POGOJI ZA NAPREDOVANJE NA UNIVERZITETNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 1. STOPNJE
FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU
ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016
1. Za vpis v 2. letnik veljajo pogoji po akreditaciji študijskega programa 2014/2015.
2. Za vpis v 3. letnik veljajo pogoji za vpis po akreditaciji študijskega programa 2013/2014.
3. Za ponovni vpis v 1. letnik veljajo pogoji za vpis po akreditaciji študijskega programa 2014/2015 (KŠZ študentom po vpisu določi študijske obveznosti vpisne
generacije 15/16).
4. Za ponovni vpis v 2. letnik veljajo pogoji za vpis po akreditaciji študijskega programa 2013/2014 (KŠZ študentom po vpisu določi študijske obveznosti vpisne
generacije 14/15)
5. Študenti, ki so v študijskem letu 2014/2015 ponovno vpisani v isti letnik in na KŠZ FF UM niso naslovili prošnje za določitev študijskih obveznosti v primeru
spremembe študijskega programa, se ne morejo vpisati v višji letnik, če ne bodo izpolnjevali pogojev letošnje vpisne generacije za napredovanje v višji
letnik.
6. Osebe, ki so brez statusa (pavzerji) v študijskem letu 2014/2015 (ali prej) in niso na KŠZ FF UM naslovili prošnje za določitev študijskih obveznosti v primeru
spremembe študijskega programa, se ne morejo vpisati v višji letnik, če ne bodo izpolnjevali pogojev vpisne generacije za napredovanje v višji letnik.
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UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE GERMANISTIKA
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

EG60
Uvod v študij nemškega jezika
3
EG61
Nemški jezik - glasoslovje
3
EG62
Lektorat nemškega jezika 1/1
6
Za napredovanje v drugi letnik mora študent obvezno opraviti s študijskih programom
EG63
Uvod v v študij nemške književnosti
3
določene obveznosti pri naslednjih predmetih v prvem letniku v obsegu 48 ECTS:
EG55
Nemški pravopis
3
Uvod v študij nemškega jezika (3 ECTS), Nemški jezik – glasoslovje (3 ECTS), Lektorat
EG43
Jezikovni priročniki
3
nemškega jezika1/1 (6 ECTS), Uvod v študij nemške književnosti (3 ECTS), Nemški pravopis
EG64
Praktična jezikovna znanja 1
6
(3 ECTS), Jezikovni priročniki (3 ECTS), Praktična jezikovna znanja 1 (6 ECTS), Bralna
EG65
Bralna pismenost v nemščini
3
pismenost v nemščini (3 ECTS), Nemški jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Lektorat nemškega
EG66
Nemški jezik - oblikoslovje
3
jezika 1/2 (6 ECTS), Literatura in kultura 1 (3 ECTS), Uvod v zvrstno poetiko (3 ECTS),
EG67
Lektorat nemškega jezika 1/2
6
Praktična jezikovna znanja 2 (3 ECTS).
EG68
Literatura in kultura 1
3
EG72
Uvod v zvrstno poetiko
3
EG70
Praktična jezikovna znanja 2
3
Za ponovni vpis v isti letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS.

VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

EG73
EG74
EG75
EG46
EG76
EG77
EG78
EG22
EG79
EG80

Nemški jezik -skladnja
Lektorat nemškega jezika 2/1
Literatura in kultura 2
Jezik v stiku: nemščina in slovenščina
Nemščina kot jezik stroke
Praktična jezikovna znanja 3
Zgodovinska pripoved v nemški književnosti
Avstrijska književnost
Nemški jezik – besedotvorja in leksikologija
Lektorat nemškega jezika 2/2

3
6
3
3
3
6
3
3
3
6

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti vse obveznosti prvega letnika,
določene s študijskim programom v obsegu 60 ECTS, ter vse s študijskim programom
določene obveznosti pri obveznih predmetih drugega letnika v obsegu najmanj 48 ECTS.
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EG81
Literatura in kultura 3
3
EG27
Usvajanje jezika
3
EG83
Praktična jezikovna znanja 4
3
Za ponovni vpis v isti letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS.
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UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE PSIHOLOGIJA
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

EP01
EP03
EP46
EP05
EP06
EP10

Zgodovina in metode psihologije
Statistika za psihologe
Zgodovina psihičnega
Uvod v razvojno psihologijo
Psihični razvoj od spočetja do mladostništva
Računalništvo za psihologe

6
9
3
6
7
3

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti vse s študijskim programom določene
obveznosti pri obveznih predmetih v prvem letniku v obsegu najmanj 49 ECTS.

Med opravljenimi predmeti morajo biti Zgodovina in metode psihologije, Statistika za
psihologe, Zgodovina psihičnega, Uvod v razvojno psihologijo, Psihični razvoj od spočetja
do mladostništva, Računalništvo za psihologe.

Za ponovni vpis v isti letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS.
VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

EP11

Razvojna psihologija mladostništva in
odraslosti
Osebnost
Pedagoška psihologija 1
Socialna psihologija 1
Pedagoška psihologija 2
Psihološko-metodološki praktikum
Kvalitativna metodologija*
Multivariantne analize*

7

EP12
EP16
EP15
EP20
EP17
EP32
EP33

6
7
7
7
6
5
5

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti vse obveznosti prvega letnika, določene
s študijskim programom v obsegu 60 ECTS, ter s študijskim programom določene obveznosti
pri predmetih drugega letnika v obsegu najmanj 50 ECTS.



Med opravljenimi predmeti drugega letnika morajo biti obvezni predmeti
Razvojna psihologija mladostništva in odraslosti, Osebnost, Socialna psihologija 1,
Pedagoška psihologija 1 in Pedagoška psihologija 2, Psihološko-metodološki
praktikum ter
 *1 izbirni predmet iz nabora metodoloških predmetov (Kvalitativna metodologija
ali Multivariatne analize).
Za ponovni vpis v isti letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS.
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UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

08ES
ES04
ES06

Fonetika in fonologija
6
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje
6
Indoevropska, praslovanska in
3
starocerkvenoslovanska dediščina
ES07
Teoretične osnove slovenistike
3
ES08
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika
3
Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti s študijskim programom vse s
36ES
Lektoriranje
3
študijskim programom določene obveznosti iz obveznih predmetov prvega letnika v obsegu
ES11
Uvod v študij književnosti
3
54 ECTS.
37ES
Razvoj slovenskega jezika - vokalizem
3
ES13
Mladinska književnost
4
09ES
Teorija literarnih vrst
4
11ES
Svetovna književnost
6
12ES
Slovenska književnost do leta 1800
6
38ES
Teorija književnosti
4
Za ponovni vpis v isti letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS.
VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

14ES
ES68

Slovenska romantika in realizem
Oblikovanje enotne knjižne norme v 19.
stoletju
Narečno slovaropisje
Sporočanje
Slovenska narečja
Besedotvorje in frazeologija

8
3

ES67
ES96
13ES
40ES

3
3
3
3

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti vse obveznosti prvega letnika, določene
s študijskim programom, ter vse s študijskim programom določene obveznosti iz obveznih
predmetov drugega letnika v obsegu 51 ECTS.
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10ES
ES40
ES83

Oblikoslovje
6
Pragmatično jezikoslovje
3
Jezikovna interpretacija staroslovanskih
3
besedilo
16ES
Slovenska moderna, ekspresionizem in
8
socialni realizem
17ES
Avtorice, literarne vrste in slogi v slovenski
4
književnosti 1. polovice 20. stoletja
ES30
Literarne vrste in slogi v slovenski
4
književnosti 19. stoletja
Za ponovni vpis v isti letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS.
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UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE SOCIOLOGIJA IN INTERDISCIPLINARNO DRUŽBOSLOVJE
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

EI01
Obča sociologija I
6
EI02
Sociološke teorije
6
Za napredovanje v drugi letnik mora študent/ka opraviti s študijskim programom
EI03
Socialna antropologija
6
določene obveznosti pri obveznih predmetih v prvem letniku v obsegu najmanj 55 ECTS.
EI04
Uvod v ekonomijo
6
EI05
Temelji filozofskih misli
6
 Med opravljenimi predmeti morajo biti vsi predmeti I. semestra, Obča sociologija
EI06
Obča sociologija II
6
II in Metodologija I.
EI07
Metodologija I
6
EI08
Socialna psihologija
5
EI09
Etnologija vsakodnevnega življenja
5
EI10
Sociološka analiza
5
EI11
Tuj jezik I (angleščina)
3
Za ponovni vpis v isti letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS.
VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

EI12
EI14
EI15
EI13
EI16
EI17
EI18
EI19
EI20
EI21
EI79

Metodologija II
Teorija države in politične ureditve
Statistika za družboslovce
Ekonomska sociologija
Sociologija družine
Sociologija mladine
Sociologija spolov
Sociologija medijske kulture
Sociologija religije
Socialna gerontologija
Analiza neevropskih družb

6
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti vse obveznosti prvega letnika v obsegu
60 ECTS ter s študijskim programom določene obveznosti pri obveznih predmetih drugega
letnika v obsegu najmanj 50 ECTS.
 Med opravljenimi predmeti drugega letnika morajo biti predmeti Metodologija II,
Statistika za družboslovce ter Teorija države in politične ureditve.

7

EI23
Tuj jezik II
5
Za ponovni vpis v isti letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS.
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UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE ZGODOVINA
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

EZ01
EZ02
EZ03
EZ04

Historiografski praktikum
3
Zgodovina zgodnjih civilizacij
4
Grška zgodovina
4
Rimska zgodovina in slovenski prostor v
5
antiki
EZ05
Nemščina I
3
EZ06
Latinščina I
5
EZ07
Zgodovina slovenskega prostora v srednjem 6
Za napredovanje v 2. letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 45 ECTS.
veku
EZ08
Neevropska zgodovina srednjega veka
4
EZ09
Evropska zgodovina srednjega veka
4
EZ10
Nemščina II
3
EZ11
Latinščina II
4
EZ40
Starejša zgodovina (proseminar)
6
EZ47
Vojaška zgodovina (starejša)
3
EZ46
Gospodarska zgodovina (starejša)
3
EZ45
Zgodovina migracij (starejša)
3
EZ44
Zgodovina vsakdanjega življenja (starejša)
3
EZ43
Cerkvena zgodovina (starejša)
3
EZ42
Kulturna zgodovina (starejša)
3
Za ponovni vpis v isti letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS.
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VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

EZ12

Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem 6
novem veku
EZ13
Neevropska zgodovina zgodnjega novega
4
veka
EZ14
Evropska zgodovina zgodnjega novega veka 4
EZ15
Temeljne zgodovinske vede
3
EZ16
Nemščina III
3
EZ17
Latinščina III
4
EZ18
Neevropska zgodovina 19. stoletja 1776–
3
1914
EZ19
Slovenska zgodovina 19. stoletja 1790–1914 6
EZ20
Zgodovina Balkana 19. stoletja 1790–1914
4
EZ21
Novejša zgodovina (proseminar)
3
Za napredovanje v tretji letnik morajo biti opravljeni vsi izpiti iz predmetov prvega letnika in
EZ22
Evropska zgodovina 19. stoletja 1789–1914
4
zbranih 48 ECTS iz opravljenih izpitov iz predmetov 2. letnika.
EZ23
Nemščina IV
3
EZ24
Latinščina IV
4
EZ42
Kulturna zgodovina (starejša)
3
EZ43
Cerkvena zgodovina (starejša)
3
EZ44
Zgodovina vsakdanjega življenja (starejša)
3
EZ45
Zgodovina migracij (starejša)
3
EZ46
Gospodarska zgodovina (starejša)
3
EZ47
Vojaška zgodovina (starejša)
3
EZ48
Kulturna zgodovina (novejša)
3
EZ49
Cerkvena zgodovina (novejša)
3
EZ51
Zgodovina migracij (novejša)
3
EZ52
Gospodarska zgodovina (novejša)
3
EZ53
Vojaška zgodovina (novejša)
3
Za ponovni vpis v isti letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS.
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UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE ANGLEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

AN42
AN43
AN44
AN45
AN04
AN46
AN47
AN48
AN08

Angleški jezik – uvod v angl. jezikoslovje
3
Angleški jezik - glasoslovje
3
Uvod v študij angleške književnosti
3
Študent mora za prehod v drugi letnik zbrati najmanj 27 ECTS z opravljenimi obveznostmi
Razvijanje jezikovne zmožnosti 1
3
prvega letnika študijskega programa in določeno število kreditnih točk ECTS, ki ga
Vodeno pisanje v angleščini
3
predvideva drugi del študijskega programa.
Angleški jezik – oblikoslovje
3
Interpretacija angleških literarnih besedil
3
Razvijanje jezikovne zmožnosti 2
3
Osnove ustnega sporočanja v angleščini
3
Izbirni predmet 1
3
Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Angleški jezik in književnost in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

AN49

Angleška književnost do obdobja
6
razsvetljenstva
Študent mora za prehod v tretji letnik zbrati vseh 30 ECTS z opravljenimi obveznostmi
AN50
Razvijanje jezikovne zmožnosti 3
6
prvega letnika na študijskem programu in najmanj 27 ECTS z opravljenimi obveznostmi
AN51
Angleški jezik - glagol
3
drugega letnika na študijskem programu. Zbrati mora tudi zahtevano število ECTS, ki ga
AN52
Angleška književnost med romantiko in Fin- 6
predvideva drugi del študijskega programa.
de-sieclom
AN53
Razvijanje jezikovne zmožnosti 4
6
Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Angleški jezik in književnost in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
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UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE FILOZOFIJA
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

FL01
Uvod v filozofijo
3
FL02
Kritično mišljenje z osnovami argumentacije 4
Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti vse s študijskim programom določene
FL03
Zgodovina filozofije I
5
obveznosti pri obveznih predmetih v prvem letniku v obsegu 24 ECTS in ustrezno število
FL20
Filozofska terminologija
3
ECTS, predvidenih na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.
FL04
Etika
4
FL05
Estetika
5
Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Filozofija in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

FL06
FL07
FL08
FL09

Ontologija
Zgodovina filozofije II
Epistemologija
Logika

5
5
5
6

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti vse s študijskim programom določene
obveznosti pri obveznih in izbirnih predmetih prvega letnika v obsegu 30 ECTS ter vse s
študijskim programom določene obveznosti pri obveznih predmetih v drugem letniku v
obsegu 21 ECTS in ustrezno število ECTS, predvidenih na drugem delu dvopredmetnega
študijskega programa.
Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Filozofija in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
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UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE GEOGRAFIJA
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

GE01
GE03
GE04
GE06
GE02
GE05

Uvod v geografijo
3
Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti vse s študijskim programom določene
Geomorfologija
4
obveznosti pri predmetih v prvem letniku v obsegu najmanj 21 ECTS in ustrezno število ECTS,
Geografija prebivalstva
5
predvidenih na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.
Hidrogeografija
4
 obvezno mora opraviti obveznosti pri predmetih (16 ECTS): Uvod v geografijo,
Planetarna geografija*
3
Geomorfologija, Geografija prebivalstva, Hidrogeografija.
Klimatogeografija*
5
 *5 ECTS študent opravi po izbiri med preostalimi predmeti.
Izbirni geografski predmet 1*
3
Izbirni geografski predmet 2*
3
Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Geografija in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

GE07
GE09
GE11
GE08
GE10

Kartografija in GIS
Ekonomska geografija
Socialna in kulturna geografija
Statistika v geografiji
Geografija prsti in rastlinstva
Izbirni geografski predmet 3
Izbirni geografski predmet 4

5
7
4
3
5
3
3

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti vse s študijskim programom določene
obveznosti prvega letnika v obsegu 30 ECTS pri obveznih in izbirnih predmetih ter v drugem
letniku, v obsegu najmanj 21 ECTS in ustrezno število ECTS, predvidenih na drugem delu
dvopredmetnega študijskega programa.
 Obvezno mora opraviti vse obveznosti pri predmetih (16 ECTS): Kartografija in GIS,
Ekonomska geografija, Socialna in kulturna geografija
 *5 ECTS študenti opravi po izbiri med preostalimi predmeti.
Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Geografija in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
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UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE MADŽARSKI JEZIK S KNJIŽEVNOSTJO
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

HU60
HU61
HU63
HU64
HU07
HU06

Uvod v hungaristične študije
3
Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti vse s študijskim programom določene
obveznosti pri predmetih v prvem letniku, v obsegu najmanj 24 ECTS in ustrezno število
Glasoslovje madžarskega jezika
3
ECTS, predvidenih na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.
Uvod v študij madžarske književnosti
3
Študent
mora
za prehod v predlaganem študijskem programu obvezno opraviti obveznosti iz
Izbrana poglavja iz svetovne književnosti
3
naslednjih predmetov: Uvod v hungaristične študije, Glasoslovje madžarskega jezika, Uvod v
Oblikoslovje madžarskega jezika
3
študij madžarske književnosti, Izbrana poglavja iz svetovne književnosti, Oblikoslovje
Pravopisna in pravorečna norma v
3
madžarskega jezika, Pravopisna in pravorečna norma v madžarščini, Razvoj madžarske
madžarščini
književnosti do 19. stoletja in Književnost madžarske romantike
HU65
Razvoj madžarske književnosti do 19.
3
stoletja
HU66
Književnost madžarske romantike
3
Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Madžarski jezik s književnostjo in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

HU73
HU68

Medkulturna interakcija
Izbrana poglavja iz zgodovine
madžarskega jezika
Skladnja madžarskega jezika
Leksikologija madžarskega jezika
Madžarska dialektologija
Madžarska književnost prve polovice 20.
stoletja v primerjalnem kontekstu
Madžarska literatura v medkulturnem
položaju
Razvoj moderne madžarske proze

3
3

HU19
HU43
HU28
HU69
HU70
HU72

3
3
3
3
3
3

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti vse s študijskim programom določene
obveznosti prvega letnika v obsegu 30 ECTS pri obveznih in izbirnih predmetih ter v drugem
letniku, v obsegu najmanj 24 ECTS in ustrezno število ECTS, predvidenih na drugem delu
dvopredmetnega študijskega programa.
Študent mora za prehod v 3. letnik predlaganega študijskega programa opraviti obveznosti iz
naslednjih predmetov:
Izbrana poglavja iz zgodovine madžarskega jezika, Skladnja madžarskega jezika,
Leksikologija madžarskega jezika, Madžarska dialektologija, Madžarska književnost prve
polovice 20. stoletja v primerjalnem kontekstu, Madžarska literatura v medkulturnem
položaju, Razvoj moderne madžarske proze ter Medkulturna interakcija.
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Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Madžarski jezik s književnostjo in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
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UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE MEDJEZIKOVNE ŠTUDIJE – ANGLEŠČINA
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

MS12
MA42
MA43
MA44
MS14
MS15
MA45
MA46
MS 13

Slovenski jezik za nesloveniste 1
Razvijanje jezikovne zmožnosti 1
Uvod v študij angleške književnosti
Vodeno pisanje v angleščini
Zgodovina prevajanja in tolmačenja
Prevajanje in tolmačenje kot poklic
Razvijanje jezikovne zmožnosti 2
Angleški jezik – oblikoslovje
Izbrana poglavja iz zgodovine arhitekture
in urbanizma
Medjezikovno posredovanje in
informacijska pismenost
Mednarodne organizacije

3
3
3
3
3
3
3
3
3

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti s študijskim programom določene
obveznosti prvega letnika, v obsegu najmanj 24 ECTS in ustrezno število ECTS, predvidenih
na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.

Študent mora za prehod na študijskem programu obvezno opraviti izpite iz naslednjih
predmetov: Slovenski jezik za nesloveniste 1, Razvijanje jezikovne zmožnosti 1, Uvod v
študij angleške književnosti, Vodeno pisanje v angleščini, Zgodovina prevajanja in
tolmačenja, Prevajanje in tolmačenje kot poklic, Razvijanje jezikovne zmožnosti 2,
Angleški jezik – oblikoslovje.
Študenti z vezavo Medjezikovne študije – angleščina in Medjezikovne študije – nemščina
oz. Medjezikovne študije – angleščina in Medjezikovne študije – madžarščina morajo za
MS16
3
prehod v 2. letnik obvezno opraviti še izpite iz naslednjih predmetov: Izbrana poglavja iz
zgodovine arhitekture in urbanizma, Medjezikovno posredovanje in informacijska
MS17
3
pismenost ter Mednarodne organizacije.
Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Medjezikovne študije – angleščina in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

MS18
MA18
MA48
MA49
MA51
MA52
MS19

Slovenski jezik za nesloveniste 2
Skladnja angleškega jezika
Razvijanje jezikovne zmožnosti 3
Uvod v medjezikovno posredovanje – ANG
Razvijanje jezikovne zmožnosti 4
Lektorat iz prevajanja 1 – ANG
Kritično mišljenje z osnovami

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti vse s študijskim programom določene
obveznosti prvega letnika v obsegu 30 ECTS pri obveznih in izbirnih predmetih ter obveznih
predmetov drugega letnika, v obsegu najmanj 24 ECTS in ustrezno število ECTS, predvidenih
na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa. Obvezno mora opraviti izpite 2.
letnika iz naslednjih predmetov:
Slovenski jezik za nesloveniste 2, Skladnja angleškega jezika, Razvijanje jezikovne
zmožnosti 3, Uvod v medjezikovno posredovanje – ANG, Razvijanje jezikovne zmožnosti
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MS22
MS21
MS23

argumentacije
Interpretacija angleških literarnih besedil
Osnove akcijskega raziskovanja
Pomen in značilnosti literarne kritike

4, Lektorat iz prevajanja 1 – ANG.

Študenti z vezavo Medjezikovne študije – angleščina in Medjezikovne študije – nemščina
oz. Medjezikovne študije – angleščina in Medjezikovne študije – madžarščina morajo za
prehod v 3. letnik obvezno opraviti še izpit iz predmeta Kritično mišljenje z osnovami
argumentacije in enega od naslednjih treh predmetov: Interpretacija angleških literarnih
besedil, Osnove akcijskega raziskovanja, Pomen in značilnosti literarne kritike.
Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Medjezikovne študije – angleščina in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
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UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE MEDJEZIKOVNE ŠTUDIJE – MADŽARŠČINA
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

MS12
MH15
MH44
MH45
MS14
MS15
MH16
MH14
MS 13

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

3
6
3
3
3
3
6
3
3

Slovenski jezik za nesloveniste 1
Študent mora za prehod v 2. letnik zbrati najmanj 24 ECTS iz študijskega programa in
Lektorat madžarskega jezika 1
ustrezno število ECTS, predvidenih na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.
Uvod v hungaristične študije
Študent mora za prehod na predlaganem študijskem programu obvezno opraviti izpite iz
Uvod v študij madžarske književnosti
naslednjih predmetov: Slovenski jezik za nesloveniste 1, Lektorat madžarskega jezika 1,
Uvod v hungaristične študije, Uvod v študij madžarske književnosti, Zgodovina prevajanja
Zgodovina prevajanja in tolmačenja
in tolmačenja, Prevajanje in tolmačenje kot poklic, Lektorat madžarskega jezika 2,
Prevajanje in tolmačenje kot poklic
Oblikoslovje madžarskega jezika.
Lektorat madžarskega jezika 2
Oblikoslovje madžarskega jezika
Študenti z vezavo Medjezikovne študije – madžarščina in Medjezikovne študije –
Izbrana poglavja iz zgodovine arhitekture
angleščina
oz. Medjezikovne študije – madžarščina in Medjezikovne študije – nemščina
in urbanizma
morajo za prehod v 2. letnik obvezno opraviti še izpite iz naslednjih predmetov: Izbrana
MS16
3
Medjezikovno posredovanje in
poglavja iz zgodovine arhitekture in urbanizma, Medjezikovno posredovanje in
informacijska pismenost
informacijska pismenost ter Mednarodne organizacije.
MS17
3
Mednarodne organizacije
Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Medjezikovne študije – madžarščina in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.

18

VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

MS18
MH46
MH47
MH49

3
Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti vse s študijskim programom določene
Slovenski jezik za nesloveniste 2
obveznosti prvega letnika v obsegu 30 ECTS pri obveznih in izbirnih predmetih ter obveznih
3
Skladnja madžarskega jezika
predmetov drugega letnika, v obsegu najmanj 24 ECTS in ustrezno število ECTS, predvidenih
3
Glasoslovje madžarskega jezika
na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.
3
Uvod v medjezikovno posredovanje –
Študent
mora opraviti tudi izpite iz naslednjih predmetov:
MAD
Slovenski jezik za nesloveniste 2, Skladnja madžarskega jezika, Glasoslovje madžarskega
MH48
3
Madžarska literatura v medkulturnem
jezika,
Uvod v medjezikovno posredovanje – MAD, Madžarska literatura v medkulturnem
položaju
položaju, Leksikologija madžarskega jezika, Madžarska dialektologija, Lektorat iz
MH17
3
Leksikologija madžarskega jezika
prevajanja 1 – MAD.
MH34
3
Madžarska dialektologija
MH51
3
Lektorat iz prevajanja 1 – MAD
Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Medjezikovne študije – madžarščina in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
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UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE MEDJEZIKOVNE ŠTUDIJE – NEMŠČINA
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

MS12
MN50
MN54
MN53
MS14
MS15
MN51
MN55
MS 13

3
Slovenski jezik za nesloveniste 1
Študent mora za prehod v 2. letnik zbrati najmanj 24 ECTS iz študijskega programa in
6
Lektorat nemškega jezika 1/1
ustrezno število ECTS, predvidenih na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.
3
Uvod v študij nemške književnosti
Študent mora za prehod na predlaganem študijskem programu obvezno opraviti izpite iz
3
naslednjih predmetov: Slovenski jezik za nesloveniste 1, Lektorat nemškega jezika 1/1,
Uvod v študij nemškega jezika
Uvod v študij nemške književnosti, Uvod v študij nemškega jezika, Zgodovina prevajanja
3
Zgodovina prevajanja in tolmačenja
in
tolmačenja, Prevajanje in tolmačenje kot poklic, Lektorat nemškega jezika 1/2, Nemški
3
Prevajanje in tolmačenje kot poklic
jezik – oblikoslovje.
6
Lektorat nemškega jezika 1/2
3
Nemški jezik – oblikoslovje
Študenti z vezavo Medjezikovne študije – nemščina in Medjezikovne študije – angleščina
3
Izbrana poglavja iz zgodovine arhitekture
oz. Medjezikovne študije – nemščina in Medjezikovne študije – madžarščina morajo za
in urbanizma
prehod v 2. letnik obvezno opraviti še izpite iz naslednjih predmetov: Izbrana poglavja iz
MS16
3
Medjezikovno posredovanje in
zgodovine arhitekture in urbanizma, Medjezikovno posredovanje in informacijska
informacijska pismenost
pismenost ter Mednarodne organizacije.
MS17
3
Mednarodne organizacije
Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Medjezikovne študije – nemščina in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

MS18
MN56
MN57
MN58

Slovenski jezik za nesloveniste 2
Nemški jezik – skladnja
Lektorat nemškega jezika 2/1
Uvod v medjezikovno posredovanje –
NEM
Lektorat nemškega jezika 2/2

3
3
6
3

MN60

6

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti vse s študijskim programom določene
obveznosti prvega letnika v obsegu 30 ECTS pri obveznih in izbirnih predmetih ter obveznih
predmetov drugega letnika, v obsegu najmanj 24 ECTS in ustrezno število ECTS, predvidenih
na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.
Obvezno mora opraviti izpite iz naslednjih predmetov: Slovenski jezik za nesloveniste 2,
Nemški jezik – skladnja, Lektorat nemškega jezika 2/1, Uvod v medjezikovno
20

MN61
3
Lektorat iz prevajanja 1 – NEM
posredovanje – NEM, Lektorat nemškega jezika 2/2, Lektorat iz prevajanja 1 – NEM.
Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Medjezikovne študije – nemščina in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu
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UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE NEMŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

NE59
NE60
NE61
NE62
NE63
NE64

Uvod v študij nemškega jezika
Nemški jezik – glasoslovje
Lektorat nemškega jezika 1/1
Uvod v študij nemške književnosti
Nemški jezik – oblikoslovje
Lektorat nemškega jezika 1/2

3
3
6
3
3
6

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

Študent mora za napredovanje v 2. letnik zbrati najmanj 24 ECTS s predlaganega študijskega
programa in število ECTS, ki ga predvideva drugi izbrani dvopredmetni študijski program. Za
napredovanje na predlaganem študijskem programu mora opraviti obveznosti pri naslednjih
predmetih:
 Uvod v študij nemškega jezika (3 ECTS), Nemški jezik – glasoslovje (3 ECTS), Lektorat
nemškega jezika 1/1 (6 ECTS), Uvod v študij nemške književnosti (3 ECTS), Nemški
jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Lektorat nemškega jezika 1/2 (6 ECTS).
Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Nemški jezik in književnost in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.

VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

NE67
NE68
NE69
NE70

3
Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti vse s študijskim programom določene
Nemški jezik – skladnja
obveznosti prvega letnika v obsegu 30 ECTS pri obveznih in izbirnih predmetih ter obveznih
6
Lektorat nemškega jezika 2/1
in izbirnih predmetih drugega letnika v obsegu najmanj 24 ECTS in ustrezno število ECTS,
3
Literatura in kultura 2
predvidenih na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa. Opraviti mora
3
Nemški jezik - besedotvorje in
obveznosti pri naslednjih predmetih:
leksikologija
Nemški jezik – skladnja, Lektorat nemškega jezika 2/1, Literatura in kultura 2, Nemški
NE71
6
Lektorat nemškega jezika 2/2
jezik - besedotvorje in leksikologije, Lektorat nemškega jezika 2/2, Literatura in kultura 3.
NE72
3
Literatura in kultura 3
Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Nemški jezik in književnost in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
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UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE PEDAGOGIKA
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

PE01
Uvod v pedagogiko
4
Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti vse s študijskim programom določene
PE02
Metodologija pedagoškega raziskovanja
7
obveznosti pri vseh obveznih predmetih v prvem letniku, v obsegu najmanj 27 ECTS in
PE03
Sociologija vzgoje in izobraževanja
4
ustrezno
število ECTS, predvidenih na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.
PE04
Obča pedagogika
3
Študent mora opraviti vse predpisane obveznosti pri obveznih predmetih v prvem
PE05
Izobraževanje odraslih
3
letniku.
PE06
Razvojna psihologija
6
Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Pedagogika in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

PE07
PE09

Osnove didaktike
Specialna pedagogika
Izbirni predmet 2 (iz nabora pedagoško
didaktičnih predmetov)
Zgodovina pedagogike
Predšolska pedagogika

6
6
3

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti vse s študijskim programom določene
obveznosti in ustrezno število ECTS, predvidenih na drugem delu dvopredmetnega
študijskega programa.

pri
vseh
obveznih
predmetih v drugem letniku in
PE08
6
 enega izbirnega iz nabora splošno pedagoških ali didaktičnih predmetov (izbirni
PE10
6
predmet 2)
v skupnem obsegu najmanj 27 ECTS.
Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Pedagogika in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
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UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

SL72
SL05
SL06
SL93
SL08
SL12
SL95
SL09
SL96

Slovenski knjižni jezik 1
3
Stara cerkvena slovanščina
3
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika
3
Slov. zgod. glasoslovje - vokalizem
3
Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti vse s študijskim programom določene
Teorija književnosti
3
obveznosti v prvem letniku, v obsegu najmanj 24 ECTS in ustrezno število ECTS, predvidenih
Mladinska književnost
3
na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.
Teorija literarnih vrst
3
Izbrana poglavja iz svetovne književnosti
3
Izbrana poglavja iz slovenske književnosti do 3
l. 1800
Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti vsaj 50% obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem nepedagoškem študijskem programu prve stopnje Slovenski jezik in književnost in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

SL99

Avtorice, literarne vrste in slogi v slovenski
književnosti 1. polovice 20. stoletja
Izbrana poglavja iz slovenske književnosti 1.
polovice 20. stoletja
Izbrana poglavja iz slovenske književnosti
19. stoletja
Oblikovanje enotne knjižne norme v 19.
stoletju
Pregled slovenske dialektologije
Slovenska književnost v Avstriji

3

SL21
SL20
SL97
SL83
SL90

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

3
3
3

Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti vse s študijskim programom določene
obveznosti prvega letnika v obsegu 30 ECTS pri obveznih in izbirnih predmetih ter iz obveznih
predmetov drugega letnika v obsegu najmanj 24 ECTS in ustrezno število ECTS, predvidenih
na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.

3
3
24

SL73
Slovenski knjižni jezik 2
3
SL74
Slovenski knjižni jezik 3
3
Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vsaj 50% obveznosti tekočega letnika, v minimalnem obsegu 30 ECTS. Od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem nepedagoškem študijskem programu prve stopnje Slovenski jezik in književnost in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
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UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE SOCIOLOGIJA
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

SC01
Obča sociologija
5
SC02
Socialna psihologija
5
Študent mora za prehod v višji letnik zbrati najmanj 30 ECTS iz prvega letnika programa in
SC03
Sociologija družine
5
ustrezno
število ECTS, predvidenih na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.
SC04
Sociološka metodologija
6
SC05
Sociologija mladine
6
SC06
Uvod v znanstvenoraziskovalno delo
3
Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti vsaj 50% obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem nepedagoškem študijskem programu prve stopnje Sociologija in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

SC07
SC08
SC11
SC62
SC09

Socialna antropologija
5
Teorija države in politične ureditve
5
Študent mora za prehod v višji letnik zbrati najmanj 24 ECTS drugega letnika in ustrezno
Sociološke teorije
5
število ECTS, predvidenih na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.
Obča sociologija II
5
Sociologija spolov
5
Izbirni predmet 1
5
Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vsaj 50% obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem nepedagoškem študijskem programu prve stopnje Sociologija in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
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UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE UMETNOSTNA ZGODOVINA
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

UZ01
Uvod v študij umetnostne zgodovine
3
UZ02
Zgodovina umetnosti I
3
Za napredovanje v 2. letnik mora študent zbrati 24 ECTS in ustrezno število ECTS,
UZ03
Zgodovina arhitekture
6
predvidenih na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa. Študent mora obvezno
UZ04
Pisni viri za umetnostno zgodovino
3
opraviti naslednje predmete: Uvod v študij umetnostne zgodovine, Pisni viri za
UZ06
Zgodovina umetnosti II
3
umetnostno zgodovino, Zgodovina umetnosti I, Zgodovina umetnosti II, Zgodovina
UZ07
Zgodovina uporabne umetnosti
3
arhitekture, Zgodovina uporabne umetnosti in Zgodovina fotografije s praktikumom.
UZ08
Zgodovina fotografije s praktikumom
3
Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti vsaj 50% obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem nepedagoškem študijskem programu prve stopnje Umetnostna zgodovina in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

UZ10
Uvod v ikonografijo
3
Za napredovanje v 3. letnik mora študent opraviti vse obveznosti 1. letnika v obsegu 30
UZ11
Zgodovina umetnosti III
3
ECTS ter 24 ECTS iz 2. letnika in ustrezno število ECTS, predvidenih na drugem delu
UZ12
Zgodovina slikarstva
6
dvopredmetnega študijskega programa . Obvezno mora opraviti naslednje predmete 2.
UZ13
Forma in kontekst
3
letnika: Uvod v ikonografijo, Forma in kontekst, Zgodovina umetnosti III, Zgodovina
UZ14
Zgodovina umetnosti IV
3
umetnosti IV, Zgodovina slikarstva in Zgodovina kiparstva.
UZ15
Zgodovina kiparstva
6
Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vsaj 50% obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem nepedagoškem študijskem programu prve stopnje Umetnostna zgodovina in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
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UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE ZGODOVINA
VPIS V 2. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

ZG01
ZG02
ZG03
ZG04
ZG05

Historiografski praktikum
3
Zgodovina zgodnjih civilizacij
3
Grška zgodovina
3
Rimska zgodovina in slovenski prostor v antiki 3
Zgodovina slovenskega prostora v srednjem
4
veku
ZG06
Neevropska zgodovina srednjega veka
4
Za napredovanje v 2. letnik mora študent imati zbranih 24 ECTS iz tega dela študijskega
ZG07
Evropska zgodovina srednjega veka
4
programa in ustrezno število ECTS, predvidenih na drugem delu dvopredmetnega
študijskega programa.
ZG30
Starejša zgodovina (proseminar)
ZG37
Vojaška zgodovina (starejša)
3
ZG36
Gospodarska zgodovina (starejša)
3
ZG35
Zgodovina migracij (starejša)
3
ZG34
Zgodovina vsakdanjega življenja (starejša)
3
ZG33
Cerkvena zgodovina (starejša)
3
ZG32
Kulturna zgodovina (starejša)
3
Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Zgodovina in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
VPIS V 3. LETNIK
Šifra predmeta

Naziv predmeta

ECTS

ZG08

Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem
novem veku
Neevropska zgodovina zgodnjega novega veka
Temeljne zgodovinske vede
Evropska zgodovina zgodnjega novega veka
Slovenska zgodovina 19. stoletja (1790–1914)

3

ZG09
ZG10
ZG11
ZG12

3
3
3
3

POGOJ ZA NAPREDOVANJE

Za napredovanje v 3. letnik mora študent zbranih vseh 30 ECTS iz 1. letnika, in zbranih 24
ECTS iz 2. letnika predlaganega študijskega programa in določeno število točk, ki ga je
predvidel drugi del dvopredmetnega študijskega programa.
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ZG13
ZG14
ZG15

Zgodovina Balkana 19. stoletja (1790–1914)
3
Evropska zgodovina 19. stoletja (1789–1914)
3
Neevropska zgodovina 19. stoletja (1776–
3
1914)
ZG37
Vojaška zgodovina (starejša)
3
ZG36
Gospodarska zgodovina (starejša)
3
ZG35
Zgodovina migracij (starejša)
3
ZG34
Zgodovina vsakdanjega življenja (starejša)
3
ZG33
Cerkvena zgodovina (starejša)
3
ZG32
Kulturna zgodovina (starejša)
3
ZG31
Novejša zgodovina (proseminar)
3
ZG38
Kulturna zgodovina (novejša)
3
ZG39
Cerkvena zgodovina (novejša)
3
ZG41
Zgodovina migracija (novejša)
3
ZG42
Gospodarska zgodovina (novejša)
3
ZG43
Vojaška zgodovina (novejša)
3
Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vsaj 50 % obveznosti tekočega letnika v minimalnem obsegu 30 ECTS, od tega 15 ECTS na univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Zgodovina in 15 ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu.
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