LA
Študijski program je pripravljen
po Bolonjski deklaraciji. Prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program traja 3 leta (6
semestrov) in obsega skupaj z dru-
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LATINSKI JEZIK,
KNJIŽEVNOST
IN KULTURA
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE

gim 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.
S predlaganim programom si študent pridobi temeljno znanje na
področju latinskega jezika, književnosti in kulture v obsegu, ki je
primerljiv s programi latinščine,

klasične filologije oz. antičnih
študij na večini evropskih univerz.
Pridobi si splošne kompetence
humanističnega intelektualca ter
specifične strokovne kompetence:
obvladovanje latinskega jezika s
sposobnostjo branja težavnejših
besedil v izvirniku, razumevanje
zgodovine latinščine in njenega
vpliva na moderne jezike, poznavanje latinske književnosti in
kulture, razumevanje vloge, ki jo
ima antična in poznejša latiniteta
v evropski literaturi in kulturi od
zgodnjega humanizma do sodob-

nosti. Diplomant pozna metode filološke analize besedil in je posamezna literarna in strokovna dela
sposoben razumeti in razlagati v
zgodovinskem kontekstu.
Sposoben je uporabljati primarno
in sekundarno literaturo in strokovne priročnike. Ima temeljno
znanje za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega
prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih
področjih, ki zahtevajo temeljito
in natančno delo z besedilom, sodeluje pa lahko tudi pri delu na
sorodnih področjih, kjer je znanje
latinščine in stare grščine nepogrešljivo: arheologija in muzeologija, zgodovina, umetnostna
zgodovina, jezikoslovje in literarne
vede. Z nadaljevanjem študija na
drugi stopnji se lahko usmeri v
raziskovanje, prevajanje, publicistiko, založništvo, turizem itd.

LIK DIPLOMANTA:
VPISNI POGOJI
V študijski program Latinski jezik, književnost in kultura se lahko
vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo in izpit iz enega od predmetov
splošne mature, vendar 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) IZBRANI GLEDE NA:
SPLOŠNI USPEH PRI SPLOŠNI MATURI

30 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

20 %

USPEH GRŠČINE ALI LATINŠČINE PRI MATURI

25 %

USPEH IZ ENEGA OD PREDMETOV PRI MATURI: ZGODOVINA, FILOZOFIJA, DRUGI TUJI JEZIK

25 %

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

40 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

20 %

USPEH PRI MPREDMETU SPLOŠNE MATURE

40 %

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

60 %

SPLOŠNI USPEH V 3. LETNIKU IN 4. LETNIKU

40 %

Diplomanti študijskega programa
Latinski jezik, književnost in kultura imajo zelo širok izobrazbeni
profil, zato so zaposljivi na številnih področjih. Pridobijo si temeljno znanje za samostojno delo na
področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih
področjih, ki zahtevajo temeljito
in natančno delo z besedilom, sodelujejo pa lahko tudi pri raziskovanju na sorodnih področjih, kjer
je temeljito znanje latinščine in
temeljno znanje grščine nepogrešljivo: arheologija in muzeologija,
zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in literarne vede.

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 diplomantka latinskega jezika,
književnosti in kulture in …
(UN) oz. diplomant latinskega
jezika, književnosti in kulture
in … (UN).

NADALJEVANJE ŠTUDIJA Z VPISOM
NA 2. STOPNJO
Končan študijski program predvideva možnost neposrednega vpisa
na naslednje študijske programe
Oddelka za KLASIČNO FILOLOGIJO
• Magistrski študijski program
druge stopnje ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI
• Magistrski dvopredmetni študijski program druge stopnje LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST
IN KULTURA
• Magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge
stopnje LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA.
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE

ENOPR.

DVOPR.

ANGLISTIKA

•

•

ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

•

ARHEOLOGIJA

•

BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA

•

ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

•

•

•

FILOZOFIJA

•

•
•

•

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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PSIHOLOGIJA

•

SINOLOGIJA

ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA

GEOGRAFIJA

ENOPR.

RUSISTIKA

•

FRANCISTIKA

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE

•
•

SLOVAKISTIKA
SLOVENISTIKA

•
•

SOCIOLOGIJA
SOCIOLOGIJA KULTURE

DVOPR.

•

TAJNIŠTVO ODDELKA:

•

Živa Borak, prof. lat. in univ. dipl. lit. komp.

URADNE URE:

•

SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

•

ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO
DVOPREDMETNI
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
LATINSKI JEZIK,
KNJIŽEVNOST IN KULTURA

•

UMETNOSTNA ZGODOVINA

•

•

ZGODOVINA

•

•

ponedeljek–petek 11.00–13.00
sreda 11.00–15.00
soba 344
Telefon: 01/ 241-1420

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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