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VLOGA ZA PRIDOBITEV SOGLASJA K UNIVERZITETNEMU ŠTUDIJSKEMU 

PROGRAMU  PRVE STOPNJE SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST 

FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU 
(AKREDITACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA) 

 

 
1 Predlagatelj in utemeljitev vloge 

  

1.1 Podatki o predlagatelju 

 

Predlagatelj: 

 

Univerza v Mariboru 

Filozofska fakulteta 

Koroška cesta 160 

2000 Maribor 

 

Leto ustanovitve: 

1961:  Pedagoška akademija 

1986:  Pedagoška fakulteta 

2006:  Filozofska fakulteta 

Kontaktna oseba in naslov: izr. prof. dr. Mihaela Koletnik 
Poštna številka: 2000 Pošta: Maribor 

Telefon: 02 / 2293 - 695 Faks: 02/2518-180 E-naslov: mkoletnik@uni-mb.si 

 

Število, ime in vrsta akreditiranih programov 

 

V tabeli so navedeni akreditirani študijski programi Filozofske fakultete (v nadaljevanju FF). 

 

Tabela 1: Dodiplomski študijski programi.  
UNIV. ENOPREDMETNI: (pedagoški)                

 Nemški jezik s književnostjo  

 Slovenski jezik s književnostjo  

 

UNIV. ENOPREDMETNI: (nepedagoški)  

 Zgodovina  

 

UNIV. DVOPREDMETNI: (pedagoški)  

 Angleški jezik s književnostjo in ...  

 Filozofija in ...  

 Slovenski jezik s književnostjo in ...  

 Nemški jezik s književnostjo in ...  

 Madžarski jezik s književnostjo in ...  

 Geografija in ...  

 Zgodovina in ...  

 Sociologija in ...  

 Pedagogika in ...  

 

UNIV. DVOPREDMETNI: (nepedagoški)  

 Prevajanje in tolmačenje – angleščina  

 Prevajanje in tolmačenje – nemščina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfmb.uni-mb.si:8080/oddelki/nem/tudijski%20program/Dodiplomski%20študij/Univerzitetni%20enopredmetni%20pedagoški%20program%20nemški%20jezik%20s%20književnostjo.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si:8080/oddelki/slo/tudijski%20program/Dodiplomski%20študijski%20programi/Univerzitetni%20enopredmetni%20pedagoški%20program%20slovenski%20jezik%20s%20književnostjo.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si:8080/oddelki/zgo/tudijski%20program/Dodiplomski%20študijski%20programi/Univerzitetni%20enopredmetni%20nepedagoški%20program%20zgodovina.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si:8080/oddelki/ang/tudijski%20program/Dodiplomski%20študijski%20programi/Univerzitetni%20dvopredmetni%20pedagoški%20program%20angleški%20jezik%20s%20književnostjo.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si:8080/oddelki/filo/tudijski%20program/Dodiplomski%20študijski%20programi/Univerzitetni%20dvopredmetni%20pedagoški%20program%20filozofija.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si:8080/oddelki/slo/tudijski%20program/Dodiplomski%20študijski%20programi/Univerzitetni%20dvopredmetni%20pedagoški%20program%20slovenski%20jezik%20s%20književnostjo.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si:8080/oddelki/nem/tudijski%20program/Dodiplomski%20študij/Univerzitetni%20dvopredmetni%20pedagoški%20program%20nemški%20jezik%20s%20književnostjo.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si:8080/oddelki/madz/tudijski%20program/Dodiplomski%20študijski%20programi/Univerzitetni%20dvopredmetni%20pedagoški%20program%20madžarski%20jezik%20s%20književnostjo.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si:8080/oddelki/geo/tudijski%20program/Dodiplomski%20študijski%20programi/Univerzitetni%20dvopredmetni%20pedagoški%20program%20geografija.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si:8080/oddelki/zgo/tudijski%20program/Dodiplomski%20študijski%20programi/Univerzitetni%20dvopredmetni%20pedagoški%20program%20zgodovina.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si:8080/oddelki/soc/tudijski%20program/Dodiplomski%20študijski%20programi/Univerzitetni%20dvopredmetni%20pedagoški%20program%20sociologija.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si:8080/oddelki/ped/tudijski%20program/Dodiplomski%20študijski%20programi/Univerzitetni%20dvopredmetni%20pedagoški%20program%20pedagogika.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si:8080/oddelki/ang/tudijski%20program/Dodiplomski%20študijski%20programi/Univerzitetni%20dvopredmetni%20neped.%20program%20prevajanje%20in%20tolmacenje.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si:8080/oddelki/nem/tudijski%20program/Dodiplomski%20študij/Univerzitetni%20dvopredmetni%20nepedagoški%20program%20prevajanje%20in%20tolmacenje.pdf
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Tabela 2: Podiplomski študijski programi. 

  MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI:  

1. ANGLEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST  

2. GEOGRAFIJA – področje izobraževanja  

3. KULTURA, FILOZOFIJA IN 

IZOBRAŽEVANJE V SREDNJI EVROPI  

4. NEMŠKI JEZIK  

5. PEDAGOGIKA  

6. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST  

7. SOCIOLOGIJA  

8. ZGODOVINA  

  DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI: 

Enovit doktorski študij  

1. ANGLEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST  

2. PEDAGOGIKA 

 

 

Število vpisanih študentov po letnikih, število diplomantov 

 

V tabeli 3 navajamo skupno število vpisanih študentov na študijskih programih FF. Podatke 

navajamo ločeno za redni in izredni študij. 

 

Tabela 3: Vpis na dodiplomski študij. 

ŠTUD.  

LETO 

REDNI 

 

IZREDNI 

 

SKUPAJ:  1–4 + absolv. 

REDNI IN IZREDNI 

1–4 Absolv. Skupaj 1–4 Absolv. Skupaj 1–4 Absolv. Skupaj  

2001/02 1274 338 1612 327 195 522 1601 533 2134 

2002/03 1346 381 1727 295 258 553 1641 639 2280 

2003/04 1363 439 1802 344 228 572 1707 667 2374 

2004/05 1407 450 1857 321 259 580 1728 709 2437 

2005/06 1429 436 1865 265 302 567 1694 738 2432 

 

Na študijske programe FF je bilo v obdobju 2001–2005 vpisanih v povprečju 460 študentov na 

enopredmetnih pedagoških in nepedagoških študijskih programih. Na dvopredmetnih pedagoških 

smereh lahko število študentov ocenimo kot skupno število vpisanih študentov, deljeno z 2. V tem 

primeru je število študentov v povprečju 707, a treba je poudariti, da je to manj od dejanskega števila, 

saj ima veliko študentov vezavo s programom, ki se ne bo izvajal na FF. 

 

V tabeli 4 navajamo število vpisanih študentov na FF v študijskem letu 2006/07 po posameznih 

letnikih. Podatke navajamo ločeno za redni in izredni študij. 

 

Tabela 4: Vpis na dodiplomski študij v študijskem letu 2006/07. 

Visokošolski 

zavod 

1. LETNIK 2. LETNIK 

Redni Izredni Skupaj Redni Izredni Skupaj 

Vsi 

vpisani 

Od tega 

ponavljalci 

Vsi 

vpisani 

Od tega 

ponavljalci 

Vsi 

vpisani 

Od tega 

ponavljalci 

Vsi 

vpisani 

Od tega 

ponavljalci 

Vsi 

vpisani 

Od tega 

ponavljalci 

Vsi 

vpisani 

Od tega 

ponavljalci 

FILOZOFSKA 

FAKULTETA  

506 64 43 0 549 64 337 43 39 0 376 43 

univerzitetni 

enopredmetni 

pedagoški 

programi 

103 9 0 0 103 9 82 17 12 0 94 17 

Nemški jezik s 
književnostjo 36 5 0 0 36 5 15 2 0 0 15 2 

http://www.pfmb.uni-mb.si/podiploma/ang.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si/podiploma/geo-30-11-05.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si/podiploma/filo-30-11-05.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si/podiploma/filo-30-11-05.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si/podiploma/nem.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si/podiploma/ped-30-11-05.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si/podiploma/slo-30-11-05.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si/podiploma/soc.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si/podiploma/zgod.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si/podiploma/ang.pdf
http://www.pfmb.uni-mb.si/podiploma/ped-30-11-05.pdf
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Slovenski jezik 

s književnostjo 67 4 0 0 67 4 67 15 12 0 79 15 

univerzitetni 

dvopredmetni 

pedagoški 
program *** 

225,0 35,5 43,0 0,0 268 35,5 142 15,5 21,0 0,0 163 15,5 

Angleški jezik s 

književnostjo in 
... 77 13 0 0 77 13 57 7 0 0 57 7 

Filozofija in .. 19 2 2 0 21 2 17 2 4 0 21 2 

Geografija in ... 61 14 7 0 68 14 24 4 10 0 34 4 

Madžarski jezik 

s književnostjo 

in ... 5 0 1 0 6 0 2 0 0 0 2 0 

Nemški jezik s 

književnostjo in 
... 26 7 0 0 26 7 10 0 0 0 10 0 

Pedagogika in 

…  49 2 29 0 78 2 39 3 0 0 39 3 

Slovenski jezik 

s književnostjo 
in ... 60 10 6 0 66 10 44 6 4 0 48 6 

Sociologija in ... 80 11 27 0 107 11 53 5 12 0 65 5 

Zgodovina in ... 73 12 14 0 87 12 38 4 12 0 50 4 

univerzitetni 

dvopredmetni 

pedagoški 

program ** 

83 4 0 0 83 4 43 6 1 0 44 6 

Angleški jezik s 

književnostjo in 
… ** 16 1 0 0 16 1 6 0 0 0 6 0 

Filozofija in ... 

** 10 0 0 0 10 0 9 2 0 0 9 2 

Geografija in … 

** 10 1 0 0 10 1 7 2 0 0 7 2 

Madžarski jezik 

s književnostjo 

in … ** 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Nemški jezik s 

književnostjo in 
… ** 9 1 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 

Pedagogika in 

… ** 4 0 0 0 4 0 5 0 0 0 5 0 

Prevajanje in 

tolmačenje - 
angleščina ** 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 4 0 

Prevajanje in 

tolmačenje - 
nemščina ** 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 
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Slovenski jezik 

s književnostjo 
in … ** 12 0 0 0 12 0 5 2 0 0 5 2 

Sociologija in 

… ** 6 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0 

Zgodovina in … 

** 4 1 0 0 4 1 4 0 1 0 5 0 

univerzitetni 

enopredmetni 

nepedagoški 
program 

44 9 0 0 44 9 35 2 5 0 40 2 

Zgodovina  44 9 0 0 44 9 35 2 5 0 40 2 

univerzitetna 

dvopredmetna 

nepedagoška 
programa *** 

51,0 6,5 0,0 0,0 51,0 6,5 35,0 2,5 0,0 0,0 35,0 2,5 

Prevajanje in 

tolmačenje - 
angleščina in … 53 6 0 0 53 6 35 2 0 0 35 2 

Prevajanje in 

tolmačenje - 
nemščina in … 49 7 0 0 49 7 35 3 0 0 35 3 

 

Visokošolski 
zavod 

3. LETNIK 4. LETNIK 

Redni Izredni Skupaj Redni Izredni Skupaj 

Vsi 
vpisani 

Od 
tega 

pona-
vljalci 

Vsi 
vpisani 

Od 
tega 

pona-
vljalci 

Vsi 
vpisani 

Od 
tega 

pona-
vljalci 

Vsi 
vpisani 

Od 
tega 

pona-
vljalci 

Vsi 
vpisani 

Od 
tega 

pona-
vljalci 

Vsi 
vpisani 

Od 
tega 

pona-
vljalci 

FILOZOFSKA 
FAKULTETA  

305 13 50 1 355 14 293 3 49 0 342 3 

univerzitetni 
enopredmetni 
pedagoški 
programi 

68 0 12 1 80 1 66 0 7 0 73 0 

Nemški jezik s 
književnostjo 20 0 0 0 20 0 21 0 0 0 21 0 

Slovenski jezik s 
književnostjo 48 0 12 1 60 1 45 0 7 0 52 0 

univerzitetni 
dvopredmetni 
pedagoški 
program *** 

135,0 8,0 23,0 0,0 158,0 8,0 156,5 1,5 36,0 0,0 192,5 1,5 

Angleški jezik s 
književnostjo in 
... 44 2 0 0 44 2 41 1 0 0 41 1 

Filozofija in .. 11 2 3 0 14 2 15 1 2 0 17 1 

Geografija in ... 31 0 6 0 37 0 45 0 7 0 52 0 

Madžarski jezik 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 
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s književnostjo 
in ... 

Nemški jezik s 
književnostjo in 
... 12 0 0 0 12 0 17 1 0 0 17 1 

Pedagogika in 
…  39 1 0 0 39 1 38 0 24 0 62 0 

Slovenski jezik s 
književnostjo in 
... 33 4 6 0 39 4 49 0 4 0 53 0 

Sociologija in ... 58 6 18 0 76 6 58 0 30 0 88 0 

Zgodovina in ... 42 1 13 0 55 1 48 0 5 0 53 0 

univerzitetni 
dvopredmetni 
pedagoški 
program ** 

43 3 1 0 44 3 27 1 2 0 29 1 

Angleški jezik s 
književnostjo in 
… ** 4 0 0 0 4 0 3 0 0 0 3 0 

Filozofija in ... ** 4 2 0 0 4 2 2 1 0 0 2 1 

Geografija in … 
** 5 0 1 0 6 0 3 0 0 0 3 0 

Madžarski jezik 
s književnostjo 
in … ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nemški jezik s 
književnostjo in 
… ** 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pedagogika in 
… ** 6 0 0 0 6 0 3 0 1 0 4 0 

Prevajanje in 
tolmačenje - 
angleščina ** 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 

Prevajanje in 
tolmačenje - 
nemščina ** 4 0 0 0 4 0 3 0 0 0 3 0 

Slovenski jezik s 
književnostjo in 
… ** 10 1 0 0 10 1 10 0 0 0 10 0 

Sociologija in … 
** 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Zgodovina in … 
** 3 0 0 0 3 0 2 0 1 0 3 0 

univerzitetni 
enopredmetni 
nepedagoški 
program 

31 1 14 0 45 1 19 0 4 0 23 0 

Zgodovina  31 1 14 0 45 1 19 0 4 0 23 0 



FF UM, Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenski jezik in književnost 

 9 

univerzitetna 
dvopredmetna 
nepedagoška 
programa *** 

28,0 1,0 0,0 0,0 28,0 1,0 24,5 0,5 0,0 0,0 24,5 0,5 

Prevajanje in 
tolmačenje - 
angleščina in … 32 1 0 0 32 1 31 0 0 0 31 0 

Prevajanje in 
tolmačenje - 
nemščina in … 24 1 0 0 24 1 18 1 0 0 18 1 

 

Visokošolski 
zavod 

5. LETNIK ABSOLVENT 

Redni Izredni Skupaj Redni Izredni Skupaj 

Vsi 
vpisani 

Od 
tega 

pona-
vljalci 

Vsi 
vpisani 

Od 
tega 

pona-
vljalci 

Vsi 
vpisani 

Od 
tega 

pona-
vljalci 

Vsi 
vpisani 

Od 
tega 

pona-
vljalci 

Vsi 
vpisani 

Od 
tega 

pona-
vljalci 

Vsi 
vpisani 

Od 
tega 

pona-
vljalci 

FILOZOFSKA 
FAKULTETA  

0 0 0 0 0 0 492 82 574 0 0 0 

univerzitetni 
enopredmetni 
pedagoški 
programi 

0 0 0 0 0 0 135 10 145 0 0 0 

Nemški jezik s 
književnostjo 0 0 0 0 0 0 54 0 54 0 0 0 

Slovenski jezik s 
književnostjo 0 0 0 0 0 0 81 10 91 0 0 0 

univerzitetni 
dvopredmetni 
pedagoški 
program *** 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 267,5 61,0 328,5 0,0 0,0 0,0 

Angleški jezik s 
književnostjo in 
... 0 0 0 0 0 0 75 27 102 0 0 0 

Filozofija in .. 0 0 0 0 0 0 32 12 44 0 0 0 

Geografija in ... 0 0 0 0 0 0 56 19 75 0 0 0 

Madžarski jezik 
s književnostjo 
in ... 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 

Nemški jezik s 
književnostjo in 
... 0 0 0 0 0 0 51 0 51 0 0 0 

Pedagogika in 
…  0 0 0 0 0 0 61 5 66 0 0 0 

Slovenski jezik s 
književnostjo in 
... 0 0 0 0 0 0 72 15 87 0 0 0 

Sociologija in ... 0 0 0 0 0 0 98 21 119 0 0 0 

Zgodovina in ... 0 0 0 0 0 0 88 23 111 0 0 0 
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univerzitetni 
dvopredmetni 
pedagoški 
program ** 

0 0 0 0 0 0 40 1 41 0 0 0 

Angleški jezik s 
književnostjo in 
… ** 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 0 

Filozofija in ... ** 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Geografija in … 
** 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 

Madžarski jezik 
s književnostjo 
in … ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nemški jezik s 
književnostjo in 
… ** 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 

Pedagogika in 
… ** 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 

Prevajanje in 
tolmačenje - 
angleščina ** 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 

Prevajanje in 
tolmačenje - 
nemščina ** 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 

Slovenski jezik s 
književnostjo in 
… ** 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 

Sociologija in … 
** 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 

Zgodovina in … 
** 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 

univerzitetni 
enopredmetni 
nepedagoški 
program 

0 0 0 0 0 0 28 10 38 0 0 0 

Zgodovina  0 0 0 0 0 0 28 10 38 0 0 0 

univerzitetna 
dvopredmetna 
nepedagoška 
programa *** 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 

Prevajanje in 
tolmačenje - 
angleščina in … 0 0 0 0 0 0 23 0 23 0 0 0 

Prevajanje in 
tolmačenje - 
nemščina in … 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 

 

Visokošolski 
zavod 

SKUPAJ 

Redni Izredni Skupaj  
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Vsi 
vpisani 

Od tega 
ponavljalci 

Vsi brez 
absolventov 

Vsi 
vpisani 

Od tega 
ponavljalci 

Vsi brez 
absolventov 

Vsi 
vpisani 

Od tega 
ponavljalci 

Vsi brez 
absolventov 

FILOZOFSKA 
FAKULTETA  

1.933 123 1.441 263 1 181 2.196 124 1.622 

univerzitetni 
enopredmetni 
pedagoški 
programi 

454 26 319 41 1 31 495 27 350 

Nemški jezik s 
književnostjo 146 7 92 0 0 0 

146 7 92 

Slovenski jezik s 
književnostjo 308 19 227 41 1 31 

349 20 258 

univerzitetni 
dvopredmetni 
pedagoški 
program *** 

926,0 60,5 658,5 184,0 0,0 123,0 1.110,
0 

60,5 781,5 

Angleški jezik s 
književnostjo in ... 294 23 219 27 0 0 

321 23 219 

Filozofija in .. 
94 7 62 23 0 11 

117 7 73 

Geografija in ... 
217 18 161 49 0 30 

266 18 191 

Madžarski jezik s 
književnostjo in ... 11 0 9 1 0 1 

12 0 10 

Nemški jezik s 
književnostjo in ... 116 8 65 0 0 0 

116 8 65 

Pedagogika in …  
226 6 165 58 0 53 

284 6 218 

Slovenski jezik s 
književnostjo in ... 258 20 186 35 0 20 

293 20 206 

Sociologija in ... 
347 22 249 108 0 87 

455 22 336 

Zgodovina in ... 
289 17 201 67 0 44 

356 17 245 

univerzitetni 
dvopredmetni 
pedagoški 
program ** 

236 14 196 5 0 4 241 14 200 

Angleški jezik s 
književnostjo in … 
** 34 1 29 1 0 0 35 1 29 

Filozofija in ... ** 
26 5 25 0 0 0 26 5 25 

Geografija in … ** 
31 3 25 1 0 1 32 3 26 

Madžarski jezik s 
književnostjo in … 
** 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Nemški jezik s 
književnostjo in … 
** 14 1 11 0 0 0 14 1 11 

Pedagogika in … 
** 22 0 18 1 0 1 23 0 19 

Prevajanje in 
tolmačenje - 
angleščina ** 14 0 12 0 0 0 14 0 12 

Prevajanje in 
tolmačenje - 
nemščina ** 18 0 15 0 0 0 18 0 15 

Slovenski jezik s 
književnostjo in … 
** 47 3 37 0 0 0 47 3 37 

Sociologija in … ** 
12 0 10 0 0 0 12 0 10 

Zgodovina in … ** 
17 1 13 2 0 2 19 1 15 

univerzitetni 
enopredmetni 
nepedagoški 
program 

157 12 129 33 0 23 190 12 152 

Zgodovina  
157 12 129 33 0 23 

190 12 152 
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univerzitetna 
dvopredmetna 
nepedagoška 
programa *** 

160,0 10,5 138,5 0,0 0,0 0,0 160,0 10,5 138,5 

Prevajanje in 
tolmačenje - 
angleščina in … 174 9 151 0 0 0 

174 9 151 

Prevajanje in 
tolmačenje - 
nemščina in … 146 12 126 0 0 0 

146 12 126 

 
V tabeli 5 navajamo skupno število diplomantov (redni in izredni študij) v zadnjih 5 letih na 

študijskih programih FF (število diplomantov na dvopredmetnih programih je tudi tukaj deljeno z 2). 

 

Tabela 5: Število diplomantov. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

257 346 373 244 315 262 

 

V obdobju od 1. 10. 2000 do 30. 9. 2005 je na podiplomskih študijskih programih FF magistriralo 

skupno 57 kandidatov. 

 

V tabeli 6 je podan vpis na podiplomske študijske programe FF. Podatki so podani za vpis na 

magistrski študij in enovit doktorski študij za študijska leta od 2001/02 do 2006/07. 

 

Tabela 6: Vpis na podiplomski študij. 
 

PODIPLOMSKI  ŠTUDIJSKI 
PROGRAMI 

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007  
Skupaj 

1. 
let-
nik 

 

2.  
let-
nik 

1.  
let-
nik 

2.  
let-
nik 

 

1.  
let-
nik 

 

2.  
let-
nik 

 

1.  
let-
nik 

 

2.  
let-
nik 

 

1.  
let-
nik 

 

2.  
let-
nik 

 

1.  
let-
nik 

 

2.  
let-
nik 

 

3.  
let-
nik 

 

 

 

MAGISTRSKI ŠTUDIJ 

              

Angleški jezik in književnost - - - - - - 11 - 12 7 10 8 - 48 

Geografija – področje 
izobraževanja 

 
8 

 
4 

 
5 

 
10 

 
5 

 
14 

 
2 

 
17 

 
2 

 
16 

 
1 

 
1  

 
85 

Kultura, filozofija in izobraževanje 
v Srednji Evropi 

 
6 

 
4 

 
5 

 
9 

 
3 

 
13 

 
1 

 
14 

 
- 

 
10 

 
- 

 
-  

 
65 

Nemški jezik 8 6 9 9 10 12 6 17 6 16 2 2  103 

Pedagogika 12 - 17 12 13 28 10 34 9 39 13 9  196 

Slovenski jezik in književnost 10 12 18 15 17 27 10 35 19 35 8 10  216 

Sociologija 12 19 10 25 10 29 11 34 14 27 5 9  205 

Zgodovina 5 9 6 11 11 11 7 16 3 22 7 2  110 

 
SKUPAJ 

 
61 

 
54 

 
70 

 
91 

 
69 

 
134 

 
58 

 
167 

 
65 

 
172 

 
46 

 
41 

 
- 

 
1028 

 
ENOVITI DOKTORSKI ŠTUDIJ 

              

Angleški jezik in književnost - - - - - - 3 - - 3 5 - 3 14 

 
SKUPAJ 

 
61 

 
54 

 
70 

 
91 

 
69 

 
134 

 
61 

 
167 

 
65 

 
175 

 
51 

 
41 

 
3 

 
1042 

SKUPAJ   1. in 2. letnik 115 161 203 228 240 95 1042 

 

V obdobju 2001–2006 je na FF s področja zgodovine, filozofije, sociologije, jezikoslovja, geografije 

in pedagogike doktoriralo 15 kandidatov. 

 

 

Število in vrsta zaposlenih 

 

Število in vrsto redno zaposlenih podajamo po podatkih z dne 30. 6. 2006. Podatki ne zajemajo 

števila izvoljenih v znanstvene nazive, ampak število razporejenih na delovnih mestih. Podatki 

vsebujejo predvidene zaposlitve na FF za leto 2007. 
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Tabela 7: Vrsta in število zaposlenih na FF. 
Vrsta zaposlenih Predvideno število zaposlenih na FF 

Redni profesorji 23 

Izredni profesorji 22 

Docenti 17 

Višji predavatelji 0 

Predavatelji 1 

Učitelji  3 

Lektorji 12 

Strokovni sodelavci 1 

Asistenti 26 

Mladi raziskovalci 5 

Raziskovalci 6 

Nepedagoški  0 

 

    

 1.2 Kratka utemeljitev vloge 

 

Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenski jezik in književnost sodi na področje 

humanističnih ved. 

 

V programu zastopane jezikoslovne in literarnozgodovinske discipline se povezujejo z disciplinami 

družboslovnih ved. Iz tega izhaja potreba po obogatitvi obeh slovenističnih perspektiv (jezikoslovne 

ter literarnozgodovinske in literarnoteoretične) z interdisciplinarnim in medsebojno povezovalnim 

vidikom. Študijski program tako zlasti pri tistih literarnozgodovinskih in jezikoslovnih predmetih, ki 

temeljijo na socioloških, filozofskih, psiholoških in kulturoloških izhodiščih, vsebuje tudi posamezne 

vsebine s področij družbenih ved. 

 

V težnji po širši vključitvi pragmatičnega vidika obravnave jezikoslovnih predmetov se je pojavila 

potreba po zasnovi programa, ki ob spoznavanju sistema slovenskega jezika vključuje tudi njegovo 

funkcioniranje v praktičnih okoliščinah vsakodnevne rabe. Na navedeno se navezuje tudi nadaljnja 

potreba oblikovanja novega programa, ki izhaja iz spoznanja, da imajo dosedanji diplomanti premalo 

aplikativnega znanja. Študijski program omogoča primeren nabor potrebnih znanj za oblikovanje 

široko razgledanega diplomanta, ki se bo znal ustrezno odzivati na aktualne jezikovne in 

kulturnopolitične izzive sodobnega časa ter se tudi uspešno vključiti v trg dela. 

 

Osnovna lastnost programa je jasna profilacija temeljnega slovenističnega znanja z obveznimi 

enotami in velika možnost pridobivanja strokovne širine, ki jo študentu omogoča pester nabor 

izbirnih enot na fakulteti ali zunaj nje. 

 

Vloga predlaganega programa v razvoju države izhaja iz same narave slovenistike kot humanistične 

vede posebnega nacionalnega pomena: uzavešča pomen slovenskega jezika in književnosti kot 

temeljnih prvin narodne identitete in omogoča družbi doseganje duhovne in kulturne blaginje ter 

vpliv na oblikovanje jezikovne politike. 

 

V gospodarskem razvoju države bo novi program pomembno vplival na jezikovno zavest in rabo 

slovenskega jezika v gospodarstvu, in sicer bodo diplomanti usposobljeni skrbeti za visoko raven 

jezikovne kulture na vseh področjih gospodarstva (dopisi, navodila, pravni, strokovni in drugi akti v 

gospodarstvu, podoba firm v oglaševanju, imena podjetij, skrb za jezikovno usposabljanje v 

gospodarstvu,  javno nastopanje …). Diplomanti bodo pomembna (odločilna) vez pri uresničevanju 

Zakona o slovenskem jeziku v gospodarstvu, oglaševanju in javni podobi posameznih firm; sposobni 

bodo usklajevati razhajanja med jezikovnimi in gospodarskimi interesi.  
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2 Sklep senata univerze oz. samostojnega visokošolskega zavoda k predlaganemu 

študijskemu programu 

 

Sprejet na senatu univerze dne: 08. 05. 2007 

Sprejet na senatu članice univerze oz. samostojnega visokošolskega zavoda dne: 18. 04. 2007 

 

Sklepi senatov so v Prilogi 1.  

 

 

3 Podatki o pridobljenih pisnih strokovnih mnenjih o študijskemu programu (interno 

pridobljena neodvisna ekspertna mnenja) 

 
Ekspertno mnenje so 
pripravili (ime in priimek, zavod, 
država): 

1. red. prof. dr. Zvonko Kovač, Univerza v Zagrebu, Zagreb, 

    Hrvaška, 

2. prof. dr. Istvan Lukacs, Univerza v Budimpešti, Madžarska. 

 

Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenski jezik in književnost omogoča študentom 

zanimiv vpogled v slovenistično stroko, diplomantom pa ponuja (delno) interdisciplinarno izobrazbo 

in ga odlično usposablja za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Program odlikuje zelo opazna težnja 

po izbirnosti (predmeti in moduli) in »samooblikovanje« študijskega programa, kar doslej v 

slovenskem prostoru ni bilo običajno. 

 

Oba eksperta še posebno pohvalno in z naklonjenostjo opozarjata na odločitev sestavljalcev 

programa, da mariborski bolonjski prvostopenjski program ne razlikuje med pedagoškim in 

nepedagoškim študijem, saj po treh letih študija niti teoretično ni mogoče zagotoviti primerne 

pedagoške in strokovne izobrazbe hkrati. Obe usmeritvi sta na prvi stopnji izenačeni, diferenciacija 

pa se pojavi na drugi stopnji, kjer se pedagoški program dopolni z obveznimi pedagoškimi enotami, 

nepedagoški program pa 60 ECTS-jev nameni širšemu izboru jezikoslovne in literarno-znanstvene 

vednosti. 

 

Program je premišljeno izbran in zastavljen po najvišjih strokovnih merilih, saj je namenjen najbolj 

ambicioznim študentom slovenskega jezika in književnosti. 

 

 

4 Študijski program s sestavinami iz 7. člena Meril  

 

4.1   Splošni podatki o programu 

 

 

Naslov / ime 
študijskega programa: 

Slovenski jezik in književnost 

  Študijski program je popolnoma nov in ne nadomešča nobenega programa. 
X    Študijski program je nov in nadomešča 'nebolonjski' univerzitetni enopredmetni pedagoški študijski 
program Slovenski jezik s književnostjo. 

Stopnja in vrsta študijskega 

programa (označite): 

X   dodiplomski - univerzitetni  podiplomski - magistrski       
 dodiplomski - visokošolski strokovni  podiplomski - doktorski   
 program za izpopolnjevanje  dvojni  
 interdisciplinarni               

Program traja (označite): 
 1 leto           2 leti              X 3 leta                     4 leta 
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Smeri študijskega programa: - Program nima smeri 

 

 
Moduli študijskega 
programa: 

– OBVEZNI MODULI: 
a) JEZIKOVNI: 
– Jezikovna norma in predpis 
– Zgodovina jezikoslovja 
– Besedoslovje in besediloslovje slovenskega jezika 
– Razvoj slovenskega jezika in dialektologije 
– Morfemska in pomensko-pragmatična podoba jezika  
b) KNJIŽEVNI: 
– Uvod v študij književnosti 
– Od svetovne k slovenski književnosti 
– Slovenska književnost 19. stoletja 
– Slovenska književnost prve polovice 20. stoletja 
– Slovenska književnost po letu 1950 

  
– IZBIRNI MODULI: 
a) JEZIKOVNI: 
– Slovenski jezik 1: – Uradovalni jezik  
                                – Jezik v medijih 
                                – Slovenski jezik v stiku 
– Slovenski jezik 2: – Zgodovina slovenskega jezika 

                                – Narečje in knjižni jezik 
                                – Arealno jezikoslovje 
 
b) KNJIŽEVNI: 
– Slovenska književnost 1:  – Teorija književnosti in metodologija 
                                            – Morfološka struktura književnega dela 
                                            – Književne zvrsti in žanri 
– Slovenska književnost 2: 
         – Literarne vrste in slogi v starejši slovenski književnosti 
         – Literarne zvrsti in vrste v slovenski književnosti 19. stoletja 
         – Literarni žanri in slogi v slovenski književnosti ob koncu 19. 
             stoletja  
c)  JEZIKOVNO-KNJIŽEVNI: 
– Stilistika slovenskega jezika in starejše književnosti 
– Stilistika slovenskega jezika in novejše književnosti 
– Narečna stilistika slovenskega jezika in književnosti 
– MODUL HUMANISTIKA 
 
 

 
Opredelitev študijskega področja po Iscedovi klasifikaciji (označite področje): 

 (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede 

 (21) umetnost 

X   (22) humanistične vede 

 (31) družbene vede 

 (32) novinarstvo in informiranje 

 (34) poslovne in upravne vede 

 (38) pravo 

 (42) vede o živi naravi 

 (44) vede o neživi naravi 

 (46) matematika in statistika 

 (48) računalništvo 
 

 (52) tehniške vede 

 (54) proizvodne tehnologije 

 (58) arhitektura in gradbeništvo 

 (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

 (64) veterinarstvo 

 (72) zdravstvo 

 (76) socialno delo 

 (81) osebne storitve 

 (84) transportne storitve 

 (85) varstvo okolja 

 (86) varnost 

Utemeljitev: 

Študijsko področje, v katerega sodi Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenski jezik in 

književnost, pripada po Iscedovi klasifikacij med humanistične vede (22). Študijski program pa vsebuje 
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tudi posamezne vsebine s področij družbenih ved (31), zlasti pri tistih literarnozgodovinskih in 

jezikoslovnih predmetih, ki temeljijo na socioloških, filozofskih, psiholoških in kulturoloških izhodiščih. 

Sodobno korpusno jezikoslovje in fonetika pa sta pri svojem delu povezani še z ustreznimi aplikacijami 

računalniških programov (48). 

 
Opredelitev znanstveno-raziskovalne discipline po Frascatijevi klasifikaciji (označite discipline): 

 naravoslovno-matematične vede 

 tehniške vede 

 medicinske vede 

 biotehniške vede 
 

 družboslovne vede 

X   humanistične vede 

 druge vede 

Utemeljitev: 
Slovenistika je temeljna humanistična veda nacionalnega pomena, ki se povezuje zlasti s področji 
družboslovnih ved. 
 

 
Umetniške discipline (naštejte): 
 

 

Utemeljitev: 
 
 

 

 

4.2 Opredelitev temeljnih ciljev programa oz. splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc 

 
4.2.a Temeljni cilji programa 

 

Cilji programa izhajajo iz same narave slovenistike kot humanistične vede posebnega nacionalnega 

pomena. Program je zasnovan tako, da po eni strani vključuje spoznavanje sistema slovenskega 

jezika in njegovo funkcioniranje v praktičnih okoliščinah vsakodnevne rabe, po drugi strani pa nudi 

sistematičen in natančen razvojni pregled slovenske literarne zgodovine in teorije. Obe slovenistični 

perspektivi sta obogateni z interdisciplinarnim in medsebojno povezovalnim vidikom. 

 

Študijski program omogoča primeren nabor potrebnih znanj, kar omogoča oblikovanje široko 

razgledanega diplomanta, ki bo znal pridobljeno znanje praktično uporabljati in se ustrezno odzivati 

na aktualne jezikovno-kulturne izzive sodobnega časa ter se tudi uspešno vključiti na trg dela. 

Pridobljeno znanje bo predstavljalo tudi trdno temeljno podstat za nadaljnji ožjespecializiran študij, 

ki mu ga program omogoča. 

 

Temeljna lastnost programa je jasna profilacija temeljnega slovenističnega znanja z obveznimi 

enotami in velika možnost pridobivanja strokovne širine, ki jo študentu omogoča pester nabor 

izbirnih enot na fakulteti ali zunaj nje. 

 

4.2.b Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom 

 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, razvijajo sposobnosti za: 

– pridobivanje strokovnega znanja na podlagi študija obstoječih teoretičnih in metodoloških 

vzorcev; 

– funkcionlano uporabo znanstvenih metod (opazovanje, analiziranje, sintetiziranje, evalviranje in 

prezentiranje) pri oblikovanju lastnih strokovnih besedil; 

– funkcionalno uporabo sodobnih jezikovnih tehnologij; 

– splošno informacijsko pismenost ter relevantno pridobivanje in uporabo domače in tuje literature; 
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– argumentirano, strpno in jezikovno kultivirano izražanje lastnih strokovnih stališč v govorjenih in 

pisanih besedilih; 

– ustvarjalno in kritično mišljenje, povezovanje dejstev in zakonitosti v nove kombinacije vedenj; 

– prenos teoretičnega znanja v prakso; 

– uporabo znanja v praksi; 

– individualno in skupinsko delo. 

 

4.2.c Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom 

 

Predmetnospecifične kompetence izhajajo iz celotnega programa, ki na podlagi obveznih eno nudi 

temeljno ogrodje slovenističnih znanj, z izbirnimi enotami pa je omogočeno pridobivanje specialnih 

znanj in širjenje nabora specifičnih kompetenc. 

 

Predmetnospecifične kompetence, ki jih razvija  program Univerzitetni študijski program prve 

stopnje Slovenski jezik in književnost, so naslednje: 

– poznavanje in razumevanje zgodovine slovenistične stroke; 

– poznavanje in obvladovanje raziskovalne metodologije v slovenistiki; 

– poznavanje umeščenosti slovenistike v okviru slavistike; 

– poznavanje in obvladovanje sodobne jezikovne norme v govorjenih in pisanih besedilih; 

– oblikovanje komunikacijskih sposobnosti za uspešno javno nastopanje; 

– poznavanje jezikovne politike in aktualnih vprašanj jezikovnega načrtovanja; 

– obvladovanje mnogoterih pojavnih oblik jezika v umetnostnih in neumetnostnih besedilih na 

ravni temeljne dihotomije knjižno in narečno; 

– obvladovanje pomenske in oblikovne ravni jezikovnega sistema; 

– poznavanje sodobnih raziskovalnih teoretičnih in metodoloških pristopov v lingvistiki in literaturi 

ter njihove aplikacije v slovenistiki; 

– sposobnost primerjalnega povezovanja slovenske literarne zgodovine s svetovno; 

– obvladovanje in prepoznavanje literarnih zvrsti in vrst; 

– poznavanje morfologije literarnega dela; 

– funkcionalno obvladovanje literarnoteoretičnih pojmov in sposobnost njihove aplikacije pri 

interpretacijah besedil; 

– sposobnost povezovanja pridobljenih literarnih in jezikoslovnih znanj pri samostojni interpretaciji 

besedil; 

– pridobljena sporazumevalna kompetenca v enem od slovanskih jezikov; 

– sposobnost načrtovanja, izvajanja, vrednotenja in predstavljanja lastnega raziskovalnega dela z 

uporabo sodobnih avdiovizualnih naprav; 

– sposobnost odzivanja na aktualne jezikovne in kulturnopolitične izzive sodobnega časa. 

 

 
4.3  Podatki o mednarodni primerljivosti programa  

 

Priprava mednarodne primerljivosti študijskega programa Univerzitetni študijski program prve 

stopnje Slovenski jezik in književnost, torej nacionalnega jezika, s študijskim programi nacionalnih 

jezikov na tujih univerzah je bila zelo zahtevna. Gre namreč za specifičnost obravnave materinščine 

glede na nacionalni pomen, pri čemer so vsekakor velikega pomena naslednji dejavniki: število 

govorcev tega jezika, zgodovinska uveljavljenost jezika in ne nazadnje  razsežnosti rabe jezika po 

svetu. Različni pristopi so vidni že pri ponujenih programih, ki se na vsaki univerzi nekoliko ločijo: 

eni ponujajo večji poudarek na študiju jezika, drugi na književnisti oz. kulturnih študijah. Za 

nacionalne jezike vsekakor veljajo drugačna merila pri pripravi študijskih programov kot pri 

naravoslovno-tehničnih programih, kjer nacionalni (hkrati družbeno-socialni) vidik nima tako velike 

vloge kot prav pri študiju materinščine. Zato programi v celote ne morejo biti enotni, v svojem bistvu 

pa vendarle so. 
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Za primerjavo so bili izbrani študiji bohemistike na praški, anglistike na nottinghamski ter leidenski 

univerzi in polonistike na varšavski univerzi. 

 

Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenski jezik in književnost na Oddelku za slovanske 

jezike in književnosti FF Univerze v Mariboru primerjamo s štirimi sorodnimi študijskimi programi. 

 

Tabela 8: Seznam referenčnih študijskih programov. 

Študijski program Država Spletni naslov Kratica 

English Studies.  

The School of English 

Studies. 

Undergraduate 

Studies.The University 

of Nottingham 

Velika 

Britanija 

 
 

http://www.nottingham.ac.uk/English 

http://www.nottingham.ac.uk/prospectuses/undergrad/brochures/English.pdf 
 

 

NOTTINGHAM 

Engelse Taal en Cultuur, 
Universiteit Leiden, 

Faculty of Arts 

Nizozemska 
http://www.leiden.edu/ 
http://www.arts.leidenuniv.nl/index.php3?m=11&c=67  

LEIDEN 

Český jazyk a literatura 

Univerzita Karlova v 

Praze, Filozofická fakulta 

Češka http://www.cuni.cz/UK-163.html  PRAGA 

Filologia polska, 

Uniwersytet Warszawski, 

Wydział Polonistyki 

Poljska 
http://www.polon.uw.edu.pl/ 
 

VARŠAVA 

 

Podrobni opisi tujih študijskih programov so v Prilogi 3. (Vseh tujih študijskih programov ne 

moremo priložiti v angleščini, ker v tem jeziku sploh niso dostopni, npr. za poljski in češki jezik, glej 

Institute of Czech Language and Theory of Communication -- Sorry no information in English 

available).       

 

 

4.3.a Primerljivost koncepta, formalne in vsebinske strukturiranosti 

 

Predlagani dodiplomski program Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenski jezik in 

književnost smo primerjali s študijskimi programi tujih univerz, uvrščenih med prvih 500 na 

Šanghajski lestvici svetovnih univerz: 

 Univerza Nottingham, Velika Britanija, 

 Univerza Leiden, Nizozemska, 

 Karlova univerza v Pragi, Češka, 

 Univerza v Varšavi, Poljska. 

 

Temeljni koncept predlaganega dodiplomskega programa Univerzitetni študijski program prve 

stopnje Slovenski jezik in književnost na FF Univerze v Mariboru se sklada z osnovnimi koncepti 

referenčnih študijskih programov. Cilj predlaganega programa je izobraževanje strokovnjakov, ki 

bodo usposobljeni za samostojno delo predvsem na različnih področjih slovenskega jezika in 

slovenske književnosti.  

 

Program ponuja širok spekter interdisciplinarno naravnanih predmetov. Osnovno jedro predstavljajo 

predmeti, ki pokrivajo temeljna znanja (slovenskega) jezika in (slovenske) književnosti, teorije in 

praktičnih znanj, vezanih na umetnostna in neumetnostna besedila. Pestrost programa študentu nudi 

http://www.nottingham.ac.uk/English
http://www.nottingham.ac.uk/prospectuses/undergrad/brochures/English.pdf
http://www.leiden.edu/
http://www.arts.leidenuniv.nl/index.php3?m=11&c=67
http://www.cuni.cz/UK-163.html
http://www.polon.uw.edu.pl/
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nabor izbirnih predmetov, ki omogoča primerno usposobljenost za delo po končanem 

prvostopenjskem študiju oz. primerno podlago za nadaljevanje študija na višji stopnji. Podrobna 

vsebinska strukturiranost dodiplomskega programa Univerzitetni študijski program prve stopnje 

Slovenski jezik in književnost je predstavljena v točki 4.5. 

 

Za primerjavo so bili izbrani študiji bohemistike na praški, anglistike na nottinghamski ter leidenski 

univerzi in polonistike na varšavski univerzi. 

 

Vsi študiji trajajo 3 leta, tj. 6 semestrov. V tem času mora študent zbrati 180 ECTS v Leidenu in 

Nottinghamu, kar je v Nottinghamu 180 ECTS, v Pragi pa 120 ECTS; v Varšavi študij ni vezan na 

ECTS. V vseh primerjanih programih so osnova t. i. obvezni predmeti. Poleg obveznih predmetov vsi 

programi ponujajo številne izbirne predmete, izmed katerih lahko študent izbira manjše ustrezno 

število predmetov glede na zastavljen študijski program v okviru študijskega predmeta, fakultete ali 

univerze. 

 

V Varšavi je izbirnost predmetov omejena – večina predmetov je obveznih. Med študijem je izbirni 

samo en predmet, ki vsebinsko ni povezan s študijem polonistike. 

 

Referenčni študijski programi se zaključijo, ko študent uspešno opravi vse izpite in napiše ter obrani 

pisno delo (Leiden: bachelor diploma; Nottingham: dissertation; Praga: bakalářská práce; Varšava: 

licencjat). V Pragi mora študent opraviti tudi t. i. državni zaključni izpit (státní závěrečnou zkouškou; 

BZK).  

 

Predlagani program Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenski jezik in književnost na 

Univerzi v Mariboru je po formalni strukturiranosti blizu programoma Univerze v Nottinghamu in 

Karlove univerze v Pragi – predmetnika se iz leta v leto spreminjata, študenti si predmetnik v veliki 

meri sestavljajo sami – po vsebinski strukturiranosti pa programu Karlove univerze v Pragi.  

 

NOTTINGHAM  

 

Prvo leto: študentje imajo štiri obvezne module po 10 ECTS: Uvod v dramatiko (Introduction to 

Drama), Tekstna lingvistika (Language and Context), Sodobna književnost (Reading Modern 

Literature), Srednjeveške študije 1 (Medieval Studies 1), ki potekajo celo leto, in 2 stranska modula 

(https://winster.nottingham.ac.uk/modulecatalogue/asp/FindModule.asp), lahko tudi na drugem 

oddelku/fakulteti s po 10 ECTS. Obvezni predmeti trajajo celo leto, torej dva semestra. Zbrati morajo 

skupaj 60 ECTS. 

 

Drugo leto: študentje morajo prav tako zbrati 60 ECTS, in sicer v 4 obveznih modulih, ki poglabljajo 

v prvem letniku začeto snov. Štiri izberejo izmed petih temeljnih modulov: Angleški jezik 

(Investigating English Language), Srednjeveške študije 2 (Medieval Studies 2), Gledališka kritika 

(Analysing Performance), Literarna teorija (Exploring Theory) in Literarna zgodovina 

(Understanding Literary Culture), lahko zajema 10 ECTS  ali 20 ECTS.  Preostanek točk  lahko 

pridobijo tudi s stranskim modulom na drugi fakulteti (10 ECTS). Predavanja in seminarji/vaje 

potekajo celo leto.  

 

Tretje leto: študentje morajo zbrati tudi 60 ECTS. Izbrati morajo en modul od štirih ponujenih: 

Sodobni angleški jezik (Modern English Language), Srednjeveški jezik/književnost (Medieval 

Language/Literature), Sodobna književnost (Modern Literature), Dramatika (Drama), dva po lastni 

izbiri. Preostanek točk zajemata  stranski modul, ki je lahko na drugi fakulteti (10 ECTS, in  pisna 

naloga (t. i. dissertation), ki šteje tudi 10 ECTS. Študij lahko zaključijo tudi brez pisne naloge, 

namesto te izberejo še en modul izmed štirih ponujenih (10 ECTS). 

 

http://www.nottingham.ac.uk/prospectuses/undergrad/module-information.php?code=000600&mod_year=1&modcode=013369
http://www.nottingham.ac.uk/prospectuses/undergrad/module-information.php?code=000600&mod_year=1&modcode=013369
http://www.nottingham.ac.uk/prospectuses/undergrad/module-information.php?code=000600&mod_year=1&modcode=013376
http://www.nottingham.ac.uk/prospectuses/undergrad/module-information.php?code=000600&mod_year=1&modcode=013381
http://www.nottingham.ac.uk/prospectuses/undergrad/module-information.php?code=000600&mod_year=1&modcode=013381
http://www.nottingham.ac.uk/prospectuses/undergrad/module-information.php?code=000600&mod_year=1&modcode=013398
https://winster.nottingham.ac.uk/modulecatalogue/asp/FindModule.asp
http://www.nottingham.ac.uk/prospectuses/undergrad/module-information.php?code=000600&mod_year=2&modcode=013377
http://www.nottingham.ac.uk/prospectuses/undergrad/module-information.php?code=000600&mod_year=2&modcode=013384
http://www.nottingham.ac.uk/prospectuses/undergrad/module-information.php?code=000600&mod_year=2&modcode=013370
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LEIDEN 

 

Prvi letnik je t. i. propedeuse, ki vsebuje le obvezne vsebine (književnost do 18. stoletja (Introduction 

to Middle Language and Literature, The Renaissance (British Literature 1540–1660), The Restoration 

and the Eighteen Century)), Zgodovina angleškega jezika (History of English Language), Fonetika 

(Phonetics of English) in Skladnja angleščine (Syntax of English), Kulturološka ozadja (Cultural 

Backgrounds) ter vaje angleške slovnice vključno z delom v laboratoriju (Basic Skills, Written 

English, Language Laboratory)). Če študent ob koncu prvega letnika zbere vsaj 40 ECTS, pridobi 

pozitivno priporočilo in lahko nadaljuje študij, manjkajoči/e izpit/e pa mora opraviti ob koncu 

drugega ali tretjega letnika. 

 

V drugem letniku ima študent obvezne predmete iz filologije, lingvistike in jezikovnih veščin, izbira 

pa lahko med predmetoma Angleška književnost in Ameriška književnost (British Literature, 

American Literature), in sicer v prvem in v drugem semestru; izbira v drugem semestru je neodvisna 

od izbire v prvem semestru. Izbirni je tudi predmet v skupni vrednosti 20 ECTS (8 v prvem in 12 v 

drugem semestru). Enak izbirni predmet je v tretjem letniku (20 ECTS). Namesto po en izbirni 

predmet v drugem in v tretjem letniku lahko študent izbere en sam predmet v skupni vrednosti 40 

ECTS. Vsaj en predmet v skupni vrednosti 20 ECTS mora biti izbran izven študijskega programa, ki 

ga študent študira. Študent lahko izbira med 56 različnih predmeti treh skupin 'praktičnih študij': 

Menedžment (Management), Novinarstvo in novi mediji (Journalism and New Media) ter Študije 

Evropske unije (European Union Studies). Namesto teh predmetov imajo študentje možnost izbrati 

prakso, kar pa je redkeje. 

 

V tretjem letniku študija imajo študentje največji nabor izbirnih predmetov. Dva jezikovna predmeta 

sta obvezna (Academic Writing, Language Laboratory; po 4 ECTS, tj. skupaj 8 ECTS), en predmet 

(20 ECTS) izven lastnega študijskega programa, trije predmeti pa so izbirni med lingvističnimi, 

filološkimi in literarnimi predmeti (po 8 ECTS). Diplomsko delo vsebuje 8 ECTS in zahteva delo v 

pisni obliki in ustni zagovor. 

 

PRAGA 

 

Prosilec sestavi imatrikulacijsko obljubo, fakulteta mu izda izkaz o študiju in izkaz študenta. Pri 

vpisu na študij si študent bakalaverskega študija vpiše vse predmete študijskega načrta dane smeri. To 

pomeni: 

a) vse obvezne predmete (Praslovanščina, Staroslovaščina, Proseminar jezikovne bohemistike, Uvod 

v jezikovno bohemistiko, Fonetika in fonologija, Češka literatura 19. stoletja, Češka literatura 20. 

stoletja, Oblikoslovje, Skladnja, Nauk o besedilu in stilu, Knjižni jezik in jezikovna kultura, Uvod 

v psiholingvistiko, Uvod v sociolingvistiko, Češka literatura 20. stoletja II, Starejša češka 

literatura, Metode literarne vede, Branje svetovne literature); 

b) dano razmerje obveznih (povinnĕ) izbirnih predmetov, ki jih opravlja v poteku študija poleg 

aktualnega nabora kurzov; 

c) nadaljnje predmete po lastnem izboru.   

 

Študent mora zbrati 120 ECTS, in sicer 1. leto 40 ECTS, 2. leto 80 ECTS (40 iz prvega leta in novih 

40); 3. leto pa uresničiti študijski načrt, to je zbere vseh 120 ECTS oziroma še preostalih 40. Študijski 

program ima dve varianti, intenzivno in ekstenzivno. V času študija mora študent opraviti izpita iz 

tujega jezika in filozofije. 

 

VARŠAVA 

 

Podlaga za študij je t. i. programski minimum, ki navaja število obveznih ur in način preverjanja 

znanja. Za dokončanje študija morajo študentje opraviti vse obvezne izpite. Dodatni pogoj za 
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diplomo je opravljen diplomski seminar (60 ur). V prvem letniku sploh ni predavanj, v drugem samo 

računalništvo, v tretjem sodobna literatura. Program ponuja osnovna znanja s področja poljskega 

jezika in literature, literarne analize, splošnega jezikoslovja in zgodovine jezika. 

 

Prvi letnik (570 ur): 

uvod v jezikoslovje, kultura poljskega jezika, uvod v literarno vedo, antična in biblijska tradicija, 

literarna analiza, logika, zgodovina filozofije, kulturna veda, zgodovina poljske literature, latinščina, 

opisna slovnica poljskega jezika. 

 

Drugi letnik (510 ur): 

opisna slovnica poljskega jezika, uvod v diahrono jezikoslovje, lektorat tujega jezika, latinščina, 

zgodovina poljske literature, zgodovina Poljske, literarna analiza, izbirni predmet (ni neposredno 

povezan s študijskim programom), računalništvo. 

 

Tretji letnik (390 ur): 

literarna teorija, zgodovina poljske literature, seminar, zgodovinska slovnica poljskega jezika, 

splošno jezikoslovje, stilistika, sodobna literatura. 
 

 

4.3.b Primerljivost možnosti dostopa in pogojev za vpis v študijski program 

 

Pri vseh študijskih programih je za vpis potrebna opravljena srednješolska izbrazba.  

 

Pri vpisu na enopredmetni študij angleščine na Univerzi v Nottinghamu morajo imeti bodoči študenti 

opravljeno srednjo šolo (GCSE – General Certificate of Secondary Education), angleščino morajo 

imeti opravljeno na višjem nivoju (level A); upoštevajo tudi škotsko maturo, mednarodno in 

evropsko maturo. Izpolniti morajo prijavo (UCAS). Tuji študenti morajo znanje jezika dokazati s 

potrdilom (IELS, TOEFL). Prosilce, ki nimajo ustrezne izobrazbe, povabijo na razgovor.  

 

Na Univerzi v Leidnu je na voljo seznam diplom, ekvivalentnih nizozemski diplomi VWO. Če 

študentje nimajo zahtevane izobrazbe, morajo opraviti enega ali več sprejemnih izpitov; količina 

izpitov in njihove vsebine se določajo glede na doseženo izobrazbo posameznega kandidata. Potrebno 

je tekoče obvladati nizozemski jezik; večina oddelkov zahteva tretjo, najvišjo stopnjo znanja. Odlično 

mora biti tudi znanje angleškega jezika (sposobnost branja in razumevanja). Na študijski program se 

lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno zaključili sekundarno stopnjo izobraževanja (matura) in 

opravili klasifikacijski izpit. 

 

Na Karlovi univerzi v Pragi je, kot napisano, pogoj za sprejem srednješolska ali srednješolska 

strokovna izobrazba. Fakulteta lahko določi nadaljnje pogoje za sprejem na posamezni smeri: 

a) kandidati morajo na sprejemnem izpitu pokazati določena znanj, spretnosti in nadarjenosti, 

b) kandidati morajo doseči določen srednješolski uspeh. Sprejemni izpit je lahko sestavljen iz več 

delov. Izpit ali njegovi deli so lahko pisni, ustni, praktični ali kombinirani. Izpit ali deli izpita lahko 

trajajo več kot en dan. Poleg rednega termina sprejemnega izpita dekan razpiše še naknadni in izredni 

rok. Slednji je namenjen kandidatom iz tujine.   

 

Na varšavsko univerzo se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno zaključili sekundarno stopnjo 

izobraževanja (nova matura). V primeru stare mature morajo kandidati opraviti klasifikacijski izpit. 

 

V predlaganem programu Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenski jezik in književnost  

je posebej opredeljeno, da se lahko v študijski program vpiše, kdor je opravil maturo oz. kdor je pred 

1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.  
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi 

oziroma zaključnem izpitu (40 % točk), uspeh pri maturitetnem predmetu slovenščina (40 % točk), 

splošni uspeh v 3. in  4. letniku (20 % točk). Natančneje je opredeljeno v točki 4.6. 

 

4.3.c Primerljivost trajanja študija, napredovanja, dokončanja študija in pridobljenih naslovov 

 

Vsi študijski programi v organizirani obliki trajajo tri leta oz. 6 semestrov. 

 

Strokovni naslovi po zaključku študija v referenčnih programih so usklajeni s smernicami Bolonjske 

deklaracije, tj. BA Hons (Nottingham), BA in English Language and Culture (Leiden), bakalář 

(Praga) ter licencjat (Varšava). V predlaganem študijskem programu je naslov, ki ga pridobijo 

študenti, diplomant/-ka slovenskega jezika in književnosti (UN). 

 

Tabela 9: Primerljivost trajanja študija, napredovanja, dokončanja študija in pridobljenih naslovov. 

 Program 

MARIBOR 

Program 

NOTTINGHAM 

Program  

LEIDEN 

Program 

PRAGA 

Program 

VARŠAVA 

Trajanje študija 3 leta 3 leta 3 leta 3 leta 3 leta 

Napredovanje 

Pogoj za prehod 

v 2. letnik je 

zbranih 48 ECTS 

iz obveznih enot 

prvega letnika, 

predpisanih z 

učnim načrtom. 

Pogoj za prehod 

v 3. letnik so 

opravljene vse 

študijske 

obveznosti iz 

prvega letnika in 

zbranih 48 ECTS 

iz obveznih enot 

drugega letnika, 

predpisanih z 

učnim načrtom. 

V vsakem letniku 

je potrebno 

opraviti izpite v 

višini 60 ECTS. 

 

V vsakem 

letniku je 

potrebno 

opraviti izpite v 

višini 60 ECTS 

oz. v 1. letniku 

najmanj 40 

ECTS, preostale 

obveznosti je 

potrebno 

opraviti do 

konca 2. ali 3. 

letnika. 

Konkretno 

napredovanje v 

okviru 

posameznega 

cikla študija 

določi študent 

sam v mejah 

danega 

študijskega 

načrta. 

Študent se lahko 

udeležuje 

predavanj zunaj 

vpisanega 

študijskega 

programa v 

okviru univerze 

in fakultete. Na 

letnik mora 

zbrati mora 40 

kreditnih točk 

(oz. toleranca + 4 

točke). 

V vsakem letniku 

morajo študenje 

opraviti obvezne 

izpite. 

Napredovanje ni 

povezano s 

točkami ECTS. 

Dokončanje 

študija 

Pogoj za 

dokončanje 

študija so 

opravljeni vsi 

izpiti in vse 

obveznosti pri 

vseh predmetih 

po predmetniku 

in zbranih 

najmanj 180 

ECTS. 

 

Opravljeni vsi 

izpiti in izdelano 

pisno delo 

(dissertation). 

Skupaj zbranih 

180 ECTS. 

Opravljeni vsi 

izpiti in izdelano 

pisno delo 

(bachelor 

diploma). Skupaj 

zbranih 180 

ECTS. 

Študij se redno 

končuje z 

državnim 

zaključnim 

izpitom (státní 

závěrečnou 

zkouškou; BZK) 

in zagovorom 

bakalaverskega 

dela oz. zbrati je 

potrebno 120 

kreditnih točk. 

Obvezni izpiti in 

opravljen 

diplomski 

seminar. 

Strokovni naslov 

 

Diplomirani 

slovenist (UN) 

Dipl. sloven. 

 

Diplomirana 

slovenistka  

(UN) 

'Bachelor of Arts 

(BA Hons) 
Bachelor of Arts 

"bakalář" ("Bc." 

zapisano pred 

imenom) 

Licencjat 
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Dipl. sloven. 
 

 

4.3.d Primerljivost načinov in oblik študija 

 

Organizacija študijskega procesa in samostojni študij 

 

V Nottinghamu, Leidenu in Varšavi poteka študij redno ali izredno, v Pragi pa so temeljne oblike 

študija redni študij, študij na daljavo in kombinacija obojega. Temeljna načina dela sta predavanje in 

seminar, po potrebi tudi druge metode. Poseben poudarek je na tutorstvu, na individualnem delu, ki 

poteka doma, pred vsakim predavanjem oz. seminarjem. Praški študij na daljavo poteka v 

multimedijski obliki brez neposrednega stika z učiteljem. 

 

V Nottinghamu izvajajo tudi izredni študij, posebnost je, da poteka v istem času kot redni, tako da ni 

predavanj popoldan, zvečer ali ob koncu tedna. Letno morajo izredni študenti doseči polovico 

kreditnih točk (30 ECTS) rednih, zato študij traja šest let, največ sedem. 

 

V Leidenu izredni študij traja štiri leta in pol, študentje morajo doseči 40 ECTS v dveh letih in 

diplomo 'propedeuse' v treh letih (študij lahko zaključijo tudi hitreje). 

 

Preverjanje poteka v obliki esejev, ustne predstavitve in formalnih izpitov, podrobnosti se razlikujejo 

med različnimi referenčnimi programi. 

 

V Pragi formalne oblike preverjanja prinašajo točno določeno število ECTS. 

 

Glavna načina dela v Varšavi sta vaje in seminarji. 

 

Študij v okviru programa Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenski jezik in književnost 

bo v prvi vrsti organiziran kot redni (predavanja, seminarji, seminarske vaje in druge formalne oblike 

študija), le v primeru potreb tudi kot izredni. 

 

Kreditni sistemi  

 

Predlagani Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenski jezik in književnost temelji na 

uporabi kreditnega sistema ECTS, kakor tudi v Leidenu; Nottingham ima svoj sistem točkovanja, ki 

se pretvori v ECTS tako, da se delijo točke z dve, tj. 360 credit points pomeni 180 ECTS (glej 

http://www.nottingham.ac.uk/courses-office/marks-processing/ECTS.htm), v Pragi velja praški 

univerzitetni kreditni sistem točkovanja. V Varšavi program določa število obveznih ur. 

 

 

Uporaba sodobnih IT 

 

Pregled spletnih strani visokošolskih ustanov, v okviru katerih se izvajajo referenčni programi, 

pokaže, da pri študijskem procesu intenzivno uporabljajo sodobne informacijske tehnologije 

(prenosni računalniki in dodatna računalniška oprema, DVD/CD-predvajalniki, TV-sprejemniki, 

videorekorderji, projektorji, kamere, fonolaboratorij ...). 

 

Tudi pri predlaganem programu Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenski jezik in 

književnost bo pedagoški proces potekal ob sodobni informacijski tehnologiji, kot zasledimo pri 

izvajanju referenčnih programov.  

http://www.nottingham.ac.uk/courses-office/marks-processing/ECTS.htm
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Organizacija praktičnega usposabljanja 

 

V Pragi in Leidenu lahko študentje zbirajo točke tudi z opravljanjem strokovne prakse. Te možnosti v 

Nottinghamu in Varšavi ni zaslediti. 

 

 

4.3.e Možnosti za vključevanje programa v mednarodno sodelovanje oz. skupni evropski 

visokošolski prostor 

 

Predlagani program Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenski jezik in književnost je 

zasnovan po načelih Bolonjske deklaracije. Preglednost sistema študija omogoča kreditni sistem 

ECTS, ki olajšuje prehodnost študentov med posameznimi fakultetami v okviru mednarodnih 

izmenjav. Zaradi tega so možnosti vključevanja našega programa v t. i. BA-programe tujih fakultet 

velike in omogočajo našim študentom študij posameznih predmetov, semestrov ali  letnikov v tujini. 

Dodatno vključevanje študijskih programov v mednarodno sodelovanje pa je zagotovljeno tudi preko 

izmenjave študentov v okviru programa Socrates-Erasmus, izmenjave predavateljev s pomočjo 

posebnih programov medsebojnega sodelovanja s partnerskimi univerzami ter preko vključevanja 

predavateljev v mednarodne projekte. Prehajanje študentov je lahko obojestransko.  

 

 

4.3.f Razlike med predlaganim in tujimi programi  

 

Formalno in vsebinsko so programi podobno zastavljeni. Nekatere razlike se pojavljajo pri številu 

predmetov, ki jih študent opravi med študijem, in v količini izbirnosti znotraj posameznega 

programa. Prav tako se razlike pojavljajo v načinih in oblikah študija, kjer je v Nottinghamu in 

Leidenu predvideno tutorsko delo s študenti, medtem ko v Pragi niti mentorstvo pri izdelavi 

bakalaverskega dela ni posebej predvideno. 

 

Razlike so v sistemih kreditnih točk, in sicer predlagani Univerzitetni študijski program prve stopnje 

Slovenski jezik in književnost temelji na uporabi kreditnega sistema ECTS, kakor tudi Leiden, 

Nottingham ima svoj sistem točkovanja, ki se sicer pretvori v ECTS. Posebnost praškega 

referenčnega programa je državni zaključni izpit. V Varšavi program določa le število obveznih ur. 

 

Razlike med študijskimi programi so že zajete v točki 4.3.a. 

 

 

4.3.g Usklajenost s predpisi EU pri reguliranih poklicih 

 

Predlagani študijski program ne izobražuje za reguliran poklic.  

 

4.4 Podatki o mednarodnem sodelovanju visokošolskega zavoda 

 
Mednarodna dejavnost v obdobju zadnjih 5 let je povzeta v nadaljevanju. Navajamo mednarodne 

projekte, mreže in bilateralna sodelovanja, v katere so vključeni visokošolski učitelji in sodelavci na 

Filozofski fakulteti. Navajamo tudi podatke za mobilnost visokošolskih učiteljev in študentov 

Socrates-Erasmus. 

 

Tabela 10: Pregled mednarodnih projektov. 

 Projekti:       
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šifra projekta Naziv projekta Nosilec 

Oddelek, kjer se 

projekt izvaja 

Trajanje 

projekta 
2E0041I-B 

(INTERREG 

IIIC) 
Ökoprofit International  

prof. dr. Ana 

Vovk Korže 
Oddelek za geografijo 

junij 2004–

september 2006 

ENGAGE  FP6-

510998 

Engeneering Emotional Design (6. OP 

EU) 
dr. Norbert 

Jaušovec 

Oddelek za 

pedagogiko, 

psihologijo in didatkiko 

september 2004– 

februar 2007 

2004-3612/001-

001 SO2 

42LIOT/117024-

CP-1-2004-1-

LINGUA-L2 

Lingua  Aktion 2 - Entwicklung von 

Hilfsmitteln und Materialen 
prof. dr. Vida 

Jesenšek 

Oddelek za 

germanistiko 
oktober 2004– 

oktober 2006 

60869-IC-1-

2004-1-SI-

ERASMUS-

PROGUC-5 

SLANG MASTER 
prof. dr. Marko 

Jesenšek 

Oddelek za slovanske 

jezike in književnosti 
2005–2007 

CLIOHRES 

CLIORES.net CIT3-CT-2005-0064 (6. OP 

EU) - (Network of Excellence) – Creating 

links and Innovative Overviews for a New 

History Research Agenda for the Citizens 

of Growing Europa 

dr. Matjaž 

Klemenčič 

 Oddelek za zgodovino,  

Oddelek za filozofijo 
junij 2005–junij 

2010 

WRM 
Competence Network "Water Resources 

and Their Management" 
dr. Ana Vovk 

Korže 
Oddelek za geografijo 

 julij 2005–junij 

2008 

CLILiG  2005-

2478/001 SO2 61 

OBGE 

CLILiG: "state of the art" und 

Entwicklungspotential in Europa; 2005-

2478/001 SO2 61 OBGE 

dr. Alja 

Lipavic Oštir 

Oddelek za 

germanistiko 
oktober 2005–

september 2007 

3211-06-000079, 

ESS_VS-06-29 

Podporne aktivnosti za implementacijo 

bolonjskega procesa 
dr. Ana Vovk 

Korže 
Oddelek za geografijo 

marec 2000–avgust 

2007 

3311-06-297016 
Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 

2007 
dr. Ana Vovk 

Korže 
Oddelek za geografijo 

april 2006–

september 2007 

2006 - 4164 - 

Učna partnerstva 
GRUNDVIG 2 »Environmental Heritage Klemen Prah Oddelek za geografijo 

julij 2006–julij 

2008 

EUBIS  128895-

CP-1-2006-1-FI-

COMENIUS-

C21 

EUBIS - EU-Bürgerschaft: 

Gesellschaftliches Engagemebt für Europa 

beginnt in der Schule 

dr. Ana Vovk 

Korže 
Oddelek za geografijo 

oktober 2006–

september2009 

Opomba: V poševni pisavi so projekti nosilcev, ki bodo sodelovali na študijskem programu Psihologija.  

 

V letu 2005 je bila realizirana konferenca v okviru CLIOHnet Erasmus thematic Network Funds for a 

National Meeting z naslovom: Creating Links and Innovative Overviews to Enhance Historical 

Pespective in European Culture. Koordinator za izvedbo konference je bil prof. dr. Matjaž 

Klemenčič. 

 

Tabela 11: Navedba bilateralnih sodelovanj. 

BILATERALNA sodelovanja:    

Šifra projekta Naziv projekta Nosilec 

Sodelujoča 

država Trajanje projekta 

SLO-HRV 

33/2000 
Družba in tehnologija 

prof. dr. 

Darko Friš 
Hrvaška 2000–2003 

Bilaterala 

Hrvaška 

Vpliv družbenoekonomskih 

sprememb na razvojne procese in 

transformacijo slovensko – hrvaških 

doc. dr. 

Lučka Lorber 
Hrvaška 2000–2001 
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obmejnih območij 

Bilaterala 

Hrvaška 

Gospodarsko – razvojna problematika 

območja ob slovensko – hrvaški meji« 

doc. dr. 

Lučka Lorber 
Hrvaška 2001–2002 

SLO-HUN 

18/2001-2002 

Skupna računalniška baza v šolah na 

Madžarskem in v Sloveniji 

Dr. Varga 

Jozsef 
Madžarska 2002 

BI-US/04-05/19 Slovenska politična emigracija v ZDA 
Prof. dr. 

Darko Friš 
ZDA 2004–2005 

BILATERALA 

HRVAŠKA 

Trg in zemljiška gospostva ob rekah 

Dravi in Muri v zgodnjem novem 

veku 

Doc. dr. 

Andrej 

Hozjan 

Hrvaška 2005–2006 

Bilaterala 

Hrvaška 

Slovensko – hrvaški odnosi po prvi 

svetovni vojni 

Prof. dr. 

Darko Friš 
Hrvaška 2006–2007 

BI-HR/06-07-

030 

Hrvaška in slovenska književnost kot 

sosednji književnosti 

red. prof. dr.  

Miran Štuhec 
Hrvaška 2006–2007 

BI-SK/05-07-

012 

Kontrastivna frazeologija in 

večjezična frazeologija. Lingvistični 

model za opis frazemov za slovarske 

in didaktične potrebe 

izr. prof. dr. 

Vida Jesenšek 
Slovaška 2006–2008 

BI-CZ/07-08-

029 

Politika inovacij na Češkem in v 

Sloveniji: institucije, mreženje in 

regionalni razvoj 

doc. dr. 

Lučka Lorber 
Češka 2007–2008 

 

 

Socrates-Erasmus mobilnost visokošolskih učiteljev in študentov:  

 

Visokošolski učitelji Filozofske fakultete gostujejo v okviru Socrates-Erasmus mobilnosti 

visokošolskih učiteljev. Število opravljenih tovrstnih mobilnosti se iz leta v leto veča (2002/03 = 5 

mobilnosti; 2003/04 = 8 mobilnosti; 2004/05 = 18; 2005/06 = 16; 2006/07 = 9).  

 

Sodelovanje v okviru tega programa poteka z naslednjimi institucijami: 

 Universität Klagenfurt 

 Karl-Franzens-Universität Graz 

 Universität Salzburg 

 Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

 Berufspädagogische Akademie des Bundes Wien 

 Universität Leipzig 

 Philipps-Universität Marburg 

 Friedrich-Schiller-Universität Jena 

 Technische Universität Chemnitz 

 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 

 Ludwig Maximilians Universität München 

 Universität Bayreuth 

 Universität Paderborn 

 Friedrich-Schiller-Universität Jena 

 Akademia techniczno-humanistyczna, Wydzial humanistyczno-spoleczny Bielsko-Biała 

 Uniwersytet Wrocławski 

 Univerzita Sy. Kyrila a Methodiusa Trnava 

 Univerzita Hradec Králove 

 Univerzita Palackého v Olomouci 

 Masarykova Univerzita Brno 

 Univeristá degli Studi di Trieste 

 Universitá degli studi di Napoli 



FF UM, Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenski jezik in književnost 

 27 

 Universitá degli studi di Udine 

 Universitá  di Pisa 

 Berzsenyi Dániel Föiskola Szombathely 

 Trakya Üniversitesi Edirne 

 University of Cyprus 

 University of Patras 

 Universidad de València 

 Universidad de Alcalà 

 Universidade de Lisboa 

 

 

Študentska mobilnost je intenzivno aktivna šele v zadnjih dveh študijskih letih. V študijskem letu 

2004/05 je znašala 21 (incoming) in 16 (outgoing) mobilnosti, v študijskem letu 2005/06 49 

(incoming) in 13 (outgoing), v študijskem letu 2006/07 pa 40 (incoming) in 30 (outcoming). 

Podrobnejši podatki mednarodne pisarne o študentih za študijsko leto 2006/07 so v tabeli 12.   

 

Tabela 12: Študentska modilnost. 
INCOMING študentje   OUTGOING študentje  

IZ  DRŽAV: Štev.:  V DRŽAVE: Štev.: 

Poljska 10  Avstrija 4 

Češka  10  Češka  7 

Portugalska 4  Portugalska 1 

Španija 2  Nemčija 3 

Slovaška 3  Velika Britanija 2 

Madžarska 2  Poljska  6 

Hrvaška 1  Italija 2 

Turčija  4  Španija 4 

Avstrija  3  Finska 1 

Romunija 1    

SKUPAJ  40  SKUPAJ  30 

Opomba: Podatki o mobilnosti študentov niso razdeljeni glede na študijske smeri. 

 
 

CEEPUS mreže: 

 

V obdobju zadnjih petih let sodelujemo v CEEPUS mreži. CII-PL-0056-01-0506 - Regional 

Development Network (REDENE). Nastopamo kot partnerska institucija (koordinator FF je prof. dr. 

Ana Vovk Korže). 

 

 

Mednarodno sodelovanje visokošolskih zavodov: 

 

FF sodeluje z inštitucijami iz tujine tudi v okviru mednarodnega sodelovanja visokošolskih zavodov. 

Sodelujemo z naslednjimi institucijami in univerzami:   

 Univerza v Bayreuthu, 

 Berzsenyi Dániel Föiskola, Szombathely, 

 Sveučilište u Zagrebu, 

 Joanneum Research Institut,  Graz, 

 Karl-Franzens-Universität Graz, 

 Evropska platforma za nizozemsko izobraževanje, 
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 Univerza sv. Cirila in Metoda v Skopju, 

 Philipps-Universität Marburg, 

 Johann Wolfgang Goethe – Universität Frankfurt am Main. 
 

 

Mednarodne konference z vabljenimi predavanji: 

 
Visokošolski učitelji Filozofske fakultete se udeležujejo mednarodnih konferenc z vabljenimi predavanji, ki so 

sofinancirane s strani Agenciji za raziskovalno dejavnost. Število udeležb na mednarodnih konferencah iz leta v leto 

narašča (v letu 2005 je bilo 25 takšnih udeležb, v letu 2006 pa 30).  

 

Gostovanja tujih raziskovalcev v Sloveniji in naših v tujini 

 

Tabela 13: Število tujih raziskovalcev, ki so obiskali in delali na nekdanji PeF. 

  2004 2005 2006 

  

Manj kot 1 

teden 

Več kot 1 

teden 

Manj kot 1 

teden 

Več kot 1 

teden 

Manj kot 1 

teden 

Več kot 1 

teden 

Število tujih 

raziskovalcev 22 9 18 4 32 14 

 

Tabela 14: Število raziskovalcev iz nekdanje PeF, ki so obiskali in delali v tujini. 

  2004 2005 2006 

  

Manj kot 1 

teden 

Več kot 1 

teden 

Manj kot 1 

teden 

Več kot 1 

teden 

Manj kot 1 

teden 

Več kot 1 

teden 

Število raziskovalcev iz 

PeF 102 36 98 29 103 33 

 

 

Mednarodna sodelovanja sodelavcev Oddelka za slovanske jezike in književnosti 

 

Mednarodni projekt red. prof. dr. Marka Jesenška, ki se vodi preko Univerze: 

– ALPCU (Učenje državnih jezikov osrednjih in vzhodnih evropskih držav – kandidatk za vstop v 

Evropsko Unijo)  N° 110377-CP-1-2003-1-FR-LINGUA-L2. 

  

Bilateralni projekt:  

– Hrvaška in slovenska književnost kot sosednji književnosti (BI-HR/06-07-030), sodelujeta dr. 

Miran Štuhec in dr. Dragica Haramija. 

  

 
 

4.5   Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti  

 

4.5.a Število in poimenska navedba učnih enot 
Zap. št. Letnik ECTS 
  

1. letnik  

 

60 
  

Slovenski jezik 

 

30 

 
 

1 
1.1 

1.2 
1.3 

  
Obvezni modul 1: 

     Jezikovna norma in predpis 
     -- Fonetika in fonologija 

     -- Teoretične osnove slovenistike 
     -- Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje 

   
 

(12) 
/6/ 

/3/ 
/3/ 
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2 
2.1 

2.2 
2.3 

2.4 

 

Obvezni modul 3: 

     Od indoevropščine do knjižnega jezika 
     -- Indoevropska, praslovanska in starocerkvenoslovanska dediščina 
     -- Kultura govornega in pisnega izražanja 
     -- Zgodovina slovenskega knjižnega jezika 
     -- Oblikoslovje 

 

 

(12) 
/3/ 

/3/ 
/3/ 

/3/ 

 
 

3 
3.1 

3.2 

3.3 
3.4 

 

 
Izbirni predmeti 1: 

     Slovenski jezik 1 
     -- Uradovalni jezik 
     -- Jezik v medijih 
     -- Slovenski jezik v stiku  
     -- Jezik in govor 
      

 
 
(6) 

/3/ 
/3/ 
/3/ 
/3/ 

 Slovenska književnost 30 

 
 

4 

4.1 
4.2 

4.3 
4.4 

      
Obvezni modul 2:  

     Uvod v študij književnosti 

     -- Uvod v študij književnosti 
     -- Literarnoteoretične smeri in discipline  
     -- Mladinska književnost 
     -- Teorija literarnih vrst  

 
(12) 

 

/3/ 
/3/ 

/3/ 
/3/ 

 

 
5 

5.1 
5.2 

 

Obvezni modul 4:  
     Od svetovne k slovenski književnosti 

     -- Svetovna književnost 
     -- Slovenska književnost do l. 1800 
     

 

(12) 
 

/6/ 
/6/ 

 
 

 

6 
6.1 

6.2 
6.3 

6.4 

6.5 

 

Izbirni predmeti 2: 

     Slovenska književnost 1  
     -- Metafora v književnosti 
     -- Metode literarnega raziskovanja 
     -- Idejni vzorci v mladinski književnosti 
     -- Pridižni vzorci v starejšem slovenskem slovstvu 
     -- Zgodovina literarnih žanrov v svetovni književnosti 

 

 

(6) 
/3/ 

/3/ 
/3/ 

/3/ 

/3/ 
  

 
2. letnik 

 

60 

  

Slovenski jezik 

 

30 
 

 
7 

7.1 
7.2 

 

Obvezni modul 5: 
     Razvoj slovenskega jezika in dialektologija 
     -- Razvoj slovenskega jezika 
     -- Slovenska narečja 

 

 
(12) 

/4/ 
/8/ 

 

 
8 

8.1 
8.2 

8.3 

 

Obvezni modul 7:  
     Besedoslovje in besediloslovje slovenskega jezika 
     -- Skladnja 
     -- Besedotvorje 
     -- Besediloslovje 

 

 
(12) 

/4/ 
/4/ 

/4/ 

 
 

9 
9.1 

9.2 
9.3 

  
Izbirni predmeti 3:  

     Slovenski jezik 2 
     -- Narečno slovaropisje 
     -- Oblikovanje enotne knjižne norme v 19. stoletju 
     -- Osnove eksperimentalne fonetike 

 
 

(6) 
/3/ 

/3/ 
/3/ 
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Slovenska književnost 30 

 

 
10 

10.1 
10.2 

  

Obvezni modul 6:  
     Slovenska književnost 19. stol. 

     -- Slovenska romantika in realizem 
     -- Literarne vrste in slogi v slovenski književnosti 19. stol. 

 

 
(12) 

/8/ 
/4/ 

 

 
11 

11.1 
11.2 

 

 

Obvezni modul 8: 
     Slovenska književnost prve polovice 20. stol. 

     -- Slovenska moderna, ekspresionizem in socialni realizem 
     -- Avtorice, literarne vrste in slogi v slovenski književnosti prve polovice 20. 
        stol. 

 

 
(12) 

/8/ 
/4/ 

 
 

12 
12.1 

12.2 
12.3 

12.4 

12.5 
12.6 

 
Izbirni predmeti 4: 

     Slovenska književnost 2 
     -- Stilni in idejni tokovi v slovenski književnosti do romantike 
     -- Uvod v teorijo pripovedovanja 
     -- Poetika slovenske pripovedne proze 19. stol. 
     -- Slovenska kratka pripovedna proza 19. stol. 
     -- Književnice 19. stol. 
     -- Izbrana poglavja iz evropskega modernizma 

 
 

(6) 
/3/ 

/3/ 
/3/ 

/3/ 

         /3/ 
/3/ 

  
3. letnik 

 
60 

  

Slovenski jezik 

 

12 
 

 
13 

13.1 
13.2 

13.3 

 

Obvezni modul 9:  
     Jezik in kultura 

     -- Kulturna zgodovina Slovencev 
     -- Leksikalno pomenoslovje 
     -- Pragmatično jezikoslovje 

 

 
(12) 

/3/ 
/6/ 

/3/ 

  
Slovenska književnost 

 
12 

 
 

14 

14.1 
14.2 

14.3 
14.4 

 
Obvezni modul 10: 

     Slovenska književnost po l. 1950 

     -- Slovenska književnost po l. 1950 
     -- Uvod v esejistiko in književno kritiko 

 

 
 

(12) 

/3/ 
/3/ 

/3/ 
/3/ 

 

 
15 

15.1 
15.2 

15.3 
15.4 

15.5 

 

Izbirni predmeti 5: 
      Slovenski jezik in književnost  1 – Stilistika slovenskega jezika in starejše 

književnosti 
     -- Jezikovna interpretacija starejših slovenskih besedil 
     -- Jezikovna interpretacija sodobnih slovenskih besedil 
     -- Slovenska književnost v Avstriji 
     -- Jezikovna interpretacija narečnih besedil 
     -- Slovenska književnost 19. in prve polovice 20. stol. na Štajerskem 

 

 
(6) 

 
/3/ 

/3/ 
/3/ 

/3/ 

/3/ 
 

17 Obvezni predmeti in lektorat slovanskega jezika 
-- Lektorat slovanskega jezika 

-- Arealno jezikoslovje 

-- Frazeologija 

(12) 
/6/ 

/3/ 

/3/ 
 

 
16 

16.1 
16.2 

16.3 

 

Izbirni predmeti 6 
     Slovenski jezik in književnost  2 

     -- Psiholingvistika 
     -- Etnolingvistika 
     -- Korpusno jezikoslovje 

 

18 
 

/6/ 
/6/ 

/6/ 
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16.4 

16.5 

16.6 
16.7 

16.8 
16.9 

16.10 

16.11 
16.12 

16.13 
16.14 

     -- Sporočanje 
     -- Slovenska obmejna narečja 
     -- Semantika 
     -- Jezik in znanost 
     -- Tradicionalna simbolika v slovenski književnosti 
     -- Od pridige do kratke proze 

     -- Sodobna slovenska novela 
     -- Sodobna slovenska proza z avtobiografsko osnovo 
      -- Literarne revije in literarni programi po l. 1950 
      -- Izbrana poglavja iz mladinske poezije 
      -- Izbrana poglavja iz novejše svetovne književnosti 

/6/ 

/6/ 

/6/ 
/6/ 

/6/ 
/6/ 

/6/ 

/6/ 
/6/ 

/6/ 
/6/ 

 

Predmetnik je sestavljen iz:  

 10 obveznih modulov (120 ECTS), 

 6 izbirnih predmetov: Slovenski jezik 1, Slovenska književnost 1, Slovenski jezik 2, Slovenska 

književnost 2, Slovenski jezik in književnost 1, Slovenski jezik in književnost 2 (48 ECTS), 
 2 obvezna predmeta (6 ECTS), 

 lektorat (6 ECTS). 

  

 

      
Obveznost 

 
Obvezni moduli so v prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem semestru, in sicer pet iz jezika in pet iz 

književnosti, vsak modul obsega 12 ECTS.  

 
Obvezna predmeta sta v šestem semestru, skupaj obsegata 6 ECTS. 

 
Izbirnost 

 

Izbirni predmetiso v prvem, drugem, tretjem, četrtem, petem in šestem semestru, in sicer študent izbere 
dva iz jezika (prvi in tretji semester), dva iz književnosti (drugi in četrti semester),dva iz jezika in književnosti 

(peti semester), vsaka enota obsega 6 ECTS, razen v šestem semestru, kjer zbere 18 ECTS pri izbirnem 
predmetu Slovenski jezik in književnost 2. 

 
 

 

 
 

 
 

4.5.b Vrsta in delež učnih enot glede  na njihovo vključenost v strukturo programa 

 

1. letnik, 1. semester 
 
Št. 

 
Modul 

 
Vrsta modula 

Semester Skupaj org. ur 
 

Sam. delo študenta Skupaj ure/ 
ECTS zimski poletni 

PR SE SV LV TE  PR SE SV LV TE  

 Jezikovna norma in predpis obvezni 75 30 45          150 210 360/12 

 Uvod v študij književnosti obvezni 105 45 15          165 205 360/12 

 Slovenski jezik 1 izbirni 30  30          60 120 180/6 

               360 540 900/30 

1. letnik, 2. semester 
 

Št. 

 

Modul 

 

Vrsta 
modula 

Semester Skupaj org. 

ur 
 

Sam. delo 

študenta 

Skupaj 

ure/ 
ECTS 

zimski poletni 

PR SE SV LV TE  PR SE SV LV TE  

 Od indoevropščine do knjižnega 

jezika 

obvezni       105 60     165 195 360/12 

 Od svetovne k slovenski 
književnosti 

obvezni       90 60     150 210 360/12 

 Slovenska književnost 1* izbirni       30  30    60 120 180/6 

               375 525 900/30 
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* V predmetniku je naveden primer za izbirni modul Slovenska književnost 1 – Književne zvrsti in žanri. 

 

2. letnik, 3. semester 
 

Št. 

 

 Modul 

 

Vrsta 
modula  

Semester Skupaj org. 

ur 
 

Sam. delo 

študenta 

Skupaj 

ure/ 
ECTS 

zimski poletni 

PR SE SV LV TE  PR SE SV LV TE  

 Razvoj slovenskega jezika in 

dialektologija 

obvezni 90 60           150 210 360/12 

 Slovenska književnost 19. stol. obvezni 75 45           120 240 360/12 

 Slovenski jezik 2* 

 

izbirni 30  30          60 120 180/6 

               330 570 900/30 

2. letnik, 4. semester 
 

Št. 

 

Modul 

 

Vrsta 

predmeta 

Semester Skupaj org. 

ur 

 

Sam. delo 

študenta 

Skupaj 

ure/ 

ECTS 
zimski poletni 

PR SE SV LV TE  PR SE SV LV TE  

 Besedoslovje in besediloslovje 
slovenskega jezika 

obvezni       90 60     150 210 
 

360/12 

 Slovenska književnost prve polovice 

20. stol. 

obvezni       75 45     120 240 360/12 

 Slovenska književnost 2* izbirni       30  30    60 120 180/6 

               345 555 900/30 
* V predmetniku je naveden primer za izbirni modul Slovenska književnost 2 – Literarne vrste in slogi v starejši slovenski književnosti. 

3. letnik, 5. semester 
 
Št. 

 
Modul 

 
Vrsta 

modula 

Semester Skupaj 
org. ur 

 

Sam. delo 
študenta 

Skupaj 
ure/ 

ECTS 
zimski poletni 

PR SE SV LV TE  PR SE SV LV TE  

 Jezik in kultura obvezni 60 45           105 255 360/12 

 Slovenska književnost po l. 1950 obvezni 75 45           120 240 360/12 

 Slovenski jezik in književnost 1- Stilistika 

slovenskega jezika in starejše književnosti* 

izbirni 30  30          60 120 180/6 

               285 615 900/30 

 

3. letnik, 6. semester 
 

Št. 

 

Modul/Predmeti 

 

Vrsta 

modula/predmeta 

Semester Skupaj org. 

ur 

 

Sam. delo 

študenta 

Skupaj 

ure/ 

ECTS 
zimski poletni 

PR SE SV LV TE  PR SE SV IDU   

 Lektorat slovanskega 
jezika 

obvezni         105    105 75 180/6 

 Arealno jezikoslovje obvezni       15 15     30 60 90/3 

 Frazeologija obvezni       15 15     30 60 90/3 

 Slovenski jezik in 
književnost* 

izbirni       90  45    135 405 540/18 

               300 600 900/30 

* Študentje sami sestavijo modul, in sicer tako, da za modul izberejo tri predmete iz ponujenega seznama. 

 
1. letnik 
 

Št. Obvezni modul Vrsta 

modula 

Semester P SE SV Skupaj 

org. ur 

 

Delo 

študenta 

Skupaj 

ure/ 

ECTS 

 Obvezni modul 1: Jezikovna norma in predpis obvezni 1 75 30 45 150 210 360/12 

 OM 1: Fonetika in fonologija  1 30  45 75 105 180/6 

 OM  1: Teoretične osnove slovenistike  1 15 15  30 60 90/3 

 OM 1: Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje  1 30 15  45 45 90/3 

 

Št. Obvezni modul Vrsta 

modula 

Semester P SE SV Skupaj 

org. ur 

 

Delo 

študenta 

Skupaj 

ure/ 

ECTS 

 Obvezni modul 2: Uvod v študij književnosti obvezni 1 105 45 15 165 205 360/12 

 OM 2: Uvod v študij književnosti    1 15 15  30 60 90/3 

 OM 2: Literarnoteoretične smeri in discipline   1 30  15 45 45 90/3 

 OM 2: Mladinska književnost    1 30 15  45 45 90/3 

 OM 2: Teorija literarnih vrst   1 30 15  45 45 90/3 
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Št. Izbirni predmeti* Vrsta 
modula 

Semest
er 

P SE SV Skupaj 
org. ur 

 

Delo 
študenta 

Skupaj 
ure/ 

ECTS 

 Izbirni predmeti 1: Slovenski jezik 1  izbirni 1 30  30 60 120 180/6 

 Uradovalni jezik  1 15  15 30 60 90/3 

 Jezik v medijih  1 15  15 30 60 90/3 

 Slovenski jezik v stiku   1 15  15 30 60 90/3 

 Jezik in govor   1 15  15 30 60 90/3 

 

                                                                                                                     
Št. Obvezni modul Vrsta 

modula 
Semester P SE SV Skupaj 

org. ur 

 

Delo 
študenta 

Skupaj 
ure/ 

ECTS 

 Obvezni modul 3: Od indoevropščine do 

knjižnega jezika 

obvezni 2 105 60  165 195 360/12 

 OM 3: Indoevropska, praslovanska in 

starocerkvenoslovanska dediščina  

 2 30 15  45 45 90/3 

 OM 3: Kultura govornega in pisnega izražanja  2 15 15  30 60 90/3 

 OM 3: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika   2 30 15  45 45 90/3 

 OM 3: Oblikoslovje  2 30 15  45 45 90/3 

 

 

Št. Obvezni modul Vrsta 

modula 

Semester P SE SV Skupaj 

org. ur 
 

Delo 

študenta 

Skupaj 

ure/ 
ECTS 

 Obvezni modul 4: Od svetovne k slovenski  

književnosti 

obvezni 2 90 60  150 210 360/12 

 OM 4: Svetovna književnost    2 45 30  75 105 180/6 

 OM 4: Slovenska književnost do l. 1800    2 45 30  75 105 180/6 

 

Št. Izbirni predmeti† Vrsta 

modula 

Semester P SE SV Skupaj 

org. ur 
 

Delo 

študenta 

Skupaj 

ure/ 
ECTS 

 Izbirni predmeti 2: Slovenska književnost 1  izbirni 2 30  30 60 120 180/6 

 Metafora v književnosti    2 15  15 30 60 90/3 

 Metode literarnega raziskovanja    2 15  15 30 60 90/3 

 Idejni vzorci v mladinski književnosti   2 15  15 30 60 90/3 

 Pridižni vzorci v starejšem slovenskem slovstvu   2 15  15 30 60 90/3 

 Zgodovina literarnih žanrov v svetovni književnosti   2 15  15 30 60 90/3 

 

                                                                                                                    

2. letnik 
 

 

Št. Obvezni modul Vrsta 
modula 

Semester P SE SV Skupaj 
org. ur 

 

Delo 
študenta 

Skupaj 
ure/ 

ECTS 

 Obvezni modul 6: Slovenska književnost 19. 

stol. 

obvezni 3 75 45  120 240 360/12 

 OM 6: Slovenska romantika in realizem    3 45 30  75 165 240/8 

  OM 6:  Literarne vrste in slogi v slovenski  

književnosti 19. stol.  

 3 30 15  45 75 120/4 

 

Št. Izbirni predmeti‡ Vrsta 

predmeta 

Semester P SE SV Skupaj 

org. ur 

 

Delo 

študenta 

Skupaj 

ure/ 

ECTS 

 Izbirni predmeti 3: Slovenski jezik  2  

 

izbirni 3 30  30 60 120 180/6 

 Narečno slovaropisje  3 15  15 30 60 90/3 

 Oblikovanje enotne knjižne norme v 19. stoletju  3 15  15 30 60 90/3 

 Osnove eksperimentalne fonetike  3 15  15 30 60 90/3 

    

Št. Obvezni modul Vrsta Semester P SE SV Skupaj Delo Skupaj 

                                            
*
 Študent izbere dva jezikoslovna predmeta v vrednosti 6 ECTS. 

†
 Študent izbere dva literarnozgodovinska predmeta v vrednosti 6 ECTS. 

‡
 Študent izbere dva jezikoslovna predmeta v vrednosti 6 ECTS. 

Št. Obvezni modul Vrsta 

modula 

Semester P SE SV Skupaj 

org. ur 
 

Delo 

študenta 

Skupaj 

ure/ 
ECTS 

 Obvezni modul 5: Razvoj slovenskega jezika in 

dialektologija 

obvezni 3 90 60  150 210 360/12 

 OM 5: Razvoj slovenskega jezika  3 45 15  60 60 120/4 

 OM 5:  Slovenska narečja  3 45 45  90 150 240/8 
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modula org. ur 
 

študenta ure/ 
ECTS 

 Obvezni modul 7:  Besedoslovje in 

besediloslovje  slovenskega jezika 

obvezni 4 90 60  150 210 360/12 

 OM 7:  Skladnja  4 30 30  60 60 120/4 

 OM 7: Besedotvorje  4 30 15  45 75 120/4 

 OM 7: Besediloslovje  4 30 15  45 75 120/4 

 

 

Št. Obvezni modul Vrsta 
modula 

Semester P SE SV Skupaj 
org. ur 

 

Delo 
študenta 

Skupaj 
ure/ 

ECTS 

 Obvezni modul 8: Slovenska književnost prve 

pol. 20. stoletja 

obvezni 4 75 45  120 240 360/12 

 OM 8: Slovenska moderna, ekspresionizem in 

socialni realizem  

 4 45 30  75 165 240/8 

 OM 8: Avtorice, literarne vrste in slogi v 
slovenski književnosti prve polovice 20. stol.   

 4 30 15  45 75 120/4 

 

Št. Izbirni predmet§ Vrsta 

predmeta 

Semester P SE SV Skupaj 

org. ur 

 

Delo 

študenta 

Skupaj 

ure/ 

ECTS 

 Izbirni predmet 4: Slovenska književnost 2 

 

izbirni 4 30  30 60 120 180/6 

 Stilni in idejni tokovi v slovenski književnosti do 
romantike  

 4 15  15 30 60 90/3 

 Uvod v teorijo pripovedovanja    4 15  15 30 60 90/3 

 Poetika slovenske pripovedne proze 19. stol.   4 15  15 30 60 90/3 

 Slovenska kratka pripovedna  proza 19. stol.   4 15  15 30 60 90/3 

 Književnice 19. stol.    4 15  15 30 60 90/3 

 Izbrana poglavja iz evropskega modernizma   4 15  15 30 60 90/3 

                                                                                                                
 

3. letnik 
 

Št. Obvezni modul Vrsta 
modula 

Semester P SE SV Skupaj 
org. ur 

 

Delo 
študenta 

Skupaj 
ure/ 

ECTS 

 Obvezni modul 9: Jezik in kultura obvezni 5 60 45  105 255 360/12 

 OM 9: Kulturna zgodovina Slovencev  5 15 15  30 60 90/3 

 OM 9: Leksikalno pomenoslovje  5 30 15  45 135 180/6 

 OM 9: Pragmatično jezikoslovje  5 15 15  30 60 90/3 

 

 

Št. Obvezni modul Vrsta 
modula 

Semester P SE SV Skupaj 
org. ur 

 

Delo 
študenta 

Skupaj 
ure/ 

ECTS 

 Obvezni modul 10: Slovenska književnost po 

letu 1950 

obvezni 5 75 45  120 240 360/12 

 OM 10: Slovenska književnost po l. 1950    5 45 30  75 165 240/8 

 OM 10: Uvod v esejistiko in književno kritiko    5 30 15  45 75 120/4 

 

 

Št. Izbirni predmeti** Vrsta 

predmeta 

Semester P SE SV Skupaj 

org. ur 

 

Delo 

študenta 

Skupaj 

ure/ 

ECTS 

 Izbirni predmeti 5:  Slovenski jezik in književnost 

– Stilistika slovenskega jezika in starejše 

književnosti 

izbirni 5 30  30 60 120 180/6 

 Jezikovna interpretacija starejših slovenskih 
besedil  

 5 15  15 30 60 90/3 

 Jezikovna interpretacija sodobnih slovenskih 

besedil 

 5 15  15 30 60 90/3 

 Slovenska književnost v Avstriji    5 15  15 30 60 90/3 

 Jezikovna interpretacija narečnih besedil  5 15  15 30 60 90/3 

 Slovenska književnost 19. in prve polovice 20. stol. 

na Štajerskem   

 5 15  15 30 60 90/3 

                                                                                                            
 

Št. Obvezni predmeti in lektorat†† Vrsta Semester P SE SV Skupaj Delo Skupaj 

                                            
§
 Študent izbere dva literarnozgodovinska predmeta v vrednosti 6 ECTS. 

 
**
 Študent izbere en jezikoslovni in en literarnozgodovinski predmet v vrednosti 6 ECTS. 
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predmetov org. ur 
 

študenta ure/ 
ECTS 

 Obvezni predmeti in lektorat slovanskega jezika  6 30 30 105 165 195 360/12 

 Lektorat slovanskega jezika  6   105 105 75 180/6 

 Arealno jezikoslovje  6 15 15  30 60 90/3 

 Frazeologija   6 15 15  30 60 90/3 

 

 

Št. Izbirni predmeti Vrsta 

modula/predmetov 

Semester P SE SV Skupaj 

org. ur 
 

Delo 

študenta 

Skupaj 

ure/ 
ECTS 

 Izbirni predmeti 6: Slovenski jezik in 

književnost‡‡ 

izbirni 6 90  45 135 405 540/18 

 Psiholingvistika            6 30  15 45 135 180/6 

 Etnolingvistika   6 30  15 45 135 180/6 

 Korpusno jezikoslovje  6 30  15 45 135 180/6 

 Sporočanje   6 30  15 45 135 180/6 

 Semantika   6 30  15 45 135 180/6 

 Slovenska obmejna narečja  6 30  15 45 135 180/6 

 Jezik in znanost    6 30  15 45 135 180/6 

 Tradicionalna simbolika v slovenski 

književnosti  

 6 30  15 45 135 180/6 

 Od pridige do kratke proze   6 30  15 45 135 180/6 

 Sodobna slovenska novela    6 30  15 45 135 180/6 

 Sodobna slovenska proza z 
avtobiografsko osnovo   

 6 30  15 45 135 180/6 

 Literarne revije in literarni programi po 

l. 1950  

 6 30  15 45 135 180/6 

 Izbrana poglavja iz mladinske poezije   6 30  15 45 135 180/6 

 Izbrana poglavja iz novejše svetovne 

književnosti   

 6 30  15 45 135 180/6 

                                                                                                              
Študent konča študij po programu z zadnjim opravljenim izpitom.  

Izbirni predmeti se bodo izvajali, če bo vpisanih najmanj 15študentov. Če bo predmet izbralo manj kot 15 študentov, se izbirni predmet ne bo 

izvajal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Iz tabele15 je razvidno, da si študent 28,3 % programa oblikuje po lastnih interesih z izbiro izbirnih 

modulov. 

 

Študentu ima možnost, da najmanj 10 ECTS iz obveznih ali izbirnih enot programa prenese iz enega 

študijskega programa v drugega. 

 

 

 

4.5.c Razmerje predavanj, seminarjev in vaj ter drugih oblik študija 

 

Opredelitev tipov poučevanja 

 

Predavanja (P) 

Predavanja so način pedagoškega dela oziroma posredovanje znanj in metodike z nekega področja 

študentom.  

 

Seminarske vaje (SV) 

                                                                                                                                                   
††

 Študent izbira lektorat med razpisanimi lektorati. 
‡‡

 Študent izbere tri predmete s področja jezikoslovja in literarne zgodovine v vrednosti 18 ECTS. 

 Obvezni predmeti Izbirni predmeti Skupaj 

1. letnik 48 ECTS/80 % 12 ECTS/20 % 60 ECTS/100 % 

2. letnik 48 ECTS/80 % 12 ECTS/20 % 60 ECTS/100 % 

3. letnik 33 ECTS/55 % 27  ECTS/45 % 60 ECTS/100 % 

Skupaj 129 ECTS/71,7 % 51  ECTS/28,3 % 180 ECTS/100 % 
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Seminarske vaje se po vsebini navezujejo na teoretične vsebine predavanj. Služijo kot praktično 

povezovanje teorije s specifičnimi praktičnimi problemi.  

 

Seminarji (SE) 

Seminarji so del pedagoškega poučevanja, ki temeljijo na samostojnem delu in poglobljenemu 

razumevanju vsebin predavanj kot tudi njihovi razpravi. 

 

Individualno delo učitelja  (IDU) 

Individualno delo učitelja se pojavlja v šestem semestru v okviru izbirnega diplomskega seminarja. 

Diplomski seminar je lahko iz jezika ali književnosti, kjer študent opravi diplomsko seminarsko 

nalogo z zagovorom v seminarju in pisni diplomski izpit z ustnim zagovorom. 

 

Tabela 16: Razmerja med posameznimi oblikami poučevanja v univerzitetnem študijskem programu. 

 

 Skupaj 

(ure) 

Pred. 

(ure) 

% Seminar 

(ure) 

% Sem. vaje 

(ure) 

% IDU % 

1. semester 375 195 52,0 105 28,0 75 20,0 0 0 

2. semester 360 225 62,5 120 33,3 15 4,2 0 0 

I. letnik 735 420 57,2 225 30,6 90 12,2 0 0 

          

3. semester 360 225 62,5 135 37,5 0 0 0 0 

4. semester 375 240 64,0 120 32,0 15 4,0 0 0 

II. letnik 735 465 63,3 255 34,7 15 2,0 0 0 

          

5. semester 375 225 60,0 135 36,0 15 4,0 0 0 

6. semester 375 120 32,0 75 20,0 135 36,0 45 12,0 

III. letnik 750 345 46,0 210 28,0 150 20,0 45 6,0 

          

SKUPAJ 2220 1230 55,4 690 31,1 255 11,5 45 2,0 

          

                   

         
4.5.d Delež praktičnega usposabljanja v programu, način izvedbe 

 

Obvezna praksa v programu ni predvidena. 

 

 

4.5.e Vertikalna in horizontalna povezanost predmetov  

 

Predmetnik je sestavljen iz obveznih in izbirnih enot, ki so med seboj vertikalno in horizontalno 

povezane.  

 

V posameznih semestrih so torej predmeti organizirani v enote, ki se dopolnjujejo, znanje iz enot 

posameznega semestraje podlaga (ne pa pogoj) za uspešno delo pri enotah v semestrih, ki sledijo. 

Vertikalne in horizontalne povezave so kompleksne, saj vsaka enota v naslednjem semestru temelji 



FF UM, Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenski jezik in književnost 

 37 

na znanju, pridobljenem v prejšnjih semestrih. To je temeljna lastnost obravnavanega študija, namreč 

nobene entitete se ne da obravnavati ločeno od ostalih.  

 

V prvem semestru se obvezna enota z osnovami iz jezikoslovja (Jezikovna norma in predpis) 

tematsko povezuje z jezikovno izbirno enoto, ki študentu daje vpogled v osnove slovenskega 

uradovalnega jezika, jezika v medijih in v stiku (Slovenski jezik 1). Obvezna enota iz književnosti 

zajema vsebine iz uvoda v študij književnosti, literarne teorije, mladinske književnosti (Uvod v študij 

književnosti), s čimer so postavljeni jezikoslovni temelji in teoretska osnova za vsebine iz slovenske 

literarne zgodovine ter s tem vertikalne povezave v višjih semestrih.  

 

V drugem semestru se obvezna enota iz književnosti (Od svetovne k slovenski književnosti), ki 

ponuja temeljne vsebine iz svetovne književnosti in vpogled v začetke slovenske književnosti do l. 

1800, horizontalno povezuje z izbirno enoto iz književnosti, tako da lahko študent z ustrezno izbiro 

predmeta poglobi vsebine iz metafore v književnosti, metod literarnega raziskovanja, idejnih vzorcev 

v mladinski književnosti, pridižnih vzorcev v starejšem slovenskem slovstvu ter zgodovine literarnih 

žanrov v svetovni književnosti (Slovenska književnost 1). Obvezna jezikovna enota (Od 

indoevropščine do knjižnega jezika) uvede študenta v zgodovino slovenskega knjižnega jezika, 

ponudi osnove iz indoevropske, praslovanske in starocerkvenoslovanske dediščine, oblikoslovja ter 

kulture govornega in pisnega izražanja.  

 

V tretjem semestru obvezna enota iz jezika (Razvoj slovenskega jezika in dialektologije) poglablja 

vsebine iz diahronije jezika in se vertikalno povezuje z obvezno enoto iz drugega semestra (Od 

indoevroščine do knjižnega jezika), na horizontalni ravni pa tudi z izbirnimi predmeti iz diahronije 

slovenskega jezika. Obvezna enota iz književnosti (Slovenska književnost 19. stol.) zajema poglavja 

iz slovenske književnosti 19. stoletja ter se po posameznih semestrih vertikalno povezuje z 

literarnozgodovinskimi izbirnimi predmeti ali predmeti v tematsko zaokroženih modulih.  

 

V četrtem semestru obvezna enota iz književnosti zajema slovensko moderno, ekspresionizem in 

socialni realizem  (Slovenska književnost prve polovice 20. stol.) in se vertikalno povezuje z obvezno 

enoto iz slovenske književnosti v petem semestru (Slovenska književnost po letu 1950), ki ga 

nadgrajuje. Z  izbirno enoto iz književnosti lahko študent razširi in poglobi posamezne vsebine iz 

slovenske literarne vede, izbira lahko med predmeti, ki zajemajo slogovni, vrstno-zvrstni, stilno-

idejni, interpretativni in literarnozgodovinski vidik preučevanja slovenske književnosti (Slovenska 

književnosti 2). Obvezna jezikovna enota zajema zaokrožene besediloslovne in besedoslovne vsebine 

(Besedoslovje in besediloslovje slovenskega jezika) in se vertikalno navezuje na obvezni modul iz 

morfemske pomensko-pragmatične podobe jezika v petem semestru.  

 

V petem semestru obvezna jezikovnaenota zajema zaokrožene pomensko-pragmatične vsebine (Jezik 

in kultura) in se horizontalno navezuje na izbirni modul iz jezika in književnosti (Slovenski jezik in 

književnost 1), seveda z jezikoslovnimi vsebinami (predvsem stilistike slovenskega jezika). Obvezna 

enota  iz književnosti (Slovenska književnost po l. 1950) zajema poglavja iz slovenske književnosti 

druge polovice 20. stoletja ter se horizontalno navezuje na izbirni modul iz jezika in književnosti 

(Slovenski jezik in književnost 1), predvsem z vsebinami stilistike starejše književnosti. V obeh 

obveznih modulih kakor tudi z izbirnim modulom študent širi in poglablja vsebine iz slovenskega 

jezika in literarne vede.  

 

V šestem semestru si študent Z izbirnimi predmeti iz književnosti in  jezika (Slovenski jezik in 

književnost 2) sestavi samostojno enoto, ki je vertikalno povezana z obveznimi in izbirnimi enotami 

prejšnjih semestrov. Seznani se s frazeologijo slovenskega jezika in arealnim jezikoslovjem, prav 

tako pa pridobi znanje enega izmed slovanskih jezikov (Lektorat slovanskega jezika), ki mu omogoči 

poglobljen vpogled v slavistično strokovno literaturo ter dodatne možnosti pri izbiri teme in 
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strokovne literature za diplomsko seminarsko nalogo iz jezika ali književnosti. Študij zaključi po 

programu z zadnjim opravljenim izpitom.  

 

Z obveznimi enotami daje predmetnik temeljna znanja iz jezika in književnosti. Tematsko 

zaokrožene izbirne enote iz književnosti in jezika pa omogočajo študentu širjenje in poglabljanje 

temeljnih jezikovnih ali literarnovednih vsebin iz obveznih enot, obenem pa mu s premišljeno izbiro 

od prvega letnika naprej omogočajo bolj poglobljen študij tistih predmetnih vsebin, ki jih bo izbral za 

temo diplomske seminarske naloge. 

 

 

4.5.f Kreditno ovrednotenje celotnega programa in posameznih učnih enot, letno in celotno število ur 

študijskih obveznosti študenta ter letno in celotno število organiziranih skupnih oz. kontaktnih ur 

programa  

 

Kreditno vrednotenje celotnega programa in posameznih učnih enot je podrobno prikazano v rubriki 

4.5.b. Tukaj podajamo še enkrat skupno letno število ur predavanj, seminarja, seminarskih vaj, 

laboratorijskih, terenskih vaj in IDU ter samostojno delo študenta. 

 

Tabela 17: Kreditno ovrednotenje celotnega študijskega programa. 

  

Skupaj 

org. ure 

Pred. 

(ure) 

Seminar 

(ure) 

Sem. vaje 

(ure) 

Lab. vaje 

(ure) 

Teren. 

vaje (ure) IDU (ure) 

Samost. 

delo 

študenta 

(ure) 

Skupaj 

(ure)/ECTS 

I. letnik 735 420 225 90 0 0 0 1065 1800/60 

II. letnik 735 465 255 15 0 0 0 1065 1800/60 

III. letnik 750 345 210 150 0 0 45 1050 1800/60 

Skupaj 2220 1230 690 255 0 0 45 3180 5400/180 

 

 

 

4.5.g Priloženi učni načrti po posameznih učnih enotah  

 

Učni načrti so v Prilogi 10. 

 

 

4.5.h Dokazilo o določitvi pristojnega organa ali osebe za ECTS; 

Obrazci (predstavitveni zbornik, študentova prošnja/prijava, sporočilo o opravljenih 

študijskih obveznostih, študijska pogodba) (Priloga 4) 

  

Vsa dokazila in obrazci so v Prilogi 4. 

 

 

4.6  Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

Vpisni pogoji 

 

V študijski program se lahko vpiše  

a) kdor je opravil maturo; 

b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo  

kandidati iz točke a) in b) izbrani glede na: 

– splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu  40 % točk 

– uspeh pri maturitetnem predmetu slovenščina                               40 % točk  
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– splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                  20 %  točk 

  

Za vpis na izredni študij veljajo enaki vpisni pogoji kot za redni študij. 

 

Vpisna mesta 

 

 Redni  študij: 60    

 Izredni študij: 30 (min. 15) 

   

 

4.7  Določbe o uporabi oz. konkretizaciji meril za priznavanje znanja in spretnosti, 

pridobljenih   pred vpisom v program 

 

Študentom se v procesu izobraževanja na 1. stopnji lahko priznajo znanja in spretnosti, pridobljena 

pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in 

drugimi listinami. Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 10 

ECTS, ki lahko nadomestijo primerljive obveznosti po predvidenem univerzitetnem študijskem 

programu Slovenski jezik in književnost. 

 

Kandidat poda vlogo za priznavanje znanj in spretnosti Komisiji za študijske zadeve fakultete. 

Komisija za mnenje zaprosi Oddelek za slovanske jezike in književnosti in nato izda sklep, ki je v 

skladu s predlogom Oddelka za slovanske jezike in književnosti. 

 

4.8   Načini ocenjevanja 

 

Načini ocenjevanja so: ustni in pisni izpiti; pisni in ustni kolokviji; pisne naloge; ocena izdelave in 

predstavitve domačih nalog, seminarskih nalog, seminarskih vaj in referatov. Sklepne oblike 

preverjanja znanja so določene s študijskim programom, in sicer v učnih načrtih posameznih 

predmetov in v pravilih o izdelavi in predstavitvi ter zagovoru diplomske seminarske naloge in 

diplomskega izpita v okviru diplomskega seminarja. Preverjanje in ocenjevanje znanja študentov bo 

potekalo na naslednje načine: 

– pisni izpit, 

– ustni izpit, 

– pisni kolokvij, 

– ustni kolokvij, 

– seminarska naloga,  

– predstavitev seminarske naloge, 

– pisna naloga, 

– domače naloge, 

– seminarska vaja, 

– pisno seminarsko delo, 

– seminarski referat, 

– referat, 

– seminar, 

– aktivno sodelovanje na predavanjih, 

– aktivno sodelovanje v seminarju, 

– aktivno sodelovanje pri seminarskih vajah, 

– reševanje realnih problemov, 

– dnevnik, 

– esej, 

– aktivno sodelovanje v razpravi, 

– sodelovanje v projektu, 
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– ocena diplomske seminarske naloge, 

– ocena zagovora diplomske seminarske naloge. 

 

Pri ocenjevanju upoštevajo visokošolski učitelji splošna pravila ocenjevanja, ki jih določi Senat 

Filozofske fakultete, in druge pravilnike Univerze v Mariboru. 

 

 

4.9   Pogoji za napredovanje po programu 

 

Na 1. stopnji univerzitetnega študijskega programa Slovenski jezik in književnost mora študent za 

napredovanje v drugi letnik opraviti vse s študijskim programom določene obveznosti iz obveznih 

modulov v obsegu 48 ECTS.  

 

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 modulov 

drugega  letnika v obsegu 48 ECTS.  

 

Kandidat, ki ni opravil vseh študijskih obveznosti, lahko na osnovi pisne vloge zaprosi Komisijo za 

študijske zadeve za vpis v višji letnik in predloži opravičljive razloge, opredeljene s Statutom 

Univerze v Mariboru. 

 

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve 

obveznosti v prejšnjem študijskem programu. 

Ponavljanje je možno samo pri pogojih, ki jih opredeljuje statut UM, in sicer, če je študent opravil 

vsaj polovico študijskih obveznosti, predpisanih s programom, tj. 30 ECTS.  Ponavljanje letnika (v 

skladu s 121. členom statuta Univerze v Mariboru) odobri fakultetna komisija za študijske zadeve.  

 

Študent lahko študira hkrati na več študijskih programih (vzporedni študij na Filozofski fakulteti ali 

drugih visokošolskih zavodih), če dosega na vpisanem programu povprečno oceno študija najmanj 8. 

V kolikor na različnih študijskih programih opravlja isti predmet, ga lahko opravi le na enem 

programu, na drugem pa uveljavlja priznanje. 

 

Študent lahko tudi hitreje napreduje, če izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v Statutu UM. 

 

Svetovanje in usmerjanje med študijem 

 

Da bi bilo napredovanje v višje letnike čim uspešnejše, ima Oddelek za slovanske jezike in 

književnosti že sedaj razvit uspešen sistem tutorstva in študentskega (medgeneracijskega) tutorstva. 

Sistem tutorjev in tutorskega vodenja, svetovanja in usmerjanja študentov bomo razvijali tudi v 

prihodnje. 

 

Poročila tutorjev bo Oddelek za slovanske jezike in književnosti obravnaval dvakrat letno in sprejel 

natančna navodila za prihodnje delo. 

 

 

 

4.10 Določbe o prehodih med programi  

 
Prehodi iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih programov prve stopnje 

 

Študentom bolonjskih univerzitetnih študijskih programov s področja jezikoslovja in literarnih ved 

Filozofske fakultete in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (jezikoslovje, 
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raziskovanje posameznih jezikov, teoretično in uporabno jezikoslovje, literarne vede), ki izpolnjujejo 

pogoje za vpis v nove študijske programe slovenistike na Filozofski fakulteti, se določijo manjkajoče 

obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati po novem programu. 

 
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004)  

 

Študentom univerzitetnih študijskih programov s področja jezikoslovja in literarnih ved Filozofske 

fakultete in sorodnih univerzitetnih študijskih programov (jezikoslovje, raziskovanje posameznih 

jezikov, teoretično in uporabno jezikoslovje, literarne vede), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove 

študijske programe slovenistike na Filozofski fakulteti, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih 

morajo opraviti, če želijo diplomirati po novem programu. 

 

 

 

4.11 Podatki o načinih in oblikah izvajanja študija 

 
Načini in oblike izvajanja študija 
(izberite): 

 redni študij              izredni študij               študij na daljavo     

  

 

Redni in izredni študij se bosta izvajala le na sedežu Filozofske fakultete. 

 

Izredni študij se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 15 študentov. Izredni študij se izvaja v 

naslednjem obsegu rednega študija: 1/3 izvedba predavanj in seminarjev ter 75 % izvedba vaj. 

 

 

4.12 Pogoji za dokončanje študija 

 

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po 

predmetniku in zbranih najmanj 180 ECTS. 

 

 

4.13 Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 

 

/ 

4.14 Navedba strokovnega oz. znanstvenega naslova 

 

Diplomirani slovenist (UN) 

Dipl. sloven. (UN) 

 

Diplomirana slovenistka  (UN) 

Dipl. sloven. (UN) 
 
 
 
 
 

5 Podatki o izpolnjenih kadrovskih pogojih za izvajanje programa  

 

5.1  Podatki o izpolnjenih kadrovskih pogojih za izvajanje študijskega programa 

 

Priloga 5 vsebuje: 
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 izpolnjen Obrazec 4, ki se ujema z izjavami izvajalcev in s sklepi o izvolitvah v naziv, 

 izjave izvajalcev, iz katerih je razvidno novo delovno razmerje,  

 sklepi o izvolitvah v naziv,  

 reference nosilcev predmetov. 

 

 

5.2 Podatki o izpolnjenih materialnih pogojih za izvajanje programa  

 

Priloga 6 vsebuje: 

 uporabno dovoljenje, 

 izpis iz zemljiške knjige, 

 opis prostorov, iz katerega je razvidno, da zavod glede na predvideno število vpisanih študentov 

razpolaga z ustrezno velikimi in opremljenimi prostori (predavalnice, kabineti itd.), knjižnico ter 

opremo. 

 

 

6 Dokazila o izpolnjenih pogojih za izvedbo praktičnega usposabljanja  

 

Program ne predvideva praktičnega usposabljanja. 

 

 

7 Zaposljivost diplomantov 

 

7.1 Podatki o možnostih zaposlovanja diplomantov 

 

Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenski jezik in književnost ponuja diplomantom široke 

možnosti zaposlitve. 

 

Diplomanti bodo lahko: opravljali različna dela v medijih (novinarji, uredniki, poročevalci, 

moderatorji, napovedovalci …), v založbah (uredniki …), v turizmu, sodelovali v oglaševanju (zaradi 

socio-, psiholingvističnih znanj …), lektorirali leposlovna, strokovna in znanstvena besedila, lahko 

bodo predstavniki za javnosti (komunikacijske kompetence, retorika …) v ustanovah znotraj 

družbenih in gospodarskih dejavnosti, sestavljali besedila za naročnike, svetovali glede jezikovne 

politike v agencijah, podjetjih, ustanovah … 

 

Raznolikost znanja, ki ga ponuja program, kaže, da bodo diplomanti lahko uspešni v poklicni    

karieri – v državnih in zasebnih službah. To je razvidno iz podatkov o povpraševanju na trgu dela po 

nazivu strokovne izobrazbe profesor slovenščine in univerzitetni diplomirani slovenist v obdobju 

2003–2006, in sicer po posameznih letih. Podatki so za Slovenijo in Podravsko regijo (OS Maribor in 

OS Ptuj). Prav tako to kaže struktura povpraševanja delodajalcev glede na poklic. V pregledu so 

prikazane potrebe po delavcih glede na izbran naziv strokovne izobrazbe (Šifrant nazivov poklicne in 

strokovne izobrazbe, ZRSZ) in glede na naziv ter opis del in nalog prostega delovnega mesta 

(Standardna klasifikacija poklicev). Pripravila: ga. Bojana Pribošič Peric, Zavod Republike 

Slovenije za zaposlovanje). 

 

 

 

Tabela 18: Število prijavljenih potreb po delavcih v Republiki Sloveniji v letih od 2003 do 2006. 
 2003 2004 2005 I-X/2006 

78041 profesor slovenščine 310 397 473 373 

78201 univerzitetni diplomirani slovenist 8 13 25 7 
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Tabela 19: Število prijavljenih potreb po delavcih v Območni službi Maribor v letih od 2003 do 2006. 

 2003 2004 2005 I-X/2006 
 OS MB OS PT OS MB OS PT OS MB OS PT OS MB OS PT 

78041 profesor slovenščine 46 14 47 20 73 28 60 16 

78201 univerzitetni diplomirani 

slovenist 
  2 1 5    

 

Tabela 20: Potrebe po delavcih glede na izbran naziv strokovne izobrazbe in glede na naziv ter opis 

del in nalog prostega delovnega mesta. 
 2003 2003 2004 2004 

  
78041 PROFESOR 

SLOVENŠČINE 

78201 
UNIVERZITETNI 

DIPLOMIRANI 

SLOVENIST 

78041 PROFESOR 

SLOVENŠČINE 

78201 
UNIVERZITETNI 

DIPLOMIRANI 

SLOVENIST 

Ni podatka   1  

Bibliotekar 1  1  

Knjižničar 3  8  

Filologi, prevajalci, tolmači ipd.   1  

Jezikoslovec 2  3  

Lektor 8 2 10 6 

Prevajalec 1    

Strokovnjaki za kadre, analizo poklicnega dela 

ipd. 
1    

Svetovalec za odnose z javnostmi    1 

Novinar 1    

Pisatelji, novinarji ipd.   1  

Svetovalec za kulturno-umetniške programe  1   

Urednik  uredništva 2  3 3 

Drugi strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje, 

d.n. 
  4  

Šolski knjižničar 4  4  

Učitelj za zunajšolsko izobraževanje 2  3  

Andragog 1    

Pedagog   1  

Pedagoški svetovalec 1    

Šolski inšpektor  1   

Osnovnošolski učitelji 1  15  

Predmetni učitelj 162 2 208  

Učitelj razrednega pouka 12  23  

Vzgojitelj predšolskih otrok 1    

Srednješolski učitelj 97  91  

Strokovnjaki za srednješolsko izobraževanje 1  2  

Vzgojitelj v dijaškem domu   3  

Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko 

izobraževanje 
  2  

Visokošolski sodelavec 4  8  

Visokošolski učitelj 1   1 

Višješolski predavatelj    1 

Učitelj za osebe s posebnimi potrebami 1    

Poslovni sekretar 1  1  

Kinooperater  1   

Vojaški poklici  1   

Ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda 1  2  

Menedžer manjše družbe za rekreacijo   1  

Menedžerji manjših družb, d.n.    1 

Generalni sekretar vlade 1    

Visoki vladni uradniki   1  
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  2005 2005 2006 2006 

  

78041 

PROFESOR 

SLOVENŠČINE 

78201 

UNIVERZITETNI 

DIPLOMIRANI 

SLOVENIST 

78041 

PROFESOR 

SLOVENŠČINE 

78201 

UNIVERZITETNI 

DIPLOMIRANI 

SLOVENIST 

1210.03 Direktor družbe 1   1 

1229.03 Ravnatelj vzgojno-izobraževalnega 

zavoda 
  1  

1233.01 Menedžer enote za trženje v družbi  1   

1234.01 Menedžer enote za oglaševanje v družbi   1  

2150.06 Organizator dela   1 1 

2310.01 Visokošolski sodelavec 4 3 1  

2310.02 Visokošolski učitelj 2 2 4  

2311.01 Višješolski predavatelj   1  

2321.01 Srednješolski učitelj 87  55  

2321.02 Vzgojitelj v dijaškem domu 1    

2331.01 Učitelj razrednega pouka 25 1 10  

2331.02 Predmetni učitelj 281 1 225  

2340.02 Vzgojitelj v zavodu za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami 
 1   

2351.09 Pedagoški svetovalec 1    

2359.01 Organizator izobraževanja odraslih v 

izobraževalnih zavodih ipd. 
1    

2359.02 Svetovalni delavec v vzgojno-

izobraževalnem zavodu 
1    

2359.03 Učitelj za zunajšolsko izobraževanje 1  4  

2359.04 Šolski knjižničar 3    

2419.09 Projektni menedžer 1 1 1 2 

2432.02 Bibliotekar  1 2  

2432.04 Knjižničar 8  4  

2442.07 Sociolog   1  

2444.02 Jezikoslovec 2  1  

2444.05 Lektor 10 5 3 2 

2444.06 Prevajalec 2 1   

2451.10 Redaktor  3   

2451.14 Urednik  uredništva 1    

2470.14 Strokovnjak za druge naloge v     javni 

upravi 
2    

3431.02 Poslovni sekretar 1    

4115.01 Administrator 1    

5142.01 Osebni spremljevalec   1  

9151.03 Kurir  1   

 

 

Podatki na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport pričajo, da jezikoslovci v obdobju 1999–

2005 v upravnih enotah Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše, Slovenska Bistrica niso bili na listi 

brezposelnih. Sklepamo, da to kaže na potrebo po kadru, ki se bo izobraževal v okviru predlaganega 

programa. Podatki so dostopni na spletu: http://www.mszs.si/eurydice/scripts/brezposelni_regije.pl.  

 

 

7.2 Mnenje panožne, gospodarske zbornice, resornega ministrstva, drugih relevantnih združenj 

delodajalcev o predlaganem študijskem programu  

 

Podporo in mnenja predlaganim programom je podalo več kompetentnih institucij, njihove izjave 

prilagamo. 

 

http://www.mszs.si/eurydice/scripts/brezposelni_regije.pl
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Iz pisem podpor (Priloga 8) je razvidno, da je bila potreba po Filozofski fakulteti v Mariboru in po 

prenovljenih programih slovenskega jezika in književnosti že dolgo prisotna, zato jo potencialni 

delodajalci tudi podpirajo. 

 

Podporo so izrazili: 

 Zavod Republike Slovenije za šolstvo, OE Maribor, 

 Univerzitetna knjižnica Maribor, 

 Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, 

 RTV Slovenija, Regionalni RTV-center Maribor, 

 Založba Kapital, 

 Založba Pivec, 

 Založba Obzorja, d. d., 

 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne, 

 Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 

 Društvo slovenskih pisateljev. 

 

Opomba: 

Podporo novonastali Filozofski fakulteti v Mariboru so podale mnoge inštitucije v Mariboru in 

okolici. Podpirajo nove programe, saj prinašajo spremenjene in aktualizirane pristope. Izjave smo 

pridobivali v obdobju od junija letos pa do danes, ko so se določeni podatki zaradi formalnih 

usklajevanj spreminjali. Vsekakor pa vse izjave veljajo za Filozofsko fakulteto v Mariboru. 

V tej fazi prilagamo obstoječe, po potrebi pa bomo inštitucije pozvali k novim pisnim izjavam, ki 

bodo tudi formalno poenotene z novimi poimenovanji.  

 
 

8 Podatki o skupni najvišji dopustni neposredni in dodatni tedenski pedagoški obveznosti 

 
Podatki so zbrani v Prilogi 9. 

 
 

9 Ocena finančnih sredstev, potrebnih za uvedbo in izvajanje študijskega programa, in 

predvideni viri 

 
Pri izračunu ocene finančnih sredstev, potrebnih za uvedbo in izvajanje Univerzitetnega študijskega 

programa prve stopnje Slovenski jezik in književnost, so upoštevana naslednja dejstva in 

predpostavke: 

 Nov program bo, tako kot dosedanji program Slovenskega jezika in književnosti, ki se izvaja na 

Filozofski fakulteti Maribor, vrednoten s faktorjem študijske skupine  f(s) = 1,75. 

 Prehodnost študentov je bila ocenjena na osnovi podatkov o vpisu na tedanjo Pedagoško fakulteto 

Maribor v letu 2005. Razmerje med številom študentov in diplomantov je bilo izračunano na 

osnovi podatkov za leto 2005 (z zmanjšanjem upada na ¼) v programih, ki bodo preneseni na 

Filozofsko fakulteto. Slednje znaša 0,20.  

 V finančnem letu 2008 je bilo predpostavljeno, da se bo vpisalo 60 študentov in da bo Ministrstvo 

za šolstvo in šport upoštevalo 3/12 (ker se izvaja samo 3/12 programa od začetka oktobra do 

konca decembra 2008) vseh vpisanih študentov (15) ter delež vseh diplomantov (60*0,20 = 12). 

V letu 2009 se bo financiral ves prvi letnik (60 študentov) in 3/12 od 50 študentov, predvidoma 

vpisanih v ta letnik (60 + 13). Delež diplomantov od 73 študentov bo 15. V letu 2010 se bosta v 

celoti financirala prvi in drugi letnik (60 + 50) in 3/12 predvidenega vpisa v tretji letnik (12). V 

letih 2011 in 2012 se bodo financirali 1., 2. in 3. letnik v celoti (60 + 50 + 46 = 156 študentov) ter 

ustrezen delež diplomantov. 
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 Izračun je narejen do leta 2012. Ker uredba (Uradni list RS 134/2003 – 5834) velja le do leta 

2008, je izračun za leta 2009, 2010, 2011, 2012 narejen na osnovah leta 2008, brez povečevanja 

vrednosti LIV-a ali spreminjanja razmerja med OLS-doto in LNS. 

 Dota nove fakultete še ni določena, zato je bila uporabljena dota, izračunana  

na osnovi razmerja LIV-ov novih fakultet, ki so ga imele v okviru tedanje PeF  

leta 2006. 

 Z Uredbo se ne financira izredni študij. Stroški izrednega študija se bodo še naprej pokrivali s 

šolnino. 

 

Pripravljeni izračun upošteva, kot da se vpeljuje popolnoma nov študijski program vključno z vsemi 

zagonskimi sredstvi. Vendar je potrebno poudariti, da se pedagoški študijski program slovenskega 

jezika in književnosti že izvaja, finančna sredstva zanj pa so zagotovljena v okviru sedanjih sredstev 

fakultete.  
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Izračun ocene finančnih sredstev 
 

Program 

Utež za 

diplome 

Ud 

Redni 

dodiplomski 

študentje brez 

absolventov  

Diplomanti 

rednega 

dodiplomskega 

študija 

Točke za izračun 

LIV-a  

Delež 

študijskih 

skupin v 

točkah FF 

Normativna letna 

sredstva  

LNSZ v EUR 

Dota 

OLSZ v EUR 
LSZ v EUR 

 

 

Leto 2008 

LSZ 2007 FF slo =   110.799,52 

OLSZ 2008 FF slo =   81.437,64 

 

Univerzitetni študijski 

program prve stopnje 

Slovenski jezik in književnost 

4 15 3 47,25 50,00 % 17.450,93 40.718,82 58.169,75 

 
Leto 2009 

LSZ 2008 FF slo =   567.693,65 

OLSZ 2009 FF slo =   397.385,56 

 

Univerzitetni študijski 

program prve stopnje 

Slovenski jezik in književnost 

4 73 15 232,75 50,47 % 85.961,96 200.577,91 286.539,87 

 

Leto 2010 

LSZ 2009 FF slo =   1.067.753,15 

OLSZ 2010 FF slo =   659.795,75 

  

 Univerzitetni študijski 

program prve stopnje 
4 122 24 381,50 49,83 % 140.900,06 328.766,80 511.396,12 

30 % LIV 2008 369,33 

k 2008 (% pov.) 1,0500 

30 % LIV 2008 369,33 

k 2009 (% pov.) 1,0000 

30 % LIV 2008 369,33 

k 2010 (% pov.) 1,0000 
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Slovenski jezik in književnost 

 

Leto 2011 

LSZ 2010 FF slo =   1.274.348,37 

OLSZ 2011 FF slo =   90.842,06 

 

Univerzitetni študijski 

program prve stopnje 

Slovenski jezik in književnost 

4 156 31 490,00 47,34 % 180.972,55 422.269,28 603.241,83 

 
Leto 2012 

LSZ 2011 FF slo =   1.779.563,41 

OLSZ 2012 FF slo =   1.245.694,39 

 

Univerzitetni študijski 

program prve stopnje 

Slovenski jezik in književnost 

4 156 45 588,00 40,68 % 217.167,06 506.723,14 723.890,20 

 
Leto 2013 

LSZ 2012 FF slo =   1.954.072,65 

OLSZ 2013 FF slo =   1.367.850,86 

 

Univerzitetni študijski 

program prve stopnje 

Slovenski jezik in književnost 

4 156 45 588,00 37,05 % 217.167,06 506.723,14 723.890,20 

 

Leto 2014 

LSZ 2013 FF slo =   2.100.574,24 

OLSZ 2014 FF slo =   1.470.401,97 

 

30 % LIV 2008 369,33 

k 2011 (% pov.) 1,0000 

30 % LIV 2008 369,33 

k 2012 (% pov.) 1,0000 

30 % LIV 2008 369,33 

k 2013 (% pov.) 1,0000 

30 % LIV 2008 369,33 

k 2014 (% pov.) 1,0000 
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Univerzitetni študijski 

program prve stopnje 

Slovenski jezik in književnost 

4 156 45 588,00 34,46 % 217.167,06 506.723,14 723.890,20 

 
Skupaj 

Univerzitetni študijski 

program prve stopnje 

Slovenski jezik in književnost 
 

 

3.631.018,17 EUR 

 

Pomen kratic: 

LNSZ – normativna letna sredstva 

LIV – letna izhodiščna vrednost 

k – faktor za korigiranje LIV glede na izhodišče, podano leta 2004 (Uradni list RS 134/2003 – 5834)    
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10 Evalvacijski postopki programa 

 

Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenski jezik in književnost bomo ocenjevali na 

naslednje načine: 

 s habilitacijami pedagoških kadrov, 

 z anonimnimi študentskimi anketami po zaključenem sklopu predavanj posameznega predmeta, 

in sicer v vsakem letniku in ob zaključku študija, 

 z evalviranjem dela pedagoških delavcev (predavateljev in asistentov) glede uvajanja sodobnih 

metod poučevanja, novosti in dostopnosti, 

 s pripravljanjem analiz poročil o delu pedagoških delavcev po vsakem semestru. 

 

Pri samoevalvaciji se bodo upoštevali: Zakon o visokem šolstvu, podzakonska določila, Merila za 

spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov 

ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela, Statut Univerze v Mariboru ter 

ostala določila, ki bodo urejala področje samoevalvacije visokošolskih zavodov. 

 

Z vprašalniki bomo ocenjevali predmet in njegovega izvajalca (učitelja, asistenta). Rezultati ankete 

za pedagoške delavce bodo predloženi dekanu fakultete. Iz analize ankete bomo izključili vse tiste 

pedagoške delavce, ki so imeli prenizko število anketiranih odgovorov (manj kot 75 % slušateljev 

predmeta), kar bi zmanjšalo relevantnost ankete. Anketirani pedagoški delavci bodo o rezultatih 

študentske ankete pisno obveščeni.  

 
Visokošolski učitelji in sodelavci, ki bodo ocenjeni z najnižjimi ocenami, bodo še posebej skrbno 

spremljani v prihodnje, da bi izboljšali pedagoško delo in dvignili njegovo kakovost. Po drugi 

anketi bomo pri najslabše ocenjenih sodelavcih izvedli razgovore v prid izboljšavi njihovega 

pedagoškega dela, saj izredno slaba ocena pomeni zastoj pri nadaljnjem habilitiranju v višji naziv. 

 

Po uvedbi novega študijskega programa se bo dejanska obremenitev študenta preverjala vsako 

študijsko leto do diplomiranja prve vpisane generacije, potem pa najmanj vsaki dve leti (v skladu s 

5. členom Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS). 

 

Senat fakultete bo določil pravila za izvajanje evalvacijskih postopkov na dodiplomskem študijskem 

programu, ki bodo oprta na obstoječo zakonodajo, določila v Statutu in navodila UM za postopke 

spremljanja kakovosti na univerzi ter standarde, ki jih bo določil ustrezen organ v RS. Ker ima 

fakulteta strateški cilj izboljševati kakovost procesov in infrastrukture, potrebne za njihovo izvajanje, 

bodo pri oblikovanju standardov kakovosti upoštevani tudi standardi relevantnih mednarodnih 

akreditacijskih agencij (EFMD, AACBS idr.), ki so primerna podlaga za oblikovanje potrebnih 

študijskih, raziskovalnih in drugih dejavnosti in razvoj potrebne infrastrukture na način, ki bo 

fakulteti omogočil, da bo lahko postopoma izpolnjevala kriterije za mednarodno akreditacijo 

študijskih programov oziroma ustanove kot celote. V pravilih bodo zajeti zlasti naslednji vidiki 

procesa spremljanja in zagotavljanja kakovosti: 

 formalni postopki za sprožitev in izvajanje samoevalvacijskih postopkov,  

 postopki za izvajanje anket študentov in delavcev fakultete, 

 postopki za ustrezno uporabo in hranjenje podatkov, 

 pristojnosti posameznih organov fakultete v procesih zagotavljanja in presojanja kakovosti idr. 
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Datum:10. 04. 2007        Podpis odgovorne osebe  
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                                         Rektor UM: red. prof. dr. Ivan ROZMAN   
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Priloge: 

1) Sklep senata univerze oz. samostojnega visokošolskega zavoda  

2) Pisna neodvisna strokovna mnenja 

3) Tuji priznani oziroma akreditirani študijski programi iz različnih držav; če gre za regulirane poklice, pa 

tudi sklic na ustrezno direktivo EU 

4) Točka 4.5.h 

a. Statut visokošolskega zavoda 

b. Predstavitveni zbornik 

c. Študentova prošnja/prijava 

d. Sporočilo o opravljenih študijskih obveznostih in  

e. Študijska pogodba 

5) Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci 

a. Izpolnjen Obrazec 4 

b. Izjave o sodelovanju 

c. Dokazilo o veljavni izvolitvi v naziv 

d. Soglasja delodajalcev 

e. Reference nosilcev 

f. Habilitacijske vloge nosilcev, ki so v postopku izvolitve 

6) Prostori in oprema 

a. Izpis iz zemljiške knjige 

b. Najemna pogodba 

7) Dokazila o izpolnjenih pogojih za izvedbo praktičnega usposabljanja 

8) Mnenje panožne gospodarske zbornice, resornega ministrstva, združenj delodajalcev 

9) Podatki o skupni najvišji dopustni neposredni in dodatni tedenski pedagoški obveznosti 

10) Učni načrti predmetov 

 

 


