JA

JAPONOLOGIJA
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE
IN DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Študijska programa sta pripravljena po Bolonjski deklaraciji.
Prvostopenjski program traja 3
leta (180 KT po ECTS).
Temeljni cilj programa je nuditi
študentom trdne osnove aktivnega in pasivnega, tako pisnega kot ustnega komuniciranja
v japonskem jeziku in splošno
poznavanje kulturoloških vsebin
povezanih z Japonsko. Pridobljeno znanje jim bo omogočilo neposreden dostop do relevantnih informacij v zvezi z Japonsko. Med
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pridobljenimi znanji in sposobnostmi velja omeniti predvsem
naslednja:
• poznavanje temeljnih značilnosti japonskega jezika na vseh
ravneh;
• poznavanje temeljnih načel
rabe japonskega jezika v različnih
družbenih kontekstih;
• zmožnost ustnega in pisnega
sporazumevanja v japonskem jeziku o nezahtevnih vsebinah;
• poznavanje temeljnih zgodovinskih in družbenih determinant, ki

sooblikujejo današnjo japonsko
družbo;
• odprtost v stikih z drugimi kulturami;
• kritično razumevanje lastne
kulture v kontekstu drugih kultur;
• zavedanje o omejenosti svojega
znanja in sposobnost, da svoje
znanje po potrebi tudi samostojno
nadgrajujejo.
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.

LIK DIPLOMANTA/DIPLOMANTKE

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, BODO KANDIDATI IZ TOČKE 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 %

Diplomantke in diplomanti študijskih programov Japonologija
pridobijo številna znanja in veščine, ki jim omogočajo zaposlitev na različnih področjih in delovnih mestih, kjer sta potrebna
temeljno poznavanje japonskega
jezika in kulture in aktivna raba
japonščine v nezahtevnih okoljih.
Vedno pogostejši gospodarski,
kulturni in medčloveški stiki
Slovenije z Japonsko in Vzhodno
Azijo v celoti ustvarja potrebo
po profilih s področja japonologije v gospodarstvu, turističnih
agencijah, založništvu, knjigotrštvu, oglaševalskih podjetjih ter
kulturnih in zunanjepolitičnih
uredništvih različnih tiskanih in
elektronskih medijev.
Po končanem študiju si študenti
pridobijo strokovni naslov diplomirana japonologinja (UN) oz.
diplomirani japonolog (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 naslednja študijska programa
Oddelka za AZIJSKE ŠTUDIJE:
• Magistrski študijski program
druge stopnje JAPONOLOGIJA
• Dvopredmetni magistrski študijski program druge stopnje JAPONOLOGIJA.

Po končanem študiju si študenti
pridobijo strokovni naslov diplomirana japonologinja in …
(UN) oz. diplomiran japonolog 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

•

Jasna Bavec, uni. dipl. sin. in jap.

•

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

•
•

POLONISTIKA
PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA

•
•

•

•

PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE

•

PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE

•

JAPONOL_2018_1.indd 2

•

TAJNIŠTVO ODDELKA:

UMETNOSTNA ZGODOVINA

•

•

ZGODOVINA

•

•

ponedeljek–petek 11.00–13.00
sreda 11.00–15.00
Soba R7B1
Telefon: 01 241 14 48

•

JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI

MEDJEZIKOVNO POSREDOVANJE

•

ODDELEK ZA AZIJSKE ŠTUDIJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
JAPONOLOGIJA
IN
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
JAPONOLOGIJA

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

J

JAPONOLOGIJA
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