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Študijski program je pripravljen
po Bolonjski deklaraciji. Prvostopenjski študijski program traja tri
leta (180 KT po ECTS).
Program daje nujno potrebna
znanja in veščine za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Študentke in študentje prve stopnje
študijskega programa etnologija
in kulturna antropologija poleg

ETNOLOGIJA_2018_1.indd 1

splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo
specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti
ter omogočajo diplomantom in
diplomantkam zaposlovanje v
kulturnih, upravnih, vladnih in
nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na po-

dročjih, ki zadevajo poznavanje
procesov in sestavin vsakdanjega
življenja, na primer problematiko
življenja v ruralnih in urbanih
okoljih, komunikacij, medijev in
jezika, spolov, migracij, manjšin,
človekovih pravic, zdravstvene
kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture,
varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v
spomeniškem varstvu in muzejih,
dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd.
Posebna odlika študija etnologije
in kulturne antropologije je pridobitev usposobljenosti za terensko
delo in delo z ljudmi v različnih
kulturnih kontekstih.

VPISNI POGOJI
V študijski program 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, KANDIDATI IZ TOČK a), b) IN c) IZBRANI GLEDE NA:
SPLOŠNI USPEH PRI SPLOŠNI MATURI, POKLICNI MATURI OZIROMA ZAKLJUČNEM IZPITU

60 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

40 %

LIK DIPLOMANTA
Diplomant je usposobljen za
opravljanje splošnih in specifičnih strokovnih in administrativnih opravil v različnih kulturnih
in drugih institucijah. Diplomanti
se bodo lahko zaposlili v različnih dejavnostih na področju
humanistike, v prvi vrsti v tistih

institucijah, ki so že doslej zaposlovale etnologe in etnologinje ter
kulturne antropologe in antropologinje, to so nacionalni, pokrajinski, lokalni in tematski muzeji
ter muzejske zbirke, Zavod RS za
varstvo kulturne dediščine in različne kulturne institucije. Diplomanti in diplomantke študijskega
programa etnologija in kulturna
antropologija bodo lahko opravljali delo v različnih dokumentacijskih enotah zgoraj omenjenih
institucij ter se zaposlovali v vse
pomembnejših državnih in nevladnih institucijah za varovanje,
promocijo in upravljanje s kulturno dediščino. Usposobljeni bodo
tudi za neposredno delo z ljudmi
v najrazličnejših okoliščinah,
posebej v tistih kulturnih dejavnostih, ki izhajajo iz poznavanja
slovenske in evropskih tradicionalnih kultur.

mi, oglaševanja, ljubiteljske kulture, na poslovnem in upravnem
področju, v urbanizmu, založniški
dejavnosti, v medijih, turizmu ter
razvojnih projektih.

dobijo strokovni naslov diplomirana etnologinja in kulturna
antropologinja in … (UN) oz.
diplomirani etnolog in kulturni antropolog in … (UN).

Po končanem študiju si študenti
pridobijo strokovni naslov diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja (UN)
oz. diplomirani etnolog in
kulturni antropolog (UN).

NADALJEVANJE ŠTUDIJA Z VPISOM
NA 2. STOPNJO

Diplomantke in diplomanti prvostopenjskih dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programov
si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg
ciljev, ki jih dosegajo na področju
obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena
znanja povezovati med seboj in
tako tudi z drugimi področji. Po
končanem študiju si študenti pri-

Končan študijski program predvideva možnost neposrednega vpisa
na magistrski študijski program
druge stopnje ETNOLOGIJA IN
KULTURNA ANTROPOLOGIJA,
dvopredmetni magistrski študijski
program druge stopnje ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA in MEDNARODNI
SKUPNI PROGRAM – CREOLE
(KULTURNA RAZNOLIKOST
IN TRANSNACIONALNI PROCESI) Oddelka za etnologijo in
kulturno antropologijo.

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih študijskih programov
etnologije in kulturne antropologije bodo lahko poiskali zaposlitev tudi v t. i. terciarnem sektorju,
npr. na področjih stikov z javnost-
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE

ENOPR.

DVOPR.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE

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

•

Mojca Bele, univ. dipl. etn. in kult. antrop., prof. geo.

•

ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

•

URADNE URE:

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

•
•

POLONISTIKA
PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA

•
•

•

•

PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE

•

PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE

•
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•

ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO
ANTROPOLOGIJO
ZAVETIŠKA 5, LJUBLJANA
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA IN
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE ETNOLOGIJA IN
KULTURNA ANTROPOLOGIJA

•

TAJNIŠTVO ODDELKA:

UMETNOSTNA ZGODOVINA

•

•

ZGODOVINA

•

•

ponedeljek–petek 11.00–13.00
sreda 11.00–15.00
Zavetiška 5, soba 11

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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