SIN
Študijski program KULTURE
VZHODNE AZIJE, ki ima dve
smeri, SINOLOGIJA in KOREANISTIKA je pripravljen po Bolonjski deklaraciji. Prvostopenjski program traja 3 leta (180 KT
po ECTS).
Temeljni cilji programa je nuditi
študentom in študentkam splošno
strokovno izobrazbo glede zgodovinskih, političnih, idejnih in
kulturnih posebnosti kitajskega
kulturno-civilizacijskega prosto-
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ra, pa tudi osnovno sposobnost
razumevanja in aktivne uporabe
kitajskega jezika in pisave.
Splošne kompetence obsegajo
tako specifiko tradicionalnih
razvojev, kot tudi strukture aktualnih družbenih stvarnosti navedenega kulturno-civilizacijskega
kompleksa.
Na smeri sinologija študentje
spoznajo osnovno pismenost v
kitajščini in so sposobni prepoznavanja in aktivne uporabe okr.

6.000 kitajskih pismenk tako v
tradicionalni kot tudi v poenostavljeni obliki.
Na smeri koreanistika pa se študentje spoznajo z osnovno pismenostjo v korejščini, tj. sposobnost
prepoznavanja in aktivne uporabe
korejske pisave hangul, predvsem
pa njenega fonetičnega zapisa.
Prvostopenjski
dvopredmetni
univerzitetni študijski program
KULTURE VZHODNE AZIJE
traja 3 leta (6 semestrov) in ob-

sega 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. Študentom in študentkam omogoči, da si pridobijo osnovno poznavanje jezika
obravnavane regije ter splošno
poznavanje kulturoloških vsebin,
povezanih z odgovarjajočim kulturno-civilizacijskim prostorom.
Splošne kompetence: temeljno
metodološko, družboslovno-humanistično in kulturološko znanje
ter osnovne veščine znanstveno-raziskovalnega dela, kar jim
omogoča nadaljnje in bolj poglobljeno
raziskovanje izbranega področja,
kakor tudi tvorno vključevanje v
razne dejavnosti povezane z njim.

LIK DIPLOMANTA/DIPLOMANTKE
VPISNI POGOJI
V študijski program Sinologija 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 TOČK 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 %

Ker je Azija eksplozivno rastoča
nova tržna velesila, imajo diplomanti študijskih programov Kulture Vzhodne Azije vedno večje
zaposlitvene možnosti.
Naše
diplomantke in diplomanti se
zaposlujejo na področjih zunanje
politike, zunanje trgovine, jezikovnega šolstva in prevajalstva,
predvsem pa tudi v gospodarstvu
in v vladnih službah ter diplomaciji. Hkrati so diplomantke in diplomanti praviloma usposobljeni
za delo v znanstveno-raziskovalnih institucijah, kot so npr. FF,
ZRC in SAZU.
Po končanem študiju si študentke in študenti pridobijo strokovni
naslov diplomirana kulturologinja Vzhodne Azije in diplomirana ... (UN). oz. diplomirani kulturolog Vzhodne
Azije in diplomirani ... (UN),
pri čemer je polni naslov odvisen
od vsakokratnega individualnega
izbora druge študijske discipline.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA Z VPISOM
NA 2. STOPNJO
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.

Končan študijski program predvideva možnost neposrednega vpisa
na naslednje študijske programe
Oddelka za AZIJSKE ŠTUDIJE:
• Magistrski študijski program
druge stopnje SINOLOGIJA.
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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

•

•

ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

•

TAJNIŠTVO ODDELKA ZA AZIJSKE ŠTUDIJE:

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 AZIJSKE ŠTUDIJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
SINOLOGIJA
IN
DVOPREDMETNI
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
KULTURE VZHODNE AZIJE,
KOREANISTIKA IN SINOLOGIJA

•

UMETNOSTNA ZGODOVINA

•

•

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

ZGODOVINA

•

•

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

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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