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Spoštovane bodoče študentke in študenti,
Fakulteta za humanistične študije je bila ustanovljena leta 2000 in je ustanovna članica Univerze na Primorskem. Diplomanti fakultete so široko razgledani in izobraženi humanisti in družboslovci, kar jim omogoča dobre zaposlitvene možnosti. Študijski programi so prepoznavni po možnosti izbiranja predmetov po lastnem interesu
in po študiju v manjših skupinah, kar študentom omogoča maksimalno sodelovanje z
učitelji. Študenti pri nas niso le številke, ampak enakovredni sogovorniki znotraj akademske skupnosti. Fakulteta ima nove prostore z učilnicami, opremljenimi v skladu
s sodobnimi standardi.
Na Fakulteti za humanistične študije izvajamo študijske programe s področij humanistike, družboslovja in umetnosti. Razpisujemo enopredmetne in dvopredmetne dodiplomske študijske programe, ki so sodobni ter prilagojeni tako interesom
študentov kot tudi potrebam na trgu. Poleg predmetnih vsebin v okviru vpisanega,
osnovnega študijskega programa lahko študenti izbirajo med predmeti drugih študijskih programov znotraj fakultete ali na drugih fakultetah v tujini.
Na fakulteti aktivno sodelujemo s tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami ter tako študentom v okviru izmenjav ponujamo možnosti študija in opravljanja
praktičnega usposabljanja na tujih univerzah, udeležbo na poletnih šolah in konferencah. Pogosta so gostovanja priznanih tujih predavateljev in raziskovalcev v okviru študijskega procesa.
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Prepoznavni smo po študiju v manjših skupinah, svoji dinamičnosti, usmerjenosti v
prihodnost, odprtem odnosu med učitelji, tutorji in študenti ter po ustvarjalnih, kritično mislečih, angažiranih učiteljih in študentih. Študij na dodiplomski ravni ponuja
možnost aktivnega raziskovanja, individualnega sodelovanja s profesorji ter pridobivanja praktičnih znanj, ki študenta usposobijo za strokovno delovanje na različnih
področjih.
Diplomanti fakultete so zaposljivi na področju raziskovanja, izobraževanja, svetovanja, analiz, načrtovanja, upravljanja projektov in mednarodnega sodelovanja. Odvisno od izbire študijskega programa se lahko zaposlijo v medijih, založništvu, muzejih, arhivih, kot analitiki, načrtovalci, kartografi in strokovni sodelavci v zasebnih in
javnih podjetjih, državni upravi, prevajalskih agencijah ter drugih javnih ali gospodarskih organizacijah in mednarodnih ustanovah.
Diplomanti 1. stopnje lahko študij nadaljujejo na številnih magistrskih programih
naše fakultete. Študentom so na voljo nepedagoški in pedagoški študijski programi
2. stopnje in tudi številni doktorski programi.
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magistrski študijski programi 2. stopnje
Magistrski študijski program 2. stopnje Arheološka dediščina Sredozemlja
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Geografija - Zgodovina
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doktorski študijski programi 3. stopnje
Doktorski študijski program 3. stopnje Antropologija
Doktorski študijski program 3. stopnje Arheologija
Doktorski študijski program 3. stopnje Geografija
Doktorski študijski program 3. stopnje Slovenistika
Doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje kulturnih virov in arhivov
Doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje različnosti
Doktorski študijski program 3. stopnje Zgodovina Evrope in Sredozemlja
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Univerzitetni študijski programi 1. stopnje:
Geografija,
Italijanistika,
Medijski študiji,
Medkulturno jezikovno posredovanje,
Slovenistika,
Zgodovina.

Dvopredmetni univerzitetni študijski programi 1. stopnje
(študent izbere dva od navedenih programov):
Antropologija,
Arheologija,
Geografija,
Kulturna dediščina,
Zgodovina.

Magistrski študijski programi 2. stopnje:
Arheološka dediščina Sredozemlja,
Geografija,
Italijanistika,
Jezikovno posredovanje in prevajanje,
Komuniciranje in mediji,
Kulturni študiji in antropologija,
Zgodovina.
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Pedagoški magistrski študijski programi 2. stopnje
(v sodelovanju z UP PEF):
Italijanistika,
Slovenistika,
Geografija - Zgodovina (dvopredmetni program),

Interdisciplinarni magistrski študijski programi 2. stopnje

Dediščinski turizem (v sodelovanju z UP FTŠ),
Management trajnostnega razvoja (v sodelovanju z UP FM, UP FTŠ in UP FVZ),
Politologija (v sodelovanju z UP FM),

Doktorski študijski programi 3. stopnje
Antropologija,
Arheologija,
Geografija,
Slovenistika,
Upravljanje različnosti,
Upravljanje kulturnih virov in arhivov,
Zgodovina Evrope in Sredozemlja.
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Univerzitetni študijski program 1. stopnje Geografija
Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni študijski program Geografija se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in
izpit iz maturitetnega predmeta geografija; če je kandidat navedeni predmet
že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli drugega maturitetnega
predmeta;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu 		
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi					
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					
- uspeh pri maturitetnem predmetu				

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Predstavitev programa
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Geografija je sodoben, aplikativen in na
študenta osredotočen študij z najdaljšo tradicijo na fakulteti, ki je organiziran v obliki predavanj, vaj, seminarjev, terenskih vaj, samostojnih učnih enot - terenskih seminarjev (Istra, Zahodna in Srednja Evropa, Slovenija z zamejstvom in JV Evropa) in
praktičnega usposabljanja. Študenti pridobijo splošno geografsko izobrazbo in vpo11

gled v razvoj in stanje geografske vede. Praktična znanja s področja geografskih informacijskih sistemov (GIS) in tematske kartografije (trije predmeti), terenskih in
kabinetnih metod geografskega raziskovanja ter izkušnje, ki jih študenti pridobijo na
praksi pri partnerskih ustanovah, so pomembne kompetence diplomantov geografije. Nekoliko večji je poudarek na vsebinah, povezanih z morjem, krasom in turizmom ter geografskimi problemi območij raznovrstnih stikov (med državami, jeziki,
kulturami itn.). Pri programu sodelujejo mednarodno uveljavljeni raziskovalci z Geografskega inštituta Antona Melika (Ljubljana) in Inštituta za raziskovanje krasa (Postojna) Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Program odlikuje velika izbirnost
(7 izbirnih predmetov v treh letih), predavatelji uporabljajo e-učilnico ter v pedagoško delo vključujejo tudi raziskovanje v okviru lastnih projektov. Študenti so organizirani v Društvu prijateljev geografije Koper, ki je del evropskega združenja mladih geografov EGEA, kar študentom omogoča sodelovanje na različnih domačih in
mednarodnih kongresih, delavnicah, izmenjavah itn. Diplomanti lahko študij nadaljujejo na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Geografija, ki je usmerjen v
prostorsko planiranje, ali na dvopredmetnem pedagoškem magistrskem študijskem
programu Geografija - Zgodovina. Geograf bo našel zaposlitev kot analitik, načrtovalec, kartograf ali strokovni delavec v zasebnih in javnih ustanovah, kjer je zaželeno
poznavanje naravnih, družbenih in prostorsko razvojnih problemov ter procesov.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov diplomirani geograf (UN) oz. diplomirana geografinja (UN)
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Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Uvod v družbeno geografijo

6

Uvod v fizično geografijo

6

Metodologija geografskega raziskovanja

6

Angleški jezik 1

6

Regionalna geografija sveta

6

Splošna geografija Slovenije

6

Kvantitativne metode v geografiji in uvod v GIS

6

Izbirni predmeti
3 predmeti (obvezni predmeti 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ)

3x6

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Geografija poselitve in prebivalstva

6

Geomorfologija in klimatogeografija

6

Angleški jezik 2

6

GIS in tematska kartografija

6

Politična geografija

6

Terenski seminar Jugovzhodna Evropa

3

Izbrane teme iz regionalne geografije Evrope

6

Terenski seminar Slovenija z zamejstvom

3

Izbirni predmeti
1 notranje izbirni predmet

6

1 zunanje izbirni predmet

6

1 notranje ali zunanje izbirni predmet

6
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3. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Hidrogeografija in geografija morij

6

Ekonomska in socialna geografija

6

Statistične metode v GIS-u

6

Praktično usposabljanje

3

Terenski seminar Zahodna in Srednja Evropa

3

Regionalno planiranje

6

Regionalna geografija Slovenije

6

Terenski seminar Istra

3

Zaključno delo

3
Izbirni predmeti

1 notranje izbirni predmet

6

1 zunanje izbirni predmet

6

1 notranje ali zunanje izbirni predmet

6

Notranjeizbirni predmeti

ECTS

Biogeografija

6

Geologija krasa ter kraške jame in vode

6

Geografija naravnih nesreč

6

Pokrajinska in humana ekologija

6

Uporabna družbena geografija

6

Naravni in družbeni viri v turizmu

6

Uporabna geografija v regionalnem razvoju

6
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Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Italijanistika
Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni študijski program Italijanistika se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in
izpit iz maturitetnega predmeta tuji jezik - italijanščina ali italijanščina kot jezik okolja na narodno mešanem območju; če je kandidat navedeni predmet
že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli drugega maturitetnega
predmeta;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c ) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu		
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri poklicni maturi					
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					
- uspeh pri maturitetnem predmetu				

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Predstavitev programa
Štiriletni univerzitetni študijski program Italijanistika študentom omogoča pridobitev ustreznega jezikovnega in strokovnega znanja s preučevanjem teoretičnih in metodoloških konceptov o italijanščini kot tujem in dru15

gem jeziku, italijanske književnosti v matični deželi in svetu ter medkulturne
jezikovne komunikacije. Poleg obvladovanja italijanščine kot tujega oz. drugega jezika ter kulturne dediščine in vrednot, je za uspeh tujejezičnega komuniciranja izredno pomembno poznavanje družbeno (s kulturo) določenih pravil o verbalnem in neverbalnem obnašanju. Slednje je eden od pogojev za učinkovito
sporazumevanje v določeni jezikovni skupnosti, še zlasti v večkulturnih okoljih.
Študent italijanistike bo zato spoznaval tudi sporazumevalna pravila na stičnih jezikovnih območjih (dvojezičnost in jezikovne zvrsti). Poznavanje narečij in zvrsti jezikovnih skupnostih v slovensko-italijanskem stičnem prostoru, ob slovenščini kot
indikatorju kulturne reference in zavesti o jeziku, bo študentom s pomočjo kontrastivne analize omogočilo vpogled v jezikoslovje kot znanstveno vedo. Opremljen z
znanjem in metodologijo humanističnega raziskovanja bo študent ustrezno pripravljen za raziskovalno delo med študijem in po njem. Soudeležba v evalvaciji lastnih
dosežkov študija (jezikovni portfolio) pa bo študentom pomagala utrditi zavest o lastnem znanju in sposobnostih spremljanja lastne študijske poti.
V izbirnem delu programa in ob učenju nekaterih jezikov EU (francoščina, nemščina)
ter uporabi angleščine kot »lingue france« in slovenščine kot drugega in tujega jezika, bo imel diplomant dodiplomskega študija dovolj temeljnih znanj jezikoslovja, da
se bo lahko usmeril v podiplomski študij (magisterij in doktorat) s področij teoretskega jezikoslovja, medkulturne jezikovne komunikacije in pedagogike.
Program bo sledil disciplini področja, vendar bo v svoji izvedbi in s pomočjo izmenjav z Università Ca’ Foscari iz Benetk nov in privlačen za prostor Severnega Sredozemlja in Srednje Evrope.
Trajanje študija štiri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 240 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov diplomirani italijanist (UN) oz. diplomirana italijanistka (UN)
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Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Tuj jezik: Angleščina 1

6

Italijanska književnost 1

6

Uvod v jezikoslovje

6

Besediloslovje

6

Moderni italijanski jezik 1

6

Slovnica italijanskega jezika 1 - oblikoslovje in skladnja

6

Izbirni predmeti
3 predmeti (obvezni predmeti 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ)
1 notranje izbirni predmet

3x6
6

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Moderni italijanski jezik 2

6

Italijanska književnost 2

6

Slovnica italijanskega jezika 2 - skladnja

6

Fonetika in fonologija italijanskega jezika

3

Latinski jezik

6

Tuji jezik: Angleščina 2

3
Izbirni predmeti

5 predmetov (3 notranje izbirni in 2 zunanje izbirna predmeta)

5x6
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3. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Moderni italijanski jezik 3

6

Italijanska književnost 3 – sodobna književnost in književnost ob meji

6

Slovnica italijanskega jezika 3 – skladnja in semantika

6

Romansko jezikoslovje in zgodovina italijanskega jezika

6

Ustno in pisno sporočanje

3

Tuji jezik: Angleščina 3

3
Izbirni predmeti

5 predmetov (3 notranje izbirni in 2 zunanje izbirna predmeta)

5x6

4. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Slovnica italijanskega jezika 4 – kontrastna analiza

6

Italijansko jezikoslovje - dialektologija

6

Sociolingvistika

6

Teorija in tehnike medkulturne komunikacije

6

Diplomski seminar

3

Študijska praksa

3

Diplomsko delo
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3 izbirni predmeti modula (študent izbere enega od ponujenih modulov)

12

18

Modul Italijanščina v izobraževanju

ECTS

Didaktika italijanskega jezika

6

Didaktika književnega pouka in kulture

3

Multimedijske in učne tehnologije pri poučevanju italijanščine

3

Modul Medkulturna komunikacija

ECTS

Jezikoslovni vidiki prevajanja (ITA)

6

Medkulturni vzorci sporazumevanja in jezikovni portfolijo

3

Jeziki kot medkulturna izkušnja

3

Notranjeizbirni predmeti

ECTS

Mladinska književnost

6

Italijanska književnost in film

6

Psiholingvistika

6

Leksikografija in leksikologija italijanskega jezika

6

Filozofija jezika

6

Komuniciranje in mediji v italijanskem jeziku

6

Korpusna metoda v mikrojezikih

6

Strokovni jezik literarne kritike

6

Italijanska dramatika

6

Kot notranje izbirni predmet si študent lahko izbere tudi katerikoli predmet
študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje UP FHŠ, ki se izvaja
v tujem jeziku

6
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Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Medijski študiji
Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni študijski program prve stopnje Medijski študiji se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in
izpit iz maturitetnega predmeta sociologija; če je kandidat navedeni predmet
že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli drugega maturitetnega
predmeta;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c ) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu		
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri poklicni maturi					
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					
- uspeh pri maturitetnem predmetu				

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Predstavitev programa
Medijski študiji so enopredmetni univerzitetni študijski program 1. stopnje, ki se izvaja na Oddelku za medijske študije Fakultete za humanistične študije Univerze na
Primorskem. Program študentom ponuja osnovna znanja s področja komunicira20

nja, medijev in sodobne medijske kulture. V predavanjih, seminarjih in vajah študenti spoznavajo komunikološke, sociološke, etične, pravne, filozofske, antropološke,
jezikoslovne ter kulturološke vidike množičnih medijev. Študij prispeva k razumevanju sodobnih sredstev sporočanja, procesov oblikovanja informacij, načinov njihovega predvajanja ter vpliva na informiranost, kulturno potrošnjo, oblikovanje osebne identitete, politično izbiro in različna druga področja človekovega življenja. Študij
traja tri leta, po uspešno zaključenem študiju pa si študenti pridobijo strokovni naslov diplomant medijskih študijev oziroma diplomantka medijskih študijev.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov diplomant medijskih študijev (UN)
oz. diplomantka medijskih študijev (UN)

Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Angleški jezik 1

6

Osnove medijskih študijev in komunikoloških teorij

6

Zgodovina medijev

6

Uvod v socialno in politično psihologijo

6

Slovenski pravopis

6

Epistemologija in metodologija raziskovanja medijev

6

Medijska industrija

6
Izbirni predmeti

3 zunanje izbirni predmeti

3x6

21

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Angleški jezik 2

3

Trženje in tržno komuniciranje

6

Kultura in mediji

6

Digitalni mediji in družba

6

Televizija

6

Študijska praksa

3
Izbirni predmeti

5 predmetov (4 notranje izbirni in 1 zunanje izbirni predmet)

5x6

3. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Angleški jezik 3

3

Glasba in mediji

6

Komuniciranje in politika

6

Politika in ekonomija medijev

6

Mediji in manjšine

6

Medijsko pravo

6

Zaključno seminarsko delo

3
Izbirni predmeti

4 predmeti (3 notranje izbirni in 1 zunanje izbirni predmet)
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4x6

Notranje izbirni predmeti

ECTS

Človekove pravice

6

Italijanska književnost in film

6

Javnost, komuniciranje, konflikt

6

Kreativno pisanje

6

Psihološki vidiki komuniciranja

6

Teorija in praksa tiskanih medijev

6

Mediji in nova družbena gibanja

6

Medijski spektakli

6

Družbene dinamike v kibernetskem prostoru

6

Praktikum medijskega branja in pisanja

6

Družbena odgovornost medijev

6

Propaganda in film

6

Psihologija medijev

6

Arheološka dediščina Slovenije

6

Javno razumevanje znanosti

6

Uvod v uredniško delo in založništvo

6
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Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Medkulturno jezikovno posredovanje
Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta angleški jezik; če je kandidat navedeni predmet
že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz drugega maturitetnega predmeta.
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c ) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu		
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
				

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri poklicni maturi					
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
				
- uspeh pri maturitetnem predmetu				

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Predstavitev programa
Študij Medkulturno jezikovno posredovanje razvija sporazumevalno zmožnost v štirih jezikih, študenti spoznajo ključne medkulturne specifike, usvojijo tehnike pre24

vajanja in se naučijo uporabljati prevajalska orodja. Posebnost študija je obvezna
praksa v tujini. Pridobljene kompetence omogočajo diplomantom zaposlitev v vlogi prevajalcev, jezikoslovcev in večjezičnih strokovnih kadrov. Študenti se lahko odločijo za smeri angleščina - italijanščina in angleščina - francoščina, kot lektorat pa izberejo tretji tuji jezik: ruščino, kitajščino ali španščino.
Študenti lahko študij nadaljujejo v magistrskem programu Jezikovno posredovan
je in prevajanje. V dveletnem študijskem programu pridobijo ustrezno jezikoslovno in prevajalsko znanje s preučevanjem teoretičnih in metodoloških konceptov
prevajanja, po opravljenih obveznostih pa strokovni naziv magister/magistrica prevajanja. Študenti lahko izbirajo med dvema jezikovnima smerema: angleščina - francoščina in angleščina - italijanščina, poleg temeljnih študijskih vsebin pa izbirajo tudi
med področnimi moduli: prevajanjem družboslovnih in humanističnih, pravnih ali
poslovnih besedil.
Študijski smeri angleščina - italijanščina in angleščina - francoščina
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov diplomirani mediator jezikov in kultur (UN)
oz. diplomirana mediatorka jezikov in kultur (UN)

Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Moderni angleški jezik 1

6

Moderni angleški jezik 2

6

Uvod v jezikoslovje

6

Pravopis in pravorečje

6

Moderni francoski jezik 1/Moderni italijanski jezik 1

6
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1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti
Moderni francoski jezik 2/Slovnica italijanskega jezika 1

ECTS
6

Izbirni predmeti
2 zunanje izbirna predmeta

2x6

2 lektorata (kitajščina/ruščina/španščina)

2x6

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Angleščina kot strokovni jezik

6

Angleški jezik v medkulturnem položaju

6

Jezikovni viri

6

Osrednji vidiki prevajanja

6

Francoščina kot strokovni jezik/Moderni italijanski jezik 2

6

Francoski jezik v medkulturnem položaju/Slovnica italijanskega jezika 2

6

Izbirni predmeti
2 zunanje izbirna predmeta

2x6

2 lektorata (kitajščina/ruščina/španščina)

2x6

3. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Angleško-slovenska kontrastiva

6

Francosko-slovenska kontrastiva/Italijansko-slovenska kontrastiva

6

Sodobne anglofonske kulture

6

Sodobne frankofonske kulture/Sodobne italofonske kulture

6

Študijska praksa

12

Diplomsko delo

6
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3. letnik (60 ECTS)
Izbirni predmeti
3 predmeti (1 notranje izbirni in 2 zunanje izbirna predmeta)
Notranje izbirni predmeti

3x6
ECTS

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

6

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

6

Jezikoslovni vidiki prevajanja

6

Izzivi Vzhodne Azije

6

Digitalna besedila

6

Psihogeografija, literatura in film

6

Diskurzi sodobne Rusije

6

Kitajščina 1, 2, 3, 4

6

Ruščina 1, 2, 3, 4

6

Španščina 1, 2, 3, 4

6
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Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Slovenistika
Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni študijski program Slovenistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz
enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga
je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu 		
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri poklicni maturi					
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					
- uspeh pri maturitetnem predmetu				

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Predstavitev programa
Prvostopenjski študijski program Slovenistika izobražuje študente za splošno slovenistično izobrazbo, kar pomeni, da si diplomanti pridobijo strokovno in poglobljeno
znanje o razvoju in sedanjem stanju slovenskega jezika, književnosti in kulture. Ob
tem pa se usposobijo za poklicno delovanje kot lektorji oziroma za delo v založni28

štvu ali se pripravijo za nadaljevanje študija na pedagoškem drugostopenjskem študiju. Pri jezikovnih predmetih študenti spoznavajo ravni in zgodovino slovenskega jezika, se naučijo uporabljati sodobne jezikovne vire in pripomočke, pridobijo znanje
s področja jezikoslovja ter didaktična znanja za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. Pri književnih predmetih pa se podrobno seznanijo z razvojem slovenske in svetovne književnosti, z gradnjo literarnih besedil in drugimi literarno-teoretskimi problemi, urijo pa se lahko tudi v literarni kritiki in ustvarjanju leposlovja.
Izbirne vsebine si odberejo med predmeti drugih jezikoslovnih in humanističnih programov na Fakulteti ter na Univerzi na Primorskem, pri izbiri pa jim glede na njihova zanimanja lahko pomagajo tutorji. Posebnost programa so predmeti, ki skupaj s
prakso študente izurijo v uredniških in založniških veščinah, tako da so zmožni sodelovati pri izdelavi knjig in tiskovin, od ravni lektoriranja do njihove tehnične postavitve v e-obliki ali za natis. Študij diplomantom daje osnove za delo v kulturnih in
javnih, pa tudi v gospodarskih ustanovah, še posebej digitalnem založništvu. Zaposlijo se lahko kot lektorji, prevajalci, pisci besedil, uredniki in oblikovalci tekstov, novinarji, sodelavci v kulturnih in izobraževalnih ustanovah, založništvu, medijih, oglaševalskih agencijah itn.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov diplomirani slovenist (UN) oz. diplomirana slovenistka (UN)
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Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Uvod v jezikoslovje

6

Pisanje strokovnih in znanstvenih besedil

6

Uvod v književnost

6

Tuj jezik - angleščina

6

Glasoslovje

6

Oblikoslovje

6

Književnost I: starejša slovenska književnost

6

Pravopis in pravorečje

6

Literarna stilistika in struktura literarnega dela

6

Svetovna književnost 1: od začetkov do renesanse

6

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Zgodovina slovenskega jezika

6

Sociolingvistika

6

Svetovna književnost 2: od renesanse do sodobnosti

6

Skladnja

6

Književnost II: slovenska književnost od romantike do moderne

6

Jezikovni viri

6

Uvod v uredniško delo in založništvo

6

Pomenoslovje in besedotvorje

6
Izbirni predmeti

2 predmeta (1 zunanje izbirni in 1 notranje izbirni predmet)
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2x6

3. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti
Lektoriranje
Besediloslovje
Dialektologija
Slovenska poezija od moderne do sodobnosti
Slovenska dramatika od moderne do sodobnosti
Retorika in argumentacija
Priprava besedil za izdajo
Slovenska proza od moderne do sodobnosti
Poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika
Študijska praksa
Zaključno seminarsko delo
Izbirni predmeti
1 zunanje izbirni predmet
Notranje izbirni predmeti – 2. In 3. letnik

ECTS
6
6
6
3
3
6
6
3
6
3
6
6
ECTS

Jezikoslovni vidiki prevajanja

6

Literarna kritika in kreativna besedila

6

Teorija in praksa tiskanih medijev

6

Slovenska zgodovina, kultura, literatura in družba

6

Notranje izbirni predmeti – lektorati

ECTS

Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik 1 - osnovna raven (A1)

6

Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik 2 - nadaljevalna raven (A2)

6

Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik 3 - nadaljevalna raven (B1)

6

Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik 4 - izpopolnjevalna raven (B2)

6

Ruski jezik - začetna raven (A1, A2)

6

Ruski jezik - nadaljevalna raven (B1)

6
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Univerzitetni študijski program 1. stopnje Zgodovina
Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina; če je kandidat ta predmet že opravil
pri poklicni maturi, pa izpit iz enega od maturitetnih predmetov: filozofija, geografija ali sociologija;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri poklicni maturi					
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					
- uspeh pri maturitetnem predmetu				

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Predstavitev programa
Študij zgodovine na UP FHŠ je usmerjen v problemsko poznavanje in obravnavanje
zgodovine. Študijski program Zgodovina ponuja pregled vseh zgodovinskih obdobij ter združuje raziskave svetovne in evropske zgodovine s posebnim poudarkom
na Sredozemlju in na celotnem slovenskem etničnem prostoru. Študentom omogoča spoznavanje preteklosti z različnih vidikov: političnega, gospodarskega, pravnega,
32

kulturnega in socialnega ter razvija zavest o njihovi prepletenosti. Ponuja izkustveno
izobraževanje, saj spodbuja razpravo o interpretaciji zgodovinskih dogodkov, procesov in teorij, podprto s historičnimi viri, omogoča pa tudi visoko stopnjo individualizacije študija prek seminarskih nalog in drugega samostojnega dela študentov.
Študenti pridobijo mednarodno primerljiva znanja s področja zgodovine, seznanijo se s temeljnimi dilemami in perspektivami stroke ter z različnimi raziskovalnimi
in interpretativnimi metodami. Hkrati izoblikujejo sposobnost samostojne, kritične
obravnave zgodovinskih dogodkov in procesov ter pridobijo praktična znanja, po
zaključku študija pa možnosti zaposlitve na širšem področju kulture, v turizmu, medijih, državni upravi, vladnih in nevladnih organizacijah, svetovalnih dejavnostih idr.
Oddelek za zgodovino izvaja pedagoško delo na dodiplomski in podiplomski ravni.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov diplomirani zgodovinar (UN) oz. diplomirana zgodovinarka (UN)

Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Tuj jezik I: Angleščina

6

Zgodovina antike

6

Vzpon in propad kulturni in gospodarskih središč Sredozemlja

6

Zgodovina srednjega veka

6

Teorije in metodologije zgodovinopisja

6

Izbirni predmeti
5 predmetov (obvezni predmeti 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ)

5x6
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2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Ekonomska in socialna zgodovina novega veka

6

Zgodovina slovenskih dežel do konca 18. stoletja

6

Zgodovina 19. stoletja

6

Zgodovina vsakdanjega življenja

6

Pomožne zgodovinske vede

6

Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja (17.-19. stoletje)

6

Izbirni predmeti
4 notranje izbirni predmeti

4x6
3. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Zgodovina Slovencev v 19. in 20. stoletju

6

Totalitarne in avtoritarne ideologije 20. stoletja

6

Zgodovina Istre in Primorske

6

Zgodovina 20. stoletja

6

Svetovne vojne in evropska družba 20. stoletja

6

Študijska praksa

3

Zaključno delo

9
Izbirni predmeti

3 predmeti (2 notranje izbirna in 1 zunanje izbirni predmet)
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3x6

Notranje izbirni predmeti

ECTS

Arhivistika, muzeologija in konservatorstvo

6

Balkan med visokim srednjim vekom in 1. svetovno vojno

6

Umetnostna zgodovina sredozemske Evrope

6

Gospodarska zgodovina

6

Kultura humanizma in renesanse

6

Kulture vzhodnega Sredozemlja

6

Zgodovina slovansko-romanske meje

6

Tuj jezik I: Angleščina II

6

Zgodovina religij

6

Tuj jezik I: Angleščina III

6

Pregledna zgodovina neevropskih dežel

6

Dvopredmetni univerzitetni študijski program
1. stopnje Antropologija
Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Antropologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz
enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga
je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.
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Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c ) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
				

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri poklicni maturi					
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					
- uspeh pri maturitetnem predmetu				

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Predstavitev programa
Program Antropologija je oblikovan skladno s potrebo po širjenju socialno- ter kulturno-antropološkega znanja o družbi in kulturi, ki jo razumemo prvenstveno kot
obliko človeškega vedenja v interakciji z drugimi ljudmi. Antropologija zajema spoznanja o preteklem in sodobnem načinu življenja različno opredeljenih družbenih
skupin (npr. generacijskih, socialnih, teritorialnih, poklicnih, verskih idr.) ter nam
omogoča poznavanje oblik organizacije, njihovih struktur in sistemov ter najrazličnejših procesov v družbah (npr. kulturna adaptacija, asimilacija itn.). Kot primerjalna disciplina je orientirana tudi interdisciplinarno, saj se povezuje s študijem migracij ter spremenjenih prostorov, navad, identitet ter vedenjskih praks. Odziva se
na dogajanja sodobnega sveta v različnih družbenozgodovinskih okoljih: na slovenskem etničnem ozemlju, v Sredozemlju (Istri), Evropi, Afriki, Aziji in Ameriki, in jih
lahko pojasnjuje v medkulturnem kontekstu. Program omogoča študentom praktično spoznavanje terenskega dela in sodelovanje v raziskovalnem delu pri različnih
projektih. Osnovna podpora študiju so veščine antropološkega raziskovalnega dela,
ki se giblje med kabinetnim delom in terenskim raziskovanjem: Opazovanje z udeležbo v kombinaciji z drugimi etnografskimi tehnikami zbiranja podatkov na terenu,
kot so intervju, zbiranje življenjskih zgodb, narativni pristopi ipd. omogoča študentkam in študentom pridobiti specifično znanje, potrebno pri opravljanju antropoloških raziskav in interpretativnih prijemov, ki so pomembni za razumevanje druž36

beno političnih in ekonomskih procesov sodobnega sveta. Program lahko študenti
kombinirajo z dvopredmetnim programom Arheologija, Geografija, Kulturna dediščina ali Zgodovina.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180 ECTS (90 ECTS za vsak program)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov diplomirani antropolog (UN)
in ... oz. diplomirana antropologinja (UN) in …

Predmetnik
1. letnik (30 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Uvod v socialno in kulturno antropologijo

6

Antropologija sorodstva

6

Antropologija Sredozemlja

6

Uvod v medkulturno mišljenje

6

Izbrana poglavja iz etnologije

6
2. letnik (30 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Praktikum raziskovalnih terenov

6

Regionalne etnografije: Evropa

6

Medicinska antropologija

6

Identitete in migracije

6
Izbirni predmeti

Zunanje izbirni predmet

6
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3. letnik (30 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Postkolonizem in indigenizem

6

Čas in prostor v starih civilizacijah

6

Regionalne etnografije: Amerika

6

Antropologija azijskih religij

6

Zaključno delo - antropologija

3
Izbirni predmeti

Zunanje izbirni predmet (skupni za oba študijska programa)

6

Dvopredmetni univerzitetni študijski program
1. stopnje Arheologija
Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Arheologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz
enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga
je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c ) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					
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70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri poklicni maturi					
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					
- uspeh pri maturitetnem predmetu				

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Predstavitev programa
Študijski program omogoča študentom, da si pridobijo mednarodno primerljiva
znanja s področja arheologije in arheološke dediščine. Seznanijo se s temeljnimi
koncepti prepoznavanja, evidentiranja, vrednotenja, dokumentiranja in varovanja
arheološke dediščine in njenega pomena. V pedagoški proces programa so vključeni različni teoretski vidiki, nove metode dela v arheologiji (GIS, Lidar itd.), preučevanje materialne kulture in tudi prenos pridobljenih znanj za aplikativno in praktično
rabo v ustanovah, ki se ukvarjajo z varovanjem, raziskovanjem, promocijo, izobraževanjem in trženjem arheološke dediščine. Terensko in praktično delo v majhnih
skupinah študentom omogoča neposredno spoznavanje arheološkega dela in metodologije, poleg tega pa so od vsega začetka vpeti v projektno in raziskovalno delo
na fakulteti in univerzi. Diplomanti bodo usposobljeni za samostojno temeljno delo
in opravljanje nalog strokovne in tehnične narave v muzejih, Zavodu za varstvo kulturne dediščine, organizacijah regionalnega razvoja, državni upravi, gospodarskih
družbah s področja preventivne arheologije, turizmu. Študij v kombinaciji z drugimi dvopredmetnimi programi in vsebinami omogoča diplomantom, da bodo diplomanti usposobljeni za široko paleto zaposlitvenih možnosti v javnem ali gospodarskem sektorju. Študij pripravi študente tudi na nadaljevanje študija arheologije, ki ga
izvajamo na 2. in 3. stopnji. Dvopredmetni študijski program arheologije lahko študenti kombinirajo z dvopredmetnim programom Kulturna dediščina, Antropologija, Geografija ali Zgodovina.
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Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (90 ECTS za vsak program)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov diplomirani arheolog (UN) in ... oz. diplomirana arheologinja
(UN) in …

Predmetnik
1. letnik (30 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Metodologija arheoloških raziskav

3

Arheologija starejše kamene dobe

6

Kulture vzhodnega Sredozemlja

6

Arheologija neolitika in eneolitika

6

Arheologija kovinskih obdobij

6

Latinski jezik in osnove epigrafike 1

3

2. letnik (30 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Zgodovina in teorija arheoloških raziskav

3

Zgodovina antike

6

Latinski jezik in osnove epigrafike 2

3

Antični Rim in njegove province

6

Umetnostna dediščina antike

6
Izbirni predmeti

1 notranje ali zunanje izbirni predmet
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6

3. letnik (30 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Bizanc – dedič rimskega imperija

3

Arheologija in javnost

3

Arheologija zgodnjega srednjega veka

6

Arheologija srednjega in novega veka

6

Med arheologijo in etnologijo

6

Zaključno seminarsko delo – Arheologija

3

Izbirni predmeti
1 notranje ali zunanje izbirni predmet (skupni za oba študijska programa)
Notranje izbirni predmeti

6
ECTS

Temelji antične numizmatike

6

Podvodna arheologija

6

Kulturni in duhovni svet antike

6

Uvod v materialno kulturo

6

Dvopredmetni univerzitetni študijski program
1. stopnje Geografija
Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz
enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga
je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

41

V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri poklicni maturi					
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					
- uspeh pri maturitetnem predmetu				

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Predstavitev programa
Univerzitetni dvopredmetni študijski program 1. stopnje Geografija je sodoben,
aplikativen in na študenta osredotočen študij, ki je organiziran v obliki predavanj,
vaj, seminarjev in terenskih vaj. Študenti pridobijo splošno geografsko izobrazbo in
vpogled v razvoj in stanje geografske vede ter druge izbrane smeri. Zaradi kombinacije dveh študijskih smeri je manj možnosti izbiranja predmetov drugih smeri. Z vidika pridobitve poklica učitelja po zaključeni drugi stopnji je smiselna kombinacija geografije z zgodovino. Študenti pridobijo tudi praktična znanja s področja geografskih
informacijskih sistemov (GIS) in tematske kartografije ter terenskih in kabinetnih
metod geografskega raziskovanja. Nekoliko večji je poudarek na vsebinah, povezanih z morjem, krasom in turizmom ter geografskimi problemi območij raznovrstnih
stikov (med državami, jeziki, kulturami itn.). Pri programu sodelujejo mednarodno
uveljavljeni raziskovalci z Geografskega inštituta Antona Melika (Ljubljana) in Inštituta za raziskovanje krasa (Postojna) Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Predavatelji uporabljajo e-učilnico ter v pedagoško delo vključujejo tudi raziskovanje v
okviru lastnih projektov. Študenti so organizirani v Društvu prijateljev geografije Koper, ki je del evropskega združenja mladih geografov EGEA, kar študentom omogoča sodelovanje na različnih domačih in mednarodnih kongresih, delavnicah, izmenja42

vah itn. Diplomanti lahko študij nadaljujejo na magistrskem študijskem programu 2.
stopnje Geografija, ki je usmerjen v prostorsko planiranje, na dvopredmetnem pedagoškem magistrskem študijskem programu Geografija - Zgodovina (učiteljski poklic) ali na magistrskih programih drugih, na dvopredmetnem programu izbranih
študijskih smeri. Geograf bo našel zaposlitev kot analitik, načrtovalec, kartograf ali
strokovni delavec v zasebnih in javnih ustanovah, kjer je zaželeno poznavanje naravnih, družbenih in prostorsko razvojnih problemov ter procesov. Program lahko študenti kombinirajo z dvopredmetnim programom Antropologija, Arheologija, Kulturna dediščina ali Zgodovina.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (90 ECTS za vsak program)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov diplomirani geograf (UN) in ... oz. diplomirana geografinja (UN)
in ...

Predmetnik
1. letnik (30 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Uvod v družbeno geografijo

6

Uvod v fizično geografijo

6

Metodologija geografskega raziskovanja 1

3

Regionalna geografija sveta

6

Splošna geografija Slovenije

6

Uvod v GIS

3
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2. letnik (30 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Geografija poselitve in prebivalstva

6

GIS in tematska kartografija

6

Geomorfologija in klimatogeografija

6

Politična geografija

6
Izbirni predmeti

1 zunanje izbirni predmet

6

1 notranje izbirni predmet

6
3. letnik (30 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Hidrogeografija in geografija morij

6

Ekonomska in socialna geografija

6

Regionalno planiranje

6

Regionalna geografija Slovenije

6

Zaključno seminarsko delo - geografija

3

Izbirni predmeti
1 notranje ali zunanje izbirni predmet
Notranje izbirni predmeti

6
ECTS

Geologija krasa ter kraške jame in vode

6

Pokrajinska in humana ekologija

6

Uporabna družbena geografija

6

Naravni in družbeni viri v turizmu

6

Biogeografija

6

Geografija naravnih nesreč

6

Uporabna geografija v regionalnem razvoju

6
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Notranje izbirni predmeti

ECTS

Terenski seminar Istra

3

Terenski seminar Zahodna in Srednja Evropa

3

Terenski seminar Jugovzhodna Evropa

3

Terenski seminar Slovenija z zamejstvom

3

Dvopredmetni univerzitetni študijski program
1. stopnje Kulturna dediščina
Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Kulturna dediščina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz
enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga
je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri poklicni maturi					
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					
- uspeh pri maturitetnem predmetu				

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.
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Predstavitev programa
Program Kulturna dediščina je edini v Sloveniji, ki ponuja celostno razumevanje dediščine in ni omejen na pogled ene same stroke. Študij zapolnjuje strokovno vrzel
na področju ohranjanja, varovanja, promocije, razvoja in trženja kulturne dediščine. V času, ko poudarjamo interdisciplinarnost, povezovanje različnosti, kulturne in
pokrajinske raznolikosti in bogastvo dediščine okolja, v katerem živimo, ter načela
trajnostnega razvoja, ponuja študij kulturne dediščine prave izzive sodobnega časa
in nove možnosti zaposlovanja. Program zagotavlja spoznavanje kulturne dediščine
v najširšem pomenu in seznanja študente z glavnimi zakonitostmi varovanja dediščine in njenega pomena za sodobno življenje. Študentom nudi spoznavanje materialne
in nematerialne kulturne dediščine ter interdisciplinarni pogled na strokovno vzdrževanje in ohranjanje kulturne zapuščine. Vsebinsko je oblikovan kot preplet arheologije, umetnostne zgodovine, etnologije, arhitekture in zgodovine. Pomemben del
študija je praktično in terensko delo, strokovne ekskurzije, ki študente neposredno
soočajo s problemi, projekti in stanjem na področju dediščine, izmenjavo izkušenj,
mnenj in pogledov na številna vprašanja. Študenti pridobijo znanja za procese dokumentiranja, upravnega vodenja in strokovne obdelave vseh področij dediščine, kar
jim omogoča zaposljivost v regionalnih in nacionalnih javnih zavodih, državni upravi,
institucijah trženja in promocije dediščine, uredništvih medijev in promocijskih agencijah s področja dediščine, turizmu. Program lahko študenti kombinirajo z dvopredmetnim programom Antropologija, Arheologija, Geografija ali Zgodovina.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (90 ECTS za vsak program)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov diplomirani dediščinar (UN) in ... oz. diplomirana dediščinarka
(UN) in ...
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Predmetnik
1. letnik (30 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Metodologija raziskovanja dediščine

6

Zgodovina antike

6

Uvod v študij umetnostno zgodovinske dediščine

6

Izbrana poglavja iz etnologije

6

Uvod v materialno kulturo

6
2. letnik (30 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Arheološka dediščina Slovenije

6

Družbene in zakonske osnove dediščine

6

Evropska umetnostna dediščina srednjega veka

6

Arhitekturna dediščina

6
Izbirni predmeti

Izbirni predmet

6
3. letnik (30 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Arheološka dediščina Evrope

6

Naravna dediščina

6

Etnološka dediščina

6

GIS in tematska kartografija

6

Zaključno seminarsko delo

3
Izbirni predmeti

1 notranje ali zunanje izbirni predmet (skupni za oba študijska programa)

6
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Dvopredmetni univerzitetni študijski program
1. stopnje Zgodovina
Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz
enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga
je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c ) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri poklicni maturi					
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku					
- uspeh pri maturitetnem predmetu				

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk

Predstavitev programa
Študij zgodovine na UP FHŠ je usmerjen v problemsko poznavanje in obravnavanje
zgodovine. Študijski program Zgodovina ponuja pregled vseh zgodovinskih obdobij ter združuje raziskave svetovne in evropske zgodovine s posebnim poudarkom
na Sredozemlju in na celotnem slovenskem etničnem prostoru. Študentom omogo48

ča spoznavanje preteklosti z različnih vidikov: političnega, gospodarskega, pravnega,
kulturnega in socialnega ter razvija zavest o njihovi prepletenosti. Ponuja izkustveno
izobraževanje, saj spodbuja razpravo o interpretaciji zgodovinskih dogodkov, procesov in teorij, podprto s historičnimi viri, omogoča pa tudi visoko stopnjo individualizacije študija prek seminarskih nalog in drugega samostojnega dela študentov. Študenti pridobijo mednarodno primerljiva znanja s področja zgodovine, seznanijo se s
temeljnimi dilemami in perspektivami stroke ter z različnimi raziskovalnimi in interpretativnimi metodami. Hkrati izoblikujejo sposobnost samostojne, kritične obravnave zgodovinskih dogodkov in procesov ter pridobijo praktična znanja, po zaključku študija pa možnosti zaposlitve na širšem področju kulture, v turizmu, medijih,
državni upravi, vladnih in nevladnih organizacijah, svetovalnih dejavnostih idr. Oddelek za zgodovino izvaja pedagoško delo na dodiplomski in podiplomski ravni. Program lahko študenti kombinirajo z dvopredmetnim programom Antropologija, Arheologija, Geografija ali Kulturna dediščina.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (90 ECTS za vsak program)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov diplomirani zgodovinar (UN) in ... oz. diplomirana zgodovinarka
(UN) in ...

Predmetnik
1. letnik (30 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Zgodovina antike

6

Vzpon in propad kulturnih in gospodarskih središč Sredozemlja

6

Teorije in metodologije zgodovinopisja

6

Zgodovina srednjega veka

6

Zgodovina slovenskih dežel do konca 18. stoletja

6
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2. letnik (30 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Ekonomska in socialna zgodovina novega veka

6

Zgodovina vsakdanjega življenja

6

Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja (17.-19. stol.)

6

Zgodovina 19. stoletja

6

Pomožne zgodovinske vede

6
Izbirni predmeti

2 zunanje izbirna predmeta

6
3. letnik (30 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Zgodovina Slovencev v 19. in 20. stoletju

6

Totalitarne in avtoritarne ideologije 20. stoletja

6

Zgodovina Istre in Primorske

6

Zgodovina 20. stoletja

6

Zaključno seminarsko delo - zgodovina

3

Izbirni predmeti
1 zunanje izbirni predmet (skupni za oba študijska programa)
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6

prepoznavni
smo po študiju
v manjših skupinah,
svoji dinamičnosti,
usmerjenosti
v prihodnost,
odprtem odnosu
med učitelji, tutorji
in študenti ...

podiplomski
študijski
programi

Na Fakulteti za humanistične študije izvajamo študijske programe 2. stopnje na humanističnem, jezikoslovnem, družboslovnem in umetniškem področju, ki so sodobni in prilagojeni interesom študentov ter potrebam na trgu. Razpisujemo tudi
enopredmetne in dvopredmetne pedagoške študijske programe. V sodelovanju z
ostalimi članicami UP razpisujemo in izvajamo tudi tri interdisciplinarne magistrske
programe 2. stopnje.
Poleg predmetnih vsebin znotraj vpisanega študijskega programa lahko študenti izbirajo med predmeti drugih študijskih programov fakultete.
Na fakulteti aktivno sodelujemo s številnimi tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami ter tako študentom ponujamo možnosti študija in opravljanja študijske prakse na tujih fakultetah, udeležbo na poletnih šolah in konferencah, visokošolskim učiteljem in ostalim sodelavcem pa različne študijske izmenjave. Pogosta so
gostovanja priznanih tujih predavateljev in raziskovalcev znotraj študijskega procesa.
Prepoznavni smo po študiju v manjših skupinah, svoji dinamičnosti, usmerjenosti v
prihodnost, odprtem odnosu med učitelji, tutorji in študenti ter po ustvarjalnih, kritično mislečih, angažiranih učiteljih in študentih. Študij na podiplomski ravni ponuja
možnost aktivnega raziskovanja, individualnega sodelovanja s profesorji ter pridobivanja praktičnih znanj, ki študenta usposobijo za strokovno delovanje na različnih
področjih.
Med pomembnejšimi cilji UP FHŠ je tudi spodbujanje dobrih študentov za nadaljevanje študija na doktoratu znanosti. Na 3. stopnji študija je omogočena nadaljnja specializacija in usmeritev v znanstveno-raziskovalno delo z na področjih humanistike,
jezikoslovja in družboslovja. Izbira te vrste študijske poti odpira diplomantu odlične
osnove za delo v znanstvenih in univerzitetnih ustanovah.
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Magistrski študijski programi 2. stopnje:
Arheološka dediščina Sredozemlja,
Geografija,
Italijanistika,
Jezikovno posredovanje in prevajanje,
Komuniciranje in mediji,
Kulturni študiji in antropologija,
Zgodovina.

Pedagoški magistrski študijski programi 2. stopnje:
Dvopredmetni pedagoški študijski program Geografija-Zgodovina (z UP PEF),
Pedagoški študijski program Italijanistika (z UP PEF),
Pedagoški študijski program Slovenistika (z UP PEF).
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Interdisciplinarni magistrski študijski programi 2. stopnje:
Dediščinski turizem (z UP FTŠ Turistica),
Management trajnostnega razvoja (z UP FM, UP FVZ, UP FTŠ),
Politologija (z UP FM).

Doktorski študijski programi 3. stopnje:
Antropologija,
Arheologija,
Geografija,
Slovenistika ,
Upravljanje kulturnih virov in arhivov,
Upravljanje različnosti,
Zgodovina Evrope in Sredozemlja.
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magistrski
študijski
programi
2. stopnje

Magistrski študijski program 2. stopnje
Arheološka dediščina Sredozemlja
Pogoji za vpis v program:
V magistrski študijski program Arheološka dediščina Sredozemlja se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje s področja humanistike;
b) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področjih, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija.
Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ
na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na
1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
c) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je
kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja
v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena
izpitov pri študiju prve stopnje.

Predstavitev programa
Študijski program Arheološka dediščina Sredozemlja je zasnovan tako, da poglobi
in razširi strokovno usposobljenost študenta na področju arheologije in arheološke
dediščine, pri čemer so v pedagoški proces vključeni tako teoretski vidiki preučevanja, kot tudi prenos znanj za aplikativno rabo v ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, varovanjem, izobraževanjem, promocijo in trženjem arheološke dediščine.
V času študija študent razvije strokovno poglobljen uvid v stanje in razvoj konceptov arheologije in arheološke stroke, varovanja arheološke dediščine, poznavanje
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temeljnih praktičnih znanstvenih metod arheološkega dela, sposobnost reševanja
konkretnih problemov v stroki ter sposobnost uporabe rezultatov za teoretično
znanstveno delo ter se praktično seznani z delovnim procesom od temeljnih raziskav do priprave znanstvenih objav. Konceptualno umeščenost znanja v širši kontekst ved o proučevanju, zaščiti in promociji arheologije in kulturne dediščine dopolnjujejo predmeti s področja varovanja in promocije arheološke dediščine.
Pomemben del študija in spoznavanja stroke v praksi so strokovne ekskurzije. Organizirani ogledi arheoloških zbirk, najdišč, spomenikov, parkov, muzejev, zbirk ipd.
študente neposredno soočajo s problemi, projekti in stanjem na področju arheološke dediščine, hkrati pa jim je tako omogočen pristen in neformalen stik s terenom,
s profesorji in medsebojna izmenjava mnenj in pogledov na vprašanja povezana s
študijem. Prav tako imajo študentje v okviru študija možnost zgodnjega vključevanja
v raziskovalno delo preko Inštituta za arheologijo in dediščino, na voljo jim je bogata strokovna knjižnica, sodelujejo lahko pri terenskih raziskavah, projektnem delu in
strokovnih srečanjih.
Dodatna znanja s področja muzejskega dela ter promocije in prezentacije arheološke dediščine študentje pridobijo tudi z udeležbo na Mednarodni poletni šoli muzeologije, ki jo izvajamo od leta 2007. Dokončan študij na 2. stopnji študijskega programa diplomantu omogoča zaposljivost na ustreznih delovnih mestih oz. nadaljevanje
študija na 3. stopnji.
Trajanje študija dve leti
Število kreditnih točk (ECTS) 120 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov magister / magistrica arheologije (mag. arheol.)

60

Predmetnik
1 letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Kulturni razvoj od poljedelstva do metalurgije

6

Arheologija bronaste in železne dobe Evrope

6

Metodološki pristopi arheoloških raziskav

6

Arheološke analize materialne kulture

6

Kulturni razvoj človeštva v kameni dobi

6

Izbirni predmeti
5 predmetov (2 notranje izbirna predmeta in 3 zunanje izbirni predmeti)

5x6

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Koncepti upravljanja in prezentacije dediščine

6

Praktično usposabljanje

6

Zgodovinski razvoj arheologije

6

Antična arheologija

6

Arheologija srednjega in novega veka Sredozemlja

6

Magistrsko delo

18
Izbirni predmeti

2 notranje izbirna predmeta

2x6
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Notranje izbirni predmeti

ECTS

Antična in srednjeveška numizmatika

6

Arheologija morja in celinskih voda Evrope

6

Rimska umetnost in umetna obrt

6

Temelji konservatorstva

6

Umetnost v prazgodovini

6

Dediščina v muzejih in muzeologija

6

Arheologija zgodnjega srednjega veka JV Evrope

6

Antični viri in epigrafika

6

Praktikum dediščine

6

Antika – izbrana poglavja

6

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si

Magistrski študijski program 2. stopnje Geografija
Pogoji za vpis v program:
V magistrski študijski program Geografija se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje Geografija;
b) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področjih, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija.
Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ
na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na
1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
c) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je
kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja
v študijskem programu.
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Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena
izpitov pri študiju prve stopnje.

Predstavitev programa
Magistrski študijski program 2. stopnje Geografija je sodoben, aplikativen in v študenta usmerjen študij, ki je organiziran v obliki predavanj, seminarjev, terenskih vaj
in praktičnega usposabljanja. Študenti pridobijo kompetence s področja prostorskega planiranja, ki zajemajo sposobnosti celovitega vrednotenja geografskih prostorskih procesov in problemov, s posebnim poudarkom na razumevanju sodobnih
družbenih sprememb, kulturne in pokrajinske različnosti, prepletanju lokalnosti in
globalnosti ter razumevanju sistemske povezanosti med različnimi vidiki trajnostnega prostorskega razvoja. Poleg omenjenega pridobijo sposobnost podajanja strokovnih ključnih informacij določevalcem razvoja v prostoru ter uporabe najsodobnejših računalniških prijemov (GIS tehnologije) v prostorskem planiranju.
Študijski program ima dve usmeritvi (planerska in krasoslovna), ki se razlikujeta v izbirnih usmeritvenih predmetih. Pri programu sodelujejo tudi mednarodno uveljavljeni raziskovalci z Geografskega inštituta Antona Melika (Ljubljana) in Inštituta za
raziskovanje krasa (Postojna) Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Študenti
so organizirani v Društvu prijateljev geografije Koper, ki je del evropskega združenja
mladih geografov EGEA, kar študentom omogoča sodelovanje na različnih domačih
in mednarodnih kongresih, delavnicah, izmenjavah itn.
Geograf bo našel zaposlitev kot analitik, načrtovalec, kartograf ali strokovni delavec v zasebnih in javnih ustanovah, ki se ukvarjajo s prostorskim planiranjem in presojo umeščanja različnih človekovih dejavnosti v prostoru ter razvijanjem prostorskih politik, tako na lokalni, regionalni, državni in meddržavni ravni ter v zasebnem
sektorju. Zaposli se lahko kot občinski, državni uradnik in uradnik v mednarodnih
ustanovah, planer, prostorski analitik in GIS strokovnjak, svetovalec analitičnih ustanov, samostojni raziskovalec v poklicih prostorskega upravljanja in tudi regionalno-razvojnih agencijah.
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Trajanje študija dve leti
Število kreditnih točk (ECTS) 120 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov magister / magistrica geografije (mag. geog.)

Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Planiranje v prometu in turizmu

6

Geografija manjšin in obmejnosti

6

Razvoj koncepta trajnostnega razvoja

6

GIS v prostorskem planiranju 1

6

Terenski / raziskovalni praktikum

6

Kras in krasoslovje

6

Usmeritveni izbirni predmet

6
Izbirni predmeti

3 predmeti

3x6
2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Geografija globalizacije in marginalnih območij

6

Razvojni izzivi na krasu

6

Naravne nesreče in trajnostni razvoj

6

Trajnostno upravljanje z vodnimi viri

6

Hidrologija in ekologija krasa

6

Geografski planerski praktikum

3

GIS v prostorskem planiranju 2

3
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2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Usmeritveni izbirni predmet

6

Magistrsko delo

18

UMERITVENA IZBIRNA PREDMETA – PLANERSKA USMERITEV

ECTS

Sodobni geografski procesi v Sredozemlju

6

Planiranje v obalnih in obmejnih območjih

6

UMERITVENA IZBIRNA PREDMETA – KRASOSLOVNA USMERITEV ECTS
Razvoj kraškega površja in jam

6

Kras po svetu – izbrani primeri

6

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si

Magistrski študijski program 2. stopnje Italijanistika
Pogoji za vpis v program:
V magistrski študijski program Italijanistika se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali
prevajanja italijanskega jezika v obsegu 240 ECTS;
b) kdor je diplomiral na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike
ali prevajanja italijanskega jezika v obsegu 180 ECTS, če pred vpisom opravijo
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne
vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih
za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
c) kdor je diplomiral na študijskih programih 1. stopnje drugih strokovnih področij v obsegu 240 ECTS, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so
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bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS
določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in
pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje
ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
d) kdor je diplomiral na univerzitetnih študijskih programih, akreditiranih pred
11. 6. 2004, s področja italijanistike (ali ustreznih jezikoslovnih študijskih programih), če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna
komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva
področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi
med študijem na dodiplomski stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v
magistrski študijski program;
e) dor je diplomiral na univerzitetnih študijskih programih, akreditiranih pred 11.
6. 2004, na drugih strokovnih področjih, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge
kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na dodiplomski stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
f) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je
kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja
v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se pri
izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena pri študiju prve stopnje.
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Predstavitev programa
Magistrski študijski program 2. stopnje Italijanistika ponuja študentu poglobljeno
usposabljanje na področju književnih, jezikoslovnih in kulturoloških ved ter specialistična metodološka, teoretična in kritična znanja na področju jezika in kulture.
Notranje in zunanje izbirni predmeti, ki so del programa, bogatijo in poglabljajo študentova znanja, pridobljena na 2. stopnji študija italijanistike, predvsem na področju kulturne in umetnostne zgodovine prostora, v katerem poteka izobraževanje.
Diplomant 2. stopnje študijskega programa italijanistike bo v času študija poglobil
osnovna znanja, ki jih je pridobil pri študiju na 1. stopnji, in razvil sposobnosti preučevanja izvirnih tem lastnega študijskega področja, pri čemer bo samostojno prepoznal ustrezne strategije poglobljenega preučevanja in metodološke obdelave izbranega raziskovalnega problema. Ob samostojnem raziskovalnem delu bo razvil
kritične sposobnosti uporabe osnovnih informacijskih orodij. Dokončan študij na 2.
stopnji študijskega programa italijanistike diplomantu omogoča nadaljevanje študija na 3. stopnji oziroma zaposljivost na ustreznih delovnih mestih. Študijski program
ponuja študentom poglabljanje znanj in sposobnosti na področju jezika z individualnim raziskovalnim delom, usmerjenim v teoretična in praktična vprašanja s področja
prevajanja. Raziskovalno usmerjen študij s področij jezikoslovja in aplikacija dosežkov projektnih nalog v času študija so za študenta izziv za reševanje strokovnih problemov ali pa usmeritev v doktorski študij. Sodelovanje študenta v tutorsko usmerjenem študiju ponuja neposredno usposabljanje študentov za vodenje skupinskega
dela, razvijanje kritične refleksije ter socialnih in sporazumevalne zmožnosti.
Diplomant 2. stopnje študijskega programa italijanistike bo usposobljen za opravljanje dela na področju jezikovnega posredovanja in drugih strokovnih služb tako na
osebni kot institucionalni ravni v mednarodnem poslovanju, v raziskovanju, jezikovni redakciji, različnih besedilnih vrst (poročilo, zapisnik, korespondenca), tiskanih in
vizualnih medijih, v svetovalnih službah kot podpora na visoki ravni podjetjem, ki se
ukvarjajo z mednarodnim poslovanjem, s turistično dejavnostjo, in državnim institucijam. Študijski program 2. stopnje italijanistike izobražuje strokovnjake v italijanskem jeziku, ki se bodo znali soočiti z izzivi in izrabiti možnosti, ki jih ponujajo med-
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narodni prostori in trgi. V ta namen bodo diplomanti 2. stopnje študija italijanistike
opremljeni s poglobljenim znanjem italijanščine na ustreznih strokovnih področjih.
Trajanje študija eno leto
Število kreditnih točk (ECTS) 60 ECTS
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov magister/magistrica italijanistike (mag. ital.)

Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Strategije jezikovnega posredovanja

6

Tehnike ustnega posredovanja - italijanščina

6

Medkulturna komunikacija stroke 1 (jezik v turizmu, poslovni jezik)

6

Sodobna italijanska književnost v medkulturnem položaju

6

Računalniška podpora pri prevajanju

6

Metodologija jezikovnega raziskovanja (raziskovalnega dela)

6

Medkulturna komunikacija stroke 2 (jezik v znanosti, pravu, dokumentih Evropske
Unije)

6

Magistrska naloga

6
Izbirni predmeti

2 predmeta (1 zunanje izbirni predmet in 1 izbirni predmet stroke)
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2x6

Izbirni predmeti stroke

ECTS

Psiholingvistika

6

Filozofija jezika

6

Računalništvo v jezikoslovju in množični mediji (časopisje, televizija, radio)

6

Jezikoslovni vidiki prevajanja

6

Korpusna metoda v mikrojezikih

6

Italijansko jezikoslovje – Dialektologija

6

Romanska in italijanska filologija

6

Historična slovnica italijanskega jezika

6

Strokovni jezik literarne kritike

6

Italijanska književnost v Istri

6

Italijanska književnost in umetnost

6

Italijanska dramatika

6

Italijanska književnost in film

6

Besediloslovje

6

Mladinska književnost

6

Italijanski jezik in kulture v svetu

6

Italijanščina v turizmu

6

Tuji jeziki (angleščina na višji ravni)

6

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si
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Magistrski študijski program 2. stopnje
Jezikovno posredovanje in prevajanje
Pogoji za vpis v program:
V magistrski študijski program Jezikovno posredovanje in prevajanje se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu s področja jezikoslovja, jezikovnega in kulturnega posredovanja in prevajanja;
b) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področjih, če z javno veljavno listino ali na osnovi uspešno opravljenega intervjuja izkažejo ustrezno jezikovno znanje in pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija.
Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ
na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na
1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
c) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je
kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja
v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena
izpitov pri študiju prve stopnje.

Predstavitev programa
Magistrski študij Jezikovno posredovanje in prevajanje predstavlja nadgradnjo prvostopenjskih študijskih programov jezikovnega posredovanja, jezikoslovja in študija posameznih jezikov, pa tudi nadaljevanje prvostopenjskih družboslovnih in humanističnih programov za študente s primernim jezikovnim predznanjem, ki se želijo
usmeriti v prevajalski poklic. V dvoletnem študijskem programu študenti pridobijo
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ustrezno jezikoslovno in prevajalsko znanje s preučevanjem teoretičnih in metodoloških konceptov prevajanja. Po zaključenem študiju pridobijo strokovni naziv magister/magistrica prevajanja.
Študenti lahko izbirajo med dvema jezikovnima smerema: angleščina-francoščina in
angleščina-italijanščina. Študij obsega štiri semestre (dve študijski leti), študentje pa
lahko poleg temeljnih študijskih vsebin izbirajo tudi med naslednjimi področnimi
prevajalskimi moduli: Prevajanje pravnih besedil, Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil in Prevajanje poslovnih besedil. V drugem letniku študenti opravljajo študijsko prakso s področja prevajanja.
V študijskem procesu študenti podrobneje obravnavajo jezikovne in kulturološke
posebnosti jezikov ter orodja za sodobne procese prevajanja in jezikovnega posredovanja. S pridobljenimi spretnostmi pisnega in ustnega sporočanja, znanjem o jeziku, medkulturnem stiku, prevajalskih teorijah in praksi ter statusu in dejavnosti
prevajanja. Študenti spoznajo teorije prevajanja kot osnovo za strokovni pristop k
prevajanju in dilemam, ki se pri njem pojavljajo, znajo uporabljati referenčne vire in
orodja, ki prevajalcu pomagajo pri delu, ter specifične tehnike in veščine iskanja informacij (od knjižnih in elektronskih virov do posvetovanja s strokovnjaki). Svoje
strokovne izsledke znajo predstaviti v obliki publikacij in v mednarodnih znanstvenih
periodičnih publikacijah ter strokovnih delih.
Trajanje študija dve leti
Število kreditnih točk (ECTS) 120 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov magister / magistrica prevajanja (mag. prev.)
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Predmetnik
Smer slovenščina–angleščina-francoščina
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Teoretski vidiki prevajanja in medkulturne mediacije

6

Besedilo in žanri: orodja interpretacije

3

Računalniška orodja v prevajanju

6

Osnove prevajalske prakse v izbranem drugem tujem jeziku (francoščina)

6

Prevajanje strokovnih besedil iz drugega jezika (francoščina)

6

Lektoriranje

3

Metodološki vidiki prevajanja in medkulturne mediacije

6

Modul Prevajanje pravnih besedil: Osnove primerjalnega prava

6

Modul Prevajanje pravnih besedil: Prevajanje pravnih besedil I

6

Modul Prevajanje poslovnih besedil: Temelji ekonomije in managementa

6

Modul Prevajanje poslovnih besedil: Prevajanje poslovnih besedil I

6

Modul Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil:
Prevajanje družboslovnih in humanističnih besedil

6

Modul Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil:
Prevajanje leposlovnih besedil

6

Izbirni predmeti
4 predmeti iz 2 izbirnih modulov
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4x6

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Leksikologija, terminološke baze, dokumentirani viri

6

Kontrastivna analiza diskurza

3

Modul Prevajanje pravnih besedil: Prevajanje pravnih besedil II

6

Modul Prevajanje poslovnih besedil: Prevajanje poslovnih besedil II

6

Modul Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil:
Metodologija jezikovnega raziskovanja

6

Prevajanje uradovalnih besedil iz drugega tujega jezika

3

Prevajanje znanstveno-tehnični besedil iz drugega tujega jezika

3

Lokaliziranje

3

Osnove konsekutivnega tolmačenja

3

Raziskovalna praksa

10

Magistrsko delo

5
Izbirni predmeti

3 predmeti: (2 zunanje izbirna predmeta in 1 predmet izbirnega modula)

3x6
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Smer slovenščina–angleščina-nemščina
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Teoretski vidiki prevajanja in medkulturne mediacije

6

Besedilo in žanri: orodja interpretacije

3

Računalniška orodja v prevajanju

6

Osnove prevajalske prakse v izbranem drugem tujem jeziku

6

Prevajanje strokovnih besedil iz drugega jezika

6

Lektoriranje

3

Metodološki vidiki prevajanja in medkulturne mediacije

6

Modul Prevajanje pravnih besedil: Osnove primerjalnega prava

6

Modul Prevajanje pravnih besedil: Prevajanje pravnih besedil I

6

Modul Prevajanje poslovnih besedil: Temelji ekonomije in managementa

6

Modul Prevajanje poslovnih besedil: Prevajanje poslovnih besedil I

6

Modul Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil:
Prevajanje družboslovnih in humanističnih besedil

6

Modul Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil:
Prevajanje leposlovnih besedil

6

Izbirni predmeti
4 predmeti iz 2 izbirnih modulov
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4x6

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Leksikologija, terminološke baze, dokumentirani viri

6

Kontrastivna analiza diskurza

3

Modul Prevajanje pravnih besedil: Prevajanje pravnih besedil II

6

Modul Prevajanje poslovnih besedil: Prevajanje poslovnih besedil II

6

Modul Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil:
Metodologija jezikovnega raziskovanja

6

Prevajanje uradovalnih besedil iz drugega tujega jezika

3

Prevajanje znanstveno-tehnični besedil iz drugega tujega jezika

3

Lokaliziranje

3

Osnove konsekutivnega tolmačenja

3

Raziskovalna praksa

10

Magistrsko delo

5
Izbirni predmeti

3 predmeti: (2 zunanje izbirna predmeta in 1 predmet izbirnega modula)

3x6
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Smer slovenščina–italijanščina-francoščina
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Teoretski vidiki prevajanja in medkulturne mediacije

6

Besedilo in žanri: orodja interpretacije

3

Računalniška orodja v prevajanju

6

Osnove prevajalske prakse v izbranem drugem tujem jeziku

6

Prevajanje strokovnih besedil iz drugega jezika

6

Lektoriranje

3

Metodološki vidiki prevajanja in medkulturne mediacije

6

Modul Prevajanje pravnih besedil: Osnove primerjalnega prava

6

Modul Prevajanje pravnih besedil: Prevajanje pravnih besedil I

6

Modul Prevajanje poslovnih besedil: Temelji ekonomije in managementa

6

Modul Prevajanje poslovnih besedil: Prevajanje poslovnih besedil I

6

Modul Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil:
Prevajanje družboslovnih in humanističnih besedil

6

Modul Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil:
Prevajanje leposlovnih besedil

6

Izbirni predmeti
4 predmeti iz 2 izbirnih modulov
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4x6

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Leksikologija, terminološke baze, dokumentirani viri

6

Kontrastivna analiza diskurza

3

Modul Prevajanje pravnih besedil: Prevajanje pravnih besedil II

6

Modul Prevajanje poslovnih besedil: Prevajanje poslovnih besedil II

6

Modul Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil:
Metodologija jezikovnega raziskovanja

6

Prevajanje uradovalnih besedil iz drugega tujega jezika

3

Prevajanje znanstveno-tehnični besedil iz drugega tujega jezika

3

Lokaliziranje

3

Osnove konsekutivnega tolmačenja

3

Raziskovalna praksa

10

Magistrsko delo

5
Izbirni predmeti

3 predmeti: (2 zunanje izbirna predmeta in 1 predmet izbirnega modula)

3x6
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Smer slovenščina–italijanščina-nemščina
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Teoretski vidiki prevajanja in medkulturne mediacije

6

Besedilo in žanri: orodja interpretacije

3

Računalniška orodja v prevajanju

6

Osnove prevajalske prakse v izbranem drugem tujem jeziku

6

Prevajanje strokovnih besedil iz drugega jezika

6

Lektoriranje

3

Metodološki vidiki prevajanja in medkulturne mediacije

6

Modul Prevajanje pravnih besedil: Osnove primerjalnega prava

6

Modul Prevajanje pravnih besedil: Prevajanje pravnih besedil I

6

Modul Prevajanje poslovnih besedil: Temelji ekonomije in managementa

6

Modul Prevajanje poslovnih besedil: Prevajanje poslovnih besedil I

6

Modul Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil:
Prevajanje družboslovnih in humanističnih besedil

6

Modul Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil:
Prevajanje leposlovnih besedil

6

Izbirni predmeti
4 predmeti iz 2 izbirnih modulov
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4x6

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Leksikologija, terminološke baze, dokumentirani viri

6

Kontrastivna analiza diskurza

3

Modul Prevajanje pravnih besedil: Prevajanje pravnih besedil II

6

Modul Prevajanje poslovnih besedil: Prevajanje poslovnih besedil II

6

Modul Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil:
Metodologija jezikovnega raziskovanja

6

Prevajanje uradovalnih besedil iz drugega tujega jezika

3

Prevajanje znanstveno-tehnični besedil iz drugega tujega jezika

3

Lokaliziranje

3

Osnove konsekutivnega tolmačenja

3

Raziskovalna praksa

10

Magistrsko delo

5
Izbirni predmeti

3 predmeti: (2 zunanje izbirna predmeta in 1 predmet izbirnega modula)

3x6
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Smer slovenščina–angleščina-italijanščina
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Teoretski vidiki prevajanja in medkulturne mediacije

6

Besedilo in žanri: orodja interpretacije

3

Računalniška orodja v prevajanju

6

Osnove prevajalske prakse v izbranem drugem tujem jeziku

6

Prevajanje strokovnih besedil iz drugega jezika

6

Lektoriranje

3

Metodološki vidiki prevajanja in medkulturne mediacije

6

Modul Prevajanje pravnih besedil: Osnove primerjalnega prava

6

Modul Prevajanje pravnih besedil: Prevajanje pravnih besedil I

6

Modul Prevajanje poslovnih besedil: Temelji ekonomije in managementa

6

Modul Prevajanje poslovnih besedil: Prevajanje poslovnih besedil I

6

Modul Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil:
Prevajanje družboslovnih in humanističnih besedil

6

Modul Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil:
Prevajanje leposlovnih besedil

6

Izbirni predmeti
4 predmeti iz 2 izbirnih modulov
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4x6

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Leksikologija, terminološke baze, dokumentirani viri

6

Kontrastivna analiza diskurza

3

Modul Prevajanje pravnih besedil: Prevajanje pravnih besedil II

6

Modul Prevajanje poslovnih besedil: Prevajanje poslovnih besedil II

6

Modul Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil:
Metodologija jezikovnega raziskovanja

6

Prevajanje uradovalnih besedil iz drugega tujega jezika

3

Prevajanje znanstveno-tehnični besedil iz drugega tujega jezika

3

Lokaliziranje

3

Osnove konsekutivnega tolmačenja

3

Raziskovalna praksa

10

Magistrsko delo

5
Izbirni predmeti

3 predmeti: (2 zunanje izbirna predmeta in 1 predmet izbirnega modula)

3x6

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si
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Magistrski študijski program 2. stopnje
Komuniciranje in mediji
Pogoji za vpis v program:
V magistrski študijski program Komuniciranje in mediji se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje s področja humanistike
ali družboslovja;
b) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področjih, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija.
Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ
na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na
1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
c) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je
kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena
izpitov pri študiju prve stopnje.

Predstavitev programa
Magistrski študijski program Komuniciranje in mediji je enopredmetni študijski program, ki se izvaja na Oddelku za medijske študije Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Program povezuje širša humanistična znanja in bazične
prvine sodobne komunikološke znanosti. Program je zasnovan kot nadgradnja prvostopenjskega programa Medijski študiji, po strukturnih značilnostih pa je skladen
s temeljnimi cilji Bolonjske deklaracije o reformi visokega šolstva v Evropi in upo82

števa sodobne tendence po transnacionalnem izobraževanju. Študenti spoznavajo
etične, filozofske, antropološke, jezikoslovne kot kulturološke vidike množičnih medijev, prav tako študij prispeva k razumevanju raznovrstnosti spoznanj o sodobnih
sredstvih sporočanja (medijih), ki določajo informiranost, kulturno potrošnjo, oblikovanje osebne identitete, politične izbire, ne nazadnje pa tudi ekonomske razsežnosti družbenega življenja, kot so trg dela, reklamna in oglaševalska aktivnost.
Težišče je na komunikoloških vidikih medijev, zato se študenti seznanjajo z oblikami komuniciranja in v tem smislu zlasti z množičnimi mediji ter s specifičnimi komunikacijskimi pojavi, ki so značilni za sodobne družbe, denimo z javnim mnenjem,
javnostjo, s toleranco, multikulturnostjo. Osnovni cilj študijskega programa Komuniciranje in mediji je dvoplasten; po eni strani ponuja specifičen in izviren študijski program v komunikološko profiliranem okolju slovenskih univerzitetnih študijev,
po drugi strani pa predmetnik kombinira in združuje bazična znanja komunikološke znanosti s humanističnimi pogledi na komunikacijske procese. Študijski program
usposablja raziskovalno usmerjene, razgledane in visoko usposobljene strokovnjake
za suvereno preučevanje različnih področij komunikološke znanosti, še posebej pa
s področja medijskih študijev.
Trajanje študija dve leti
Število kreditnih točk (ECTS) 120 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov magister/magistrica medijskih in komunikacijskih študijev
(mag. medij. in kom. štud.)
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Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Aktualna vprašanja komunikološke znanosti

6

Avdiovizualni praktikum

6
Izbirni predmeti

8 predmetov (6 notranje izbirnih predmetov, 1 zunanje izbirni predmet in 1 notranje
ali zunanje izbirni predmet)

8x6

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Komuniciranje v novih medijih

6

Raziskovalni seminar

6

Magistrsko delo

30
Izbirni predmeti

3 predmet (1 notranje izbirni, 1 zunanje izbirni predmet, 1 notranje ali zunanje izbirni
predmet)

3x6

Notranje izbirni predmeti

ECTS

Vizualne komunikacije

6

Teorija in zgodovina filma

6

Mediji in antropologija občinstev

6

Medijski diskurzi in konstrukcija identitete

6

Regulacija medijev

6

Migracije in mediji

6

Filozofija prava

6

Medijsko pravo 2

6

Etika in tržno komuniciranje

6

84

Notranje izbirni predmeti

ECTS

Grajeno okolje in komunikacija

6

Mediji in gledališče

6

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si

Magistrski študijski program 2. stopnje
Kulturni študiji in antropologija
Pogoji za vpis v program:
V magistrski študijski program Kulturni študiji in antropologija se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje s področja humanistike
ali družboslovja;
b) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področjih, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija.
Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ
na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na
1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
c) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je
kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja
v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena
izpitov pri študiju prve stopnje.
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Predstavitev programa
Podiplomski program Kulturni študiji in antropologija je interdisciplinarno zasnovan
in tematsko poglablja in specificira področje kulture in družbenosti, metodološko
pa širi in nadgrajuje uvide, pridobljene na prvi stopnji. Program povezuje antropologijo in kulturne študije, ter študente usposablja za preučevanje družbenih in kulturnih procesov. V obveznih in izbirnih predmetih študijskega programa je poudarek na
poglabljanju vsebin kulturnih študijev, na kulturi vsakdanjega življenja, kulturi množičnih medijev, uprizarjanju kulture, popularni kulturi ter študiju vizualnosti.
Program zajema študij antropoloških in etnoloških vsebin, ter sodobnih antropoloških teorij o družbenih in kulturnih spremembah, subjektiviziranju problemov in
prepletanju lokalnosti in globalnosti. Obravnava postkolonializem, vprašanje družbenega razvoja, migracij, religije in spolov. Program omogoča študentom razvijanje
sposobnosti samostojnega strokovnega dela na področju kulturnih študijev in antropologije ter ponuja usposabljanje za znanstveno in aplikativno sodelovanje v raziskovalnem in projektnem delu v različnih inštitucijah (organizacija kulturnih dogodkov,
kulturni turizem, vodenje kulturnih zavodov, vodenje zavodov za socialno vključevanje migrantov in etničnih skupin, samostojno delo na področju kulture, aktivno
delovanje v NVO in samozaposlitev na naštetih področjih). Diplomante usposablja
za prepoznavanje, analiziranje, razumevanje in interpretiranje sodobnih fenomenov
kulturnega in družbenega sveta v najširšem smislu; nadgrajevanje empiričnega (z
različnimi metodami terenskega in kvantitativnega dela) ter teoretičnega znanja s
področja humanistike in družbenih ved v smeri specialističnega poznavanja antropoloških, etnoloških in kulturoloških fenomenov; interdisciplinarno povezovanje znanja iz omenjenih ved; razumevanje etničnih, religijskih, družbenih, ritualnih pojavov
in kulturnih pojavov, kot so množična kultura, popularna kultura, kultura globalizacije in kultura sodobnosti.
Trajanje študija dve leti
Število kreditnih točk (ECTS) 120 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni

86

Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov magister/magistrica kulturologije in antropologije
(mag. kult. in antr.)

Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Sodobne antropološke teorije

6

Praktikum zgodovinske in socialne antropologije

6

Izbrana poglavja iz kulturnih študijev

6

Postkolonialne teorije in socialne politike

6

Popularna kultura in kritika popularne kulture

6

Izbirni predmeti
5 predmetov (2 notranje izbirna predmeta in 3 zunanje izbirni predmeti

5x6

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Etnologija Evrope

6

Migracije, globalizacija in transkulturnost

6

Semiotika vizualne kulture

6

Kulturni študiji in informacijska tehnologija

6

Antropologija razvoja

6

Magistrsko delo

18
Izbirni predmeti

2 notranje izbirna predmeta

2x6
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Notranje izbirni predmeti

ECTS

Sorodstvo in socialna struktura

6

Antropologija religije

6

Študiji spolov

6

Kultura mešanosti

6

Vizualni študiji

6

Antropologija rodnosti in rojstva

6

Pomorska antropologija

6

Uprizarjanje in kultura

6

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si

Magistrski študijski program 2. stopnje Zgodovina
Pogoji za vpis v program:
V magistrski študijski program Zgodovina se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje s področja humanistike
ali družboslovja;
b) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področjih, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija.
Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ
na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na
1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
c) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je
kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.
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Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena
izpitov pri študiju prve stopnje.

Predstavitev programa
Študij zgodovine na UP FHŠ je usmerjen v problemsko poznavanje in obravnavanje
zgodovine. Enopredmetni magistrski študijski program Zgodovina izobražuje zgodovinarje, ki bodo sposobni samostojnega strokovnega dela s poudarkom na samostojnem in timskem reševanju strokovnih problemov. Študentje na drugi stopnji
predvsem prek specifičnih izbirnih predmetov poglobijo zgodovinsko znanje o politični in diplomatski, a tudi socialni in kulturni ter gospodarski zgodovini Slovenije,
Evrope in sveta ter specifičnimi usmeritvami znotraj zgodovinopisja. Poudarek študijskega programa je na poglobljeni predstavitvi problemov in samostojnem delu s
historičnimi viri. Program omogoča tudi določeno fleksibilnost pri pridobivanju dodatnih kompetenc, prilagojenih individualnim interesom študenta. Poseben poudarek je namenjen magistrskemu delu. Študij je organiziran v obliki predavanj, seminarjev, vaj, ekskurzij. Študij je oblikovan tako, da spodbuja mednarodno mobilnost
študentov zlasti v okviru programov CEEPUS, ERASMUS, a tudi drugih. Temeljni cilji programa so usposobiti diplomante za samostojno opravljanje strokovnega dela
na področju zgodovine ter njej sorodnih disciplin, zlasti kulturne dediščine, arhivistike, muzeologije. Diplomant programa pridobljena znanja ne le prenaša v družbo;
sposoben je dopolnjevanja znanj in iskanja aktualnih in relevantnih tem v stroki. Študenti so organizirani tudi v mednarodnem društvu študentov zgodovine, kar študentom omogoča sodelovanje na različnih domačih in mednarodnih simpozijih, delavnicah, izmenjavah itn.
Trajanje študija dve leti
Število kreditnih točk (ECTS) 120 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov magister / magistrica zgodovine (mag. zgod.)
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Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Teorije zgodovinopisja

6

Antika, izbrana poglavja

6

Srednji vek, izbrane vsebine

6

Novi vek, izbrane vsebine

6

Sodobna zgodovina, izbrane vsebine

6

Izbirni predmeti
5 predmetov (1 notranje izbirni predmet, 1 zunanje izbirni predmet, 3 notranje
ali zunanje izbirni predmeti)

5x6

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti
Magistrsko delo

ECTS
30

Izbirni predmeti
5 predmetov (1 notranje izbirni predmet, 1 zunanje izbirni predmet, 3 notranje
ali zunanje izbirni predmeti)
Notranje izbirni predmeti

5x6
ECTS

Zgodovina diplomacije

6

Zgodovina (slovansko-romanske) meje

6

Politična zgodovina habsburške monarhije v 19. in 20. stoletju

6

Balkan med visokim srednjim vekom in 1. svetovno vojno

6

Pregledna zgodovina neevropskih dežel – izbrana poglavja

6

Svetovne vojne in evropska družba 20. stoletja

6

Zgodovina cerkve

6

Kolonializem, imperializem in neokolonializem

6
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Notranje izbirni predmeti

ECTS

Obdobje totalitarizmov – vzpon in propad

6

Modernizacija

6

Socialna zgodovina

6

Novejša ekonomska zgodovina

6

Zgodovina kmetijstva in okollja

6

Pravna zgodovina

6

Historična demografija

6

Ustna zgodovina

6

Zgodovina spolov

6

Zgodovina konceptov zdravja in bolezni

6

Kultura humanizma in renesanse

6

Zgodovina turizma

6

Notranje izbirni predmeti s področja arhivistike

ECTS

Temelji arhivistike

6

Temelji pravne varnosti in arhivsko gradivo

6

Materialno varovanje arhivskega gradiva

6

Strokovna obdelava arhivskega gradiva – praktikum

6

Valorizacija in prezentacija arhivskega gradiva

6

Upravljanje z arhivi v pisarniškem poslovanju

6

Digitalizacija in upravljanje z digitalizacijskimi projekti

6

Digitalni arhivi in dolgoročno hranjenje e-gradiva

6

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si
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pedagoški
magistrski
študijski
programi
2. stopnje

Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski
program 2. stopnje Geografija - Zgodovina
V osnovi gre za dva ločeno akreditirana študijska programa, zato se je ob prijavi potrebno prijaviti na oba.

Pogoji za vpis v program:
V dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program Geografija se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje Geografija;
b) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področjih, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija.
Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ
na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na
1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
c) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je
kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja
v študijskem programu.
V dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program Zgodovina se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje Zgodovina;
b) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področjih, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija.
Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ
na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na
1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
c) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je
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kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v
študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena
izpitov pri študiju prve stopnje.

Predstavitev programa
Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program 2. stopnje Geografija - Zgodovina izobražuje učitelje geografije in zgodovine za delo v osnovnih in srednjih šolah. Študij je organiziran v obliki predavanj, seminarjev, vaj, terenskih vaj, splošne
(na osnovni in srednji šoli) in integrirane prakse v učnem okolju. Splošne pedagoške
vsebine programa se izvajajo v sodelovanju z UP Pedagoško fakulteto. Temeljni cilji programa so usposobiti diplomante za samostojno opravljanje strokovnega dela
v vzgoji in izobraževanju, jim zagotoviti potrebno znanje s področja fizične, družbene in regionalne geografije in zgodovine skozi vsa zgodovinska obdobja za sodobno
poučevanje obeh predmetov ter jim zagotoviti pridobitev potrebnih kompetenc za
pedagoško delo, za prenos geografskega in zgodovinskega znanja ter veščin učencem in dijakom osnovnih in srednjih šol.
Diplomant programa pridobljena znanja ne le prenaša na učence, ampak s sposobnostjo dopolnjevanja znanj in iskanja aktualnih in relevantnih tem ter sposobnostjo kreativnega prilagajanja učnega procesa geografskim in zgodovinskim vsebinam
v učencih vzbuja zanimanje za geografsko in zgodovinsko problematiko in učence
vključuje v aktivno sodelovanje pri pouku. Študenti se lahko včlanijo v Društvo prijateljev geografije Koper, ki je del evropskega združenja mladih geografov EGEA, in
društvo ISHA, ki je del mednarodnega združenja študentov zgodovine, kar študentom omogoča sodelovanje na različnih domačih in mednarodnih kongresih, delavnicah, izmenjavah itn.
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Trajanje študija dve leti
Število kreditnih točk (ECTS) 120 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov magister profesor / magistrica profesorica geografije
(mag. prof. geo.) in magister profesor / magistrica profesorica zgodovine
(mag. prof. zgo.)

Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Osnove pedagogike

6

Psihologija razvoja in učenja

6

Didaktika

6

Pedagoško raziskovanje

6

Specialna pedagogika

6

Andragogika

3

Vodenje razreda

3

Šolska regionalna geografija

3

Geografija Evrope

6

Teorije Zgodovinopisja

3
Izbirni predmeti

2 predmeta (1 notranje izbirni predmet zgodovine, 1 notranje izbirni predmet ene
ali druge predmetne vezave)

2x6
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2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Terenski seminar – zunanji pouk geografije

6

Didaktika geografije 1

6

Didaktika geografije 2

3

Didaktika zgodovine I

6

Didaktika zgodovine II

3

Pedagoška praksa

6

Magistrsko delo - Geografija

6

Magistrsko delo - Zgodovina

6
Izbirni predmeti

3 predmeti (1 notranje izbirni predmet ene ali druge predmetne vezave,
2 zunanje izbirna predmeta)
Notranje izbirni predmeti - Geografija

3x6

ECTS

Regionalna klimatologija in klimatske spremembe

6

Urbana geografija

6

Geografija Evropske unije / geografija evropskih integracij

6

Kulturna in naravna dediščina v turizmu

6

Notranje izbirni predmeti - Zgodovina

ECTS

Antika, izbrana poglavja

6

Srednji vek, izbrane vsebine

6

Novi vek, izbrane vsebine

6

Sodobna zgodovina, izbrane vsebine

6

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si
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Pedagoški magistrski študijski program 2. stopnje
Italijanistika
Pogoji za vpis v program:
V pedagoški magistrski študijski program Italijanistika se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali
prevajanja italijanskega jezika v obsegu 240 ECTS;
b) kdor je diplomiral na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike
ali prevajanja italijanskega jezika v obsegu 180 ECTS, če pred vpisom opravijo
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne
vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih
za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
c) kdor je diplomiral na študijskih programih 1. stopnje drugih strokovnih področij v obsegu 240 ECTS, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so
bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS
določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in
pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje
ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
d) kdor je diplomiral na univerzitetnih študijskih programih, akreditiranih pred
11. 6. 2004, s področja italijanistike (ali ustreznih jezikoslovnih študijskih programih), če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna
komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva
področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi
med študijem na dodiplomski stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali dru-
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gih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v
magistrski študijski program;
e) kdor je diplomiral na univerzitetnih študijskih programih, akreditiranih pred
11. 6. 2004, na drugih strokovnih področjih, če pred vpisom opravijo študijske
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge
kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na dodiplomski stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
f) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je
kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja
v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se pri
izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena pri študiju prve stopnje.

Predstavitev programa
Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti diplomante nepedagoškega študijskega programa 1. stopnje Italijanistika ali sorodnih študijskih programov za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Študijski program ponuja študentom poglabljanje znanj in sposobnosti na področju poučevanja jezika na
vseh stopnjah poučevanja in učenja. Podiplomski študijski programi na tem področju so oblikovani tako, da vključujejo individualno raziskovalno delo podiplomskih
študentov, usmerjeno v teoretična in praktična vprašanja s področja vzgoje, izobraževanja oziroma poučevanja. Opremljen z znanjem in ob poznavanju metodologije
humanističnega raziskovanja bo študent ustrezno pripravljen za raziskovalno delo
med študijem in po njem. S soudeležbo v evalvaciji lastnih dosežkov študija s pomočjo jezikovnega portfolija in drugih instrumentov za samoevalvacijo bo študent razvijal zavest o lastnem znanju in sposobnostih spremljanja lastne študijske poti.
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Študijski program se ustrezno povezuje tako z vedami o vzgoji in izobraževanju
(vzporedno), kot z disciplinarnim znanjem jezika in književnosti (zaporedno). Oboje doprinese k oblikovanju profila učitelja italijanskega jezika za različne ravni izobraževanja in k poučevanju pripadajočih dejavnosti (svetovanje, spremljanje in vodenje razreda). Študijski program ob razvejanosti predhodnega štiriletnega študija na
1. stopnji tako v ustrezni meri ponudi usposabljanje za učiteljski poklic. Študentom
omogoča pridobitev ustreznega jezikovnega in pedagoškega znanja s preučevanjem
teoretičnih in metodoloških konceptov o italijanščini kot tujem in drugem jeziku, italijanske književnosti v matični deželi in svetu ter medkulturne jezikovne komunikacije. Poznavanje temeljnih področij pedagoškega dela in ved, ki pedagoški proces utemeljujejo, jim omogoča poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji šolanja v osnovni
šoli, v srednji šoli ali v izobraževanju odraslih. Med pomembnejšimi cilji tega študijskega programa je tudi spodbujanje študentov za kontinuiran študij do doktorata
znanosti.
Magistrandi študijskega programa 2. stopnje Italijanistika pedagoški študij pridobijo poglobljeno znanje tako temeljnih prvin stroke kot metodoloških pristopov in
usmeritev v pedagoški poklic. Usposobljen je tudi za delo v raziskovalnih institucijah in za delo asistenta v različnih raziskovalnih in aplikativnih projektih. Možnosti za delo imajo v vseh okoljih, kjer je potrebna široka razgledanost in poznavanje
družbenih in kulturnih problemov, pojavov in procesov, tako na lokalni, nacionalni in
mednarodni ravni. Velika možnost izbire interdisciplinarnih predmetov jih usposobi
tudi za koordiniranje družbenih dejavnosti, kulturnih in izobraževalnih ustanov. Lahko se zaposlijo kot učitelji v osnovni in srednji šoli, učitelji v zavodih in gospodarskih
družbah, ki se ukvarjajo z izobraževalnimi programi in dopolnilnimi programi strokovnega izpopolnjevanja, kot kustosi pedagogi v muzejih, galerijah in drugih organizacijah ter koordinatorji kulturnih in turističnih programov s poudarkom na didaktičnih vsebinah, kot organizatorji izobraževanja odraslih v izobraževalnih zavodih,
kot učitelji za zunajšolsko izobraževanje, moderatorji, turistični animatorji, uslužbenci v državnih in mednarodnih ustanovah, prevajalci, recenzenti, lektorji.
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Trajanje študija eno leto
Število kreditnih točk (ECTS) 60 ECTS
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov magister profesor / magistrica profesorica italijanistke
(mag. prof. ital.)

Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Osnove pedagogike

6

Psihologija razvoja in učenja

6

Didaktika

6

Pedagoško raziskovanje

6

Specialna pedagogika

6

Andragogika

3

Refleksivna praksa

6

Magistrsko delo

6
Modul Italijanščina v izobraževanju

Didaktika italijanskega jezika

6

Medkulturna komunikacija stroke

3

Modul Poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji šolanja
Didaktika zgodnjega učenja italijanščine

6

Književnost za otroke

3
Izbirni predmeti

1 notranje izbirni predmet

100

1x6

Notranje izbirni predmeti

ECTS

Vodenje razreda

3

Pedagogika vseživljenskega učenja

3

Nebesedna izrazna sredstva in tehnike

3

Vrednotenje in samovrednotenje znanja

3

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si

Pedagoški magistrski študijski program 2. stopnje
Slovenistika
Pogoji za vpis v program:
V pedagoški magistrski študijski program Slovenistika se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje s področja slovenistike;
b) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področjih, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija.
Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ
na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na
1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
c) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je
kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja
v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena
izpitov pri študiju prve stopnje.
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Predstavitev programa
Dveletni pedagoški magistrski program slovenistike ponuja poglobljeno spoznavanje in osvajanje temeljnega slovenističnega jezikoslovnega in literarnovednega znanja, pa tudi splošnih in specialnih pedagoških ter didaktičnih znanj in veščin, ki študente usposobijo za poučevanje slovenskega jezika in književnosti v osnovni šoli in
na vseh vrstah in stopnjah srednjih šol. Med študijskim programom študenti podrobneje obravnavajo sodobni jezikovni in literarni razvoj ter posebnosti slovenskih
obmejnih in kulturnostičnih področij, v okviru pedagoškega usposabljanja pa med
drugim opravljajo hospitacije, samostojne nastope in študijsko prakso na osnovnih ter srednjih šolah. Po zaključku študija ima diplomant oziroma diplomantka poleg izpolnjenega formalnega pogoja tudi potrebno znanje, spretnosti in sposobnosti za izvajanje sodobnega pouka slovenskega jezika in književnosti, seveda pa tudi
za opravljanje drugih poklicev, kjer se zahteva slovenistično znanje, npr. v kulturnih
in turističnih dejavnostih. Diplomant je usposobljen tudi za samostojno raziskovalno
delo ali za morebitno nadaljevanje študija na 3. stopnji.
Trajanje študija dve leti
Število kreditnih točk (ECTS) 120 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov magister profesor / magistrica profesorica slovenistike
(mag. prof. slov.)
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Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Osnove pedagogike

6

Psihologija razvoja in učenja

6

Didaktika

6

Pedagoško raziskovanje

6

Specialna pedagogika

6

Andragogika

3

Vodenje razreda

3

Jeziki v stiku

6

Metodologija jezikovnega in literarnega raziskovanja

6

Sodobne paradigme v slovenski literaturi

6

Izbirni predmeti
1 notranje izbirni predmet iz jezika

1x6

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Etimologija slovenskega jezika

6

Idejni tokovi sodobne književnosti

6

Didaktika slovenskega jezika in književnosti

6

Didaktika književnosti

6

Pedagoška praksa

6

Magistrska naloga

6
Izbirni predmeti

4 predmeti (1 notranje izbirni predmet iz modula specialne didaktike,
1 notranje izbirni predmet iz književnosti, 2 zunanje izbirna predmeta)

4x6
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Modul specialnih didaktik

ECTS

Mladinska književnost

6

Jezik in književnost v medkulturnem položaju

6

Osnove komuniciranja v razredu

6

Komunikacijski pristop h književnosti

6

Slovenščina kot drugi/tuji jezik

6

Dialektologija

6
Notranje izbirni predmeti

ECTS

Frazeologija

6

Oglaševalski diskurz

6

Turistični diskurz

6

Jezikoslovni vidiki prevajanja

6

Lektoriranje

6

Spletne jezikovne tehnologije

6

Lingvistična geografija

6

Kognitivno jezikoslovje

6

Literarna pragmatika

6

Digitalna besedila

6

Medkulturna pragmatika

6

Žanrskost slovenske književnosti

6

Sodobna dramatika in gledališče

6

Etične in manjšinske pisave

6

Ženske v literaturi

6

Slovstvena folklora kot umetnost govorjenega jezika

6

Književni stiki v prostoru med Alpami in Jadranom

6

Fenomenologija branja

6

Kreativno pisanje

6
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Notranje izbirni predmeti

ECTS

Slovensko-italijanski stiki v književnosti

6

Tekstologija, uredniška in izdajateljska teorija in praksa

6

Jezik, kultura in družba: literatura v družbenem okviru

6

Književnost od orienta do renesanse (med družbeno funkcijo in leposlovjem)

6

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si

105

interdisciplinarni
magistrski
študijski
programi
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Magistrski študijski program 2. stopnje
Dediščinski turizem
Pogoji za vpis v program:
V magistrski študijski program Dediščinski turizem se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje z naslednjih študijskih
področij: turizem, humanistika in družboslovje, naravoslovje;
b) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje z drugih študijskih področjih, če je kandidat pred vpisom opravil dodatne študijske obveznosti iz
vsebin, ki so bistvene za nadaljevanje študija (osnove humanistike ali družboslovja ali turizma ali naravoslovja) v obsegu najmanj 10 kreditnih točk po ECTS
in največ 60 kreditnih točk po ECTS.
Število in nabor dodatnih študijskih obveznosti se kandidatom iz točke b) določi glede na smer predhodnega študija; o številu in vsebini obveznosti odločata pristojni
komisiji UP FHŠ in UP FTŠ Turistice.
Dodatne študijske obveznosti (diferencialne izpite), opredeljene pod točko b), morajo kandidati za vpis opraviti pred vpisom v študijski program, pri čemer se lahko
omenjene obveznosti opravljajo kot izbirni predmeti v okviru študija prve stopnje,
v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski
študijski program. Število dodatnih študijskih obveznosti se lahko ustrezno spremeni v primeru, da se študentu na njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni
po predhodnem študiju, kot opravljene obveznosti.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija (70 % možnih točk) in oceno diplomskega dela (30 % možnih
točk).
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V primeru, da dodiplomski program ni imel diplomskega dela (naloge) ali zaključnega projekta se kandidatu upošteva samo povprečna ocena dodiplomskega študija (100 % možnih točk).

Predstavitev programa
Študijski program Dediščinski turizem je nastal iz sodelovanja med Fakulteto za humanistične študije, Fakulteto za turistične študije Turistico in Znanstveno-raziskovalnim središčem Univerze na Primorskem na podlagi ocene o potrebi po večjem in
kvalitetnejšem vključevanju naravne in kulturne dediščine v aktualno turistično ponudbo v Sloveniji in tujini, ob istočasnem pomanjkanju ustrezno izobraženih strokovnjakov. Študijski program kot prvi v Sloveniji zapolnjuje vrzel v visokošolskem
izobraževanju s področja turizma in s področja dediščine, kjer se sicer samostojni
stroki prekrivata a ne integrirata, in sicer z združitvijo vsebin, saj prav UP razpolaga
z ustreznimi strokovnimi in raziskovalnimi potenciali.
Študijski program Dediščinski turizem nudi znanja in kompetence na področju kulturne in naravne dediščine ter turističnega podjetništva, s poudarkom na aplikaciji dediščinskih vsebin v turistično ponudbo. Na ta način študentom zagotavlja izobrazbo, ki omogoča ustvarjalno delo v obetavni gospodarski panogi. Cilj študijskega
programa je izoblikovati profil magistranta za potrebe dela v turistični panogi, kakor
tudi samostojne podjetniške dejavnosti v turizmu. Program je interdisciplinaren, izvajata ga skupaj UP FTŠ Turistica in UP FHŠ, vpis pa je odprt študentom z diplomo
s študijskih področij humanistike, turizma, naravoslovja, družboslovja in drugih področij.
Trajanje študija dve leti
Število kreditnih točk (ECTS) 120 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Portorož
Strokovni naslov magister / magistrica dediščinskega turizma (mag. ded. tur.)
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Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Koncepti upravljanja in prezentacije dediščine

6

Metodologija raziskovanja v turizmu

6

Kulturni spomeniki Slovenije

6

Zgodovina turizma

6

Turistični sistemi

6

Naravne vrednote in njihovo varovanje

6

Strateški management turističnih podjetij

6

Izbirni predmeti
3 notranje izbirni predmeti

3x6
2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Projektno vodenje

6

Marketing dediščine v turizmu

6

Magistrsko delo

18
Izbirni predmeti

5 predmetov (3 notranje izbirni predmeti, 2 zunanje izbirna predmeta)

5x6
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Notranje izbirni predmeti modula Turizem

ECTS

Ekonomika turizma

6

Prostorski učinki turizma

6

Sociologija mobilnih kultur (strok.)

6

Valorizacija avtentičnosti v turizmu

6

Interpretacija turističnih resursov

6

Destinacijski management

6

Management kulturnih prireditev

6

Kulinarična kultura

6

Notranje izbirni predmeti modula Dediščina

ECTS

Dediščina v muzejih in muzeologija

6

Praktikum dediščine

6

Pomorska antropologija

6

Nesnovna dediščina

6

Zgodovina okolja in krajine

6

Notranje izbirni predmeti modula Jezik in komuniciranje v turizmu

ECTS

Angleščina v turizmu

6

Italijanščina v turizmu

6

Nemščina v turizmu

6

Turistični diskurz

6

Komunikologija v turizmu

6

Več o študijskem programu: www.turistica.si
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Magistrski študijski program 2. stopnje
Management trajnostnega razvoja
Pogoji za vpis v program:
V magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje z naslednjih študijskih
področij: humanističnih, družboslovnih, tehniških, zdravstvenih, biotehničnih
ali naravoslovnih ved;
b) kdor je diplomiral na dodiplomskem študijskem programu (sprejetim pred 11.
6. 2004).
V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki pa
mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu 12–18 ECTS. Kandidatu
študijske obveznosti določi pristojna komisija.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.

Predstavitev programa
S študijem na magistrskem študijskem programu Management trajnostnega razvoja pridobite znanja, spretnosti in kompetence, s katerimi lahko razrešujete najbolj
kompleksne izzive trajnostnega razvoja in tako prispevate k pozitivnim družbenim
spremembam. Interdisciplinarnost študijskega programa razvija sposobnosti posameznika za poglobljeno razumevanje razvojnih vprašanj sodobne družbe in rešitev,
ki se zanje ponujajo. To vam po koncu študija odpira široke zaposlitvene možnosti
tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju ter s samozaposlitvijo v lastnem podjetju. Študij je namenjen vsem, ki verjamejo, da je z znanjem in ustreznimi vrednotami
mogoče pozitivno spremeniti okolje, v katerem delajo in živijo, ki želijo aktivno delovati pri usmerjanju politike organizacij in države do vprašanj trajnostnega razvoja
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okolja, družbe in gospodarstva ter se profesionalno ukvarjajo z okoljskimi, prostorskimi, socialnimi in razvojnimi komponentami v družbi.
Interdisciplinarni študijski program skupaj izvajajo Fakulteta za management, Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za vede o zdravju in Fakulteta za turistične
študije – Turistica.
Trajanje študija dve leti
Število kreditnih točk (ECTS) 120 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov magister / magistrica managementa trajnostnega razvoja
(mag. man. tr. raz.)

Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Politika trajnostnega razvoja

9

Zeleno gospodarstvo

9

Raziskovanje v managementu 1

3

Okoljska etika in trajnostni razvoj

9

Varstvo narave in trajnostno kmetijstvo

9

Strokovno razvojno delo 1

3
Izbirni predmeti

3 notranje izbirni predmeti

3x6
2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Okoljsko zdravje

9

Regionalno planiranje

9
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2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Raziskovanje v managementu 2

3

Strokovno razvojno delo 2

3

Magistrska naloga

18
Izbirni predmeti

3 notranje izbirni predmeti

3x6
Notranje izbirni predmeti

ECTS

Avtentičnost kot turistični resurs

6

Trajnostni turizem

6

Trajnostni management turističnih destinacij

6

Trajnostno upravljanje z vodnimi viri

6

Naravne nesreče in trajnostni razvoj

6

Razvoj koncepta trajnostnega razvoja

6

Antropologija razvoja

6

Trajnostno podjetništvo

6

Upravljanje obnovljivih virov

6

Trajnostna potrošnja

6

Pravni vidiki trajnostnega razvoja

6

Postkapitalizem, socialna ekologija in družbena odgovornost

6

Management inoviranja

6

Presoje vplivov na okolje in monitoring

6

Varnost in kakovost hrane

6

Družbeni vidiki v varstvu narave

6

Sodobni pristopi pri varovanju naravnih vrednot

6

Trajnostno upravljanje kmetijskega prostora

6

Več o študijskem programu: www.fm-kp.si
113

Magistrski študijski program 2. stopnje Politologija
Pogoji za vpis v program:
V magistrski študijski program Politologija se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 1. stopnje s področja družboslovja
ali humanistike;
b) kdor je diplomiral na dodiplomskem študijskem programu (sprejetim pred 11.
6. 2004) s področja družboslovja ali humanistike.
V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki pa
mora pred vpisom opraviti premostitveni program v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki
jih kandidatu določi pristojna komisija glede na različnost strokovnega področja.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.

Predstavitev programa
S podiplomskim študijem Politologije boste dobili široka in hkrati tudi temeljna znanja ter metode razumevanja najbolj zahtevnih makro in mikro problemov preteklih
dob, a tudi vaše lastne dobe. To pomeni samostojnost pri mišljenju in razsojanju
ter možnostih koncipiranja in delovanja za drugačne prihodnosti. Temeljna naloga predavateljev in predavateljic je omogočanje samostojnega in kritičnega razsojanja in življenja, in ne životarjenja mladih nekje na robu moledovanja za nekim novim
začasnim delom. Poudarek študija je na omogočanju samozaposlitev in zmožnosti
»opreti se na sebe samega« ter »zaupati vase«, saj od obstoječe družbe ni mogoče
pričakovati odpiranja novih delovnih mest. To so kvečjemu lahko pravljice za lahko
noč mladih generacij.
Študij je namenjen samostojnim mladim osebam, ki so željne novih znanj in drugačnih videnj ter interpretacij sveta – vključno z dejavnim življenjem, tistim, ki so pri114

pravljeni resno poprijeti in delati: tako pri študiju v ožjem pomenu besede kot tudi
skupnostno delovati s svojimi kolegi in kolegicami ter profesorskim kadrom, in tudi
tistim, ki so naveličani dosedanjih akademskih prijemov ter se zavedajo, da sta dolgčas in splošna družbena nezainteresiranost resen problem.
Študijski program skupaj izvajata Fakulteta za management in Fakulteta za humanistične študije.
Trajanje študija dve leti
Število kreditnih točk (ECTS) 120 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov magister / magistrica managementa politologije (mag. pol.)

Predmetnik
1. letnik (30 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Politična teorija in temelji politike

9

Etika in politika: vladanje in vodenje

6

Mednarodni odnosi

6

Raziskovalno-kreativni seminar – vizualne prakse in organizacijske veščine

3

Filozofija prava

6

Filozofija naravoslovja

6

Religija: islam in krščanstvo

6

Politika in kritika managementa

6

Raziskovalna metodologija v družboslovju

6

Izbirni predmeti
1 notranje izbirni predmet

6
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2. letnik (30 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Globalizacija družbe(nega) antipolitika

9

Država in državljanstvo

6

Umetnost in kultura

6

Pravna in socialna država

6

Raziskovalno-kreativni seminar 2 – veščine pisnega in govornega izražanja

3

Magistrska naloga

18
Izbirni predmeti

2 notranje izbirna predmeta
Notranje izbirni predmeti

2x6
ECTS

Kapitalizmi in prihodnost demokracije

6

Feministična teorija in politika

6

Islamska filozofija in teologija in zahod

6

Kritična zgodovina propagande

6

Demokratični eksperimentalizem

6

Politična teologija

6

Kolonializem, imperializem in neokolonializem

6

Grški jezik za politike

6

Več o študijskem programu: www.fm-kp.si
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... aktivno sodelujemo
s tujimi izobraževalnimi
in raziskovalnimi
institucijami ...

doktorski
študijski
programi
3. stopnje

Doktorski študijski program 3. stopnje Antropologija
Pogoji za vpis v program:
V doktorski študijski program Antropologija se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 2. stopnje;
b) kdor je diplomiral na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu
(študijski program sprejet pred 11. 6. 2004);
c) kdor je diplomiral na študijskem programu za pridobitev specializacije in je kandidat pred tem končal visokošolski strokovni študijski program (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004), če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki
so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60
kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti kandidat opravi pred vpisom v doktorski študijski program;
d) kdor je diplomiral na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300
kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let;
e) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je
kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva:
1) povprečna ocena vseh učnih enot na predhodnem študiju (50 %),
2) ocena, dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred komisijo (50 %).
Obveznosti izbirnega izpita se lahko v obsegu do 30 % nadomestijo z dosežki na
znanstvenem in strokovnem področju, ki so razvidni iz vloge kandidata za vpis na
študij (osnovni podatki o kandidatu).
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Predstavitev programa
Študijski program daje poudarek razumevanju spleta razmerij med posameznikom
in najrazličnejšimi sestavinami, praksami, dejavniki, strukturami in procesi »kulture«/kulturnega okolja, nadalje razumevanju razmerja med »naravnim« in »kulturnim« v človeku in naposled raznovrstnim interpretacijam vplivov med »specifičnostmi naravnega« okolja in izoblikovanjem njegovih »kulturnih« posebnosti. Ti temeljni
poudarki so podrobneje osvetljeni z vidika specifičnih področij regionalne antropologije, antropologije religijskih, ritualnih in drugih kulturnih praks, medicine, zdravja in zdravljenja, ekologije in naravnega prostora, etničnosti in človekovih pravic, demografskih procesov (rodnosti, migracij), sorodstva in spola.
Doktorski študij antropologije je oblikovan skladno s potrebo po širjenju antropološkega znanja o kulturi, ki najsplošneje govori o spoznanjih o celotnem načinu življenja različnih družbenih skupin (npr. generacijskih, socialnih, teritorialnih, poklicnih,
verskih idr.), njihovi družbeni strukturi (npr. družine) in procesih v njih (npr. kulturna
adaptacija, asimilacija itn.) v različnih družbenozgodovinskih kontekstih tako na slovenskem etničnem ozemlju kakor pri drugih evropskih in neevropskih etničnih skupinah in manjšinah. Pri tem je študijski program antropologije osredinjen na individualne in kolektivne kulturne razsežnosti, kakor se kažejo v gospodarskem življenju,
prebivalstvu, političnih ukrepih, religiji, zdravju, znanju, ki so obravnavani primerjalno na različnih ravneh (časovno, krajevno, socialno). Poleg tega študijska kombinacija regionalno-tematskih oz. problemskih izhodišč študentom prinaša pogled na
zgodovinske, družbene, politične in kulturne stike med evropskimi »kulturnimi« regijami in drugimi deli sveta, ki so vplivali na oblikovanje različnih družbenih in kulturnih prostorov, na različne oblike družbenih, kulturnih in prostorskih identitet in tudi
na razvoj različnih interetničnih, mednarodnih in medregionalnih politik.
Program študentom omogoča poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških
konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanja
najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljšanjem znanih ter odkrivanjem
novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja, za razvi-
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janje kritične refleksije družbeno-kulturnega dogajanja in procesov ter za reševanje
konkretnih nalog, povezanih z različnimi družbenimi problemi.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija izredni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov doktor/doktorica znanosti (dr.)

Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Med virom in interpretacijo

15

Priprava dispozicije doktorske disertacije

15

Izbirni predmeti
2 notranje izbirna predmeta

2 x 15
2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Skupni doktorski seminar

10

Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev dispozicije doktorske
disertacije

5

Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije

45

3. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije

45

Objava znanstvenega prispevka

10

Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela z zagovorom doktorske disertacije

5
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Notranje izbirni predmeti

ECTS

Antropologija globalnega juga

15

Antropologija marginalnosti

15

Antropologija zdravja, rodnosti in rojstva

15

Antropologija znanosti

15

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si

Doktorski študijski program 3. stopnje Arheologija
Pogoji za vpis v program:
V doktorski študijski program Arheologija se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 2. stopnje;
b) kdor je diplomiral na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu
(študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004);
c) kdor je diplomiral na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami in je trajal
5 let;
d) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je
kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja
v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena
izpitov na predhodnem študiju (50 %) in ocena zaključnega dela (50 %).

Predstavitev programa
Doktorski študijski program 3. stopnje Arheologija izhaja iz potreb po teoretičnem
poznavanju ter aplikaciji znanj s področja procesov oblikovanja družbenih struktur,
analiz materialne kulture, problemov in procesov političnega, kulturnega, socialnega
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in družbenega dogajanja v kontekstu evropske, sredozemske in svetovne arheologije in zgodovine, ter v prepletu zgodovine slovenskega kulturnega ozemlja in alpsko-jadranskega prostora. Pri tem se študentje podrobneje seznanijo s posebnostmi
sredozemskih okolij ter stika med sredozemskim, alpskim in osrednje-evropskim
kulturnim prostorom, kakor tudi z vprašanji aplikativnega razreševanja politično-razvojnih problemov v območjih s posebnimi kulturnimi značilnostmi ter v obmejnih
območjih Slovenije in drugod. Program ohranja celoto potrebnih klasičnih arheoloških in zgodovinskih znanj, a jih obravnava in povezuje na bolj sodoben način. Kronološko pokriva oziroma omogoča izbiro študijskih vsebin od starejše prazgodovine
in starih sredozemskih civilizacij, prek antike in srednjega veka, do arheologije novejšega obdobja. Študentu je omogočeno izbiranje vsebin tudi iz drugih podiplomskih
programov, saj kreditno-točkovni sistem omogoča intenzivno povezovanje s tujimi
fakultetami. Poseben poudarek je na metodoloških in teoretičnih pristopih v arheologiji in zgodovinopisju, saj vsak individualno zasnovan študijski predmetnik vsebuje
vsaj en metodološki sklop. Študij tako omogoča individualno razvijanje različnih sodobnih konceptov arheologije, od t. i. arheologije kulturnih krogov, procesne arheologije kot tudi po-procesnih pristopov analize in interpretacije človeških dejavnosti.
Hkrati pa program ne izključuje klasičnih zgodovinskih pristopov, kot sta politična in
ekonomska zgodovina. Izbira ponujenih vsebin, teoretična usmeritev ter ponudba
praktičnih znanj zagotavljajo mednarodno aktualnost študijskega programa.
Pridobljena znanja omogočajo doktorandom praktično delovanje v okvirih nacionalnih inštitucij, hkrati pa jim omogočajo tudi aktivno vključevanje in zaposlovanje
v mednarodnem prostoru. Zaradi inovativnosti zasnove študijskega programa ter
široko zastavljenih predmetno specifičnih kompetenc je študijski program zanimiv
tudi za tuje študente ter predstavlja možnost širjenja slovenskega izobraževalnega
sistema na področja severozahodnega Balkana in Evropske unije.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija izredni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov doktor/ doktorica znanosti (dr.)
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Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti
Sodobna teorija in metodologija arheologije

ECTS
15

Izbirni predmeti
3 predmeti (2 notranje izbirna predmeta in 1 notranje ali zunanje izbirni predmet)

3 x 15

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Samostojno raziskovalno delo

15

Priprava dispozicije doktorske disertacije

15

Izbirni predmeti
2 predmeta ( 1 notranje izbirni predmet in 1 notranje ali zunanje izbirni predmet)

2 x 15

3. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti
Doktorska disertacija

ECTS
60

Notranje izbirni predmeti

ECTS

Starejša kamena doba Balkana

15

Študije kamnitih artefaktov

15

Prazgodovinska umetnost

15

Arheologija mezolitika in neolitika

15

Kulti, depoji, grobišča – arheologija bronaste dobe

15

Železnodobne skupnosti Evrope

15

Keltska arheologija

15

Provincialna rimska arheologija med Jadranom in Panonijo

15
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Notranje izbirni predmeti

ECTS

Rimsko mesto - vir romanizacije

15

Študije antičnega stekla

15

Antična numizmatika

15

Latinska epigrafika

15

Rimska umetnost – pomen in odmevi

15

Viri za antično zgodovino

15

Slovanska arheologija

15

Arheologija srednjega veka

15

Srednjeveška arheologija Balkana

15

Arheologija Serenissime

15

Arheološke analize materialne kulture

15

Arheologija predantične Evrope

15

Stare sredozemske civilizacije

15

Antična grška in rimska zgodovina

15

Družba, gospodarstvo in kultura v srednjeveškem sredozemskem prostoru

15

Jadran med Evropo in svetom (6. – 18. stoletje)

15

Paleografija in diplomatika

15

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si

Doktorski študijski program 3. stopnje Geografija
Pogoji za vpis v program:
V doktorski študijski program Geografija se lahko vpiše:

a kdor je diplomiral na študijskem programu 2. stopnje;
b) kdor je diplomiral na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu
(študijski program sprejet pred 11. 6. 2004);
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c) kdor je diplomiral na študijskem programu za pridobitev specializacije in je
kandidat pred tem končal visokošolski strokovni študijski program (študijski
program, sprejet pred 11. 6. 2004), če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu od 30
do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija.
Predpisane obveznosti kandidat opravi pred vpisom v doktorski študijski program;
d) kdor je diplomiral na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300
kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let;
e) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je
kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva:
1) povprečna ocena vseh učnih enot na predhodnem študiju (50 %),
2) ocena, dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred komisijo (50 %).
Obveznosti izbirnega izpita se lahko v obsegu do 30 % nadomestijo z dosežki na
znanstvenem in strokovnem področju, ki so razvidni iz vloge kandidata za vpis na
študij (osnovni podatki o kandidatu).

Predstavitev programa
Doktorski študijski program Geografija je sodoben program, ki študentu nudi podporo pri njegovih samostojnih raziskovalnih interesih. Študij poteka v obliki organiziranih samostojnih oblik študija (predmeti s seminarji) ter samostojnega raziskovalnega dela s pripravo doktorske disertacije. Program ima v večjem deležu organizirane
oblike (temeljni predmet in dva izbirna predmeta) v prvi fazi študija, v drugi fazi pa
narašča delež raziskovalnega dela s pripravo doktorske disertacije.
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Cilji študijskega programa so: 1) študentom omogočiti poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov geografije kot kompleksne vede na izbranih
področjih naravoslovja (živa in neživa narava) ter družboslovja; 2) študente usposobiti za samostojno razvijanje novega temeljnega in aplikativnega geografskega znanja
z uporabo sodobnih metod (GIS); 3) študente usposobiti za reševanje najzahtevnejših prostorskih problemov v realnem (geografskem) okolju tako na lokalnem, regionalnem, državnem kot meddržavnem nivoju z izboljševanjem obstoječih in razvijanjem novih pristopov ter odkrivanjem novih rešitev; 4) študente usposobiti za
vodenje najzahtevnejših sistemov na področju usklajevanja različnih človekovih dejavnosti v okolju ter vodenje temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov (nalog)
s področja geografske vede.
Želimo si, da bi se doktorandi razvili v široko razgledane raziskovalce ali strokovne
delavce, usposobljene za izvajanje interdisciplinarnih raziskav in izvrševanje najzahtevnejših strokovnih nalog. Pri programu sodelujejo tudi mednarodno uveljavljeni
raziskovalci z Geografskega inštituta Antona Melika (Ljubljana) Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Študijski program doktorandom odpira možnosti za delo v
znanstvenih in univerzitetnih ustanovah, za vodenje raziskovalnega dela in za usmerjanje politike v zvezi z družbenimi, okoljskimi in prostorskimi pojavi, medetničnimi
odnosi in mednarodnim povezovanjem ter razumevanjem sodobnih okoljskih sprememb.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija izredni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov doktor/ doktorica znanosti (dr.)
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Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Teorija in metodologija geografije

15

Priprava dispozicije doktorske disertacije

15

Izbirni predmeti
2 notranje ali zunanje izbirna predmeta

2 x 15

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Skupni doktorski seminar

5

Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev dispozicije
doktorske disertacije

5

Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije

50

3. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije

40

Objava znanstvenega prispevka

10

Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela z zagovorom doktorske disertacije

10

Notranje izbirni predmeti

ECTS

Planiranje in trajnostni razvoj

15

Okoljske spremembe in naravne nesreče

15

Politična geografija in geografija globalizacije

15

Ekonomska geografija in geografija marginalnosti

15

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si
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Doktorski študijski program 3. stopnje Slovenistika
Pogoji za vpis v program:
V doktorski študijski program slovenistika:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 2. stopnje;
b) kdor je diplomiral na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu
(študijski program sprejet pred 11. 6. 2004);
c) kdor je diplomiral na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten
s 300 kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva ocena zaključnega
dela na predhodni stopnji študija (40 %) in povprečna ocena izpitov (60 %).

Predstavitev programa
Študij izhaja iz potreb po teoretičnem poznavanju in potreb po aplikaciji jezikoslovnega in literarnovednega znanja s področja preteklega in sodobnega razvoja ter stanja slovenskega jezika, jezikoslovnih teorij 20. stoletja in soočanja slovenskega jezika s slovanskimi, romanskimi in germanskimi jezikovnimi pojavi, razvoja slovenske
in tudi svetovne književnosti od začetkov do neposredne sodobnosti ter literarne
teorije. Pri tem študentje podrobneje obravnavajo jezikovne, literarne in druge kulturološke posebnosti slovenskih obmejnih in kulturnostičnih področij, s posebnim
poudarkom na prostoru med Alpami in Jadranom, ter nekatere ključne elemente
slovenske kulture z zgodovinskih, geografskih in antropoloških oz. kulturoloških vidikov, tudi v primerjavi z drugimi kulturami.
Študijski program ohranja celoto potrebnega klasičnega slovenističnega znanja, a ga
obravnava in povezuje na bolj sodoben način. Usmerja se tudi v preučevanje jezika/-ov in književnosti v medkulturnih prostorih, predvsem na območju prostora kulturnega stika med Alpami in Jadranom, kjer so se zaradi številnih sprememb v poteku politične meje oblikovali različni družbeni in kulturni prostori ter različne oblike
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družbene, kulturne in prostorske identitete, kakor tudi različne medetnične, mednarodne ter medregionalne jezikovne in kulturne politike.
Poseben poudarek je na metodoloških in teoretičnih pristopih v jezikoslovju in literarni vedi, saj vsak individualno zasnovan študijski predmetnik vsebuje vsaj en (temeljni) metodološki modul. To spodbuja kritično refleksijo in poglobljen pristop k
doktorski disertaciji. Študij tako omogoča individualno razvijanje različnih sodobnih konceptov jezikoslovja – od etimologije do konverzacijske analize na osnovi sodobnih jezikoslovnih tehnologij – ter literarne vede. Hkrati pa program ne izključuje
klasičnih jezikoslovnih pristopov k jeziku kot sistemu in literarni zgodovini in teoriji. Skratka, program slovenistike tretje stopnje ponuja kompleksen, celosten in kontrastiven pogled na slovenski jezik in književnost.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija izredni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov doktor/ doktorica znanosti (dr.)

Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Metodologija jezikoslovnega raziskovanja

15

Metodologija literarnega raziskovanja

15

Izbirni predmeti
3 notranje izbirni predmeti
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3 x 15

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Samostojno raziskovalno delo

15

Priprava in javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije

15

Izbirni predmeti
2 predmeta (1 notranje in 1 zunanje izbirni predmet)

2 x 15

3. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti
Priprava in zagovor doktorske disertacije
Notranje izbirni predmeti - jezikoslovje

ECTS
60
ECTS

Narečja kot živa kulturna dediščina

15

Fonologija in fonetika slovenskega jezika

15

Korpusne raziskave slovenskega jezika

15

Leksikalno pomenoslovje

15

Multimodalna diskurzivna analaiza

15

Pragmatika in analiza ideologij

15

Retorika, jezik in razvoj demokracije

15

Skladnja v formalnem jezikoslovju

15

Družbene funkcije jezika in besedilna zvrstnost

15

Uporaba retoričnih figur v znanstvenem diskurzu

15

Diahronija slovenskega jezika

15

Zmote in napake v sklepanju in argumentiranju

15
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Notranje izbirni predmeti – literarne vede

ECTS

Dramatika modernizma in postmodernizma

15

Filozofija drame

15

Ideologija, literatura in konstrukcija naroda

15

Mladinska književnost in družba

15

Od utilitarnosti k literarnosti - slovensko pripovedništvo od začetkov do 20. stoletja

15

Pesniške poetike na prelomu tisočletja

15

Rojstvo slovenske književnosti - slovensko slovstvo 16. stoletja v evropskem
kontekstu

15

Slovenska kultura med literaturo in glasbo

15

Slovenska literatura in film

15

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si

Doktorski študijski program 3. stopnje
Upravljanje kulturnih virov in arhivov
Pogoji za vpis v program:
V doktorski študijski program Upravljanje kulturnih virov in arhivov se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 2. stopnje;
b) kdor je diplomiral na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu
(študijski program sprejet pred 11. 6. 2004);
c) kdor je diplomiral na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s
300 kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študijski program
v tujini in ki jim je, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.
Kandidat mora za vpis na ta študijski program izkazati, da je v času svojega izobraževanja že opravil vsaj 3 predmete/izpite s področja varovanja in upravljanja kultur132

ne dediščine in arhivov ter arhivistike ali najmanj 3 leta delovne dobe na delovnih
mestih arhivist/arhivistka, kustos/kustodinja, konservator/konservatorka, restavrator/restavratorka. V primeru, če kandidat ne izkazuje omenjenih pogojev, se mu
določijo diferencialni izpiti z omenjenega področja v skupnem obsegu do 18 ECTS.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (50 %) in ocena magistrskega oziroma zaključnega dela (50 %).

Predstavitev programa
Program je oblikovan v skladu z reformo evropskih doktorskih študijev, kjer je prvi
cilj doktorskega študija širjenje znanja z inovativnim raziskovanjem. Temeljni specifični cilj tega doktorskega študijskega programa je omogočiti doktorandom poglobljen uvid v upravljanje kulturnih virov in arhivov, vključno z uporabo orodij, ki
jih nudijo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ter pridobljena znanja
inovativno nadgrajevati s samostojnim raziskovalnim delom. V okviru programa so
povezane in vključene različne discipline,kot so zgodovina, arhivistika, konservatorstvo, muzeologija in bibliotekarstvo. Študijski program je zasnovan kot sodelovanje
strok, ki se ukvarjajo s preučevanjem, varovanjem in upravljanjem kulturne dediščine v najširšem smislu, pri čemer so v pedagoški procesvključeni tako teoretski vidiki
preučevanja kot tudi prenos znanj za aplikativno rabo v ustanovah, ki se ukvarjajo z
upravljanjem in varovanjem, promocijo in trženjem dediščine in arhivov.
Študijski program 3. stopnje Upravljanje kulturnih virov in arhivov je oblikovan v
duhu »Evropskega doktorata«, katerega kriterije določa EUA. V skladu s tem je zastavljen tako, da študent del svojih študijskih obveznosti (raziskovalnega dela v obsegu vsaj enega semestra), opravi na visokošolskem zavodu v tujini. UP FHŠ izvajanje
mobilnosti v te namene študentom zagotavlja na podlagi sporazumov in dogovorov o sodelovanju in mednarodni mobilnosti. Posebej v ta namen je bil sklenjen tudi
sporazum s Filozofsko fakulteto Univerze v Zagrebu, kjer je študijsko področje, ki
ga pokriva pričujoči program, zelo dobro razvito. Obvezen semester, ki ga na štu133

dijskem programu Upravljanje kulturnih virov in arhivov študent opravi v tujini, zagotavlja študiju dodano vrednost v obliki v mednarodnem okolju pridobljenih znanj
in izkušenj.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija izredni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov doktor/ doktorica znanosti (dr.)

Predmetnik
Smer Upravljanje kulturnih virov / Upravljanje arhivov
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti
Upravljanje z informacijami in znanjem

ECTS
15

Izbirni predmeti
3 notranje izbirni predmeti

3 x 15
2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Raziskovalno delo v obliki objave znanstvenega članka

15

Priprava dispozicije doktorske disertacije

15

Izbirni predmeti
2 predmeta (1 notranje izbirni predmet in 1 notranje ali zunanje izbirni predmet)
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2 x 15

3. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti
Doktorska disertacija
Notranje izbirni predmeti – smer Upravljanje arhivov

ECTS
60
ECTS

Znanstvene metode obdelave arhivskega gradiva

15

Sodobna arhivistika

15

Arhivi in pravno varstvo

15

Materialno varovanje arhivskega gradiva

15

Ohranjanje avtentičnosti elektronskega gradiva

15

Informacijske potrebe uporabnikov

15

Projektni management v arhivistiki

15

Notranje izbirni predmeti – smer Upravljanje kulturnih virov

ECTS

Kulturni viri in sonaravni razvoj

15

Upravljanje kulturne dediščine

15

Konservatorstvo arhitekturne dediščine

15

Primerjalno pravno varstvo kulturne dediščine

15

Analiza in prezentacija dediščine z GIS in 3D tehnikami

15

Indeksiranje na področju kulturne dediščine in arhivistike

15

Digitalizacija kulturne dediščine

15

Projektno načrtovanje v humanistiki

15

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si
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Doktorski študijski program 3. stopnje
Upravljanje različnosti
Pogoji za vpis v program:
V doktorski študijski program Upravljanje različnosti se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 2. stopnje;
b) kdor je diplomiral na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu
(študijski program sprejet pred 11. 6. 2004);
c) kdor je diplomiral na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s
300 kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (60 %) in ocena magistrskega oziroma zaključnega dela (40 %).

Predstavitev programa
Temeljni cilji programa Upravljanje različnosti, ki je interdisciplinarno zasnovan in
posebno pozornost namenja tematikam etničnosti, manjšin, jezikovnih stikov in
prostora, so kakovostzno in na najvišji ravni omogočiti in spodbujati študij, strokovno in znanstveno rast ter aktivno raziskovalno delo na področjih upravljanja različnosti in etničnih študij, hkrati pa prispeval k razvoju teh področij na nacionalni,
evropski in globalni ravni.
Doktorice in doktorji bodo imeli po dokončanem študiju pregled nad upravljanjem
različnosti, urejanjem, upravljanjem in vodenjem v pluralnih okoljih ter širše nad
znanstvenimi področji družboslovja in humanistike. Usposobljeni so za znanstveno
in raziskovalno delo, pridobijo pa tudi praktična znanja, vedenja in veščine iz urejanja in upravljanja odnosov ter preprečevanja, upravljanja in razreševanja kriz in
konfliktov, ki jih lahko uporabijo v različnih situacijah in v različnih pluralnih okoljih.
Dobro bodo usposobljeni za uporabo strokovnega znanja v praksi, zlasti za anali136

zo kompleksnih situacij in problemov, k reševanju katerih bodo lahko pristopili celovito, poglobljeno in kreativno. Doktorandi se bodo lahko zaposlovali v znanosti in
raziskovanju, izobraževalnih institucijah, državni upravi, zlasti v institucijah in resorjih, ki se ukvarjajo z etnično in siceršnjo raznolikostjo (npr. izobraževanje, socialno in
zdravstveno varstvo, kultura; organi in izpostave državne uprave, policija in vojska;
notranje, zunanje, obrambno, gospodarsko, kulturno in druga ministrstva), v lokalnih in regionalnih skupnostih, v zasebnih in nevladnih organizacijah, v mednarodnih
organizacijah, v podjetjih, ki poslujejo s tujino, zlasti v multinacionalnih podjetjih in
družbah, v izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih institucijah, v javnih medijih in
založbah, pa tudi v drugih službah, ki terjajo veščine medkulturnega in medetničnega komuniciranja ter znanja s področja urejanja in upravljanja različnosti ter preprečevanja, upravljanja in razreševanja kriz in konfliktov v pluralnih okoljih.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija izredni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov doktor/ doktorica znanosti (dr.)

Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti
Teorije in metodologije upravljanja različnosti

ECTS
15

Izbirni predmeti
3 predmeti (2 notranje izbirna predmeta in 1 zunanje izbirni predmet)

3 x 15
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2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Preučevanje posameznih dimenzij različnosti

15

Samostojno raziskovalno delo in priprava raziskave za doktorsko disertacijo raziskovalni / doktorski program

30

Izbirni predmeti
1 notranje ali zunanje izbirni predmet

1 x 15

3. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Samostojno raziskovalno delo in priprava raziskave za doktorsko disertacijo
- raziskovalni / doktorski program

40

Objava znanstvenega članka

12

Drugi javni doktorski seminar (predstavitev doktorske teme)

3

Zagovor doktorske disertacije

5

Notranje izbirni predmeti

ECTS

Upravljanje in problemi prostorske in družbene konvergence in divergence

15

Jezikovne politike in jeziki v stiku

15

Urejanje in upravljanje različnosti ter preprečevanje, upravljanje in razreševanje kriz
in konfliktov

15

Integracijske politike in manjšine

15

Etnične politike (raziskovalni seminar)

15

Geopolitika različnosti (v primerjalno zgodovinski in politični perspektivi in
pristopu): Narod in nacija, samoodločba in modernost v procesu nastajanja držav

15

Evropska integracija, vodenje in upravljanje in javna uprava v pokonfliktnih družbah

15

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si
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Doktorski študijski program 3. stopnje
Zgodovina Evrope in Sredozemlja
Pogoji za vpis v program:
V doktorski študijski program Zgodovina Evrope in Sredozemlja se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 2. stopnje;
b) kdor je diplomiral na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu
(študijski program sprejet pred 11. 6. 2004);
c) kdor je diplomiral na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s
300 kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena
izpitov na predhodnem študiju (50 %) in ocena zaključnega dela (50 %).

Predstavitev programa
Temeljni cilj študijskega programa doktorskega študijskega programa je ponuditi
strokovno in metodološko podporo doktorandom pri njihovem individualno zastavljenem študiju. Študij je razdeljen na dve fazi. V prvi fazi študij poteka v organiziranih
oblikah študija (predmeti s seminarji), v okviru katerih se študenta vodi v kompleksno preučevanje zgodovinskih virov, nato pa se nadaljuje s samostojnim raziskovalnim delom študenta in pripravo doktorske disertacije. Pri organiziranih oblikah dela
– obveznem in izbirnih predmetih študenti najprej pridobijo znanstveno poglobljeni uvid v izbrane zgodovinske vsebine; nato svoja znanja inovativno nadgrajujejo s
samostojnim raziskovalnim delom. Doktorandi samostojno razvijajo novo znanje in
so sposobni reševanja najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem
znanih ter odkrivanjem novih rešitev, usposobljeni so za vodenje najzahtevnejših
delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov z znanstvenega področja.
Seznanjeni so z metodološkimi pristopi in koncepti mednarodnega zgodovinopisja
in njihovimi teoretskimi izhodišči, istočasno pa so jih sposobni presojati in nadgraje139

vati. Spodbuja se povezovanje znanj z drugimi humanističnimi in družboslovnimi disciplinami ter k razvijanju novih znanj, ki bodo pripomogla k razvoju na družbe znanja, ki je ena od prioritet evropskega raziskovalnega prostora.
Doktorski študijski program zahteva, da se študente, kot raziskovalce na začetku
svoje raziskovalne kariere, aktivno vključuje v temeljne, aplikativne ali razvojne projekte. To omogoča raziskovalna dejavnost predavateljev. Prav vsi so namreč vpeti v
intenzivno raziskovalno delo, imajo izkušnje z vodenjem in sodelovanjem v raziskovalnih projektih, so člani slovenskih in mednarodnih strokovnih organizacij ter člani
znanstvenih svetov znanstvenih revij. Študijski program doktorandom odpira možnosti za delo v znanstvenih in univerzitetnih ustanovah; spodbuja pa tudi kreativno
prenašanje znanj v prakso. Doktorandi so torej usposobljeni za vodenje raziskovalnega dela, glede na svojo specializacijo pa tudi za sodelovanje pri ustvarjanju politik in strategij v zvezi z družbenimi, kulturnimi (tudi v smislu valorizacije dediščine),
političnimi in okoljskimi izzivi, problemi in pojavi, medetničnimi odnosi in mednarodnim povezovanjem.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija izredni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov doktor/ doktorica znanosti (dr.)

Predmetnik
1. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Teorije zgodovinopisja

15

Priprava znanstvenega članka

15
Izbirni predmeti

2 notranje izbirna predmeta
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2 x 15

2. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti

ECTS

Priprava in zagovor dispozicije doktorske disertacije

20

Raziskovalno delo

10
Izbirni predmeti

2 predmeta (1 notranje izbirni predmet in 1 notranje ali zunanje izbirni predmet)

2 x 15

3. letnik (60 ECTS)
Temeljni predmeti
Priprava in zagovor doktorske disertacije
Notranje izbirni predmeti

ECTS
60
ECTS

Družba, gospodarstvo in kultura v srednjeveškem sredozemskem prostoru

15

Zgodovina srednjeveških in zgodnjenovoveških institucij v sredozemskem prostoru

15

Agrarne skupnosti in ustanove v obdobju novega veka

15

Jadran med Evropo in svetom (6.-19. stol.)

15

Zgodovina cesarstev srednje in vzhodne Evrope

15

Revolucije – zgodovinska stvarnost ali iluzija?

15

Zgodovina odnosov med cerkvenimi in državnimi oblastmi v Srednji Evropi

15

Slovenska in hrvaška nacionalna zgodovina v 19. stoletju

15

Primerjalna zgodovina Jugovzhodne Evrope v 19. in 20. stoletju

15

Ideologije 20. stoletja

15

Druga svetovna vojna – globalne, nacionalne in regionalne dimenzije

15

Socialna zgodovina

15

Zgodovina evropskih integracij

15

Zgodovina spolov

15

Paleografija in diplomatika

15

Ustna zgodovina – med spominom in pripovedjo

15
141

Notranje izbirni predmeti

ECTS

Zgodovina manjšin

15

Primerjalna gospodarska zgodovina Evrope in Sredozemlja (16. - 20. stol.)

15

Umetnostna zgodovina Evrope in Sredozemlja – izbrane vsebine

15

Antična grška in rimska zgodovina

15

Arheološke analize materialne kulture

15

Stare sredozemske civilizacije

15

Arheologija predantične Evrope

15

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si
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