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VLOGA ZA PRIDOBITEV SOGLASJA K ŠTUDIJSKEMU PROGRAMU  
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZGODOVINA 

FILOZOFSKE FAKULTETE (FF) UNIVERZE V MARIBORU 
(AKREDITACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA)1 

 
 
 

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: red. prof. dr. Darko Friš 

Poštna številka: 2000 Pošta: Maribor 

Telefon: 02 / 2293 - 658 Faks: 02/2518-180 E-naslov: darko.fris@uni-mb.si 

 
Število, ime in vrsta akreditiranih programov: 
 
V tabelah so navedeni akreditirani študijski programi, ki jih razpisuje Filozofska fakulteta (v 
nadaljevanju FF).  
 

 
 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  

 
 
 

                                            
1
 Pri pripravi vloge upoštevajte Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, Uradni list RS, št. 

101/04, oziroma spletne strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS. 

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


Univerzitetni enopredmetni program prve stopnje Zgodovina 

 

 5 

 
Podiplomski študijski programi 
 

 
 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI:  
 

1. ANGLEŠKI JEZIK IN KNJIŢEVNOST  

2. GEOGRAFIJA – področje izobraţevanja  

3. KULTURA, FILOZOFIJA IN IZOBRAŢEVANJE 

V SREDNJI EVROPI  

4. NEMŠKI JEZIK  

5. PEDAGOGIKA  

6. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŢEVNOST  

7. SOCIOLOGIJA  

8. ZGODOVINA  

 
 DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI: 
 

Enovit doktorski študij  

1. ANGLEŠKI JEZIK IN KNJIŢEVNOST  

2. PEDAGOGIKA 

 

 

 

Število vpisanih študentov po letnikih, število diplomantov 
 
Podrobni seznami števila vpisanih študentov po letih, po letnikih in po posameznih smereh 
so v prilogi 11. V tabeli pa je prikazano le skupno stanje za vse programe, ločeno za redni in 
izredni študij. 
 
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 2652 767 3419 759 732 1491 3411 1499 4910 

2002/03 2756 832 3588 651 738 1389 3407 1570 4977 

2003/04 2738 881 3619 652 675 1327 3390 1556 4946 

2004/05 2884 873 3757 575 663 1238 3459 1536 4995 

2005/06 2918 879 3797 550 677 1227 3468 1556 5024 

2006/072 1441 492 1933 181 72 263 1662 564 2196 

 
PeF se je preoblikovala v več fakultet. Ena izmed njih je Filozofska Fakulteta (v 
nadaljevanju FF). Na študijske programe, ki so se prenesli na FF, je bilo v obdobju 2001–
2005 vpisanih v povprečju 460 študentov na enopredmetnih pedagoških in nepedagoških 
študijskih programih (natančnejši podatki so v Prilogi 11). 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. Treba je poudariti, da je to manj od 
dejanskega števila, saj ima veliko študentov vezavo s programom, ki ga ne bodo izvajali 
oddelki na FF. 
 
Tabela števila diplomantov po smereh in letih za zadnjih pet let je v prilogi 11, ločena za 
redne in izredne študente. V spodnji tabeli pa je skupno število diplomantov (redni in izredni 
na vseh smereh) v zadnjih 5 letih na univerzitetnih študijskih programih na vseh smereh. 
Dodano je še število diplomantov na študijskih programih, ki so se prenesli na FF (število 
diplomantov na dvopredmetnih programih je tudi tukaj deljeno z 2): 
 
 

 

 

                                            
2
 Vpis na dodiplomski študij v študijskem letu 2006/07 (študijski programi Filozofske fakultete) 

 

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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Število diplomantov 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Programi FF 257 346 373 244 315 262 

 
Število vpisanih na podiplomske študijske programe po letih in smereh je prav tako podano 
v prilogi 11. Tukaj le povzemamo, da je v obdobju od 1. 10. 2000 do 30. 9. 2005 na 
podiplomskem študiju na vseh študijskih smereh skupaj magistriralo 57 kandidatov. Vpis na 
vse smeri skupaj po letih je podan v tabeli (podatki so podani skupaj za vpis na magistrski 
študij in enovit doktorski študij): 
 
      Vpis na podiplomski študij 
UM FILOZOFSKA FAKULTETA         
   Maribor, 20. 10. 2006         

PREGLED VPISANIH ŠTUDENTOV  NA PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU 
 
 
PODIPLOMS

KI  
ŠTUDIJSKI 
PROGRAMI 

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Sku-
paj 

1. 
letnik 

 
 

2. 
letnik 

 

1. 
letnik 

2. 
letnik 

 

1. 
letnik 

 

2. 
letnik 

 

1. 
letnik 

 

2. 
letnik 

 

1. 
letnik 

 

2. 
letnik 

 

1. 
letnik 

 

2. 
letnik 

 

3. 
letnik 

 

 

 
MAGISTRSKI 
ŠTUDIJ 

              

 
Angleški jezik 
in književnost 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11 

 
- 

 
12 

 
7 

 
10 

 
8 

 
- 

48 

 
Geografija – 
področje 
izobraţevanja 

 
8 

 
4 

 
5 

 
10 

 
5 

 
14 

 
2 

 
17 

 
2 

 
16 

 
1 

 
1 

 85 

Kultura, 
filozofija in 
izobraţevanje 
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  
knjiţevnost 

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 knjiţevnost 

- - - - - - 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 zadnjih pet let je na nekdanji Pedagoški fakulteti doktoriralo 28 kandidatov. 
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Število in vrsta zaposlenih 
 
Število in naziv redno zaposlenih na FF podajamo po podatkih z dne 28. 3. 2007. Podatki ne 
zajemajo števila izvoljenih v znanstvene nazive, ampak število razporejenih na delovnih 
mestih. Podatki so v tabeli. 
 

Vrsta zaposlenih FF 

Redni profesorji 21 

Izredni profesorji 18 

Docenti 25 

Višji predavatelji 0 

Predavatelji 0 

Učitelji  2 

Lektorji 12 

Strokovni sodelavci 1 

Asistenti 20 

Mladi raziskovalci 6 

Raziskovalci 6 

Nepedagoški  28 

 
1. 2 Kratka utemeljitev vloge 
 
Univerzitetni enopredmetni študijski program prve stopnje Zgodovina se glede na 
opredelitev znanstveno-raziskovalne discipline uvršča med humanistične vede. 
 
Enopredmetni študij zgodovine ima v Mariboru sedaj šestletno tradicijo. Skladno s 
smernicami in določili bolonjske prenove univerzitetnega študija smo pripravili nov 
prvostopenjski program. Z njim ţelimo študentom ponuditi celovit pogled na 
najpomembnejša in najnovejša spoznanja o preteklosti človeštva (od zgodnjih civilizacij 
naprej) kot tudi slovenskega etničnega prostora v zgodovinskih obdobjih od prazgodovine 
naprej. Bodoči strokovnjaki bodo z njim pridobili kvalitetno in celovito strokovno osnovo za 
nadaljevanje študija na drugi stopnji. 
 
Študijski program vsebuje obvezne predmete, ki nudijo osnovno teoretično znanje s 
področja zgodovine, to pa dopolnjujejo izbirni predmeti, ki diplomantu omogočajo dodatno 
specifično znanje. V njem bo poseben poudarek na intenzivnem seminarskem delu in tudi 
na samostojnih dejavnostih študentov. 
 
Tako se diplomant na prvi stopnji usposobi za osnovni interdisciplinarni raziskovalni pristop 
in ustvari temeljna izhodišča za iskanje novih virov znanja na strokovnem področju. 
  
Program razvija dovolj specializiran profil diplomanta za opravljanje strokovnih del s 
področja zgodovine in ga usposablja za osnovno interdisciplinarno strokovno delo. 
  
Univerzitetni enopredmetni študijski program prve stopnje Zgodovina se od 
dvopredmetnega razlikuje predvsem po številu ur, ne ponuja pa oţje specializacije 
nepedagoških in pedagoških predmetov; oţje specializiran študij omogoča šele magistrski 
študijski program zgodovine druge stopnje. Program je torej koncipiran tako, da bo 
dvopredmetni program Zgodovina z njim v marsičem kompatibilen. 
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Kljub trenutnemu zadostnemu številu zgodovinarjev na trgu dela v SV Sloveniji pričakujemo 
še naprej konstantno visok obseg vpisa na ta program. Potrebe po kadrih bodo še kako 
aktualne tudi v naslednjih desetletjih. Prav tako bo program privlačen za vse tiste, ki bodo 
po končani prvi stopnji zaključili svoj tukajšnji študij in se morda ţeleli še dodatno usposobiti 
na sorodnih ali drugih študijskih področjih. Diplomant prve stopnje programa Zgodovina bo 
imel široko humanistično in interdisciplinarno razgledanost, ki bo pomembna za opravljanje 
mnogih storitvenih in uradniških poklicev. Ker program zajema ob siceršnji zgodovini 
slovenskega prostora vsebine, ki se posvečajo predvsem zgodovini SV Slovenije, bo 
diplomant razpolagal s širokim razponom znanja, vezanega (ob siceršnjem poznavanju 
zgodovine slovenskega prostora) tudi na Maribor, Podravsko regijo in širšo SV Slovenijo 
(politična zgodovina, gospodarska zgodovina, kulturna zgodovina, zgodovina vsakdanjega 
ţivljenja, cerkvena zgodovina in vojaška zgodovina), kar bo pozitivno vplivalo na regionalni 
razvoj, saj bodo diplomanti s svojim znanjem lahko tamkajšnjim podjetjem pomagali pri 
uspešnem trţenju svoje zgodovine in kulturne dediščine. Enopredmetni študijski program 
Zgodovina prve stopnje je nujno potreben predvsem za nadaljnje izobraţevanje 
specializiranih raziskovalcev zgodovine za prostor SV Slovenije.    
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2. Sklep senata univerze oz. samostojnega visokošolskega zavoda k 

predlaganemu študijskemu programu 
 

Sprejet na senatu univerze dne: 16.06.2007 

Sprejet na senatu članice univerze oz. samostojnega visokošolskega zavoda dne: 24.05.2007 

 
Sklepi senatov so v prilogi 1. Priloţen je  tudi sklep senata, da se bo program izvajal na 
Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. 
 

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. Janko Prunk, Univerza v Ljubljani, Fakulteta 
za druţbene vede 
2. akademik red. prof. dr. Joţe Mlinarič  

 
Oba ocenjevalca sta mednarodno priznana strokovnjaka s področja zgodovine. Sklep 
senata, mnenje poročevalcev in strokovne reference poročevalcev so v prilogi št. 2. 
 
Ocenjevalca poudarjata pomembno vlogo študija zgodovine v Mariboru v domačem in 
evropskem univerzitetnem ter raziskovalnem prostoru, predvsem pa pozdravljata 
ustanovitev Filozofske fakultete, v okviru katere se bo v prihodnje razvijal študij zgodovine. 
Izpostavljen je moderno zasnovan študijski program, ki enakovredno in dopolnjujoče razvija 
vse zgodovinske vsebine, upošteva pa tudi druţbeni in kulturni pomen študija (ohranjanje 
nacionalne identitete, interdisciplinarnost, kritičnost, …). Pohvaljeni so realno postavljeni cilji 
študijskega programa in premišljeno opredeljene splošne ter predmetno-specifične 
kompetence, izpostavljen je »študijski« pristop glede mednarodne primerljivosti, ki je na 
osnovi podobnosti in različnosti omogočil zasnovo mednarodno primerljivega študijskega 
programa.  
 
Novi program je zastavljen zelo ambiciozno, zato ga oba eksperta podpirata in mu ţelita, da 
bo zaţivel tudi v praksi. 
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4. Študijski program s sestavinami iz 7. člena Meril  
 
4. 1.   Splošni podatki o programu 
 
 

Naslov / ime 
študijskega programa: 

ZGODOVINA 

  X Študijski program je nov in nadomešča 'nebolonjski' enopredmetni študijski program Zgodovina 

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               X3 leta                     4 leta 

Smeri študijskega programa: - Program nima smeri 

- 
- 

Moduli študijskega programa: 
- 

Opredelitev študijskega področja po Iscedovi klasifikaciji (označite področje): 

 (14) izobraţevanje učiteljev in pedagoške vede 
 (21) umetnost 

X   (22) humanistične vede 
 (31) druţbene vede 
 (32) novinarstvo in informiranje 
 (34) poslovne in upravne vede 
 (38) pravo 
 (42) vede o ţivi naravi 
  (44) vede o neţivi 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: - 
 
 

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

 naravoslovno-matematične vede 
 tehniške vede 
 medicinske vede 
 biotehniške vede 

 

 druţboslovne vede 
X   humanistične vede 

 druge vede 

Utemeljitev: 
Zgodovina je humanistična veda. 

Umetniške discipline (naštejte): 
 

 
Utemeljitev: 
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4. 2.   Opredelitev temeljnih ciljev programa oz. splošnih in predmetnospecifičnih 
kompetenc 
 

4. 2. a. Temeljni cilji programa 
 
Cilji univerzitetnega enopredmetnega študijskega programa prve stopnje Zgodovina izhajajo 
iz same narave zgodovinopisja kot humanistične vede posebnega nacionalnega pomena. 
Program je zasnovan tako, da po eni strani vključuje spoznavanje sistema zgodovinopisja, 
po drugi strani pa nudi sistematičen in natančen razvojni pregled slovenske, evropske in 
svetovne zgodovine. Študijski program omogoča primeren nabor potrebnih znanj, kar 
omogoča oblikovanje široko razgledanega diplomanta, ki bo znal pridobljeno znanje 
praktično uporabljati ter se uspešno vključiti na trg dela. Pridobljeno znanje bo predstavljalo 
tudi trdne temelje za nadaljnji študij, ki mu ga program omogoča. S programom študent 
pridobi temeljno zgodovinsko znanje in zmoţnost pridobivanja strokovne širine, ki jo 
študentu omogoča pester nabor izbirnih predmetov 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 vzorcev; 
– funkcionalno uporabo znanstvenih metod; 
– funkcionalno uporabo specifičnih zgodovinarskih metod dela v praksi; 
– ustvarjalno in kritično mišljenje, povezovanje dejstev in zakonitosti v nove    
kombinacije vedenj; 
– prenos teoretičnega znanja v prakso; 
– sporazumevanje v stroki in med strokami; 
– individualno in skupinsko delo 
– praktična uporaba znanja. 

 
 
4. 2. c. Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom 
 

Predmetnospecifične kompetence izhajajo iz celotnega programa, ki na podlagi 
obveznih predmetov nudi temeljno ogrodje zgodovinskih znanj. Kompetence, ki jih 
razvija program Zgodovina, so naslednje: 
 

      –      poznavanje ter razumevanje zgodovinske stroke; 
– poznavanje in obvladovanje raziskovalne metodologije v zgodovinopisju; 
– poznavanje umeščenosti zgodovinopisja v okviru zgodovinske stroke; 
– oblikovanje komunikacijskih sposobnosti za uspešno javno nastopanje; 
– poznavanje sodobnih raziskovalnih teoretičnih in metodoloških pristopov v 

zgodovinopisju ter njihove aplikacije; 
– sposobnost primerjalnega povezovanja slovenskega zgodovinopisja s svetovnim; 
– sposobnost načrtovanja, izvajanja, vrednotenja in predstavljanja lastnega 

raziskovalnega dela z uporabo sodobnih avdiovizualnih naprav; 
– sposobnost odzivanja na aktualne kulturnozgodovinske izzive sodobnega časa. 

 
Predmetnospecifične kompetence zagotavljajo usposobljenost kandidata za kvalitetno 
strokovno in samostojno delo na področju zgodovine, ga pripravljajo za nadaljnjo stopnjo 
študija in motivirajo za zmoţnost samostojnega vseţivljenjskega učenja. 
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Predmetnospecifične kompetence so definirane na podlagi celotnega programa v učnih 
načrtih predmetov kot prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi, ki razvijajo dovolj 
specializiran profil diplomanta za opravljanje strokovnih del s področja zgodovine in ga 
usposabljajo za osnovno interdisciplinarno strokovno delo. 
 
 
4. 3.   Podatki o mednarodni primerljivosti univerzitetnega enopredmetnega 
študijskega programa prve stopnje Zgodovina  
 
Univerzitetni enopredmetni študijski program prve stopnje Zgodovina smo na Oddelku za 
zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru primerjali s tremi sorodnimi bolonjskimi 
študijskimi programi v tujini. Vsi so pripravljeni v skladu z Bolonjsko deklaracijo. 
 
 
 
 

Študijski program Drţava Spletni naslov ustanove 
Kratica 
ustanove 

 
Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt, Fakultät für 
Kulturwissenschaften, 
Bakkalaureatsstudium 
Geschichte 

Avstrija 

 
http://www.uni-klu.ac.at 
http://www.uni-klu.ac.at/his/ 
 
 

Celovec 

 
Universität Bern, 
Philosophisch– 
historische Fakultät, 

Bachelorstudien-
programm 
Monostudium in 
Geschichte 

Švica 

 
http://www.philhist.unibe.ch/ 
http://www.hist.unibe.ch/content/studium/bol
ogna/index_ger.htm 
 
 
 

Bern 

 
Sveučilište u Zagrebu, 
Filozofski fakultet, 
Odsjek za povjest, 
Preddiplomski 
jednopredmetni studij 
povijesti 

Hrvaška 

 
http://www.unizg.hr/ 
http://www.ffzg.hr/pov/ 
 
 
 

Zagreb 

 

http://www.uni-klu.ac.at/
http://www.uni-klu.ac.at/his/
http://www.philhist.unibe.ch/
http://www.hist.unibe.ch/content/studium/bologna/index_ger.htm
http://www.hist.unibe.ch/content/studium/bologna/index_ger.htm
http://www.unizg.hr/
http://www.ffzg.hr/pov/
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4. 3. a. Primerljivost koncepta, formalne in vsebinske strukturiranosti 
 
Predlagani dodiplomski univerzitetni enopredmetni študijski program prve stopnje 
Zgodovina smo primerjali z referenčnimi bolonjskimi študijskimi programi univerz v Avstriji, 
Švici in na Hrvaškem. Vsi so pripravljeni v skladu z Bolonjsko deklaracijo. Ustanove so 
zaradi bliţine najbolj primerni partnerji za morebitno meduniverzitetno sodelovanje. Program 
smo primerjali s študijskimi programi zgodovine na sledečih univerzah: 
 

 Univerza v Celovcu, 

 Univerza v Bernu, 

 Univerza v Zagrebu. 
 
Temeljni koncept dodiplomskega  univerzitetnega enopredmetnega študijskega programa  
prve stopnje Zgodovina na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru se sklada z osnovnimi 
koncepti tujih referenčnih študijskih programov. Cilj predlaganega programa je – enako kot 
cilji primerjanih programov - izobraţevanje strokovnjakov, ki bodo usposobljeni za 
samostojno delo na različnih področjih s potrebnim znanjem iz zgodovinske stroke. 
Diplomanti programa bodo usposobljeni za delo v muzejih, arhivih, novinarstvu itd.    
 
Program je naravnan interdisciplinarno in vsebuje tudi širok spekter izbirnih študijskih 
predmetov. Osnovno jedro predstavljajo obvezni predmeti, ki pokrivajo temeljna znanja 
zgodovine. Ti so vezani na klasično razdelitev zgodovinskih obdobij.  
Pestrost programa študentu nudi nabor izbirnih predmetov, ki omogočajo sestavo 
študijskega programa glede na interese študenta in mu po končanem prvostopenjskem 
izobraţevanju omogočijo nadaljevanje študija na višji stopnji. 
 
MARIBOR 
 
Na mariborski Filozofski fakulteti traja novi enopredmetni študij zgodovine na prvi stopnji tri 
leta oziroma šest semestrov. Vsak letnik omogoča zbir 60 ECTS. Študijski program je 
sestavljen iz obveznih predmetov, študent pa lahko izbira tudi več izbirnih predmetov iz 
sklopov izbirnih predmetov.  
 
Obvezni predmeti se delijo v več sklopov:  
Osrednji sklop sestavljajo predmeti iz slovenske zgodovine – obravnavajo razvoj zgodovine 
slovenskega etničnega prostora od antike do današnjih dni in so smiselno ter enakomerno 
razporejeni v vsa tri leta prvostopenjskega študija.  
Naslednji sklop sestavljajo predmeti iz evropske zgodovine – obravnavajo zgodovino 
evropskega prostora od srednjega veka do današnjih dni in so smiselno ter enakomerno 
razporejeni v vsa tri leta prvostopenjskega študija.  
Naslednji sklop sestavljajo predmeti iz zgodovine neevropskih prostorov in balkanske 
zgodovine - obravnavajo razvoj zgodovine neevropskih prostorov in Balkana od srednjega 
veka do današnjih dni in so smiselno razporejeni v vsa tri leta prvostopenjskega študija.  
Študent se seznani tudi z zgodovino zgodnjih civilizacij in z zgodovino obdobij antike. 
Poseben naslednji sklop so skupni strokovni predmeti: Historiografski praktikum, 
Proseminar za novejšo zgodovino ter Temeljne zgodovinske vede. Ti predmeti študenta 
podrobneje seznanijo z osnovnimi historiografskimi pojmi ter historičnimi druţbenimi procesi 
v vsakem od temeljnih zgodovinskih obdobij, z oblikami zgodovinskih virov, z načini pisanja 
zgodovinskih tekstov in s kritičnim ovrednotenjem zgodovinopisja.   
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Ker je večina virov, ki se nanašajo na slovensko zgodovino (predvsem starejšo), pisanih v 
latinščini in nemščini, poslušajo študentje v prvem in drugem letniku študija tudi lektorske 
vaje iz obeh omenjenih jezikov.     
 
Izbirni predmeti:  
Izbirne predmete sestavljata dva proseminarja: Proseminar za starejšo zgodovino in 
Proseminar za sodobno zgodovino. Izbirne predmete sestavljata tudi dva sklopa predmetov 
iz starejše zgodovine ter predmetov iz novejše in sodobne zgodovine. Vsak sklop sestavlja 
šest predmetov: Kulturna zgodovina, Cerkvena zgodovina, Vojaška zgodovina, Zgodovina 
vsakdanjega ţivljenja, Gospodarska zgodovina in Zgodovina migracij. Iz sklopa predmetov 
iz starejše zgodovine študent izbere štiri izbirne predmete, iz sklopa predmetov iz novejše in 
sodobne zgodovine pa študent izbere tri izbirne predmete. Po enega izmed obeh izbirnih 
proseminarjev lahko študent nadomesti z dvema predmetoma izmed še neizbranih izbirnih 
predmetov iz odgovarjajočega sklopa izbirnih predmetov starejše zgodovine ali novejše in 
sodobne zgodovine.  
 
Študent tako prilagodi študijski program lastnim ţeljam in interesom. Izbira teh predmetov 
smiselno dopolnjuje znanje, ki ga študent pridobi v sklopu obveznih študijskih predmetov. 
Študent posluša v vsakem letniku največ do osem predmetov. Enopredmetni študijski 
program prve stopnje pušča študentom na prvi stopnji dokajšnjo moţnost fleksibilnosti pri 
izbirnih predmetih: med štirinajstimi ponujenimi predmeti si lahko izberejo do deset 
predmetov, s katerimi zberejo skupno 36 ECTS točk. Prvostopenjski enopredmetni študij 
zgodovine se zaključi, ko študent zbere 174 ECTS in opravi še zaključni diplomski seminar 
v obsegu 6 ECTS (skupaj zbere 180 ECTS).   
 
ZAGREB 
 
Na zagrebški filozofski fakulteti traja enopredmetni študij zgodovine na prvi stopnji tri leta 
oziroma šest semestrov. Vsak študent mora na semester zbrati 30 ECTS točk, torej 60 
ECTS na letnik. Sklop obveznih študijskih predmetov zavzema 136 ECTS točk, ki jih 
študenti poslušajo v treh letih študija. Za sklop izbirnih predmetov ima študent na razpolago 
44 ECTS točk.  
 
Prvi letnik: obseg obveznih predmetov v prvem letniku je 50 ECTS točk. V zimskem in 
poletnem semestru prvega letnika študenti obiskujejo predavanja in seminarje študijskih 
predmetov: Zgodovinski praktikum (Historiografski praktikum), Zgodovina zgodnjih civilizacij 
(Povijest ranih civilizacija), Grški in rimski svet (Grčki i rimski svijet), Hrvaški zgodovinski 
prostor v prazgodovini in antiki (Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici), Evropska in 
svetovna srednjeveška zgodovina (Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka), Pomoţne 
zgodovinske vede (Pomoćne povijesne znanosti I.), Evropske regije in hrvaška 
srednjeveška zgodovina (Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka) in Hrvaška 
zgodovina srednjega veka (Hrvatska povijest srednjeg vijeka). Za izbirne predmete imajo na 
razpolago deset ECTS točk, pri čemer je za študente, ki v gimnaziji niso obiskovali 
latinščine, latinščina obvezni predmet. Iz sklopa izbirnih predmetov izberejo tri predmete, ki 
se nanašajo na vprašanje teorije zgodovinopisja ali starejše zgodovine. 
 
Drugi letnik: obseg obveznih predmetov v drugem letniku je 46 ECTS točk. V zimskem in 
poletnem semestru drugega letnika študenti obiskujejo predavanja in seminarje študijskih 
predmetov Evropska in svetovna zgodovina zgodnjega novega veka (Europska i svjetska 
povijest ranoga novog vijeka), Hrvaška zgodovina zgodnjega novega veka (Hrvatska 
povijest ranoga novog vijeka), Evropske regije in hrvaška zgodovina zgodnjega novega 
veka (Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka), Pomoţne zgodovinske vede 
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(Pomoćne povijesne znanosti II.), Evropska in svetovna zgodovina 19. stoletja (Europska i 
svjetska povijest 19. stoljeća (1789-1918)), Evropske regije in hrvaška zgodovina 19. 
stoletja (Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća (1790-1918)) in Hrvaška zgodovina 
19. stoletja (Hrvatska povijest 19. stoljeća (1790-1918)). Za izbirne predmete imajo na 
razpolago 14 ECTS točk. Izberejo pet predmetov, ki obravnavajo obdobje zgodnjega 
novega veka in 19. stoletja.  
 
Tretji letnik: obseg obveznih predmetov je v tretjem letniku zgolj 40 ECTS točk. V zimskem 
in poletnem semestru tretjega letnika študenti obiskujejo predavanja in seminarje študijskih 
predmetov Evropska in svetovna zgodovina 1918- 1945 (Europska i svjetska povijest 1918-
1945), Zgodovina zgodovinopisja (Povijest historiografije), Evropska in svetovna zgodovina  
po letu 1945 (Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine), Hrvaška zgodovina po letu 
1945 (Hrvatska povijest nakon 1945. godine), Sodobno zgodovinopisje – teorije in metode 
(Suvremena historiografija – teorije i metode) in Hrvaška zgodovina 1918 – 1945 (Hrvatska 
povijest 1918-1945). Za izbirne predmete imajo na razpolago 20 ECTS točk. Iz sklopa 
izbirnih predmetov izberejo šest predmetov, ki obravnavajo 20. stoletje in obvezno tudi  
jezikovne predmete. Za  študente, ki v gimnaziji niso obiskovali latinščine, je latinščina 
obvezni predmet, dokazati pa morajo znanje vsaj še enega svetovnega jezika. Izpit 
zagovarjajo ob koncu 6. semestra. 
 
Študent v 1. – 3. semetru posluša po štiri predmete, v 4. – 6. semestru pa po tri predmete. 
Zagrebški enopredmetni študijski program študentu na prvi stopnji pušča veliko moţnost 
fleksibilnosti pri izbirnih predmetih, saj je izbirnih predmetov 22. Izbirni predmeti se ukvarjajo 
z vprašanji demografskih, gospodarskih in verskih sprememb in so vezani na zgodovinska 
obdobja.  Preddiplomski študij zgodovine ali bakalaureat se v Zagrebu zaključi, ko študent 
uspešno opravi vse izpite. Študijski program pripravi študenta za študij na drugi stopnji, zato 
enopredmetni študijski program Zgodovina v Zagrebu ne predvideva študijske prakse in ga 
študenti ne zaključijo z diplomo (študij je končan, ko so opravljeni vsi izpiti in doseţene 
zahtevane ECTS točke).  
 
CELOVEC 
 
Enopredmetni študijski program zgodovine v Celovcu traja tri leta oziroma šest semestrov. 
Študijski program je moduliziran in temelji na ECTS točkovnem sistemu. Sklop 180 ECTS 
točk je razdeljen med tri oblike predmetov (obvezni predmeti- 114 ECTS točk, vezani izbirni 
predmeti- 42 ECTS točk in prosti izbirni predmeti- 18 ECTS točk), ki se veţejo v vsebinsko 
zaokroţene module. Obvezni predmeti sestavljajo devet celih modulov in dva polovična 
modula. Študent mora obvezno poslušati predavanja in seminarje iz celih modulov: Osnove 
študija zgodovine (Grundlagen des Geschichte-Studiums), Starejša zgodovina in zgodovina 
starega veka (Alte Geschichte und Altertumskunde), Srednjeveška zgodovina 
(Mittelalterliche Geschichte), Novejša zgodovina (Neuere Geschichte), Zgodovina 
sodobnosti (Zeitgeschichte), Poglobljen študij zgodovinskih obdobij in regij (Profilbildung 
und Vertiefung I-III - vezano na izbrano obdobje), Zgodovinski praktikum 
(Vermittlungskompetenz und historische Praxis) ter dveh polovičnih modulov: Avstrijska 
zgodovina (Österreichische Geschichte), Zgodovina prostora alpsko-jadranskega prostora 
(Geschichte des Alpen-Adria-Raums). Celotni moduli obsegajo po 12 ECTS točk, polovična 
modula po šest ECTS točk.  
 
Vezani izbirni predmeti obsegajo 42 ECTS točk ali 3,5 module. Študent lahko izbira iz 
modulov: Metode in teorije (Methoden und Theorien), Zgodovinska obdobja (Epochen), 
Prostori in regije (Räume und Regionen) ter Analitični aspekti in perspektive v 
zgodovinopisju (Zentrale analytische Aspekte und Perspektiven)  
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Prosti izbirni premeti imajo na razpolago 18 ECTS točk. Študent lahko izbira med skupno 56 
študijskimi predmeti. Splošno velja pravilo, da predavanja prinesejo 1,5 ECTS točk, 
seminarji tri ECTS točke. Seznam izbirnih predmetov je objavljen na spletu: http://www.uni-
klu.ac.at/uniklu/index.jsp?typ=studium&main=/uniklu/studien/lvvz.jsp. 
 

Študent si lahko študijski program oziroma urnik sestavi po ţelji, edino pravilo je, da morajo 
do zaključka bakalaureata izpolniti kvoto 180 ECTS točk. Obveznosti študenta na 
študijskem programu Zgodovina na Fakultät für Kulturwissenschaften v Celovcu so 
sestavljene iz: pisnih ali ustnih izpitov iz vseh študijskih predmetov, ki jih študent v času 
študija posluša, in priprave seminarskih nalog, ki jih študent tudi ustno zagovarja. V modulih 
Poglobljen študij zgodovinskih obdobij in regij (Profilbildung und Vertiefung I-III - vezano na 
izbrano obdobje) študent pripravi dve diplomski nalogi, ki morata obsegati najmanj 8000 
besed in sta del diplomskega izpita (ki je ovrednoten s 6 ECTS), ki ga študent zagovarja 
pred zaključkom študija. Pogoj za opravljanje diplomskega izpita je uspešen zagovor vseh 
zahtevanih izpitov študijske faze.  
 
 
BERN 
 
Philosophisch – historische Fakultät v Bernu v sodelovanju z Inštitutom za zgodovino v 
Bernu razpisuje tri prvostopenjske študijske programe Zgodovina. Študent lahko izbira med 
minor (60 ECTS), major (120 ECTS) in mono (180 ECTS) študijem zgodovine, pri čemer je 
od njegove odločitve odvisno število ECTS točk, ki jih študent prejme za študijski program, 
hkrati pa tudi obveza vezave študija z drugimi študijskimi programi, če se študent odloči za 
minor ali major obliko študija zgodovine. Predlagani dodiplomski univerzitetni enopredmetni 
študijski program prve stopnje Zgodovina smo na Oddelku za zgodovino primerjali z 
Bachelor-Studienprogramm Ba Mono in Geschichte (180 ECTS) (v nadanjevanju 
enopredmetni študijski program zgodovine). Enopredmetni študijski program zgodovine v 
Bernu traja tri leta oziroma šest semestrov.  
Študijski program je moduliziran in temelji na ECTS točkovnem sistemu. Sklop 180 ECTS 
točk je razdeljen med dve temeljni fazi. Prva faza je tako imenovani »Uvod v študij 
zgodovine« (Propädeutikum = 53 ECTS točk), ki ga študentje obvezno poslušajo v 1. in 2. 
semestru. Druga faza študija je tako imenovani »osrednji študij« (Hauptstudium 112 ECTS 
točk), ki obsega štiri semestre in se odvija v 3. – 6. semestru. Študent prejme 15 ECTS točk 
za izbirne študijske predmete, ki jih lahko obiskuje znotraj Philosophisch – historische 
Fakultät. V »osrednjem študiju« (Hauptstudium) lahko študent izbira med dvema študijskima 
smerema, ki jima je prilagojen celoten študijski proces. Gre za Zgodovino pred letom 1800 
(Epochenschwerpunkt Geschichte vor 1800) in Zgodovina po letu 1800 
(Epochenschwerpunkt Geschichte nach 1800). V prvi študijski fazi študent obiskuje 
Proseminarje iz zgodovine pred in zgodovine po letu 1800 (Proseminar Geschichte vor 
1800, Proseminar Geschichte nach 1800) ter predavanja iz posameznih zgodovinskih 
obdobij, pri čemer lahko izbira predavanja iz švicarske zgodovine – starejša zgodovina in 
antika, srednjeveška zgodovina, novejša in sodobna zgodovina (Vorlesung Alte Geschichte, 
Vorlesung Mittelalterliche Geschichte, Vorlesung Neuere Geschichte oder Schweizer 
Geschichte vor 1800, Vorlesung Neueste Geschichte oder Schweizer Geschichte nach 
1800).  
V drugi študijski fazi študent posluša predmete, ki so prilagojeni zgodovinskemu obdobju, ki 
si ga je izbral. V primeru izbire zgodovine pred 1800 študent obiskuje predmete: Stara 
zgodovina (Alte Geschichte), Srednjeveška zgodovina (Mittelalterliche Geschichte), Starejša 
švicarska zgodovina (Ältere Schweizergeschichte), in Zgodovina novega veka (Neuere 
Geschichte). V primeru izbire zgodovine po letu 1800 študent obiskuje predmete: Novejša 

http://www.uni-klu.ac.at/uniklu/index.jsp?typ=studium&main=/uniklu/studien/lvvz.jsp
http://www.uni-klu.ac.at/uniklu/index.jsp?typ=studium&main=/uniklu/studien/lvvz.jsp
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zgodovina in Sodobna zgodovina s švicarsko zgodovino (Neueste Geschichte und Neuere 

Schweizergeschichte). Gospodarska, vojaška, kulturna in ekološka zgodovina so prilagojene 
posameznim obdobjem.  
 
Obveznosti študenta na študijskem programu Zgodovina na Philosophisch – historische 
Fakultät v Bernu so sestavljene iz: pisnih ali ustnih izpitov iz vseh študijskih predmetov, ki jih 
študent v času študija posluša ter pripravo seminarskih nalog, ki jih študent tudi ustno 
zagovarja. Za prehod iz prve v drugo študijsko fazo je potrebno pripraviti in uspešno 
zagovarjati seminarsko nalogo v obsegu 15 strani oziroma 37.000 znakov. Za zaključek 
študija je potrebno napisati in uspešno zagovarjati diplomsko nalogo (Bachelorarbeit) v 
obsegu 40 strani ali 95.000 znakov (ki je ovrednotena z 10 ECTS).     
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4. 3. b. Primerljivost možnosti dostopa in pogojev za vpis v študijski program 
 
V univerzitetni enopredmetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:  

a) kdor je opravil maturo; 
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz 

petega maturitetnega predmeta; priporočamo, da je izbrani predmet zgodovina; 
c) kdor je končal gimnazijo oziroma katerikoli štiriletni srednješolski program po 

študijskih programih pred 1. 6. 1995. 
 
Če število prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, presega število 
razpisanih mest, se kandidati razporedijo glede na naslednja merila: 
 
 a) in c)   

 splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu: 60%; 

 splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku: 40%. 
  
b) splošni uspeh pri poklicni maturi: 40%; 

 splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku 40%; 

 uspeh pri preizkusu znanja pri 5. maturitetnem predmetu: 20%. 
 

Tudi pri vseh referenčnih študijskih programih je za vpis potrebna opravljena srednješolska 
matura. Vsi tuji referenčni študijski programi od študenta zahtevjo osnovno znanje jezikov. 
Študent mora do zaključka prvostopenjskega študija dokazati znanje latinščine. V Bernu je 
za študij zgodovine obvezno znanje dveh tujih jezikov. 
 
 

 
Program 

MARIBOR 
Program 

CELOVEC 
 
Program 

ZAGREB 

Program 
BERN 

Izvajalec 
programa 

Univerza v 
Mariboru, 

Filozofska fakulteta 

Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt, 

Fakultät für 
Kulturwissenschaften 

Sveučilište u 
Zagrebu, 

Filozofski fakultet, 
Odsjek za povjest, 

 

Universität Bern, 
Philosophisch – 

historische Fakultät, 
 

Ime 
programa 

Univerzitetni 
enopredmetni 

študijski program 
prve stopnje 
Zgodovina 

Bakkalaureatsstudium 
Geschichte 

 

Preddiplomski 
jednopredmetni 
studij povijesti 

Bachelorstudienprogramm 
Monostudium in 

Geschichte 
 

Pogoji za 
vpis 

Matura ali poklicna 
matura s 5. 
predmetom 

Splošna matura 
(Reifezeugnis) 

Matura ali 
zaključen štiriletni 

srednješolski 
program 

Matura 

Dodatni 
pogoji 

   
Znanje dveh svetovnih 

jezikov 
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4. 3. c. Primerljivost trajanja študija, napredovanja, dokončanja študija in pridobljenih 
naslovov 
 

V času študija morajo študenti na vseh izbranih študijskih smereh skupaj zbrati 180 
European Credit Transfer System (ECTS) točk. Razlike se pojavljajo pri poimenovanju in 
razdeljevanju ECTS točk. Upoštevaje vsebinsko strukturiranost kot osnovni kriterij 
primerljivosti predlaganega programa z navedenimi tujimi referenčnimi študijskimi programi 
ugotavljamo razmeroma visoko skladnost v deleţih posameznih predmetnih sklopov. Glede 
optimalnega razmerja deleţev temeljnega sklopa je predlagani program skladen s 
programom Filozofske fakultete v Zagrebu.   
 
 
 

 Program 
MARIBOR 

Program 
CELOVEC 

Program 
ZAGREB 

Program 
BERN 

Trajanje 
študija 

6 semestrov 6 semestrov 6 semestrov 6 semestrov 

Napredovanje 

 
za napredovanje v 
2. letnik: zbranih 45 
ECTS po programu 
Univerzitetni 
enopredmetni 
študijski program 
prve stopnje 
Zgodovina 
 
za napredovanje v 
3. letnik: opravljeni 
vsi izpiti prvega 
letnika (zbranih 
vseh 60 ECTS iz 1. 
letnika), in zbranih 
46 ECTS iz 2. 
letnika po programu 
Univerzitetni 
enopredmetni 
študijski program 
prve stopnje 
Zgodovina 
 

 

Študijski program 
pušča študentu pri 

izdelavi urnika 
proste roke. 

Obvezno mora 
obiskovati 

predavanja in 
seminarje 9  

popolnih obveznih 
in 2 polovičnih 

obveznih modulov. 
Izpite je moţno 
opravljati še en 

semester po 
zaključku 
predavanj. 

Pogoj za 
napredovanje v višji 
letnik je doseţena 

kvota vsaj 30 ECTS 
točk na semester, 
zagovarjanje vseh 

zahtevanih izpitov iz 
obveznih 

predmetov (glej 
stran 14 in 15)  v 

semestru. V prvem 
letniku je obvezno 

obiskovanje 
predavanj latinščine 
– izpit je potrebno 

opraviti do 
zaključka študija. 

Študijski program je 
deljen v dve 

študijski fazi. Za 
napredovanje iz 

prve v drugo 
študijsko fazo je 
potrebno opraviti 
vse zahtevane 

izpite prve faze ter 
opraviti proseminar 
v obsegu 15 strani 

ter seminar v 
obsegu 25 strani. 

Dokončanje 
študija 

Opravljeni vsi izpiti 
in obveznosti, 

skupaj zbranih 174 
ECTS točk ter 

izdelan in ubranjen 
diplomski seminar. 

Opravljeni vsi pisni 
ali ustni izpiti, 

uspešen zagovor 
dveh diplomskih 
nalog v obsegu 
8000 besed ter 

diplomskega izpita 
(6 ECTS). 

 

Opravljeni vsi izpiti 
in obveznosti, 

skupaj zbranih 180 
ECTS točk na 
študijski smeri 

zgodovina. 

Prvostopenjski 
študijski program 

zgodovine v Bernu 
se zaključi, ko 

študent uspešno 
zagovarja vse izpite 
in ubrani diplomsko 

nalogo 
(Bachelorarbeit 10 

ECTS) z oceno 
najmanj zadostno. 

 

Strokovni 
naslov 

 
Diplomirani/a 

zgodovinar/ka (UN) 
 

Baccalaurea/Baccal
aureus philosophiae 

Prvostupnik 
humanističkih 

znanosti – povijesti 

Bachelor of Arts 
History 
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4. 3. d. Primerljivost načinov in oblik študija 
 

Organizacija študijskega procesa in samostojni študij 
 
Vsi študijski programi uporabljajo podobne načine in oblike študija: predavanja, seminarje 
ter seminarske vaje, kot tudi samostojno delo študenta. Referenčni študijski programi se 
izvajajo kot redni študijski programi, predlagani študijski program Zgodovina pa je predviden 
tudi kot izredni študij. 
 

 
Program 

MARIBOR 
Program 

CELOVEC 
Program 
ZAGREB 

Program 
BERN 

Izvajalec 
programa 

Univerza v 
Mariboru, 

Filozofska fakulteta 

Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt, 

Fakultät für 
Kulturwissenschaften 

Sveučilište u 
Zagrebu, 

Filozofski fakultet, 
Odsjek za povjest, 

 

Universität Bern, 
Philosophisch – 

historische Fakultät, 
 

Ime 
programa 

Univerzitetni 
enopredmetni 

študijski program 
prve stopnje 
Zgodovina 

Bakkalaureatsstudium 
Geschichte 

 

Preddiplomski 
jednopredmetni 
studij povijesti 

Bachelorstudienprogramm 
Monostudium in 

Geschichte 
 

Način in 
oblika 
študija 

Redni študij, 
Izredni študij 

Redni študij 
 

Redni študij 
 

Redni študij 
 

 
Kreditni sistemi  
 
Predlagani univerzitetni študijski program prve stopnje Zgodovina temelji na uporabi 
kreditnega sistema ECTS, kakor ga uporabljajo tudi v Bernu, v Zagrebu in v Celovcu.  
 
Uporaba sodobnih IT 
 
Pregled spletnih strani visokošolskih ustanov, v okviru katerih se izvajajo referenčni 
programi, pokaţe, da pri študijskem procesu intenzivno uporabljajo sodobne informacijske 
tehnologije. 
 
Tudi pri predlaganem univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje 
Zgodovina bo pedagoški proces potekal ob sodobni informacijski tehnologiji (prenosni 
računalniki in dodatna računalniška oprema, DVD/CD-predvajalniki, TV-sprejemniki, 
videorekorderji, projektorji).  
 
Organizacija praktičnega usposabljanja 
 
V referenčnih študijskih programih ni zaslediti moţnosti, da bi študentje nabirali kreditne 
točke tudi s praktičnim usposabljanjem, čeprav vsi programi aktivno sodelujejo z raznimi 
inštituti (zgodovinski, vojaški,…). 
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4. 3. e. Možnosti za vključevanje programa v mednarodno sodelovanje oz. skupni 
evropski visokošolski prostor 

 
Predlagani program Zgodovina je zasnovan po načelih Bolonjske deklaracije. Preglednost 
sistema študija omogoča kreditni sistem European Credit Transfer System (ECTS), ki 
olajšuje prehodnost študentov med posameznimi fakultetami v okviru mednarodnih 
izmenjav. Zaradi tega so moţnosti vključevanja našega programa v B.Sc. programe tujih 
fakultet velike in omogočajo našim študentom študij posameznih predmetov, semestrov ali  
letnikov v tujini. ECTS kreditni sistem omogoča študentom sodelovanje v mednarodnih 
študijskih programih preko izmenjave študentov v okviru programa Erasmus/Socrates. 
Prehajanje študentov je lahko obojestransko. Število izbirnih predmetov je primerljivo.  

 
4. 3. f. Temeljne razlike med predlaganim in tujimi programi  

 
Temeljne razlike med študijskimi programi nastopajo zaradi specifičnosti šolskih sistemov v 
drţavah, kjer se študijski programi izvajajo. Razlike se pojavljajo pri prehajanju iz prve na 
drugo stopnjo študija. Prva stopnja študija se namreč na vseh treh tujih študijskih programih 
zaključi na drugačen način. Referenčni prvostopenjski študijski program na Filozofski 
fakulteti v Zagrebu se zaključi, ko študent uspešno opravi vse izpite. S tem se zaključi 
preddiplomski študij ali bakalaureat, študent pridobi naziv Prvostupnik humanističkih 
znanosti – povijest. Študijski program študentu za razliko od Univerzitetnega 
enopredmetnega študijskega programa prve stopnje Zgodovina omogoča, da izbira pri 
predmetih ali ţeli posluša ti predavanja in seminarje, ali le predavanja. Prvostopenjski 
študijski program v Celovcu se zaključi z diplomskim izpitom, ki obsega snov vseh obveznih 
študijskih predmetov ter zahteva uspešni zaključek splošnih izbirnih predmetov ter vezanih 
izbirnih predmetov. Študent pridobi z uspešno ubranjenim diplomskim izpitom strokovni 
naziv Baccalaurea/Baccalaureus philosophiae. Prvostopenjski študijski program zgodovine 
v Bernu se zaključi, ko študent uspešno zagovarja vse izpite in ubrani diplomsko nalogo 
(Bachelorarbeit). Z uspešnim zaključkom prve stopnje študent pridobi strokovni naziv 

Bachelor of Arts in History. Na vseh referenčnih študijskih programih je za napredovanje v 
magistrski študij obvezna zaključena prva stopnja.  
 
Čeprav vsi študijski programi delijo zgodovino v predmetne sklope glede na prostor in čas 
(evropska, svetovna in regionalna oziroma nacionalna zgodovina v časovnih obdobjih 
srednji in novi vek, novejša in sodobna zgodovina) je predlagani študijski program, ne le v 
primerjavi z evropskimi, ampak tudi slovenskimi študijskimi programi posebnost, saj uvaja 
predmetni sklop neevropske zgodovine. V tem sklopu se študentje podrobneje seznanijo s 
kulturnim, gospodarskim, verskim in političnim razvojem neevropskega sveta skozi 
zgodovino. Prav tako program uvaja predmetni sklop balkanske zgodovine, ki se oddaljuje 
od evropske prakse zdruţevanja zgodovine vzhodne in juţnovzhodne (balkanske) 
zgodovine Evrope v enoten predmet. S tem ţelimo študentom podrobneje prikazati razvoj 
zgodovine balkanskih narodov, ki je doslej v takšni obliki niso spoznavali. Študijski program 
bo zaradi teh posebnosti pritegnil tudi tuje študente, ki na lastnih univerzah podobnih 
predmetov ne morejo poslušati.   
  
 

 
4. 3. g. Usklajenost s predpisi EU pri reguliranih poklicih 
 

Predlagani študijski program ne izobraţuje za reguliran poklic. 
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4. 4.   Podatki o mednarodnem sodelovanju visokošolskega zavoda 
 
Mednarodna dejavnost v obdobju zadnjih pet let je povzeta v nadaljevanju. Navajamo 
mednarodne projekte, mreţe in bilateralna sodelovanja, v katere so bili vključeni 
visokošolski učitelji in sodelavci na Pedagoški fakulteti. Filozofska fakulteta (kot del bivše 
PEF) bo nadaljevala in še poglabljala obstoječa sodelovanja (projekti, mreţe, bilaterala). 
Navajamo tudi podatke za Socrates – Erasmus program mobilnosti profesorjev in študentov. 
 
PROJEKTI 
 
        

naziv projekta nosilec 
Oddelek, kjer se projekt 
izvaja Trajanje projekta 

Ökoprofit International 2E0041I-B 
(INTERREG IIIC) 

prof. dr. Ana Vovk 
Korţe Oddelek za geografijo 

junij 2004 – 
september 2006 

Partnerstvo fakultet in šol 
prof. dr. Ana Vovk 
Korţe Oddelek za geografijo 

julij 2004 – oktober 
2005 

Engeneering Emotional Design 
6. OP EU 

prof. dr. Norbert 
Jaušovec 

Oddelek za pedagogiko, 
psihologijo in didaktiko 

september 2004 – 
februar 2007 

Lingua  Aktion 2 - Entwicklung von Hilfsmitteln 
und Materialen 

prof. dr. Vida 
Jesenšek Oddelek za germanistiko 

oktober 2004 – 
oktober 2006 

CLIOHRES.net CIT3-CT-2005-006164 
6. OP EU 

prof. dr. Matjaţ 
Klemenčič 

Oddelek za zgodovino,  
Oddelek za filozofijo junij 2005 – junij 2010 

CLILiH: »State of the art« und 
Entwicklungspotential in Europa 

doc. dr. Alja Lipavic 
Oštir Oddelek za germanistiko 

oktober 2005 – 
september 2007 

Competence Network »Water Resources and 
Their Management« 

prof. dr. Ana Vovk 
Korţe Oddelek za geografijo julij 2005 – junij 2008 

Comenius 2.1 »Förderung von 
Minderheitensprachen im mehrsprachigen Raum 
in der Lehrerbildung 

Prof. dr. Ana Vovk 
Korţe Oddelek za geografijo 

september 2004 - junij 
2007 

 

 
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 
Enchance Historical Pespective in European Culture. Koordinator za izvedbo konference je 
bil red. prof. dr. Matjaţ Klemenčič. 
 

BILATERALNA sodelovanja    

      

sodelujoča drţava 

  

šifra projekta naziv projekta nosilec trajanje projekta 

SLO-HRV 
33/2000 Druţba in tehnologija prof. dr. Darko Friš Hrvaška 2000 - 2003 

Bilaterala 
Hrvaška 

Gospodarsko – razvojna problematika območja 
ob slovensko – hrvaški meji« 

doc. dr. Lučka 
Lorber Hrvaška 2001 - 2002 

Bilaterala 
Hrvaška 

Vpliv druţbenoekonomskih sprememb na 
razvojne procese in transformacijo slovensko – 
hrvaških obmejnih območij 

doc. dr. Lučka 
Lorber Hrvaška 2000 - 2001 

SLO-HUN 
18/2001-2002 

Skupna računalniška baza v šolah na 
Madţarskem in v Sloveniji dr. Varga Jozsef Madţarska 2002 

BI-US/04-
05/19 Slovenska politična emigracija v ZDA prof. dr. Darko Friš ZDA 2004 - 2005 

BILATERALA 
HRVAŠKA 

Trgi in zemljiška gospostva ob rekah Dravi in 
Muri od 15. do 18. stoletja 

doc. dr. Andrej 
Hozjan Hrvaška 2005 - 2006 
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Bilaterala 
Hrvaška Slovensko – hrvaški odnosi po prvi svetovni vojni prof. dr. Darko Friš Hrvaška 2006 - 2007 

 
Socrates Erasmus program mobilnosti visokošolskih učiteljev in študentov: 
 
Visokošolski učitelji FF gostujejo v okviru Socrates-Erasmus programa mobilnosti 
visokošolskih učiteljev. Število opravljenih tovrstnih mobilnosti se iz leta v leto veča.  
 
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 spodnji tabeli.   
 
INCOMING študentje   OUTGOING študentje  

IZ  DRŢAV: Štev.:  V DRŢAVE: Štev.: 

Poljska 10  Avstrija 4 

Češka  10  Češka  7 

Portugalska 4  Portugalska 1 

Španija 2  Nemčija 3 

Slovaška 3  Velika Britanija 2 

Madţarska 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. 

 
Sodelovanje v okviru tega programa poteka z naslednjimi institucijami:  
 

- Universität Klagenfurt, 
- Universität Leipzig, 
- Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 
- Karl-Franzens-Universität Graz, 
- University of Cyprus, 
- Universitá degli Studi di Trieste, 
- Friedrich-Schiller-Universität Jena, 
- Univerzita Hradec Králove, 
- Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 
- Universität Bayreuth, 
- Ludwig Maximilians Universität München, 
- Univerza v Olomoucu, 
- Masařyk University in Brno, 
- University of Patras, 
- Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 
- Berufspädagogische Akademie des Bundes in Wien, 
- Univerza v Valenciji, 
- Universidad de Alcalà, 
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- Univerza v Lizboni, 
- University of Silesia (Poljska), 
- Universitá degli studi di Udine, 
- Universitá di Pisa, 
- Universität Salzburg, 
- Univerza v Varšavi. 
 

CEEPUS mreţe: 
 
V obdobju zadnjih petih let sodelujemo v  CEEPUS mreţi. CII-PL-0056-01-0506 - Regional 
Development Network (REDENE). Nastopamo kot partnerska institucija (koordinator s strani 
bivše PEF je prof. dr. Ana Vovk Korţe). 
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Mednarodno sodelovanje visokošolskih zavodov: 
 
Bivša PEF je sodelovala (FF nadaljuje sodelovanje) z inštitucijami iz tujine tudi v okviru 
mednarodnega sodelovanja visokošolskih zavodov. Sodelujemo z naslednjimi institucijami 
in univerzami: 
   

- Univerza v Bayreuthu, 
- Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 
- Sveučilište u Zagrebu, 
- Joanneum Research Institut,  Graz, 
- Karl-Franzens-Universität Graz, 
- Evropska platforma za nizozemsko izobraţevanje, 
- Univerza sv. Cirila in Metoda v Skopju, 
- Philipps-Universität Marburg, 
- Johann Wolfgang Goethe – Universität, Frankfurt am Main, 
- Univerza v Splitu, 
- Institut RuĎer Bošković, Zagreb, 
- Univerza v Leipzigu, 
- Univerza v Bordeauxu. 
- Univerza v Bukarešti, 
- Univerza v Pavii, 
- Univerza v Southamptonu, 
- Univerza v Laplandu, 
- Univerza v Moskvi, 
- Univerza v Novem Sadu. 

 
 
Mednarodne konference z vabljenimi predavanji: 
 
Visokošolski učitelji Filozofske fakultete se udeleţujejo mednarodnih konferenc z vabljenimi 
predavanji, ki so sofinancirane s strani Agenciji za raziskovalno dejavnost. Število udeleţb 
na mednarodnih konferencah iz leta v leto narašča (v letu 2005 je bilo 25 takšnih udeleţb).  
 
 

Mednarodna sodelovanja sodelavcev Oddelka za zgodovino: samostojna sodelovanja 
in sodelovanja preko drugih institucij, na katerih so zaposleni dopolnilno: 
 
 
Visokošolski učitelji Oddelka za zgodovino sodelujejo z različnimi tujimi univerzami na 
raziskovalnem področju (Celovec, Gradec, Dunaj, Zagreb), na pedagoškem pa z 
naslednjimi institucijami: 

- Institut für Geschichte - Institut für Zeitgeschichte, Universität Graz, Avstrija; 
- Österreichisches Ost - und Südosteuropa - Institut in Wien 
- Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvaška; 
- Yale University, New Haven, Connecticut. 
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4. 5.   Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti  
 
 

4. 5. a. Število in poimenska navedba učnih enot 
 
 

 

Zap. št. Izbirni predmeti Učne enote (predmeti) ECTS 

Sem. 1  Obvezni predmeti  

         1  Historiografski praktikum 3 

2  Zgodovina zgodnjih civilizacij 4 

3  Grška zgodovina 4 

4  Rimska zgodovina in slovenski prostor v antiki 5 

5  Nemščina I 3 

6  Latinščina I 5 

  Izbirna predmeta  

7 1 Predmet iz starejše zgodovine 3 

8 2 Predmet iz starejše zgodovine 3 

Sem. 2     Obvezni predmeti  

               9               
 Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku  

6 

10  Evropska zgodovina srednjega veka 4 

11  Neevropska zgodovina srednjega veka 4 

12  Nemščina II 3 

13  Latinščina II 4 

  Izbirni predmet  

14 3 Predmet iz starejše zgodovine 3 

15 4 Starejša zgodovina (proseminar) 6 

Sem. 3   Obvezni predmeti  

       16 
 Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem 

novem veku 6 

17  Evropska zgodovina zgodnjega novega veka 4 

18  Neevropska zgodovina zgodnjega novega veka 4 

19  Temeljne zgodovinske vede 3 

20  Nemščina III 3 

21  Latinščina III 4 

  Izbirni predmet  

22 5 Predmet iz starejše zgodovine 3 

23 6 Predmet iz starejše zgodovine 3 

Sem. 4   Obvezni predmeti  

      24  Slovenska zgodovina 19. stoletja (1790-1914) 6 

25    Zgodovina Balkana 19. stoletja (1790-1914) 4 

26  Evropska zgodovina 19. stoletja (1789-1914) 4 

27  Neevropska  zgodovina 19. stoletja (1776-1914) 3 

28  Nemščina IV 3 

29  Latinščina IV 4 

30  Novejša zgodovina (proseminar) 3 

  Izbirni predmet  

31 7 Predmet iz novejše in sodobne zgodovine 3 

Sem. 5  Obvezni predmeti  

       32 
 Slovenska zgodovina 

1914-1941 6 

33  Zgodovina Evrope 1914-1939 6 

34  Zgodovina Balkana 1914-1941 5 

35  Neevropska zgodovina 1914-1941 4 

  Izbirni predmet  

36 8 Predmet iz novejše in sodobne zgodovine 3 

37 9 Sodobna zgodovina (proseminar) 6 
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Sem. 6  Obvezni predmet  

38  Evropska zgodovina po  l. 1939 6 

39  Slovenska zgodovina po l. 1941 6 

40  Zgodovina Balkana po l. 1939 5 

41  Neevropska zgodovina po l. 1941 4 

42  Zaključni diplomski seminar 6 

  Izbirni predmet  

43 10 Predmet iz novejše in sodobne zgodovine 3 

 
 
 
 

Zap. št. Izbirni predmeti Učne enote (predmeti) ECTS 

Sem. 1    

  Izbirni predmet  

1 1 Predmet iz starejše zgodovine 3 

2 2 Predmet iz starejše zgodovine 3 

Sem. 2       

  Izbirni predmet  

3 3 Predmet iz starejše zgodovine 3 

4 4 Starejša zgodovina (proseminar) 6 

Sem. 3     

  Izbirni predmet  

5 5 Predmet iz starejše zgodovine 3 

6 6 Predmet iz starejše zgodovine 3 

Sem. 4     

  Izbirni predmet  

7 7 Predmet iz novejše in sodobne zgodovine 3 

Sem. 5    

  Izbirni predmeti  

8 8 Predmet iz novejše in sodobne zgodovine 3 

9 9 Sodobna zgodovina (proseminar) 6 

Sem. 6    

  Izbirni predmet  

10 10 Predmet iz novejše in sodobne zgodovine 3 

 
 

Št.1  
Vrsta 

predmeta 
P SE SV 

Skupaj 

org. ur 
 

Delo 

študenta 

Skupaj 

ure/ 
ECTS 

 Izbirni predmeti: Starejša zgodovina izbirni       

 IP :Kulturna zgodovina (Marolt)  30   30 60 90/3 

 IP :Cerkvena  zgodovina (Hozjan)  30   30 60 90/3 

 IP: Zgodovina vsakdanjega življenja (Marolt)  30   30 60 90/3 

 IP : Gospodarska zgodovina (Ravnikar)  30   30 60 90/3 

 IP : Vojaška zgodovina (Potočnik)  30   30 60 90/3 

 

Št.1  
Vrsta 

predmeta 
P SE SV 

Skupaj 
org. ur 

 

Delo 

študenta 

Skupaj 
ure/ 

ECTS 

 Izbirni predmeti: Novejša in sodobna zgodovina izbirni       

 IP: Kulturna zgodovina (Klemenčič)  30   30 60 90/3 

 IP :Cerkvena  zgodovina (Potočnik)  30   30 60 90/3 

 IP: Zgodovina migracij (Friš )  30   30 60 90/3 

 IP : Gospodarska zgodovina (Klemenčič)  30   30 60 90/3 

 IP : Vojaška zgodovina (Kladnik)  30   30 60 90/3 
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4. 5. b. Vrsta in delež učnih enot glede  na njihovo vključenost v strukturo programa 

 
 

1. letnik, 1. semester 

 

Št. predmet 
Vrsta 

predmeta 

Semester 

KU SDŠ 
skupaj ure/ 

ECTS 
zimski 

PR SE SV LV 

1 
Historiografski praktikum 

(Ravnikar) 
Obvezni 30  15  45 45 90/3 

2 
Zgodovina zgodnjih civilizacij 

(Marolt) 
Obvezni 30    30 90 120/4 

3 
Grška zgodovina 

(Marolt) 
Obvezni 30    30 90 

120/4 

 

4 

 
Rimska zgodovina in slovenski 

prostor v antiki (Marolt) 
Obvezni 40  20  60 90 150/5 

5 
Izbirni predmet iz starejše 

zgodovine 
Izbirni 30    30 60 90/3 

6 Nemščina I. Obvezni    40 40 50 90/3 

7 Latinščina I. Obvezni    75 75 75 150/5 

8 
Izbirni predmet iz starejše 

zgodovine 
Izbirni 30    30 60 90/3 

   190  35 115 340 560 900/ 30 

 
1. letnik, 2. semester 
 

Št. predmet 
Vrsta 

predmeta 

Semester 

KU SDŠ 
skupaj ure/ 

ECTS 
poletni 

PR SE SV LV 

9 

Zgodovina slovenskega 

prostora 
v srednjem veku (Ravnikar) 

Obvezni 45  15  60 120 180/6 

10 

Neevropska zgodovina 

srednjega veka 

(Ravnikar) 

Obvezni 30  30  60 60 120/4 

11 

Evropska zgodovina srednjega 

veka 

(Ravnikar) 

Obvezni 30  15  45 75 120/4 

12 
Izbirni predmet iz starejše 

zgodovine 
Izbirni 30    30 60 90/3 

13 

Starejša zgodovina  

(proseminar)* 
(Potočnik)  

Izbirni   60  60 120 180/6 

14 Nemščina II. Obvezni    40 40 50 90/3 

15 Latinščina II. Obvezni    75 75 45 120/4 

   135  120 115 370 530 900/30 

 

                                            
*
 Študent lahko proseminar iz starejše zgodovine nadomesti z dvema še neizbranima izbirnima predmetoma  
iz sklopa starejše zgodovine. 
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2. letnik, 1. semester 

 

Št. predmet 
Vrsta 

predmeta 

Semester 

KU SDŠ 
skupaj ure/ 

ECTS 
zimski 

PR SE SV LV 

16 

Zgodovina slovenskega 

prostora v zgodnjem novem 
veku 

(Hozjan) 

Obvezni 40  20  60 120 180/6 

17 

Neevropska zgodovina 

zgodnjega novega veka 
(Hozjan) 

Obvezni 30  10  40 80 120/4 

18 
Izbirni predmet iz starejše 

zgodovine 
Izbirni 30    30 60 90/3 

19 
Evropska  zgodovina zgodnjega 

novega veka 

(Hozjan) 

Obvezni 30  10  40 80 120/4 

20 
Temeljne zgodovinske vede 

(Hozjan) 
Obvezni 30  10  40 50 90/3 

21 Nemščina III. Obvezni    40 40 50 90/3 

22 Latinščina III. Obvezni    75 75 45 120/4 

23 
Izbirni predmet iz starejše 

zgodovine 
Izbirni 30    30 60 90/3 

   190  50 115 355 545 900/30 

 
2. letnik, 2. semester 
 

Št. predmet 
Vrsta 

predmeta 

Semester 

KU SDŠ 
skupaj ure/ 

ECTS 
poletni 

PR SE SV LV 

24 

Neevropska  zgodovina 19. 
stoletja 

1776-1914 

(Klemenčič) 

Obvezni 30 10   40 50 90/3 

25 

Slovenska zgodovina 19. 
stoletja 

1790-1914 

(Rozman) 

Obvezni 45  15  60 120 180/6 

26 

Zgodovina Balkana 19. stoletja 

1790-1914 

(Rozman) 

Obvezni 30  10  40 80 120/4 

27 
Novejša zgodovina 

(proseminar) 

(Potočnik) 

Obvezni   30  30 60 90/3 

28 

Evropska  zgodovina 
19. stoletja 

1789 - 1914 

(Klemenčič) 

Obvezni 30 10   40 80 120/4 

29 Nemščina IV. Obvezni    40 40 50 90/3 

30 Latinščina IV. Obvezni    75 75 45 120/4 

31 
Izbirni predmet  iz novejše in 

sodobne zgodovine 
Izbirni 30    30 60 90/3 

   165 20 55 115 355 545 900/30 
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3. letnik, 1. semester 

 

Št. predmet 
Vrsta 

predmeta 

Semester 

KU SDŠ 
skupaj ure/ 

ECTS 
zimski 

PR SE SV LV 

32 

Slovenska zgodovina 

1914-1941 
(Friš) 

Obvezni 45 15   60 120 180/6 

33 

Evropska zgodovina 

1914-1939 

(Vodušek - Starič) 

Obvezni 45 15   60 120 180/6 

34 

Zgodovina Balkana 

1914-1941 

(Friš) 

Obvezni 30 20   50 100 150/5 

35 
Neevropska  zgodovina 

1914-1941 

(Rahten) 

Obvezni 30  10  40 80 120/4 

36 
Izbirni predmet  iz novejše in 

sodobne zgodovine 
Izbirni 30    30 60 90/3 

37 

Sodobna zgodovina 

(proseminar) * 

(Potočnik) 

Izbirni   60  60 120 180/6 

   180 50 70   300 600 900/30 

 
3. letnik, 2. semester 
 

Št. predmet 
Vrsta 

predmeta 

Semester 

KU SDŠ 
skupaj ure/ 

ECTS 
poletni 

PR SE SV LV 

38 
Evropska zgodovina po 

l. 1939 

(Vodušek - Starič) 

Obvezni 45 15   60 120 180/6 

39 

Slovenska zgodovina po 

l. 1941 
(Vodušek - Starič) 

Obvezni 45 15   60 120 180/6 

40 
Zgodovina Balkana po l. 1941 

(Friš) 
Obvezni 45 10   55 95 150/5 

41 
Neevropska  zgodovina po 

l. 1941 

(Klemenčič) 

Obvezni 30 10   40 80 120/4 

42 
Izbirni predmet  iz novejše in 

sodobne zgodovine 
Izbirni 30    30 60 90/3 

43 Zaključni diplomski seminar Obvezni3    30 30 150 180/6 

   195 50   30 275 625 900/30 

 
 

Št.1  
Vrsta 

predmeta 
P SE SV 

Skupaj 
org. ur 

 

Delo 

študenta 

Skupaj 
ure/ 

ECTS 

 Izbirni predmeti: Starejša zgodovina izbirni       

 IP :Kulturna zgodovina (Marolt)  30   30 60 90/3 

 IP :Cerkvena  zgodovina (Hozjan)  30   30 60 90/3 

 IP: Zgodovina vsakdanjega življenja (Marolt)  30   30 60 90/3 

 IP : Gospodarska zgodovina (Ravnikar)  30   30 60 90/3 

 IP : Vojaška zgodovina (Potočnik)  30   30 60 90/3 

 

Št.1  
Vrsta 

predmeta 
P SE SV 

Skupaj 

org. ur 
 

Delo 

študenta 

Skupaj 

ure/ 
ECTS 

 Izbirni predmeti: Novejša in sodobna zgodovina izbirni       

 IP: Kulturna zgodovina (Klemenčič)  30   30 60 90/3 

 IP :Cerkvena  zgodovina (Potočnik)  30   30 60 90/3 

 IP: Zgodovina migracij (Friš )  30   30 60 90/3 

 IP : Gospodarska zgodovina (Klemenčič)  30   30 60 90/3 

 IP : Vojaška zgodovina (Kladnik)  30   30 60 90/3 

 

                                            
*
 Študent lahko proseminar iz sodobne zgodovine nadomesti z dvema še neizbranima izbirnima predmetoma  
iz sklopa novejše in sodobne zgodovine. 
3
 Študent izbira mentorja pri zaključnem diplomskem seminarju. 
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Razvrstitev učnih enot po vrsti in strukturi 
 

 Obvezni predmeti Izbirni predmeti Zaključni dipl. 
seminar 

Skupaj 

1. letnik 45 ECTS / 75% 15 ECTS / 25% 0 ECTS/ 0% 60 ECTS / 100% 

2. letnik 51 ECTS / 85% 9 ECTS / 15% 0 ECTS/ 0% 60 ECTS / 100% 

3. letnik 42 ECTS / 70% 12 ECTS/ 20% 6 ECTS/ 10% 60 ECTS / 100% 

Skupaj 138 ECTS / 77% 36 ECTS / 20% 6 ECTS/ 3% 180 ECTS / 100% 

 
Iz preglednice je razvidno, da si študent Univerzitetnega enopredmetnega študijskega 
programa prve stopnje Zgodovina po lastnih interesih dokončno izoblikuje predmetno 
sestavo programa z izbiro izbirnih predmetov.  
 
Izbirni predmet se bo izvedel v celoti, če se bo k izbirnemu predmetu prijavilo najmanj 30 
študentov, če se bo prijavilo najmanj 20 kandidatov, bodo študenti imeli 1/3 izvedbe 
izbirnega predmeta. 

 
Študentu se prizna do 10 ECTS iz obveznih ali izbirnih enot (predmetov), pridobljenih na 
drugih študijskih programih na istem ali drugih visokošolskih zavodih. 
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4. 5. c. Razmerje predavanj, seminarjev in vaj ter drugih oblik študija 
 
 

Opredelitev tipov poučevanja 
 
Predavanja (P) 
Predavanja so način pedagoškega dela oziroma posredovanja znanj in metodike z nekega 
področja študentom.  
 
Seminarske vaje (SV) 
Vaje se po vsebini navezujejo na teoretične vsebine predavanj. Sluţijo 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. 
 
Razmerja med posameznimi oblikami poučevanja v univerzitetnem študijskem programu 
Zgodovina: 
 
 

 Skupaj 

(ure) 

Pred
. 

(ure) 

% Sem
inar 

(ure) 

% Sem. 
vaje 

(ure) 

% Lek. 
Vaje 

(ure)                          

% IDU 

(ure) 

% 

1. semester 340 190 55,9 % 0 0 % 35 10,3 % 115 33,8 % 0 0 % 

2. semester 370 135 36,5 % 0 0 % 120 32,4 % 115 31,1 % 0 0 % 

I. letnik 710 325 45,8 % 0 0 % 155 21,8 % 230 32,4 % 0 0 % 

          

3. semester 355 190 53,5 % 0 0 % 50 14,1 % 115 32,4 % 0 0 % 

4. semester 355 165 46,6 % 20 5,6 % 55 14,5 % 115 32,4 % 0 0 % 

II. letnik 710 355 50 % 20 2,8 % 105 29,6 % 230 32,4 % 0 0 % 

          

5. semester 300 180 60 % 50 16,7 % 70 23,3 % 0 0 % 0 0 % 

6. semester 275 195 70,9 % 50 18,2 % 0 0 % 0 0 % 30 10,9 % 

III. letnik 575 375 65,2 % 100 17,4 % 70 12,2 % 0 0 % 30 5,2 % 

          

SKUPAJ 
1995 1055 52,9 % 120 6 % 330 16,5 % 460 23,1 30 1,5 % 

 

      
4. 5. d. Delež praktičnega usposabljanja v programu, način izvedbe 

 
 

Študijski program ne predvideva praktičnega usposabljanja kot samostojne učne enote.  
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4. 5. e. Vertikalna in horizontalna povezanost predmetov  
 

Program temelji na močni vertikalni in horizontalni povezanosti predmetov, ki jih dopolnjujejo 
izbirni predmeti. Slednji so organizirani v dva sklopa: Predmeti iz starejše zgodovine in 
Predmeti iz novejše in sodobne zgodovine. V predmetniku programa Univerzitetni študijski 
program prve stopnje Zgodovina zajema vsak od teh dveh sklopov naslednje predmete: 
Kulturna zgodovina, Gospodarska zgodovina, Vojaška zgodovina, Zgodovina migracij, 
Cerkvena zgodovina in Zgodovina vsakdanjega ţivljenja.  

 
V posameznem semestru potekajo predavanja v obveznih predmetih in izbirnih predmetih, 
ki se dopolnjujejo, znanje iz predmetov in semestra pa je podlaga za uspešno delo pri 
predmetih v semestrih, ki sledijo. Vertikalne in horizontalne povezave so kompleksne. To je 
temeljna lastnost obravnavanega študija, namreč nobene entitete se ne da obravnavati 
ločeno od ostalih.  
 
Izbirni predmeti so v vseh šestih semestrih, in sicer do tretjega semestra predmeti iz 
starejše zgodovine, od četrtega naprej pa predmeti iz novejše in sodobne zgodovine. 
Predmet Zaključni diplomski seminar je v šestem semestru, ki vključuje diplomsko 
seminarsko nalogo in njen zagovor. 
  
Vsi obvezni predmeti so temeljni predmeti. Povezujejo se horizontalno in vertikalno po 
posameznih letnikih. Vsi izbirni predmeti pa se povezujejo horizontalno z obveznimi 
predmeti. 
 
1. letnik 
 
Glavna vertikalna povezava je povezava med posameznimi predmeti v prvem in drugem 
semestru (zgodnje civilizacije, grška in rimska zgodovina, evropska zgodovina srednjega 
veka, današnji slovenski prostor v prazgodovini, v antiki ter v srednjem veku). Vertikalna 
povezava je prav tako pri predmetih Nemščina I-II in Latinščina I-II (v prvem in drugem 
semestru). Vzporedno poteka horizontalna povezava med obveznimi predmeti in izbirnimi 
predmeti iz starejše zgodovine. 
  
2. letnik 
 
Glavna časovna horizontalna povezava je povezava med posameznimi predmeti v tretjem 
semestru (zgodovina slovenskega prostora zgodnjega novega veka z neevropsko 
zgodovino zgodnjega novega veka), evropska zgodovina 19. stoletja, slovenska zgodovina 
19. stoletja, neevropska zgodovina 19. stoletja, zgodovina Balkana 19. stoletja v tretjem in 
četrtem semestru, prav tako pa tudi vertikalna povezava med tretjim in četrtim semestrom. 
Vertikalno si sledita predmeta Nemščina III-IV in Latinščina III-IV iz tretjega v četrti 
semester, horizontalno pa obvezne predmete dopolnjujejo izbirni predmeti (iz starejše in 
novejše in sodobne zgodovine zgodovine). Predmet Temeljne zgodovinske vede (tretji 
semester) se vertikalno navezuje (razvoj »sobivanja« zgodovine z ostalimi humanističnimi 
znanostmi). Predmet Proseminar iz novejše zgodovine (četrti semester) je vertikalno 
nadaljevanje predmeta Proseminar iz starejše zgodovine (drugi semester).   
 
3. letnik 
 
Glavna časovna horizontalna povezava je povezava med posameznimi predmeti v petem 
semestru (slovenska zgodovina 1914-1941, zgodovina Balkana 1914-1941, neevropska 
zgodovina 1914-1941, evropska zgodovina 1914-1939). Horizontalno se navezujejo na te 
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predmete tudi izbirni predmeti iz novejše in sodobne zgodovine. V šestem semestru so 
horizontalno povezani predmeti evropska zgodovina po 1939, slovenska zgodovina po 
1941, neevropska zgodovina po 1941, balkanska zgodovina po 1941. Horizontalno se 
navezujejo predmeti iz sklopa iz novejše in sodobne zgodovine. Peti in šesti semester sta 
medsebojno vertikalno povezana po posameznih predmetih. Vertikalno so povezani tudi 
Proseminar iz sodobne zgodovine ter predmeti iz sklopa iz novejše in sodobne zgodovine. 
V 6. semestru se izbirni predmeti, ki jih izbere študent, horizontalno povezujejo z zaključnim 
diplomskim seminarjem.  
 

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 ter samostojno delo študenta. 

 
 

  
Skupaj 
org. ure 

Pred. 
(ure) 

Seminar 
(ure) 

Sem. 
vaje (ure) 

Lek. vaje 
(ure) 

Teren. 
vaje (ure) IDU (ure) 

Samost. 
delo 

študenta 
(ure) 

Skupaj 
(ure) 

I. letnik 710 325 0 155 115 0 0 1090 1800 

II. letnik 710 355 20 105 115 0 0 1090 1800 

III. letnik 575 375 100 70 0 0 30 1225 1800 

Skupaj 1995 1055 120 330 230 0 30 3405 5400 

 
 
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 št. 4) 

  
Podlago za odločitev pristojnega organa za ECTS daje Statut Univerze v Mariboru, kjer je v 

93. členu določeno, da Univerza v Mariboru izvaja in razvija kreditni sistem študija skladno z 

določili Zakona o visokem šolstvu z merili, ki jih sprejme Svet RS za visoko šolstvo in 

priporočili Evropske unije. V 3. in 4. členu osnutka Pravilnika o ECTS kreditnem sistemu 

študija na Univerzi v Mariboru pa so določena podrobnejša določila o določitvi koordinatorja 

ECTS. 

 
Vsa dokazila in obrazci so v prilogi 4. 
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4. 6.  Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa 
 
Vpisni pogoji 
 
V univerzitetni enopredmetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:  

a) kdor je opravil maturo; 
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz 

petega maturitetnega predmeta; priporočamo, da je izbrani predmet zgodovina; 
c) kdor je končal gimnazijo oziroma katerikoli štiriletni srednješolski program po 

študijskih programih pred 1. 6. 1995. 
 
Postopek v primeru, če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa 
 
Če število prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, presega število 
razpisanih mest, se kandidati razporedijo glede na naslednja merila: 
  
a) in c) kandidati, ki so opravili maturo: 

 splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu: 60%; 

 splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku: 40%. 
  
b) kandidati, ki so opravili poklicno maturo: 

 splošni uspeh pri poklicni maturi: 40%; 

 splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku: 40%. 

 uspeh pri petem maturitetnem predmetu: 20%. 
 

Vpisna mesta 
 
        Redni    Izredni 
Univerzitetni enopredmetni študij Zgodovina                  30    20 (min 15) 
 
4. 7.   Določbe o uporabi oz. konkretizaciji meril za priznavanje znanja in spretnosti,  
pridobljenih pred vpisom v program  

 
Študentom se v procesu izobraţevanja na 1. stopnji lahko priznajo znanja in spretnosti,  
pridobljene pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraţevanja, ki jih študent izkaţe 
s spričevali in drugimi listinami. Obseg in vsebina vloţenega dela se ovrednotita po 
sistemu ECTS točk do največ 15 ECTS, ki lahko nadomestijo primerljive obveznosti po 
predvidenem študijskem programu univerzitetnega enopredmetnega študija Zgodovina.  
 
Študentom se v procesu izobraţevanja na 1. stopnji prizna izpolnjevanje obveznosti na 
osnovi predloţenih listin iz naslova neformalnega izobraţevanja oz. opravljenega 
strokovnega dela (članki in druga avtorska dela). Obseg in vsebina vloţenega dela se 
ovrednotita po sistemu ECTS do največ 10 ECTS, ki lahko nadomestijo obveznosti pri 
izbirnih predmetih študijskega programa. 
 
Vloge za priznanje znanj, pridobljenih pred vpisom v program, bo Filozofska fakulteta 
obravnavala v skladu s predpisi. 
 
Kandidat poda vlogo za priznavanje znanj in spretnosti Komisiji za študijske zadeve 
fakultete. Komisija za mnenje zaprosi Oddelek za zgodovino in nato izda sklep, ki je v 
skladu s predlogom Oddelka za zgodovino. 
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4. 8.   Načini ocenjevanja 
 
Sklepne oblike preverjanja znanja so določene s študijskim programom, in sicer v učnih 
načrtih posameznih predmetov in v pravilih o izdelavi in zagovoru diplomskega 
seminarja. Preverjanje in ocenjevanje znanja študentov bo potekalo na naslednje načine: 
 
- aktivno sodelovanje na seminarjih in vajah; 
- aktivno sodelovanje pri skupinskem delu; 
- ocena pisnega in/ali ustnega izpita; 
- predstavitev seminarske naloge; 
- skupinski seminarski projekt; 
- izdelava in zagovor diplomske seminarske naloge v okviru diplomskega seminarja. 
 

Pri ocenjevanju upoštevajo visokošolski učitelji splošna pravila ocenjevanja, ki jih določi 
Senat Filozofske fakultete in drugi pravilniki Univerze v Mariboru. 
 
 

4. 9.   Pogoji za napredovanje po programu 
 

 za napredovanje v 2. letnik: zbranih 45 ECTS z opravljenimi izpiti iz predmetov: 
Historiografski praktikum, Zgodovina zgodnjih civilizacij, Grška zgodovina, Rimska 
zgodovina in slovenski prostor v antiki, Evropska zgodovina srednjega veka, Zgodovina 
slovenskega prostora v srednjem veku, Neevropska zgodovina srednjega veka, 
Latinščina I in II ter Nemščina I in II.  

 Seminarske naloge in izpiti se ocenjujejo s številčno oceno od 1 do 10. Pozitivno 
ocenjena seminarska naloga je predpogoj za opravljanje izpita. 

 

 za napredovanje v 3. letnik: opravljeni vsi izpiti iz predmetov prvega letnika in zbranih 46 
ECTS z opravljenimi izpiti iz predmetov 2. letnika: Zgodovina slovenskega prostora v 
zgodnjega novega vek, Evropska  zgodovina zgodnjega novega veka, Neevropska 
zgodovina zgodnjega novega veka, Evropska  zgodovina 19. stoletja (1789-1914), 
Slovenska zgodovina 19. stoletja (1790-1914), Zgodovina Balkana 19. stoletja, 
Neevropska zgodovina 19. stoletja, Temeljne zgodovinske vede, Latinščina III in IV ter 
Nemščina III in IV. 

 Seminarske naloge in izpiti se ocenjujejo s številčno oceno od 1 do 10. Pozitivno 
ocenjena seminarska naloga je predpogoj za opravljanje izpita. 

 

 obveznosti do zagovora zaključnega diplomskega seminarja: izpolnjenih 174 ECTS.  
 

 
Ponavljanje letnika in pogoji za ponavljanje letnika, sprememba študijske smeri: 

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

študijsko smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu oziroma 

smeri. Ponavljanje letnika je moţno v primerih, ki jih opredeljuje statut Univerze v Mariboru, 

če študent izpolni obveznosti zadnjega redno vpisanega letnika v obsegu najmanj 30 ECTS 

točk. Letnik lahko ponavlja tudi študent, ki je opravil študijske obveznosti vpisanega letnika v 

manjšem obsegu od 30 kreditnih točk, če so nastopili upravičeni razlogi, ki so določeni s 

statutom Univerze v Mariboru. Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve FF 

UM na osnovi pisne vloge študenta in predloţenega pisnega dokazila o opravičljivih 

razlogih, opredeljenih s statutom Univerze v Mariboru. 
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Napredovanje pod izrednimi pogoji: 

Študentu, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik in ima za to upravičene 

razloge, lahko Komisija za študijske zadeve FF UM na njegovo prošnjo izjemoma odobri 

vpis v višji letnik in določi rok, v katerem mora manjkajoče obveznosti izpolniti. Upravičeni 

razlogi so določeni v Statutu Univerze v Mariboru. 

Podaljšanje statusa študenta: 

Študentom, ki se hkrati izobraţujejo po dveh ali več študijskih programih, študentom, ki 

imajo status vrhunskega športnika, študentom, ki so izjemno aktivni na kulturnem in 

humanitarnem področju in študentom, ki imajo druge upravičene razloge (materinstvo, 

bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, 

vojaške obveznosti, izjemne socialne in druţinske okoliščine, izobraţevanje v tujini, aktivno 

delo v organih univerze oz. članice univerze), pa niso diplomirali v dvanajstih mesecih po 

zaključku zadnjega semestra ali se med študijem niso vpisali v naslednji letnik, se lahko 

status študenta podaljša, vendar največ za eno leto. Študentke, ki v času študija rodijo, 

imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega ţivorojenega 

otroka. O podaljšanju statusa študentom odloča Komisija za študijske zadeve (KŠZ) FF UM. 

 
Svetovanje in usmerjanje med študijem 
 
Da bi bilo napredovanje v višje letnike čim bolj uspešno, ima Oddelek za zgodovino FF UM 
ţe sedaj razvit uspešen sistem tutorstva in študentskega, medgeneracijskega, tutorstva. 
Sistemu tutorjev in tutorskega vodenja, svetovanja in usmerjanja študentov bomo tudi v 
bodoče posvečali veliko pozornost.  
 
Poročila tutorjev bo Oddelek za zgodovino FF UM obravnaval dvakrat letno in sprejel 
natančna navodila za bodoče delo. 
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4. 10. Določbe o prehodih med programi  
 
1. Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje 
 
Prehodi med programi so moţni skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode 
med študijskimi programi in drugimi predpisi.  
 
Prehodi UN 
 
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Filozofske fakultete in 
drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi 
programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za 
pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih 
študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, 
preidejo v nov program, pod enakimi pogoji kot študenti novih programov. 
 
1. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz 
(bolonjskih) univerzitetnih študijskih programov prve stopnje 
Študentom univerzitetnih študijskih programov FF in sorodnih univerzitetnih študijskih 
programov prve stopnje (pedagoški ali nepedagoški programi s področja vseh humanističnih 
ved), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske programe FF se določijo manjkajoče 
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo diplomirati na novem programu.  
 
2. Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS 
leta 2004) in iz (bolonjskih) visokošolskih strokovnih študijskih programov prve 
stopnje 
Študenti visokošolskih strokovnih programov FF in sorodnih visokošolskih strokovnih 
študijskih programov prve stopnje (pedagoški ali nepedagoški programi s področja vseh 
humanističnih ved), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe prve 
stopnje lahko na podlagi predloţenih dokazil preidejo v ustrezni letnik univerzitetnih 
programov FF. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če ţelijo 
diplomirati na novem programu. 
 
3. Prehodi iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994 Diplomanti 
višješolskih programov (pedagoški ali nepedagoški programi s področja vseh humanističnih 
ved), sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij in imajo 3 leta delovnih 
izkušenj lahko preidejo v 3. letnik. KŠZ FF UM določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo 
opraviti, če ţelijo diplomirati na 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 praviloma izvajala na sedeţu Filozofske fakultete. 

 
Izredni študij se bo izvajal, če bo v prvi letnik prijavljenih najmanj 15 študentov. Izredni 
študij se izvaja v naslednjem obsegu rednega študija: 1/3 izvedba predavanj, 
seminarjev, seminarskih vaj. 
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4. 12. Pogoji za dokončanje študija 
 
Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti ter 
uspešno zagovarja diplomski seminar in tako skupno zbere vseh 180 ECTS. 
 

4. 13. Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 
 
Program ne vsebuje posameznih delov. 
 

4. 14. Navedba strokovnega oz. znanstvenega naslova 
 
V skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih pridobi študent po opravljenih 
vseh obveznostih na Univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Zgodovina 
strokovni naziv: 

 

Diplomirani zgodovinar (UN) oziroma  
Diplomirana zgodovinarka (UN)   

Skrajšano za oba – dipl. zgod. (UN) 
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5. Podatki o izpolnjenih kadrovskih pogojih za izvajanje programa  
 

5. 1.  Podatki o izpolnjenih kadrovskih pogojih za izvajanje študijskega programa 
 

- Program bodo izvajali habilitirani visokošolski učitelji Filozofske fakultete Univerze v 
Mariboru s pomočjo habilitiranih pogodbenih sodelavcev.  

 

Ime in priimek z 
znanstvenim nazivom 

Naziv in področje 
habilitacije 

Mesto stalne zaposlitve 

dr. Tone Ravnikar doc. za zgodovino 
srednjega veka 

Univerza v Mariboru  
Filozofska fakulteta 

dr. Matjaţ Klemenčič red. prof. za novejšo 
zgodovino in sodobno 
zgodovino 

Univerza v Mariboru  
Filozofska fakulteta 

dr. Franc Rozman red. prof. za slovensko 
zgodovino in zgodovino 
juţnoslovanskih narodov 
od srede 18. stol. do 
1918 

Univerza v Mariboru  
Filozofska fakulteta 

dr. Darko Friš red. prof. za sodobno 
zgodovino 

Univerza v Mariboru  
Filozofska fakulteta 

dr. Jera Vodušek Starič red. prof za sodobno 
zgodovino 

Univerza v Mariboru  
Filozofska fakulteta 

dr. Andrej Hozjan doc. za zgodovino 
novega veka  

Univerza v Mariboru  
Filozofska fakulteta 

dr. Janez Marolt izr. prof. za zgodovino 
starega veka 

Univerza v Mariboru  
Filozofska fakulteta 

dr. Dragan Potočnik doc. za sodobno 
zgodovino, za didaktiko 
zgodovine in za 
druţboslovje na 
razrednem pouku 

Univerza v Mariboru  
Filozofska fakulteta 

dr. Andrej Rahten izr. prof. novejšo in 
sodobno zgodovino 

ZRC SAZU  

dr. Aleš Maver Asistent za latinščino Univerza v Mariboru  
Filozofska fakulteta 

Miran Jarc Predavatelj tujega jezika 
(nemščina, angleščina) 

Univerza v Mariboru  
Filozofska fakulteta 

dr. Tomaţ Kladnik doc. za sodobno 
zgodovino 

MORS 

 
Priloga št. 5 vsebuje: obrazec št. 4, izjave nosilcev, sklepe o izvolitvah v naziv, soglasja za 

sodelavce,ki bodo sodelovali dopolnilno ali po podjemni pogodbi, reference nosilcev 
programa in  podatke o nosilcih, ki so v postopku izvolitve v naziv visokošolskega 
učitelja. 

 
5. 2. Podatki o izpolnjenih materialnih pogojih za izvajanje programa  
 

Priloga 6 vsebuje: 

 uporabno dovoljenje, 

 izpis iz zemljiške knjige, 
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 opis prostorov, iz katerega je razvidno, da zavod glede na predvideno število vpisanih 
študentov razpolaga z ustrezno velikimi in opremljenimi prostori (predavalnice, kabineti 
itd.), knjiţnico ter opremo. 

 
6. Dokazila o izpolnjenih pogojih za izvedbo praktičnega usposabljanja 
 

Program ne predvideva praktičnega usposabljanja. 
 

7.   Zaposljivost diplomantov 
  
7. 1. Podatki o moţnostih zaposlovanja diplomantov 
 
Diplomanti Univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Zgodovina imajo široke 
moţnosti zaposlitve. 
 
Diplomanti bodo lahko: opravljali različna dela v muzejih (muzejski tehnik, restavratorski 
tehnik, muzeolog), arhivih (dokumentalist, arhivski tehnik, restavratorski tehnik), v medijih 
(poročevalci, moderatorji, napovedovalci …), v zaloţbah (uredniki …), v turizmu, v 
ustanovah znotraj druţbenih in gospodarskih dejavnosti (zgodovina in tradicija podjetij). 
Diplomanti se lahko aktivno vključujejo tudi v poklice v politiki.  
Raznolikost znanja, ki ga ponuja program, kaţe, da bodo diplomanti lahko uspešni  v  
poklicni  karieri – v drţavnih in zasebnih sluţbah. Nabor poklicev smo pregledali po 
Standardni klasifikaciji poklicev (SKP) po šifrah kategorij glede na deskriptorje, in sicer kot 
kaţejo primeri v Prilogi 1. 
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PRILOGA 1: 

VIR: Statistični urad Republike Slovenije, http://www.stat.si 

Šifra 
kategorije  Deskriptor  

244 
STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE DRUŢBENIH 
VED 

2443  
Filozofi/filozofinje,  
zgodovinarji/zgodovinarke 

2443.04 Zgodovinar/zgodovinarka  

                  
414 URADNIKI/URADNICE V KNJIŢNICAH, ARHIVIH ipd. 

                
4141 Uradniki/uradnice v knjiţnicah, arhivih ipd. 

 4141.00 Uradniki/uradnice v knjiţnicah, arhivih ipd., n.o. 
 

Pri sluţbi za analitiko CS ZRSZ smo pridobili podatke, ki veljajo za aktualne potrebe 
delodajalcev ter stanje brezposelnih oseb za strokovni profil prof. zgodovine oz univ. dipl. 
zgodovinar in sicer za leto 2005 ter prvo polletje 2006. Podatki za pedagoško in 
nepedagoško smer v njihovih sklopih niso ločeni. Nanašajo se na: 

– prijavljene potrebe delodajalcev v letu 2005 in v prvem polletju letošnjega leta ter  

– na stanje brezposelnih oseb ob koncu leta 2005 in ob koncu junija 2006.  

Pri razlagi podatkov upoštevajte, da se okrog 85 % potreb po teh kadrih nanaša na 
zaposlitve za določen čas. Podatki so zajeti v Prilogi 2. 
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PRILOGA 2: 
 
Registrirane brezposelne osebe in potrebe po delavcih na področju Območne sluţbe 
Maribor na posameznih izobrazbenih področjih 

 

Naziv strokovne izobrazbe oz. 
področja 

Potrebe po delavcih (v obdobju) 
Registrirano brezposelne 

osebe (stanje na dan) 

januar - december 
2005 

januar - junij 
2006 

31.12.2005 31.06.2006 

Profesor zgodovine (78063) 24 8 10 16 

Univerzitetni diplomirani 
zgodovinar (78311) 3 1 1 4 

 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje, OE Maribor (pridobljeno 14. 10. 2006) 
 

Na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport smo poiskali podatke o brezposelnosti 
diplomantov študijskih programov zgodovine v obdobju 1999–2005. Profesorji zgodovine in 
univ. dipl. zgodovinarji so na tej listi sicer prisotni, vendar v primerjavi z drugimi 
druţboslovnimi panogami v zelo majhnem številu. To kaţe na potrebo po kadru, ki se bo 
izobraţeval v okviru predlaganega programa. 
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Ministrstvo za šolstvo in šport  
Eurydice Slovenija  

 
Ste tu: Izhodiščna stran > Statistični podatki > Registrirana brezposelnost > Po regijah, stopnji in skupinah poklicne oz. strokovne 
izobrazbe  
 
 
Število registrirano brezposelnih v letih 1999-2005 (stanje 31. decembra) 
Območna sluţba ZRSZZ: Maribor  
(Upr. enote: Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše, Slovenska Bistrica) 
Stopnja: 7 - Skupina: 80 - Vzgojitelji in učitelji  
 

 
 
78063 - PROFESOR ZGODOVINE 
Leto SKUPAJ do 18 let nad 18-25 nad 25-30 nad 30-40 nad 40-50 nad 50-60 nad 60 let 

 VSI Ţen. VSI Ţen. VSI Ţen. VSI Ţen. VSI Ţen. VSI Ţen. VSI Ţen. VSI Ţen. 
1999    5 2 - - - - 4 2 1 - - - - - - - 
                 

2000    1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - 
                 

2001    3 1 - - - - 2 1 1 - - - - - - - 
                 

2002    10 5 - - - - 5 2 5 3 - - - - - - 
                 

2003    7 2 - - - - 2 1 5 1 - - - - - - 
                 

2004    10 5 - - - - 4 1 6 4 - - - - - - 
                 

2005    10 6 - - - - 3 - 5 5 1 - 1 1 - - 
 
Vir podatkov: Zavod RS za zaposlovanje 1997-2005, redne letne obdelave (PN-1/POKL)  
Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe: Zavod RS za zaposlovanje, 2000-2005 
Predelava za splet: Andrej Ţiţmond, MŠŠ - Urad za razvoj šolstva 
Pripombe, mnenja, pojasnila: andrej.zizmond@gov.si  
 
V soboto, 14. oktobra 2006 ob 12.17 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurydice.org/
http://www.mss.gov.si/
http://www.mszs.si/eurydice/default.htm
http://www.mszs.si/eurydice/posvet/posvet.htm
http://www.mszs.si/eurydice/posvet/stat_brezposelni.htm
mailto:andrej.zizmond@gov.si
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Ministrstvo za šolstvo in šport  
Eurydice Slovenija  

 
Ste tu: Izhodiščna stran > Statistični podatki > Registrirana brezposelnost > Po nazivu poklicne oz. strokovne izobrazbe  
 
Število registrirano brezposelnih v letih 1999-2005 (stanje 31. decembra) 
Območna sluţba ZRSZZ: Maribor  
(Upr. enote: Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše, Slovenska Bistrica) 
Stopnja: 7 - Skupina: 83 – Druţboslovci 
 

 
 
78311 - UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI ZGODOVINAR 
Leto SKUPAJ do 18 let nad 18-25 nad 25-30 nad 30-40 nad 40-50 nad 50-60 nad 60 let 

 VSI Ţen. VSI Ţen. VSI Ţen. VSI Ţen. VSI Ţen. VSI Ţen. VSI Ţen. VSI Ţen. 
1999    1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 
                 

2000    2 2 - - - - 2 2 - - - - - - - - 
                 

2001    2 2 - - - - 1 1 1 1 - - - - - - 
                 

2002    2 1 - - - - 2 1 - - - - - - - - 
                 

2004    1 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - 
                 

2005    1 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - 
 

Vir podatkov: Zavod RS za zaposlovanje 1997-2005, redne letne obdelave (PN-1/POKL)  
Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe: Zavod RS za zaposlovanje, 2000-2005 
Predelava za splet: Andrej Ţiţmond, MŠŠ - Urad za razvoj šolstva 
Pripombe, mnenja, pojasnila: andrej.zizmond@gov.si  
 
V soboto, 14. oktobra 2006 ob 12.08 
 

http://www.eurydice.org/
http://www.mss.gov.si/
http://www.mszs.si/eurydice/default.htm
http://www.mszs.si/eurydice/posvet/posvet.htm
http://www.mszs.si/eurydice/posvet/stat_brezposelni.htm
mailto:andrej.zizmond@gov.si
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7.2.  Mnenje panoţne in gospodarske zbornice, resornega ministrstva, drugih 
relevantnih  zdruţenj delodajalcev o predlaganem študijskem programu  

 
Podporo in mnenja predlaganim programom je podalo več kompetentnih institucij, njihove 
izjave prilagamo. 
 
Iz prilog je razvidno, da je bila potreba po Filozofski fakulteti v Mariboru in po prenovljenih 
programih zgodovine ţe dolgo prisotna, zato jo potencialni delodajalci tudi podpirajo. 
 
Podporo so izrazili: 
- Univerzitetna knjiţnica Maribor, 
- RTV Slovenija, Regionalni RTV-center Maribor, 
- Zaloţba Pivec, 
- Študentska zaloţba Litera, 
- Pokrajinski muzej Maribor, 
- Pokrajinski arhiv Maribor. 
- Zgodovinski arhiv Celje 
- Muzej novejše zgodovine Celje 
- Skupnost muzejev Slovenije 
- Pokrajinski Muzej Murska Sobota 
 
Pridobljena mnenja so priloţena v Prilogi 8. 
 

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 

 
Opis  uporabljenih  podatkov  za  izračune      
 
Pri izračunu sredstev za izvajanje študijskih programov na FF univerzitetni program 
Zgodovina smo uporabili podatke Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
(MVŠZT) – Izračun letnih sredstev UM za leto 2005 (LSZ2005 s podatki za ţe delujoče 
fakultete in šole) in leto 2006 ter oceno gibanja števila vpisanih študentov in diplomantov v 
letih 2008 – 2012. 
 
Za izračun sredstev FF Zgodovina UNI program smo uporabili naslednja izhodišča:  

- Uredba ne določa modela financiranja za bolonjske programe. 
- Predvidevamo, da fakulteta ne bo dobila od ministrstva nova sredstva za doto za 

Univerzitetni enopredmetni študijski program Zgodovina.   

- Za oceno višine predvidenih letnih sredstev, ki bodo namenjeni novemu programu od 
obstoječe dote fakultete, smo uporabili deleţ točk za izračun LIV – LNSZ in jih 
pomnoţili s celotno vrednostjo LIV-a za leta 2008,  2009, 2010, 2011 in 2012  (100 
% LIV).  

- Izračune LIV2007 do LIV2008 smo korigirali s faktorjem k, ki ga vsako leto določi vlada 
v skladu s 68. členom Uredbe. Predvidevamo, da bo to povečanje do 5% za celotno 
obdobje. Letna izhodiščna vrednost 2006 - LIV2006 = 267.848,92 sit    

- LIV2012,   LIV2011,   LIV2010  in  LIV2009  so enaki  LIV2008. 
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- Letna izhodiščna vrednost 2005 - LIV2005 = 261.383,72 sit    

- Letna izhodiščna vrednost 2006 - LIV2006 = 267.848,92 sit    

- Letna izhodiščna vrednost 2007 - LIV2007 = 1.172,48 EUR  (LIV2006 +  4,9 %)  

- Letna izhodiščna vrednost 2008 - LIV2008 = 1.231,11 EUR   (LIV2007 +  5,0 %) 

- Letna izhodiščna vrednost 2009 - LIV2009 = 1.231,11 EUR   (LIV2008 +  0,0 %)  

- Predvideno število diplomantov (D) so določili na šoli – fakulteti.   

- Uteţ (Ud) za diplomante UNI programa je 3.   

- V izračunu za leta 2008 do 2012 bomo upoštevali načrtovano gibanje števila vpisanih 
študentov.   

- Za izračun deleţa diplomantov UNI programa v financiranju fakultete smo uporabili 
razmerje med številom študentov in diplomantov 0,20. 

- Faktor študijske skupine f(s) je 1,75.  

 

Letna sredstva za visokošolski zavod (LSZ) smo izračunali ob upoštevanju letne 
izhodiščne vrednosti (LIV), vsote števila študentov (Š) in z uteţjo (Ud) pomnoţenega 
števila diplomantov (D) ter faktorja študijske skupine f(s) v katero spada šola - fakulteta.   
 
LSZ = LIV * ∑ ((Š + D * Ud) * f(s)). 
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Izračuni 
 
 
Izračuni so narejen na osnovi priredbe določil Uredbe pristojnega ministrstva.   
 
 
LIV 2005  (sit) 261.383,72 
LIV 2006  (sit) 267.848,92 
k 2007 4,90% 
k,2008 5,00% 
LIV 2007  (EUR)  1.172,48 

LIV 2008  (EUR) 1.231,11 

LIV 2009  (EUR) 1.231,11 

LIV 2010  (EUR) 1.231,11 

LIV 2011  (EUR) 1.231,11 

LIV 2012  (EUR) 1.231,11 

Ud(UNI) 3,00 
F(s)    1,75 
 
 
 
 
Izračuni v EURO 
 
 
 
FF – Zgodovina         UNI    2008  
število študentov  8 
deleţ števila diplomantov 2 
točke za izračun LIV-a  2008  24,50 
 EURO 

LNS FF  zgo   bruto 2008 9.049,00 

LSZ FF  zgo   bruto 2008 30.162,46 

LSZ FF  zgo   neto  2008  28.744,82 

 
 
  
 
FF – Zgodovina        UNI    2009  
število študentov  36 
število diplomantov 7 
točke za izračun LIV-a  2009  99,75 
 EURO 
LNS FF  zgo   bruto 2009 36.841,00 

LSZ FF  zgo    bruto 2009 122.802,96 

LSZ FF  zgo   neto   2009  117.031,22 

 
 
FF – Zgodovina       UNI    2010  
število študentov  59 
število diplomantov 12 
točke za izračun LIV-a  2010  166,25 
 EURO 

LNS FF  zgo  bruto 2010 61.401,00 

LSZ FF  zgo   bruto 2010 204.670,94 

LSZ FF  zgo   neto  2010  195.051,41 
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FF – Zgodovina      UNI    2011  
število študentov  74 
število diplomantov 15 
točke za izračun LIV-a  2011  208,25 
 EURO 

LNS FF  zgo  bruto 2011 76.913,00 

LSZ FF  zgo  bruto 2011 256.377,45 

LSZ FF  zgo   neto  2011  244.327,71 

 
 
 
FF – Zgodovina     UNI    2012  
število študentov  74 
število diplomantov 18 
točke za izračun LIV-a  2012  224,00 
 EURO 

LNS FF  zgo  bruto 2012 82.730,00 

LSZ FF  zgo  bruto 2012 275.767,39 

LSZ FF  zgo   neto  2012  262.806,32 
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10.  Evalvacijski postopki programa 
 
Univerzitetni študijski program prve stopnje Zgodovina 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 predloţeni dekanu fakultete. Anketirani 
pedagoški delavci bodo o rezultatih študentske ankete pisno obveščeni.  
 
Visokošolski učitelji in sodelavci, ki bodo ocenjeni z najniţjimi 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 sproţitev 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:               Podpis odgovorne osebe4  
 
24. 05. 2007 
                                         V.d. dekana FF: red. prof. dr. Marko JESENŠEK 
 
 
                                         Rektor UM: red. prof. dr. Ivan ROZMAN   

                                            
4
 Podpis dekana članice in rektorja univerze oziroma podpis dekana samostojnega visokošolskega zavoda. 
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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 drţav; če gre za regulirane 

poklice, pa tudi sklic na ustrezno direktivo EU, 

4) Točka 4. 5. h.: 

a. statut visokošolskega zavoda
5
,  

b. predstavitveni zbornik
6
, 

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 št. 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 panoţne gospodarske zbornice, resornega ministrstva, zdruţenj delodajalcev, 

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

10) Učni načrti predmetov 

11)  Podatki o vpisu na Filozofsko fakulteto 

12) Program vseţivljenskega učenja 

  

 

                                            
5
 Priložite ustrezne člene iz statuta. 

6
 Za točke 4. b. do 4. e. priložite osnutke obrazcev. 


