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GEOGRAFIJA
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE in
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE

Študijska programa sta pripravljena po Bolonjski deklaraciji.
Prvostopenjska študijska programa trajata tri leta (180 KT po
ECTS).
Diplomant študijskega programa
pridobi znanja, ki po mednarodnih standardih veljajo za temeljna znanja iz področja geografije.
To mu omogoča prepoznavanje in
razumevanje naravnih in družbenih procesov oblikovanja in
preoblikovanja Zemljinega površja. Pridobi osnovna znanja iz
posameznih področij geografije,
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ki mu omogočajo razumevanje
odnosa med naravo in družbo v
prostoru. Diplomant pridobi določene veščine, zlasti s področja
geografskih informacijskih sistemov, tematske kartografije in drugih geografskih metod, s čimer je
usposobljen za izdelavo prostorskih in statističnih analiz. Z osvojenim znanjem je diplomat usposobljen za opravljanje specifičnih
nalog v različnih ustanovah, ki
rešujejo probleme povezane s
prostorom, s področja statistike,
prostorskega in regionalnega pla-

niranja, turizma in varstva okolja.
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.
Diplomantke in diplomanti prvostopenjskih dvopredmetnnih univerzitetnih študijskih programov
si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin.

VPISNI POGOJI
V študijski program Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je uspešno opravil poklicno maturo kateregakoli strokovnega področja in izpit iz predmeta splošne mature geografija, če
je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli predmeta splošne mature, izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 uspešno dokončal katerikoli štiriletni
srednješolski program
ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, KANDIDATI IZ TOČKE a) IZBRANI GLEDE NA:
SPLOŠNI USPEH PRI SPLOŠNI MATURI

50 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

30 %

USPEH IZ GEOGRAFIE NA SPLOŠNI MATURI OZ. OCENA PRI PREDMETU GEOGRAFIJA V 3. LETNIKU,
ČE JO KANDIDAT NI OPRAVLJAL NA SPLOŠNI MATURI

20 %

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

50 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

30 %

USPEH PRI PREDMETU SPLOŠNE MATURE

20 %

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

50 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

30 %

OCENA PRI PREDMETU GEOGRAFIJA V ZADNJEM LETNIKU SREDNJE ŠOLE, KO SE JE PREDMET PREDAVAL

20 %

Diplomanti prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
bodo usposobljeni za delo v znanstveno-raziskovalnih skupinah na
področju varstva okolja, regionalnega in prostorskega planiranja,
regionalnega razvoja in regionalne politike, turizma in mednarodnih odnosov ter integracij. Usposobljeni bodo tudi za izdelavo
prostorskih analiz in zbiranje ter
analizo statističnih podatkov.
Po podatkih o članicah AGUL-a
(Alumni klub geografov Univerze
v Ljubljani) se diplomirani geografi zaposlujejo na ministrstvih
in službah vlade (predvsem Ministrstvo za okolje in prostor, Služba
vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, Služba
vlade RS za evropske zadeve), na
univerzah (Univerza v Ljubljani,
Mariboru in Kopru) v znanstveno-raziskovalnih središčih (npr.
Geografski inštitut Antona Melika
ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, različnih
zavodih in inštitutih (npr. Zavod
za varstvo naravne in kulturne
dediščine, Zavod RS za varstvo

narave, Zavod za pospeševanje
turizma), v Gospodarski zbornici,
agencijah za regionalni razvoj, na
občinah, Statističnem uradu RS,
v turističnih organizacijah (LTO,
STO, NTZ, turistične agencije), na
radiu, televiziji, pri časopisih itd.
Po končanem študiju si študenti
pridobijo strokovni naslov diplomirana geografinja in (UN)
oz. diplomirani geograf (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.
Po končanem študiju si študenti
pridobijo strokovni naslov diplomirana geografinja in …
(UN) oz. diplomirani geograf
in … (UN).

NADALJEVANJE ŠTUDIJA Z VPISOM
NA 2. STOPNJO
Končan študijski program predvideva možnost neposrednega vpisa
na naslednje študijske programe
Oddelka za geografijo:
• Magistrski študijski program
druge stopnje GEOGRAFIJA
• Dvopredmetni magistrski pedagoški študijski program druge
stopnje GEOGRAFIJA.
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE

ENOPR.

DVOPR.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE

ENOPR.

ANGLISTIKA

•

•

PSIHOLOGIJA

•

ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

•

ARHEOLOGIJA

•

BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA

•

ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

RUSISTIKA
SINOLOGIJA
•

SLOVAKISTIKA

DVOPR.

•
•
•

•

SLOVENISTIKA

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

•
•

POLONISTIKA
PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA

•
•

•

•

PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE

•

PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE

•

GEOGRAFIJA__2018_1.indd 2

•

•
•

•

UMETNOSTNA ZGODOVINA

•

•

ZGODOVINA

•

•

ODDELEK ZA GEOGRAFIJO
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
GEOGRAFIJA
IN
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GEOGRAFIJA
TAJNIŠTVO ODDELKA:
mag. Jerica Mrak Pestotnik

URADNE URE:
ponedeljek–petek: 11.00–13.00
sreda 11.00–15.00
Soba 222
Telefon: 01 241 12 30

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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