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10.30 Predstavitve oddelkov in študijskih programov Filozofske fakultete
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Oddelki, študijski programi 1. stopnje, pristojne osebe za informacije o študijskih programih in njihovi
e-naslovi
Oddelek:

Oddelek za
pedagogiko

Študijski program:
(enop. - enopredmetni)
(dvop. - dvopredmetni)
Pedagogika (dvop.)

Oddelek za
geografijo

Geografija (dvop.)

Oddelek za
zgodovino

Zgodovina (enop.),
Zgodovina (dvop.)

Oddelek za
slovanske jezike in
književnosti

Slovenski jezik in
književnost (enop.),
Slovenski jezik in
književnost (dvop.)
Prevajalske študije angleščina (dvop.),
Prevajalske študije angleščina (dvop.),
Angleški jezik in književnost
(dvop.)

Oddelek za
prevodoslovje

Oddelek za
anglistiko in
amerikanistiko
Oddelek za
madžarski jezik in
književnost
Oddelek za
filozofijo

Madžarski jezik s
književnostjo (dvop.)

Oddelek za
sociologijo

Sociologija in
interdisciplinarno
družboslovje (enop.),
Sociologija (dvop.)
Germanistika (enop.),
Nemški jezik in književnost
(dvop.)
Psihologija (enop.)

Oddelek za
germanistiko
Oddelek za
psihologijo
Oddelek za
umetnostno
zgodovino

Filozofija (dvop.)

Umetnostna zgodovina
(dvop.)

Predstojnik-ca oddelka,
učitelj-ica tutor-ka,
promotor-ka oddelka:
Red. prof. dr. Edvard Protner
Red. prof. dr. Mateja Pšunder
Izr. prof. dr. Marija Javornik
Krečič
Izr. prof. dr. Igor Žiberna
Doc. dr. Uroš Horvat
Izr. prof. dr. Eva Konečnik
Kotnik
Red. prof. dr. Darko Friš
Doc. dr. Aleš Maver
Doc. dr. Aleš Maver
Red. prof. dr. Jožica Čeh Steger
Izr. prof. dr. Natalija Ulčnik
Doc. dr. Simona Pulko

E-naslov:

Doc. dr. Simon Zupan
Lekt. dr. Melita Koletnik
Izr. prof. ddr. Natalia Kaloh Vid

simon.zupan@um.si
melita.koletnik@um.si
natalia.vid@um.si

Lekt. dr. Melita Kukovec
Lekt. dr. Agata Križan
Red. prof. dr. Michelle
Gadpaille
Izr. prof. dr. Jutka Rudaš
Izr. prof. dr. Jutka Rudaš
Red. prof. dr. Anna Kolláth
Red. prof. dr. Bojan Borstner
Izr. prof. dr. Janez Bregant
Izr. prof. dr. Boris Vezjak
Doc. dr. Godina Vuk Vesna
Doc. dr. Andrej Naterer
Izr. prof. dr. Miran Lavrič

melita.kukovec@um.si
agata.krizan@um.si

Izr. prof. dr. Saša Jazbec
Doc. dr. Melanija Larisa Fabčič
Doc. dr. Melanija Larisa Fabčič
Doc. dr. Bojan Musil
Asist. Marina Horvat
Izr. prof. dr. Sara Tement
Doc. dr. Franci Lazarini
Izr. prof. dr. Polonca Vidmar
Asist. dr. Gorazd Bence

sasa.jazbec@um.si
melanija.fabcic@um.si
melanija.fabcic@um.si
bojan.musil@um.si
marina.horvat2@um.si
sara.tement@um.si
franci.lazarini@um.si
polona.vidmar@um.si
gorazd.bence@um.si

edvard.protner@um.si
mateja.psunder@um.si
marija.javornik@um.si
igor.ziberna@um.si
uros.horvat@um.si
eva.konecnik@um.si
darko.fris@um.si
ales.maver@um.si
ales.maver@um.si
jozica.ceh@um.si
natalija.ulcnik@um.si
simona.pulko@um.si

michelle.gadpaille@um.si
jutka.rudas@um.si
jutka.rudas@um.si
anna.kollath@um.si
bojan.borstner@um.si
janez.bregant@um.si
boris.vezjak@um.si
vesna.godina@um.si
andrej.naterer@um.si
miran.lavric@um.si
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Predstavitev oddelkov in študijskih programov 1. stopnje
Oddelek:

Na informativnih dneh bodo na predstavitvi
študijskih programov 1. stopnje sodelovali:

Oddelek za pedagogiko

Red. prof. dr. Edvard Protner, predstojnik oddelka; red. prof. dr.
Mateja Pšunder, učiteljica tutorka; izr. prof. dr. Marija Javornik
Krečič, promotorka oddelka; Jakob Slavič, študent tutor
Oddelek za geografijo
Izr. prof. dr. Igor Žiberna, predstojnik oddelka in Jana Jaušovec,
študentka tutorka
Oddelek za zgodovino
Red. prof. dr. Darko Friš, predstojnik oddelka; doc. dr. Aleš Maver,
namestnik predstojnika oddelka, učitelj tutor in promotor
oddelka; Miha Ambrožič, študent tutor
Oddelek za slovanske Red. prof. dr. Jožica Čeh Steger, predstojnica oddelka; izr. prof. dr.
jezike in književnosti
Melita Zemljak Jontes, namestnica predstojnice oddelka; doc. dr.
Simona Pulko, promotorka oddelka; Manja Vivod Smolnikar,
študentka tutorka
Oddelek za prevodoslovje Izr. prof. ddr. Natalia Kaloh Vid, promotorka oddelka; lekt. dr.
Aleksandra Nuč in študent oddelka za prevodoslovje
Oddelek za anglistiko in Lekt. dr. Melita Kukovec, predstojnica oddelka; red. prof. dr.
amerikanistiko
Michelle Gadpaille, namestnica predstojnice oddelka in
promotorka oddelka; izr. prof. dr. Tomaž Onič in lekt. Margaret
Hempkin Kirsten
Izr. prof. dr. Jutka Rudaš, predstojnica oddelka in učiteljica tutorka;
Oddelek za madžarski red. prof. dr. Anna Kolláth, namestnica predstojnice oddelka in
jezik in književnost
promotorka oddelka
Oddelek za filozofijo

Red. prof. dr. Danilo Šuster, namestnik predstojnika oddelka; izr.
prof. dr. Friderik Klampfer, asistent Alen Lipuš; Niko Šetar, študent
tutor
Oddelek za sociologijo
Doc. dr. Vesna Godina Vuk, predstojnica oddelka; doc. dr. Andrej
Naterer, namestnik predstojnice oddelka in učitelj tutor; izr. prof.
dr. Miran Lavrič, promotor oddelka; doc. dr. Tibor Rutar in asist.
Žiga Kobše
Oddelek za germanistiko
Izr. prof. dr. Saša Jazbec, predstojnica oddelka; doc. dr. Brigita
Kacjan, namestnica predstojnice oddelka; doc. dr. Melanija Larisa
Fabčič, učiteljica tutorka in promotorka oddelka; lekt. dr. Milka
Enčeva, lekt. dr. Doris Mlakar Gračner
Oddelek za psihologijo
Doc. dr. Bojan Musil, predstojnik oddelka; izr. prof. dr. Sara
Tement, namestnica predstojnika oddelka in promotorka oddelka;
asist. Saša Zorjan, asist. Nejc Plohl; Larisa Roj, študentka tutorka in
drugi študenti oddelka za psihologijo
Oddelek za umetnostno Doc. dr. Franci Lazarini, predstojnik oddelka; izr. prof. dr. Polonca
zgodovino
Vidmar, namestnica predstojnika oddelka in učiteljica tutorka;
Karin Šmid, študentka tutorka; Sara Hajdinac, študentka

Predstavitev bo
potekala v
predavalnici:
FF 1.6
1. nadstropje
FF 1.4
1. nadstropje
FF 1.5
1. nadstropje

FF 2.19
2. nadstropje
FF 2.20
2. nadstropje
FF 0.3
pritličje

FF 2.23
Madžarska
knjižnica
2. nadstropje
FF 2.7
2. nadstropje
FF 0.1
pritličje

FF 2.10
2. nadstropje

FF 0.2
pritličje
FF 2.13
2. nadstropje
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Pomembne informacije:

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020, ki ga je dne 1. 2.
2019 izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izšel le v e-obliki.
Objavljen je tudi na spletni strani Visokošolske prijavno-informacijske službe UM na spletni povezavi
http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10631/ .
Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 2019/2020 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite
magistrske študijske programe za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije na javnih visokošolskih zavodih in
koncesioniranih
študijskih
programih
je
posebej
objavljen
tudi
na
spletni
strani
VPIS
UM:
https://www.um.si/vpis/Dokumenti%20novic/Rokovnik_2019_20_1st_KONCNA.pdf .

Študijski programi 1. stopnje (akreditacija 2019/2020): http://www.ff.um.si/studenti/studijski-programi/#prva_stopnja
Znanje slovenskega jezika kot dodatni pogoj za vpis na FF UM
Znanje stopnje B2 pred začetkom izbirnega postopka:
Vsi kandidati, ki se vpisujejo na univerzitetni enopredmetni in univerzitetni dvopredmetni študijski program Slovenski jezik
in književnost, morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike
(SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred začetkom izbirnega postopka.
Znanje stopnje B2 pred vpisom v drugi letnik
Vsi kandidati, ki se vpisujejo na druge univerzitetne študijske programe (enopredmetni: Germanistika, Psihologija, Sociologija
in interdisciplinarno družboslovje in Zgodovina; dvopredmetni: Angleški jezik in književnost, Filozofija, Geografija, Madžarski
jezik s književnostjo, Prevajalske študije - angleščina, Prevajalske študije – nemščina, Nemški jezik in književnost, Pedagogika,
Sociologija, Umetnostna zgodovina, Zgodovina) bodo morali znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski
jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom izkazati pred vpisom v drugi letnik.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega pogoja so:
a) potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
b) opravljene obveznosti iz predmetov Lektorat slovenščine za tujce 1 in Lektorat slovenščine za tujce 2 na FF UM,
c) spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
d) maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz
katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
e) spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem
tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
f) diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu, in potrdilo (izjava), da je kandidat
opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju
slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi sporoči Državni izpitni center.
Informacije v zvezi z opravljanjem izpita iz slovenskega jezika so na spletni povezavi:
http://www.ff.um.si/studenti/informacije/izpit-iz-slovenskega-jezika-za-tuje-studente.dot
Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)
Merilo za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa na razpisana vpisna mesta po merilih za prehode je povprečna ocena
kandidata. Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje),
morajo izpolnjevati splošne vpisne pogoje na študijskem programu, na katerega se želijo vpisati. Na Komisijo za študijske
zadeve FF UM morajo najkasneje do 1. marca 2019 nasloviti prošnjo za priznanje obveznosti oziroma določitev
diferencialnih izpitov za vpis v študijski program.

eVŠ portal (Prijava za vpis): https://portal.evs.gov.si/prijava/ .
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