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FILOZOFIJA
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE in
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE

Študijska programa sta pripravljena po Bolonjski deklaraciji.
Prvostopenjska programa trajata
3 leta (180 KT po ECTS).
Študentke in študenti v okviru
predlaganega prvostopenjskega
študijskega programa pridobijo široko in hkrati poglobljeno
temeljno znanje o filozofski problematiki in o njenih različnih
teoretskih ter metodoloških pristopih. S podrobnim razčlenjevanjem izbranih filozofskih problemov in oblikovanjem njihovih
rešitev, z branjem, analizo in
interpretacijo izvirnih filozofskih
besedil in skrbno presojo njihovih kompleksnih argumentov ter

kritično uporabo strokovne literature razvijajo znanja, ki so potrebna za samostojno znanstveno
in strokovno delo.
Cilj študijskega programa je, da
po uspešnem zaključku diplomantke in diplomante usposobi
bodisi za znanstveno in strokovno
delo na raziskovalnih in izobraževalnih institucijah bodisi za samostojno publicistično in prevajalsko delo na področju filozofije,
humanistike in družboslovja ter
za delo v knjižnicah (ne kot knjižničarka ali knjižničar), uredništvih založniških in medijskih hiš
ter drugih kulturnih ustanovah,
ki se ukvarjajo s spremljanjem,

raziskovanjem in negovanjem
svetovne in domače filozofske in
humanistične dediščine.
Prvostopenjski
dvopredmetni
univerzitetni študijski program
traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj z drugim dvopredmetnim študijskim programom 180
kreditnih točk. Vsako področje
zavzema točno polovico, torej 50
% obremenitev in 90 kreditnih
točk. Dva dvopredmetna študijska programa skupaj tvorita en
zaključen študij.
Možne so povezave med vsemi
dvopredmetnimi programi, ki so
razpisani.
Kot dvopredmetni program je študij »Filozofije« posebej primeren
pri poklicih, pri katerih je pomembna filozofska sporočilnost
in zmožnost medkulturnega občevanja (prevajalci, sodelavci v
tujih predstavništvih, v turizmu,
kulturnem managementu, v delu
mednarodnih organizacijah, svetovalci v izobraževanju ...).

LIK DIPLOMANTA

VPISNI POGOJI
V študijska programa 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 TOČKE a) IZBRANI GLEDE NA:
SPLOŠNI USPEH PRI SPLOŠNI MATURI

60 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

20 %

USPEH IZ ENEGA OD PREDMETOV PRI MATURI: ZGODOVINA, SOCIOLOGIJA, FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA,
LATINŠČINA, DRUGI TUJI JEZIK, NARAVOSLOVNI PREDMET (FIZIKA, KEMIJA, BIOLOGIJA)

20 %

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

60 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

20 %

USPEH PRI PREDMETU SPLOŠNE MATURE

20 %

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

40 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

40 %

USPEH IZ FILOZOFIJE V 3. ALI 4. LETNIKU SREDNJE ŠOLE

20 %

Zaposlitvene možnosti diplomantov študijskih programov Filozofija so povezane z obnavljanjem
kadrov na področju raziskovanja
in poučevanja filozofije. Na Oddelku za filozofijo na Filozofski
fakulteti v Ljubljani se je šolala
večina diplomiranih filozofov, ki
so se kasneje zaposlili na Oddelku za filozofijo na Filozofski
fakulteti v Ljubljani, Pedagoški
fakulteti V Mariboru, na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU in na
drugih visokošolskih in raziskovalnih institucijah.
Med ostalimi področji, kjer se
zaposlujejo diplomirani filozofi,
sta opazni predvsem novinarstvo
in publicistika. Pridobljena izobrazba omogoča tudi uspešno
delo v založništvu, v knjižnicah,
kulturnih ustanovah in zavodih.
Izpostaviti velja tudi zaposlovanje v državnih organih, zlasti na
Ministrstvu za kulturo in na Ministrstvu za znanost in visoko šolstvo – tam, kjer se povprašuje po
široki duhovni izobrazbi, sposobnosti kvalitetnega argumentiranja
ter pojmovnega uvida.

Po končanem študiju si študenti
pridobijo strokovni naslov diplomirana filozofinja (UN) oz. diplomirani filozof (UN).
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.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA Z VPISOM
NA 2. STOPNJO
Končan študijski program predvideva možnost neposrednega vpisa
na naslednje študijske programe
Oddelka za filozofijo:
• Magistrski študijski program
druge stopnje FILOZOFIJA
• Dvopredmetni magistrski študijski program druge stopnje FILOZOFIJA
• Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program druge
stopnje FILOZOFIJA

Po končanem študiju si študenti
pridobijo strokovni naslov diplomirana filozofinja in … (UN)
oz. diplomirani filozof in …
(UN).
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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

•

URADNE URE:

•

ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

•

ponedeljek–petek 11.00–13.00
sreda 11.00–15.00
Soba 429
Telefon: 01 241 14 94

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 FILOZOFIJO
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
FILOZOFIJA
IN DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
FILOZOFIJA

•

TAJNIŠTVO ODDELKA:
Renata Josipović, prof. nem.

UMETNOSTNA ZGODOVINA

•

•

ZGODOVINA

•

•

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

F
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