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Študijski program je pripravljen
po Bolonjski deklaraciji. Prvostopenjski študijski program traja 3
leta (180 KT po ECTS).
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ARHEOLOGIJA
UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Diplomanti in diplomantke študijskega programa pridobijo
mednarodno primerljiva temeljna
znanja s področja arheologije. Ta
jim omogočajo prepoznavanje arheoloških virov, njihovo osnovno
funkcionalno, časovno, prostorsko in kulturno ovrednotenje ter
kritično uporabo strokovne in
znanstvene arheološke literature.
Z osvojenim znanjem je diplomant oz. diplomantka prvostopenjskega študijskega programa Arheologija usposobljen oz.
usposobljena za opravljanje pomožnih in strokovno tehničnih
nalog v muzejih in na zavodih
za varstvo kulturne dediščine

pa tudi v drugih kulturnih ustanovah in javnih službah, medijih ter gospodarskih družbah
na področju kulture, dediščine,
turizma in prostorskega planiranja. Osnovno poznavanje in
obvladovanje metod in tehnik arheološkega terenskega, poterenskega in laboratorijskega dela
ter dokumentacijskih postopkov
mu oz. ji omogoča, da uspešno
sodeluje kot tehnični sodelavec
oz. sodelavka pri terenskih in
poterenskih arheoloških raziskavah ter v projektih evidentiranja,
varovanja, vrednotenja, predstavljanja in promocije (arheološke)
kulturne dediščine.

Prvostopenjski študijski program
Arheologija študente in študentke
pripravlja na nadaljevanje študija
arheologije na drugi stopnji. Posebej smiselno se povezuje z drugostopenjskim magistrskim študijskim programom Arheologija
na Filozofski fakulteti Univerze v
Ljubljani, saj sta zasnovana tako,
da skupaj ponujata zaokroženo in
celovito izobraževanje strokovnjakov arheologov, kar najbolje
usposobljenih za delo v arheoloških institucijah. Gre za študijski
program nacionalnega pomena,
ki skrbi za kvalitetno izobrazbo
vseh temeljnih arheoloških strokovnih profilov in razvoj vseh
ključnih disciplinarnih področij.
Posebnega pomena je usposabljanje za izvajanje primarnih, terenskih in drugih, raziskav, ki poteka
v obliki terenskega in projektnega pouka v sklopu različnih učnih
enot in je integrirano v dejanske
raziskave arheoloških najdišč,
podatkov in gradiva.

LIK DIPLOMANTA

VPISNI POGOJI
V študijski program Arheologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani
predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.

ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO KANDIDATI IZ TOČKE a) IZBRANI GLEDE NA:
SPLOŠNI USPEH PRI SPLOŠNI MATURI

60 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

30 %

USPEH IZ ENEGA OD PREDMETOV PRI SPLOŠNI MATURI:
GEOGRAFIJA, ZGODOVINA, UMETNOSTNA ZGODOVINA, LATINŠČINA ALI DRUGI TUJI JEZIK

10 %

KANDIDATI IZ TOČKE b) IZBRANI GLEDE NA:
SPLOŠNI USPEH PRI POKLICNI MATURI

75 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

25 %

KANDIDATI IZ TOČKE c) IZBRANI GLEDE NA:
SPLOŠNI USPEH PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

60 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

40 %

Diplomanti in diplomantke študijskega programa Arheologija
se bodo lahko zaposlovali v različnih raziskovalnih, kulturnih,
spomeniškovarstvenih ustanovah
– predvsem muzejih in zavodih
za varstvo kulturne dediščine –
in v podjetjih, ki opravljajo tržne
storitvene dejavnosti s področja
arheologije. Usposobljeni bodo
za opravljanje del, povezanih z
dokumentacijo in arhiviranjem
ter raznih pomožnih oz. strokovno
tehničnih nalog kot tehnični sodelavci pri terenskih arheoloških
dejavnostih in projektih evidentiranja, varovanj, vrednotenja in
promocije arheološke kulturne
dediščine.

Zaposlovali se bodo lahko tudi v
kulturnih in umetniških uredništvih različnih medijev in založb
ali pa opravljali poklic svetovalca
za kulturnoumetniške programe.
Dokončani študijski program bo
diplomantom in diplomantkam
poleg tega omogočal tudi opravljanje različnih poklicev v turistični in kulturno-promocijski
dejavnosti.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA Z VPISOM
NA 2. STOPNJO
Končan študijski program predvideva možnost neposrednega vpisa
na magistrski študijski program
druge stopnje ARHEOLOGIJA.

Po končanem študiju si študenti
pridobijo strokovni naslov diplomirana arheologinja (UN) oz.
diplomirani arheolog (UN).
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ENOPR.

DVOPR.
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ENOPR.

ANGLISTIKA

•

•

PSIHOLOGIJA

•

ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

•

RUSISTIKA

ARHEOLOGIJA

•

SINOLOGIJA

BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA

•

ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

•

SLOVAKISTIKA

•

SLOVENISTIKA

DVOPR.

•
•
•
•

•

ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA

•

•

SOCIOLOGIJA

FILOZOFIJA

•

•

SOCIOLOGIJA KULTURE

•

SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

•

•

ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

•

FRANCISTIKA
GEOGRAFIJA

•

GERMANISTIKA

•

GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA

•

ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

•

JAPONOLOGIJA

•

•

JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI

•

KULTURE VZHODNE AZIJE

•

LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA

•

MEDJEZIKOVNO POSREDOVANJE

•

MUZIKOLOGIJA

•

NEMCISTIKA
PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA

•

UMETNOSTNA ZGODOVINA

•

•

ZGODOVINA

•

•

Katja Švarc, univ. dipl. arheol.

URADNE URE:
ponedeljek–petek 11.00–13.00
sreda 11.00–15.00
Zavetiška 5, I. nadstropje, soba 104
Telefon: 01 241 15 58

REFERAT ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
URADNE URE:
ponedeljek–petek 11.00–13.00
sreda 11.00–15.00
Telefon: 01 241 10 38/39/40/41
E-mail: studentski.referat@ff.uni-lj.si
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•
•

•

•

PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE

•

PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE

•
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•

TAJNIŠTVO ODDELKA:

A

•
•

POLONISTIKA
PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA

ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO
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