
UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI PEDAGOŠKI PROGRAM NEMŠKI JEZIK S 
KNJIŽEVNOSTJO 
 

 

1. Splošni podatki o programu 
 
Študijski program Nemški jezik s književnostjo je enopredmetni pedagoški program 
za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Univerzitetni študij traja 8 semestrov. 
 
 
2. Predmetnik 
 

1. letnik 
 

 
           PREDMET 

 
ŠTEVILO UR 

zimski semester poletni semester skupaj 
PR SE SV LV  PR SE SV LV  Ure/ 

ECTS 
1. Uvod v metodologijo 
znanstvenoraziskovalnega 
dela 

30  30        60/4 

2. Pedagogika 30  30   
 

     60/5 

3. Moderni nemški jezik – glagol, 
glasoslovje: 
(a) glagol 
(b) glasoslovje 

60 
 
30 
30 

15 
 
15 

 75 
 
45 
30 

 45 
 
30 
15 

30 
 
15 
15 

30 
 
15 
15 

90 
 
60 
30 

 345 
 
210/18,5 
135/12,5 

4. Pregled nemške književnosti I– 
srednji vek, humanizem – klasika: 
(a) srednji vek 
(b) humanizem - klasika 

30 
 
30 

15 
 
15 

   30 
 
 
30 

 30 
 
 
30 

  105 
 
45/6 
60/8 

5. Teorija jezika I – Uvod v 
germanistično jezikoslovje 

30 15         45/6 

 615/60 
 
 
Obveznosti študentov: 
– 3 zahtevani izpiti za vpis v 2. letnik študija (Moderni nemški jezik I (sestavljata ga 

dva delna izpita: glagol in glasoslovje), Pregled nemške književnosti I (sestavljata 
ga dva delna izpita: srednji vek in humanizem – klasika), Teorija jezika I – Uvod v 
germanistično jezikoslovje ); 

– 2 zahtevana izpita (Uvod v metodologijo znanstvenoraziskovalnega dela, 
Pedagogika) za vpis v 3. letnik študija. 

 



2. letnik 
 
           PREDMET 

 
ŠTEVILO UR 

zimski semester poletni semester skupaj 
PR SE SV LV  PR SE SV LV  Ure/ 

ECTS 
1. Psihologija 60   30       90/7 

2. Didaktika      60   30 30 90/5 
3. Multimedija      15   15  30/2 
4. Moderni nemški jezik II – 
oblikoslovje, besedotvorje 
(a) oblikoslovje 
(b) besedotvorje 

30 
 
30 

30 
 
30 

 30 
 
30 

 75 
 
30 
45 

30 
 
30 

30 
 
15 
15 

15 
 
15 

 240 
 
180/16 
60/6 

5. Pregled nemške književnosti II 30 30         60/6,5 

6. Germansko primerjalno 
jezikoslovje 
in zgodovine nemščine: 
(a) germansko primerjalno 
jezikoslovje 
(b) zgodovina nemščine 

30 
 
 
30 

    15 
 
 
 
 
15 

45 
 
 
 
 
45 

   90 
 
 
30/3,5 
 
60/6,5 

7. Avstrijska književnost**       45    45/5 

8. Lektorat iz slovenskega ali 
tujega jezika ali Računalnik v 
izobraževanju** 

   45       45/2,5 

 690/60 
 
 
Obveznosti študentov: 
– 4 zahtevani izpiti za vpis v 3. letnik študija (Moderni nemški jezik II (sestavljata ga 

dva delna izpita: oblikoslovje in besedotvorje), Pregled nemške književnosti II, 
Germansko primerjalno jezikoslovje in zgodovina nemščine, Avstrijska književnost 
ali odobreni nabirni predmet) 

– 3 zahtevani izpiti (Psihologija, Didaktika in nabirni predmet (Lektorat iz slovenskega 
ali tujega jezika ali Računalnik v izobraževanju) je treba opraviti do konca študija; 

 
Namesto predmetov, označenih z eno ali dvema zvezdicama, se opravljajo izpiti iz 
izbranih izbirnih in nabirnih predmetov. 
 
Z zvezdico označeni predmeti so izbirni predmeti, ki jih študenti lahko izbirajo znotraj 
posameznega predmetnega sklopa. Z dvema zvezdicama označeni predmeti so 
nabirni predmeti, ki jih študenti lahko zamenjajo (z enakim številom kreditov) izmed 
nabirnih predmetov s področja družboslovja in humanistike, ki jih ponujajo slovenske 
in tuje univerze. O primernosti izbire odloča oddelek. 



3. letnik 
 
           PREDMET 

 
ŠTEVILO UR 

zimski semester poletni semester skupaj 
PR SE SV LV  PR SE SV LV  Ure/ 

ECTS 
1. Multimedija 15   15       30/2 

2. Moderni nemški jezik III – 
skladnja 

30   30  30   30  120/8 

3. Novejša nemška književnost I** 
*Dramatika 
*Novela 
*Nemško časnikarstvo na 
Slovenskem 

30 30* 15   15 30 15   135/12 

4. Nemška zgodovinska slovnica I 30 15         45/4 
5. Teorija jezika II** 

*Semantika 
*Naravno jezikoslovje in 
funkcionalizem 
*Spoznavno jezikoslovje 

     30 30    60/6 

6. Srednjeveška nemška 
književnost** 

30 15         45/4 

7. Medkulturna vzgoja**  30         30/2 

8. Didaktika nemškega jezika in 
književnosti I 

45 15    30 15 15 50  170/12 

9. Teorija književnosti** 30 30         60/6 

10. Teorija pridobivanja drugega 
jezika** 

30  30        60/4 

 755/60 
 
 
Obveznosti študentov: 
– strnjena pedagoška praksa v trajanju dveh tednov na osnovni šoli ter 3 nastopi in 6 

hospitacij. Število ur, namenjenih pedagoški praksi, je upoštevano pri vajah iz 
predmeta Didaktika nemškega jezika in književnosti I; 

– 8 izpitov (Multimedija, Novejša nemška književnost I ali odobreni nabirni predmet, 
Moderni nemški jezik III – skladnja I, Teorija jezika II ali odobreni nabirni predmet, 
Teorija književnosti ali odobreni nabirni predmet, Medkulturna vzgoja ali odobreni 
nabirni predmet, Srednjeveška nemška književnost ali odobreni nabirni predmet, 
Teorija pridobivanja drugega jezika ali odobreni nabirni predmet) je treba opraviti do 
konca študija. 

 
Namesto predmetov, označenih z eno ali dvema zvezdicama, se opravljajo izpiti iz 
izbranih izbirnih in nabirnih predmetov. 
 
Z zvezdico označeni predmeti so izbirni predmeti, ki jih študenti lahko izbirajo znotraj 
posameznega predmetnega sklopa. Z dvema zvezdicama označeni predmeti so 
nabirni predmeti, ki jih študenti lahko zamenjajo (z enakim številom kreditov) izmed 
nabirnih predmetov s področja družboslovja in humanistike, ki jih ponujajo slovenske 
in tuje univerze. O primernosti izbire odloča Oddelek. 



4. letnik 
 
           PREDMET 

 
ŠTEVILO UR 

zimski semester poletni semester skupaj 
PR SE SV LV  PR SE SV LV  Ure/ 

ECTS 
1. Moderni nemški jezik IV – 
skladnja II: 

(a) besediloslovje in pragmatika 
(b) naklonska sredstva 
(c) leksikologija s frazeologijo 

30 
 
 
 
30 

  30 
 
 
 
30 

 30 
 
30 

30 
 
15 
15 

30 
 
 
30 

30 
 
 
30 

 180 
 
45/4,5 
75/4 
60/4,5 

2. Novejša nemška književnost 
II:** 

*Literarno ustvarjanje žensk 
*Teorija komunikacije 
*Dunajska moderna 
*Ekspresionizem in Nova 
stvarnost  

30 

 
15    30 15    90/9 

3. Nemška zgodovinska slovnica 
II (izbrane teme iz srednje visoke 
nemščine)* 

 30 

 
        30/2,5 

4. Nevro- in psiholingvistika** 45          45/4,5 
5. Prevajanje – protistavnost**      30  30   60/4,5 

6. Literarno-znanstveno delo z 
besedili** 

      45    45/4,5 

7. Sociolingvistika**      45     45/4,5 

8. Švicarska književnost** 45 15         60/6 

9. Računalniško podprto delo z 
besedili** 

        45  45/2 

10. Didaktika nemškega jezika in 
književnosti II 

30  15   30  15 50  140/9,5 

 740/60 
 
Obveznosti študentov: 
– strnjena pedagoška praksa v trajanju dveh tednov na srednji šoli ter 3 nastopi in 6 

hospitacij. Število ur, namenjenih predagoški praksi, je upoštevano pri vajah iz 
predmeta Didaktika nemškega jezika in 
književnosti II; 

– 9 izpitov (Novejša nemška književnost II ali odobreni nabirni predmet, Moderni 
nemški jezik IV – skladnja II (sestavljen iz treh delnih izpitov: besediloslovje in 
pragmatika, naklonska sredstva, leksikologija s frazeologijo), Nemška zgodovinska 
slovnica I, II, Didaktika nemškega jezika in književnosti I, II, Švicarska književnost 
ali odobreni nabirni predmet, Nevro- in psiholingvistika ali odobreni nabirni predmet, 
Prevajanje – protistavnost ali odobreni nabirni predmet, Literarnoznanstveno 
delo z besedili ali odobreni nabirni predmet, Sociolingvistika ali odobreni nabirni 
predmet, Računalniško podprto delo z besedili ali odobreni nabirni predmet) je 
treba opraviti do konca študija; 

– 4 seminarske naloge po izboru študenta, in sicer dve s področja književnosti in dve 
s področja jezikoslovja. 

 
Namesto predmetov, označenih z eno ali dvema zvezdicama, se opravljajo izpiti iz 
izbranih izbirnih in nabirnih predmetov. 
 



Z zvezdico označeni predmeti so izbirni predmeti, ki jih študenti lahko izbirajo znotraj 
posameznega predmetnega sklopa. Z dvema zvezdicama označeni predmeti so 
nabirni predmeti, ki jih študenti lahko zamenjajo (z enakim številom kreditov) izmed 
nabirnih predmetov s področja družboslovja in humanistike, ki jih ponujajo slovenske 
in tuje univerze. O primernosti izbire odloča Oddelek. 
 
 
LEGENDA: 
PR – predavanja 
SE – seminar 
SV – seminarsko-teoretične vaje 
LV – laboratorijske vaje 
* – izbirni predmet 
** – nabirni predmet 
 
 
 
3. Pogoji za vpis 
 
V univerzitetni enopredmetni študijski program Nemškega jezika s književnostjo se 
lahko vpiše: 
a) kdor je opravil maturo, 
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal gimnazijo oziroma drugi štiriletni srednješolski 
program pod pogoji, določenimi z vsakoletnim razpisom vpisa. 
 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati iz točke a) izbrani glede na: 
– splošni uspeh pri maturi 60 % točk, 
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; 
kandidati iz točke b) pa glede na: 
– splošni uspeh pri zaključnem izpitu 30 % točk, 
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku 15 % točk, 
– uspeh iz nemškega jezika v 3. in 4. letniku 40 %točk, 
– uspeh iz slovenskega jezika v 3. in 4. letniku 15 % točk. 
 
Izredni študij 
Za vpis v 1. letnik veljajo enaki pogoji kot za vpis v redni študij. 
 
 
4. Pogoji za napredovanje  
 

Za vpis v 2. letnik: opravljeni zahtevani izpiti.  
Za vpis v 3. letnik: opravljeni zahtevani izpiti in vsi izpiti iz predmetov 1. letnika. 
Za vpis v 4. letnik: opravljena pedagoška praksa 3. letnika, vsi izpiti iz predmetov 1. 
in 2. letnika. 
 

 

 



5. Pogoji za dokončanje študija 
 

Pogoj za opravljanje diplomske naloge so opravljene vse študijske obveznosti, 
predvidene s predmetnikom, poleg tega pa še 4 seminarske naloge, 2 s področja 
jezikoslovja in 2 s področja književnosti. Diplomsko nalogo je možno opravljati s 
področja modernega nemškega jezika, starejšeganemškega jezika in teorije jezika, 
starejše ali novejše nemške književnosti ter didaktike nemškega jezika in 
književnosti. 
 

6. Strokovni naslov 
 
Profesor nemškega jezika s književnostjo. 
Profesorica nemškega jezika s književnostjo. 
 
Uradni zaznamek: Redakcijski popravek z dne 15.11.2008 – uskladitev z zakonsko 
terminologijo:  
 
Profesor nemščine. 
Profesorica nemščine. 
 


