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JUŽNOSLOVANSKI
ŠTUDIJI
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE

Študijski program je pripravljen
po Bolonjski deklaraciji 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.
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Študentje prvostopenjskega ddvopredmetnega študijskega programa Južnoslovanski študiji pridobijo visoke jezikovne, literarne,
kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v hrvaščini in srbščini (tudi bosanščini in črnogorščini) ter makedonščini, deloma
tudi v bolgarščini. To pomeni, da
so po končanem študiju sposobni
kompetentno pisno in ustno komunicirati v teh jezikih ter da dobro poznajo njihove književnosti,
kulturo in družbo. Študijski program zagotavlja tudi teoretične in
strokovne osnove za učinkovito in

sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja
diplomante v osnove raziskovanja
ter hkrati omogoča poglabljanje
pridobljenega znanja na drugi
stopnji.
Diplomirani strokovnjak južnoslovanskih študijev pridobi kompetence za neposredno zaposlitev
na najširšem področju delovanja
javnega sektorja ter javnih in zasebnih podjetij, pridobljena znanja in sposobnosti pa zagotavljajo
uspešno in ustvarjalno delo.
Pri dvopredmetnem študiju kandidati izberejo še en dvopredmetni program, ki z Južnoslovanskimi študiji tvori celoto.

LIK DIPLOMANTA
VPISNI POGOJI
V študijski program Južnoslovanski študiji 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: zgodovina,
psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija; 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) IN c) IZBRANI GLEDE NA:
SPLOŠNI USPEH PRI MATURI OZ. ZAKLJUČNEM IZPITU

60 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

40 %

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

40 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

40 %

USPEH PRI PREDMETU SPLOŠNE MATURE

20 %

Diplomanti študijskega programa Južnoslovanski študiji se
bodo lahko zaposlovali na različnih področjih gospodarstva,
predvsem pa v javnih in državnih
službah ter kulturnih ustanovah,
ki imajo stike z južnoslovanskim
prostorom.
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 južnoslavistka in …
(UN) oz. diplomirani južnoslavist in … (UN).

NADALJEVANJE ŠTUDIJA Z VPISOM
NA 2. STOPNJO
Končan študijski program predvideva možnost neposrednega vpisa
na naslednje študijske programe
Oddelka za slavistiko:
• Dvodisciplinarni magistrski
študijski program druge stopnje
JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI.
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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.

•
•

•

•

TAJNIŠTVO ODDELKA:

•

Branka Kotnik

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

•
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ODDELEK ZA SLAVISTIKO
DVOPREDMETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI

•
•

UMETNOSTNA ZGODOVINA

•

•

ZGODOVINA

•

•

URADNE URE:
ponedeljek–petek 11.00–13.00
sreda 11.00–15.00
Soba 201
Telefon: 01 241 12 70

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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JUŽNOSLOVANSKI
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