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STOPNJE

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE

(6 semestrov) in obsega skupaj 180
kreditnih točk, dvopredmetni univerzitetni študijski program prve
stopnje Nemcistika pa traja prav
tako 3 leta (6 semestrov) in obsega
90 kreditnih točk, skupaj z drugim
programom 180 kreditnih točk.

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 splošne mature iz predmeta nemščina, če je
nemščino že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli
drugega tujega jezika; 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.
Za uspešno vključitev v programa se priporoča predznanje v obsegu 360 ur gimnazijskega pouka nemškega jezika.
ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, SO KANDIDATI IZ TOČKE a) IZBRANI GLEDE NA:

Univerzitetni študijski program
prve stopnje Germanistika in dvopredmetni univerzitetni študijski
program prve stopnje Nemcistika omogočata intenzivno triletno
osnovno spoznavanje nemškega
jezika, kultur in književnosti dežel
nemškega govornega področja ter
usvajanje medkulturnih sporazumevalnih zmožnosti v nemščini, ki
so potrebne za delovanje v različnih delovnih in komunikacijskih
okoljih.
Za pridobitev širših jezikovnih in
kulturnih kompetenc nudi prvosto-
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penjski študijski program Germanistika poleg nemščine še usposabljanje v drugem tujem jeziku,
preferenčno germanskem, tj. v nizozemščini ali švedščini, ki ju sicer
ni mogoče zaključiti samostojno.
S konceptom obeh programov, tako
programa Germanistika kot Nemcistika, spodbujamo dejavno in
ustvarjalno sodelovanje študentov
in študentk in razvijamo visoko
stopnjo besedilne kritičnosti, samokritičnosti do lastnega delovanja in medkulturne presoje. Diplomanti so kompetentni predvsem za

opravljanje del in nalog, ki terjajo
dobro poznavanje nemščine, kulturnih posebnosti in medkulturnega komuniciranja, bodisi v obliki
posredovalne pomoči ali samostojnega strokovnega dela. Zaposlujejo
se na različnih področjih gospodarstva ter v javnih in državnih
službah, ki imajo stike s tujino.
Poleg tega delujejo v najrazličnejših kulturnih ustanovah, v založbah in drugih inštitucijah, kjer je
potrebno znanje nemščine. Prvostopenjski univerzitetni študijski
program Germanistika traja 3 leta

SPLOŠNI USPEH PRI SPLOŠNI MATURI

40 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

10 %

USPEH IZ NEMŠKEGA JEZIKA V 3. LETNIKU

15 %

USPEH IZ NEMŠKEGA JEZIKA V 4. LETNIKU

15 %

USPEH IZ NEMŠČINE PRI SPLOŠNI MATURI

20 %

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

40 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

10 %

USPEH IZ NEMŠKEGA JEZIKA V 3. LETNIKU

15 %

USPEH IZ NEMŠKEGA JEZIKA V 4. LETNIKU

15 %

USPEH PRI PREDMETU SPLOŠNE MATURE

20 %

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

20 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

10 %

USPEH IZ NEMŠKEGA JEZIKA V 3. LETNIKU

20 %

USPEH IZ NEMŠKEGA JEZIKA V 4. LETNIKU

20 %

USPEH IZ NEMŠKEGA JEZIKA PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

30 %

• Založništvo (knjigotrštvo):
Založnik tujejezične literature,
urednik, lektor za nemški jezik,
(svetovalec/prodajalec tujejezične literature)
• Knjižničarstvo:
Delo v knjižnici, dokumentaciji
• Administracija:
Delo poslovne/ga sekretarke/ja s
potrebo po znanju nemškega jezika in poznavanju/razumevanju
nemškega, socialnega, kulturnega, gospodarskega, političnega
okolja; prevajalec
• Prevajalske agencije:
Koordinator; lektor za nemški
jezik
• Javne in zasebne ustanove
s področja kulture:
Različna dela v kulturnih ustanovah
• Mediji (radio, televizija,
tisk, elektronske komunikacije): Različna dela v medijih
• Oglaševanje, stiki z javnostmi: Pisec oglaševalskih,
novinarskih besedil

Po končanem študiju univerzitetnega študijskega programa 1.
stopnje Germanistika si študenti
pridobijo strokovni naslov diplomirana germanistka (UN) oz.
diplomirani germanist (UN).
Diplomantke in diplomanti prvostopenjskih dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programov
si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh programov. Poleg
ciljev, ki jih dosegajo na področju
obeh izbranih programov, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj
in tudi z drugimi področji. Po
uspešno opravljenih študijskih
obveznostih pridobi diplomantka
oziroma diplomant študijskega
programa Nemcistika strokovni
naslov diplomirana nemcistka (UN) in diplomirana ...
(UN) oz. diplomirani nemcist

(UN) in diplomirani ... (UN),
pri čemer je polni naslov odvisen
od vsakokratnega individualnega
izbora drugega študijskega programa.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA Z VPISOM
NA 2. STOPNJO
Končan študijski program predvideva možnost neposrednega vpisa
na naslednje študijske programe
Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko:
• Magistrski študijski program
druge stopnje GERMANISTIKA
• Dvopredmetni magistrski študijski program druge stopnje
NEMCISTIKA
• Magistrski pedagoški študijski
program druge stopnje NEMŠČINA
• Dvopredmetni magistrski pedagoški študijski program druge
stopnje NEMŠČINA.
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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

•

Tatjana Györkös, univ. dipl. geog. in nem.

•

ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

•

URADNE URE:

FRANCISTIKA
GEOGRAFIJA

•

GERMANISTIKA

•

GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA

•

ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
JAPONOLOGIJA

•
•

•

KULTURE VZHODNE AZIJE

•

LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA

•
•

MUZIKOLOGIJA

•

NEMCISTIKA
PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA

UMETNOSTNA ZGODOVINA

•

•

ZGODOVINA

•

•

ponedeljek–petek 11.00–13.00
sreda 11.00–15.00
Soba 301
Telefon: 01 241 13 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

GERMANISTIKA
IN NEMCISTIKA

•
•

•

•

PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE

•

PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE

•
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TAJNIŠTVO ODDELKA:

G

•
•

POLONISTIKA
PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA

•

•

JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI

MEDJEZIKOVNO POSREDOVANJE

•

ODDELEK ZA GERMANISTIKO, NEDERLANDISTIKO IN
SKANDINAVISTIKO
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GERMANISTIKA
IN
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
NEMCISTIKA
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