskarnah, temveč tudi širše. Uporaba
računalniške tehnologije je povzročila intenzivno
povezovanje z drugimi mediji, distribuiranje proizvodnje grafičnih izdelkov, spremembe v organizacijskih strukturah, potrebe po novih znanjih in
velike spremembe obstoječih ter nastanek novih
grafičnih poklicev. Temeljni cilj visokošolskega
strokovnega programa Grafična in medijska tehnika je usposobiti strokovnjaka primerne poklicne
širine, ki bo sposoben voditi tehnološko zahtevne
procese v grafični dejavnosti in z grafiko povezani
medijski dejavnosti.
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Metalurške tehnologije

Tekstilno in oblačilno
inženirstvo

Trajanje študija: 3 leta

UL NTF
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Število kreditnih točk (ECTS): 180

Trajanje študija: 3 leta

Temeljni cilji programa:
Ponoven preporod jekla v novem tisočletju in dejstvo, da ga za dane potrebe ni mogoče nadomestiti
z nobenim drugim materialom, ponovno dviguje
izreden interes po diplomantih metalurške stroke. Letna svetovna proizvodnja izdelanega jekla ga
uvršča na drugo mesto svetovne lestvice najpogosteje uporabljenih materialov, takoj za cementom.
Visoka kakovostna raven visokokakovostnih jekel
ter drugih neželeznih kovin in njihovih zlitin je
nujno potrebna predpostavka za globalno uspešno gospodarstvo in zagotavlja tehnološki napredek
tudi v prihodnje. Temeljni cilj prvostopenjskega
visokošolskega programa Metalurške tehnologije
je usposobiti strokovnjake, ki se znajo takoj vključiti v izvajanje industrijskih procesov, jih nadzorovati in izboljševati ter obvladujejo kontrolo kakovosti in atestiranja industrijskih izdelkov. Ker
pa so metode, razvite za razvoj in kontrolo metalurških procesov in tehnologij, ter metode karakterizacije kovinskih materialov prevzete na druge
vrste inženirskih materialov, je pomemben cilj
tega študijskega programa izobraževati inženirje
za kontrolo kakovosti izdelkov, predvsem vezanih
na lastnosti večine inženirskih.

Število kreditnih točk (ECTS): 180
Temeljni cilji programa:
Analize, ki so bile opravljene v EU, kažejo, da ima
tekstilna industrija pod določenimi pogoji prihodnost tudi v razvitih gospodarstvih. Prihodnost
lahko gradi zgolj v opuščanju masovnih izdelkov,
ki jih nadomešča s tekstilnimi in oblačilnimi izdelki z visoko dodano vrednostjo, visoke kakovosti, vrhunskega oblikovanja, kreativnih izdelkih
prihodnosti, tehničnih izdelkih, medicinskih
tekstilijah, inteligentnih tekstilijah in podobno.
Cilji so tesno povezani z ustreznim znanjem in
vrhunsko usposobljenostjo strokovnega kadra,
ki ima veščine in spretnosti za oblikovanje, inženirsko načrtovanje in proizvodnjo inovativnih
izdelkov, ki bodo zadovoljevali zahteve in potrebe
najzahtevnejših kupcev. Končni cilj takšne usmeritve je izdelovati izdelke, ki bodo v vseh pogledih
presegali zahteve kupcev ter bodo napovedovali
njihove prihodnje potrebe in zahteve. Temeljni cilj
navedenega programa je usposobiti strokovnjaka,
ki bo sposoben voditi tehnološko zahtevne procese
izdelovanja prej, tkanin, pletenin in pletiv, vlaknovin, oblačil in drugih konfekcioniranih izdelkov
ter procese beljenja, barvanja, tekstilnega tiska in
široke palete postopkov plemenitenja.
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Pedagoška fakulteta
(UL PEF)

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

PREDSTAVITEV FAKULTETE
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje ter usposablja učitelje in 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 tudi ustreza potrebam šolske prakse. Poleg tradicionalnih učiteljskih programov je Pedagoška fakulteta UL edina

PEDAGOŠKA FAKULTETA

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Dvopredmetni učitelj
Smeri:
Δ Biologija
Δ Fizika
Δ Gospodinjstvo
Δ Kemija
Δ Matematika
Δ Računalništvo
Δ Tehnika
Trajanje študija: 4 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 240
Temeljni cilji programa:
Diplomant dvopredmetnega študijskega programa za izobraževanje učiteljev pridobi temeljna
strokovna znanja iz dveh predmetnih področij,
ki so pomembna za izobraževanje na tem predmetnem področju, specialna didaktična znanja z
dveh izbranih predmetnih področij izobraževanja
skupaj s praktičnim pedagoškim usposabljanjem.
Diplomant pridobi temeljna strokovna znanja iz
pedagoških, psiholoških, filozofskih in socioloških ved, ki so pomembna za delovanje v vzgoji
in izobraževanju. Program omogoča nadaljevanje
študija na 2. bolonjski stopnji in s tem pridobitev
kvalifikacije za samostojno delovanje v zavodih
pri izobraževanju iz obeh izbranih predmetnih
področij.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Likovna pedagogika

Logopedija in
surdopedagogika

Trajanje študija: 4 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 240

Trajanje študija: 4 leta

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj tega študijskega programa je usposobiti študenta za izvajanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega programa za učence na razredni
in predmetni stopnji osnovne šole ter dijake na
srednjih šolah (Zakon o osnovni in srednji šoli) in
sodelovanje v timu z učitelji, strokovnimi delavci
ter starši. V času izobraževanja študentje pri obveznih predmetih programa spoznajo in razumejo
likovne razvojne posebnosti posameznikov in njihovo vzgojo ter pridobijo teoretična in praktična
znanja iz oblikovalnih področij risanje, slikanje,
grafika, kiparstvo, arhitekturno oblikovanje, vizualne komunikacije za likovno dejavnost v osnovni
in srednji šoli (kurikulum za osnovno in srednjo
šolo). Pri izbirnih predmetih programa pa študent
poglobi znanje iz interesnih področij. Diplomanti
likovne pedagogike znajo načrtovati, izvajati in
kritično vrednotiti vzgojno-izobraževalno delo ter
komunicirati z otroki, mladostniki in odraslimi.
Pomemben cilj študija likovne pedagogike je pridobitev temeljnih znanj za nadaljnje samostojno
likovno in pedagoško raziskovanje ter specifične
veščine in znanje za samostojno vzgojno-izobraževalno delo (učenje za življenje).

Število kreditnih točk (ECTS): 240
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je omogočiti študentom
pridobitev niza potrebnih kompetenc za opravljanje dela v različnih ustanovah in na različnih
področjih v skladu s socialno-ekonomskimi značilnostmi države, v kateri delujejo. Diplomanti
študijskega programa med študijem pridobijo
specialnopedagoška in rehabilitacijska znanja in
spretnosti ter izbirna znanja in spretnosti za delo
z osebami z motnjami sluha, govora in jezika v
vseh življenjskih okoljih. Svoje delo lahko opravljajo v vzgoji in izobraževanju, zdravstvu, socialnem
varstvu, pri preventivi in opismenjevanju. Študij
logopedije in surdopedagogike usposablja strokovnjake za izvajanje preventive, detekcijo, diagnosticiranje in odpravljanje težav človekove komunikacije, s čimer razumevajo procese in funkcije,
povezane s percepcijo in produkcijo govora (besednega in/ali nebesednega), ne glede na izrazno
obliko pisno ali oralno, kinetično (znakovni jezik,
prevajanje).
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ustanova v Sloveniji, ki v študijskih programih socialne ter specialne in rehabilitacijske pedagogike
usposablja strokovnjake za inkluzivno vzgojo ter
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, in sicer za ves spekter posebnih potreb:
od vedenjskih in socialnih težav do vseh vrst oviranosti (vidne, slušne, govorne, gibalne) in učnih
težav. Diplomanti vseh študijskih programov med
študijem pridobijo številne splošne, akademske
in pedagoške 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 posebnih strokovnih kompetenc
za obvladovanje svojega študijskega (predmetnega) področja in/ali discipline. Ob razvijanju kakovostnega partnerstva z vzgojno-izobraževalnimi
zavodi se študij na UL PEF povezuje s prakso, kjer
študenti znanje, ki ga pridobivajo na fakulteti, povezujejo in bogatijo s praktičnimi izkušnjami, pod
vodstvom kakovostnih mentorjev. Povezovanje s
številnimi univerzami in fakultetami v evropskem
prostoru omogoča študentom in učiteljem PEF
obiske in 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 UL PEF tudi
magistrski in doktorski študij za vsa študijska področja.

PEDAGOŠKA FAKULTETA

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Razredni pouk

Socialna pedagogika

Predšolska vzgoja

Trajanje študija: 4 leta

Trajanje študija: 4 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 240

Število kreditnih točk (ECTS): 240

Specialna in
rehabilitacijska
pedagogika

Temeljni cilji programa:
Študijski program Razredni pouk je oblikovan ob
upoštevanju temeljnih načel evropskega visokošolskega prostora, kot so bila izoblikovana v bolonjskem procesu, ter zato po prvi stopnji omogoča
tako izhod v delo oziroma zaposlitev kot nadaljevanje študija. Ta program je program prve stopnje, zato še ne omogoča samostojnega opravljanja
strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Temeljni cilj tega študijskega programa je usposobiti
študente za nadaljevanje in dokončanje študija na
drugi stopnji oz. jim s široko temeljno pedagoško
izobrazbo po prvi stopnji omogočiti zaposlitev. Široka paleta področij in dodatne poglobitve znanja
z izbirnimi predmeti diplomantom prve stopnje
omogočajo zaposlovanje in samostojno delovanje
v drugih družbenih dejavnostih ter v svobodnih
poklicih. Poznavanje in razumevanje didaktičnih
značilnosti pouka v prvih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobjih osnovne šole pri slovenščini,
matematiki, naravoslovju, tehniki, družboslovju,
športni vzgoji, likovni vzgoji, glasbeni vzgoji in
zmožnost medpredmetnega povezovanja.

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je usposobiti diplomante
za kakovostno preventivno, razvojno, kompenzatorno, vzgojno ter socialnopedagoško delo s posamezniki, skupinami in skupnostmi pri podpori in
pomoči ljudem v različnih življenjskih obdobjih in
položajih pri obvladovanju življenja. Študijski cilji
obsegajo doseganje usposobljenosti za delovanje v
različnih institucionalnih ali neformalnih okoljih,
kjer socialni pedagogi delujejo. Študijski program
posreduje osnovna teoretična spoznanja, kompetence praktičnega delovanja in raziskovalnega dela
v socialni pedagogiki. Splošen cilj študija je usposobitev za teoretično reflektirano analizo družbenih pojavov, ustanov in strokovnega delovanja v
kontekstu življenjskega prostora posameznika, s
poudarkom na medkulturnem in antidiskriminatornem delu. Pomemben cilj študija je pridobitev
temeljnih in širokih transfernih znanj, ki bodo
diplomantom omogočala, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami dalje iščejo vire in načine
za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih
potrebujejo pri delu.

Trajanje študija: 4 leta

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je usposobiti študente
za kakovostno vzgojno delo z mlajšimi otroki –
predšolskimi in otroki v prvem razredu devetletne
osnovne šole (Zakon o osnovni šoli, 1996) – ter za
sodelovanje z njihovimi starši, sodelavci in drugimi strokovnjaki. Študenti predšolske vzgoje se
v procesu izobraževanja seznanijo z različnimi
pojmovanji otroštva in vzgoje ter pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja s posameznih
področij dejavnosti v vrtcu (Kurikulum za vrtce,
1999). Diplomanti programa morajo znati komunicirati z otroki in odraslimi ter biti sposobni
načrtovati, izvajati in kritično analizirati vzgojno
delo. 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 širokih transfernih znanj,
ki diplomantom omogočajo, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami iščejo vire in načine za
pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih potrebujejo pri delu.

Število kreditnih točk (ECTS): 240
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je usposobiti študente za
kakovostno izvajanje kontinuuma programov inkluzivno vzgojno-izobraževalnega in rehabilitacijskega dela za osebami s posebnimi potrebami
v različnih organizacijskih oblikah, institucionalnih in neformalnih okoljih ter v vseh življenjskih
obdobjih. Študentje specialne in rehabilitacijske
pedagogike v procesu izobraževanja pridobijo:
osnovna teoretična spoznanja in razumevanje temeljnega in specialnega pedagoškega študija ter
rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami, kompetence za praktično delovanje pri preverjanju
in ocenjevanju posebnih potreb ter načrtovanju,
izvajanju in 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 omogočijo izbirni predmeti ter seminarsko in projektno delo
študentov), temeljna znanja, ki omogočajo stalen
profesionalni razvoj v procesu vseživljenjskega
učenja.

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

PR AVNA FAKULTETA

Δ Ekonomski inštitut pravne fakultete
Δ Inštitut za delo
Δ Inštitut za javno upravo
Δ Inštitut za kriminologijo
Δ Inštitut za primerjalno pravo
Poleg navedenih inštitutov kot organizacijska enota fakultete deluje Inštitut za mednarodno pravo
in mednarodne odnose.

UL PEF
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V tako oblikovanem okolju lahko študenti že v
času študija, tudi v tujini, dejavno sodelujejo v
različnih drugih oblikah pridobivanja znanj in
spretnosti, danes pomembnih za opravljanje pravniških poklicev. Udeležba študentov na mednarodnih tekmovanjih je v zadnjem času, na primer, že
uveljavljena (international commercial arbitration
(Dunaj), human rights law (Réné Caassin, Strasbourg), international public law (Jessup, Washington), asylum and humanitarian law and EU law
(ELMC and Central and East EU Moot)), ravno
tako mednarodna izmenjava študentov v okviru
programa LPP-Erasmus.

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
UL PF je ena od ustanovnih članic Univerze v
Ljubljani ter najstarejša in največja pravna fakulteta v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1919, prvo
predavanje na fakulteti pa je imel njen prvi dekan,
prof. dr. Leonid Pitamic. Vse od ustanovitve fakulteta izobražuje pravne strokovnjake, ki zasedajo pomembna mesta v naši družbi in oblikujejo
naše pravno okolje. Danes ima fakulteta prostore
v prenovljeni stavbi in predstavlja kreativno akademsko okolje za visokošolsko izobraževanje na

ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Pravo
Trajanje študija: 4 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 240
Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Pravo je izoblikovati strokovnjaka, ki bo sposoben za samostojno delo v vseh
pravniških poklicih, ki ne zahtevajo opravljanja
pravniškega državnega izpita, študentom s ciljem
opraviti pravniški državni izpit pa nuditi kakovostno podlago za nadaljevanje študija po učnem
načrtu druge stopnje. Tipični poklici za profil diplomanta prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Pravo so v gospodarstvu, upravi
z možnostjo vodenja upravnih postopkov in kot
podporni poklicni v pravosodju.
V prvem letniku so v programu najprej splošni in
uvodni predmeti, ki študentom zagotavljajo širino
izobrazbe in osnovo za študij posameznih pravnih
področij. V prvi letnik spada tudi ustavno pravo,
ki preučuje ustavo kot hierarhično najvišji pravni
akt. Poudarek drugega letnika študija je na kazenskopravnem področju, ki predstavlja enega izmed
nosilnih področij pravnega sistema. Prav tako se
v drugem letniku obravnava zaokroženo področje
delovnega prava in prava socialne varnosti. Tretji letnik se v celoti osredotoča na civilno in gospodarsko
pravo. Četrti letnik pa končuje z javnim pravom; z
upravnim in mednarodnim področjem.
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vseh ravneh. V okviru UL PF delujejo naslednji
inštituti, vsebinsko povezani z delom fakultete:

TEOLOŠKA FAKULTETA

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 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
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Teologija
Trajanje študija: 5 let
Število kreditnih točk (ECTS): 300
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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 na Sveto pismo in izročilo ter

Temeljni cilji programa:
Študijski program 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. Laiki so zaposljivi v cerkvenih službah in v
verski, karitativni, socialni in vzgojni dejavnosti.
Mnogi delajo v javni upravi, na političnem področju in v stikih z javnostjo, v medijih in založniških hišah, kot organizatorji kulturnih in drugih
dogodkov.
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ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE

DVODISCIPLINARNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

Teološki študiji
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Teološki in religijski
študiji
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180
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Temeljni cilji programa:
Diplomant pridobi temeljno znanje iz krščanstva,
drugih religijskih verovanj, kulturne zgodovine
in etike. Usposobi se za znanstveno, teoretično-kritično in metodološko ustrezno obravnavo
omenjenih tem. Pridobi kompetence v biblični,
zgodovinski in teološki hermenevtiki; razločuje
med različnimi religijskimi doktrinami, njihovimi nosilci in pozna njihov družbeni vpliv; pridobi
sposobnost soočanja krščanskih doktrin z doktrinami drugih verstev; prepoznava filozofske tokove
in ideje; zmožen je kritičnega vrednotenja vloge
Cerkve v zgodovinskem, kulturnem, gospodarskem in političnem razvoju v svetu in na Slovenskem; zmožen je iskanja rešitev v cerkvenem pravu in povezovanja s civilnim pravom; prepoznava
različne duhovnosti v zgodovini in v sodobnem
svetu. Program se izvaja v Ljubljani in Mariboru.

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 90
Temeljni cilji programa:
Študijski program se izvaja v povezavi z dvodisciplinarnimi programi Filozofske fakultete UL
in Univerze v Mariboru. Diplomant pridobi temeljno znanje o religijskih, cerkvenih in družbenih razmerah v evropskem prostoru; seznani se z
možnostmi ekumenskega, medverskega dialoga in
razvije čut za teološka vprašanja v sodobni kulturi. Ker to znanje povezuje z drugim predmetnim
področjem, ga to usposablja za interdisciplinarno
mišljenje. Pridobi hermenevtične, kognitivne in
teoretične kompetence, (kompetence v biblični,
zgodovinski in teološki hermenevtiki; razločuje
med različnimi religijskimi doktrinami, njihovimi nosilci in pozna njihov družbeni vpliv; sposoben je soočanja krščanskih doktrin z doktrinami
drugih verstev; prepoznava filozofske tokove in
ideje; zmožen jet kritičnega vrednotenja Cerkve
v zgodovinskem, kulturnem, gospodarskem in
političnem razvoju v svetu in na Slovenskem; razlikuje med različnimi duhovnostmi v zgodovini in
v sodobnem svetu).

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 in
strokovnimi dosežki veterinarske medicine doma
in v tujini. Delovanje UL VF je usmerjeno v pedagoško, znanstvenoraziskovalno in strokovno
operativno delo. Znanstvenoraziskovalno delo je
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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
že drugič pridobila pozitivno mnenje o ustreznosti
izobraževanja od European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) ter
od European Commitee of Veterinary Education
(ECOVE), kar daje fakulteti mednaroden ugled
in priznanje.

UL VF
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ENOVITI MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM
DRUGE STOPNJE
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

Veterinarstvo
Trajanje študija: 6 let
Število kreditnih točk (ECTS): 360
Temeljni cilji programa:
Cilj programa je pridobitev medicinsko-veterinarskih znanj, potrebnih za samostojno reševanje
strokovnih vprašanj pri preprečevanju pojavljanja,
širjenja in izkoreninjenju živalskih kužnih bolezni,
preprečevanju prenosa kužnih bolezni, nevarnih
za živali in ljudi, v veterinarskem javnem zdravstvu, pri pridobivanju in predelavi neoporečne,
zdrave hrane, predvsem živalskega izvora, zdravljenju ekonomskih in ljubiteljskih vrst živali, skrbi za
dobro počutje živali ter varstvu okolja z veterinarsko-medicinskega 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, povezanih z veterinarstvom, 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, poznavanje osnov reje živali in reprodukcije.

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 nji-hov prenos v prakso. UL ZF izvaja prvostopenjske univerzitetne in visokošolske strokovne
študijske programe in študijske programe druge
stopnje na osmih zdravstvenih področjih.

135

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Sanitarno inženirstvo
Trajanje študija: 4 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 240

UL ZF
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Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je diplomantu podati
znanje, veščine in miselnost za delovanje na higienskem, epidemiološkem in zdravstveno-ekološkem področju s ciljem usposobiti ga za obvladovanje higienskih procesov v delovnem in bivalnem
okolju ter za varovanje človeka pred škodljivimi
vplivi okolja, za varovanje okolja pred škodljivimi posegi človeka in izboljšanje kakovosti okolja
za človekovo zdravje in blaginjo. Diplomant ima
znanja iz znanstvenih in teoretičnih osnov stroke, zna povezati teorijo in prakso, sposoben se je
vključiti v raziskovalno delo na svojem področju,
zna reševati probleme v ožjih in širših kontekstih,
zna povezovati znanje in razumevanje na profesionalen način, sposoben je analize, sinteze, obvladovanja in predvidevanja rešitev ter posledic
pojavov pri higiensko-tehničnih, epidemioloških,
zdravstveno-ekoloških in socialno-medicinskih
dejavnostih, sposoben je pridobivati, upravljati
in kritično presojati informacije in profesionalno sklepati, sposoben se je samostojno odločati,
pozna strokovno terminologijo, sposoben je raziskovanja v vzgoji in izobraževanju pri sanitarnem
inženirstvu in zna komunicirati s strokovnjaki iste
in drugih strok.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Babištvo

Delovna terapija

Fizioterapija

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Temeljni cilj programa:
Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Babištvo je usposobiti strokovnjaka,
diplomirano babico/diplomiranega babičarja za
delo v ginekologiji in reproduktivnem zdravstvenem varstvu: predporodne, obporodne in poporodne ravni. Visokošolski strokovni študijski
program Babištvo temelji na dejavnostih babic, ki
jih predpisujejo sektorske direktive EU, načelih
evropskega visokega šolstva (Bolonjski deklaraciji),
Zakonu o visokem šolstvu RS, potrebah populacije, upošteva pa tudi sodobne trende razvoja stroke
in predvidene potrebe v prihodnosti, dosedanje
delo in izkušnje babic ter drugih zdravstvenih delavcev na obravnavanem področju, smernice SZO
o varovanju in pospeševanju zdravja (cilji SZO za
21. stoletje) in pobude profesionalnih organizacij
(International Confederation of Midwives – ICM,
European Association of Midwives –EMA, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester –
babic).

Temeljni cilj programa:
Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Delovna terapija je usposobiti strokovnjaka, ki bo razumel človekovo delovanje pri
skrbi za samega sebe, na produktivnem področju
in področju prostega časa, v kontekstu okolja. Diplomant delovne terapije je sposoben samostojne
izvedbe delovnoterapevtskega procesa, kritičnega
razmišljanja in analitičnega reševanja problemov,
razume osnove raziskovalnega dela in pomen le-tega za razvoj stroke, pozna delovanje zdravstvenega
in socialnega sistema v Sloveniji. Predmetnospecifične kompetence, ki jih diplomanti pridobijo s
programom, omogočajo takojšnjo uspešno vključitev v delovni proces tudi na podlagi pridobljenih
znanj iz menedžmenta, medosebnih interakcij in
sposobnosti skupinskega dela.

Temeljni cilj programa:
Cilj študijskega programa je oblikovanje diplomanta, ki bo sposoben uporabe teoretičnih znanj
pri razvijanju, vzdrževanju in obnovi gibanja ter
funkcijskih sposobnosti zdravih ljudi in ljudi z
omejenim, prizadetim ali okvarjenim gibanjem
in/ali funkcijsko sposobnostjo zaradi bolezni
ali poškodbe v vseh starostnih obdobjih. Diplomant je sposoben samostojno opravljati delo pri
načrtovanju, organiziranju, vodenju, izvajanju in
nadziranju fizioterapevtskega procesa na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Tako široko področje
delovanja zahteva poleg razumevanja in poznavanja nastanka, razvoja in posledic takih stanj tudi
poznavanje metod ocenjevanja funkcij telesnih
sistemov, razumevanje dobljenih podatkov in na
osnovi teh ustrezno izbiro in pravilno uporabo fizioterapevtskih postopkov.
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ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJ

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

Laboratorijska zobna
protetika

Ortotika in protetika

Radiološka tehnologija

Zdravstvena nega

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS):180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Temeljni cilj programa:
Diplomanti ortotike in protetike so delavci zdravstvene stroke, ki opravljajo tehnične postopke
diagnosticiranja neposredno na pacientu. Diplomanti imajo primerno osnovno znanje iz
zdravstvenih predmetov, ki jim omogoča boljše
razumevanje najpogostejših znakov osnovnih patoloških procesov, ki se lahko pojavijo v razvojni
dobi, pri odraslih in v starosti. Diplomanti morajo
poleg slovenskega poznati vsaj en jezik Evropske
unije, in sicer terminologijo svoje stroke za izmenjavo osnovnih informacij. Ortotik in protetik zna
zdravstveno razmišljati in inženirsko pristopiti k
reševanju problemov. Pri svojem delu povezuje pridobljeno medicinsko tehnično znanje in ga zna
uporabiti tako v preventivi kot v praksi in izdelavi
tehničnih pripomočkov.

Temeljni cilj programa:
Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa Radiološka tehnologija je strokovnjak na vseh treh področjih radiološke tehnologije
(diagnostična in intervencijska, nuklearnomedicinska in radioterapevtska tehnologija), ki lahko
samostojno opravlja poklic. Delo diplomiranega
inženirja radiološke tehnologije ni samostojno,
ampak timsko delo, ki ga v osnovni enoti sestavljata zdravnik specialist radiolog in diplomirani
inženir radiološke tehnologije. Zdravnik je odgovoren za klinični del radiološkega posega, inženir
pa za tehnološki del. Diagnostična in intervencijska tehnologija obsega klasično rentgensko slikanje skeleta, prebavil, sečil in rodil, prsnih organov,
računalniško tomografijo, magnetnoresonančno
tomografijo in interventne radiološke posege.

Temeljni cilj programa:
Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega je
usposobiti strokovnjaka, diplomirano medicinsko
sestro/diplomiranega zdravstvenika, za delo na
vseh ravneh zdravstvenega varstva. Visokošolski
strokovni študijski program zdravstvene nege temelji na dejavnostih diplomiranih medicinskih
sester/diplomiranih zdravstvenikov, ki jih predpisujejo sektorske direktive EU, na načelih evropskega visokega šolstva (Bolonjski deklaraciji), Zakonu o visokem šolstvu RS, potrebah populacije,
upošteva pa tudi sodobne trende razvoja stroke in
predvidene potrebe v prihodnosti, dosedanje delo
in izkušnje diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov ter drugih zdravstvenih
delavcev na obravnavanem področju, smernice
SZO o varovanju in pospeševanju zdravja (cilji
SZO za 21. stoletje) in pobude profesionalnih organizacij (International Council of Nurses – ICN,
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije).

Temeljni cilj programa:
Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Laboratorijska zobna protetika je
usposobiti strokovnjake na vseh področjih dentalne tehnologije. Poleg vsebin iz strokovnega tehnološkega področja so vanj vključene tudi vsebine,
ki razvijejo ustrezen sodoben pristop do pacienta
in do odnosa pri ustvarjanju njegove stomatoprotetične restavracije. Laboratorijska zobna protetika je veja zdravstva, pri kateri sta tehnologija in
doktrina v zadnjih letih zelo napredovali. Osnovni
tim v zobozdravstvu sestavljata zobozdravnik, ki
opravlja klinični del posegov v ustni votlini, in inženir zobne protetike, ki opravi tehnološki del, ob
upoštevanju veljavne zakonodaje in moralno-etičnih meril, katerih vsebina je enaka za vse izvajalce
zdravstvenega varstva. Diplomant laboratorijske
zobne protetike zna povezovati teoretično znanje
iz različnih področij s praktičnimi izkušnjami pri
delu za paciente. Obvlada teoretično in praktično
znanje za samostojno opravljanje dela v interdisciplinarnem timu pri izvajanju načrtovanja in izvedbe ustrezne zobne restavracije, ob tem pa zna tudi
ocenjevati in zadovoljevati pacientove potrebe ob
upoštevanju načel profesionalne etike. Zna voditi
in organizirati lastno delo ter organizirati delovni proces v zobnem laboratoriju in se je sposoben
vključevati v raziskovalno delo na svojem poklicnem področju.
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE
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