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PROGRAM PRVE STOPNJE

Študijski program je pripravljen
po Bolonjski deklaraciji. Prvostopenjski študijski program traja tri
leta (180 KT po ECTS).
Enopredmetni študijski program
prve stopnje Sociologija kulture izhaja iz razvoja dosedanjega
študijskega programa. Izpostavlja tiste vsebinske in razvojne
značilnosti, zaradi katerih je v
razmerah evropske primerljivosti
in prehoda na »bolonjski proces«
mogoče in potrebno program sociologije kulture v širšem smislu
osamosvojiti. Enopredmetni program Sociologija kulture upošteva
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VPISNI POGOJI

smernice razvoja sodobne družbe, kjer prihaja do novih povezav in zlivanja med družbenimi
sferami, zaradi katerih kulture
ni mogoče več razumeti brez razumevanja teh procesov: hkrati
torej sociologija sodobnih družb
zahteva pritegnitev analitičnih
postopkov, razvitih za analizo
kulturnih praks v ožjem pomenu,
na družbene procese, ki tradicionalno niso bili obravnavani kot
»kulturni«, sociologija kulturnih
praks pa na vsakem koraku zahteva analizo družbenih razmerij,
ki te prakse določajo. Evropsko

primerljivi programi tudi odražajo
prepoznanje nuje po povezovanju
in umeščanju študija kulture v
širše družboslovne in humanistične okvire.
S svojo programsko usmeritvijo
študij Sociologije kulture opravlja
tudi pomembno poslanstvo v izobraževanju kadrov, ki suvereno in
samostojno prispevajo k razvoju
medkulturnega dialoga države in
njenih vizij globalnega civilizacijskega sodelovanja.

V študijski program Sociologija kulture se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli 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, BODO kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
SPLOŠNI USPEH PRI SPLOŠNI MATURI OZIROMA 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 in diplomantke Oddelka za sociologijo FF se zaposlujejo kot: animator kulture,
avtor RTV oddaj in dokumentarnih filmov, svetovalec/mentor za
kulturno-umetniške programe,
pedagog v kulturnih institucijah,
producent/izvršni producent/uredništva, recenzent, redaktor za
film in elektronske medije, urednik, publicist, novinar, kulturni
kritik, producent in postproducent festivalov.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA Z
VPISOM NA 2. STOPNJO
Končan študijski program predvideva možnost neposrednega vpisa
na naslednje študijske programe
Oddelka za SOCIOLOGIJO:
• Magistrski študijski program
druge stopnje SOCIOLOGIJA
KULTURE
• Dvopredmetni magistrski študijski program druge stopnje SOCIOLOGIJA KULTURE
• Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program druge
stopnje SOCIOLOGIJA.

Po končanem študiju si študenti
pridobijo strokovni naslov diplomirana sociologinja kulture
(UN) oz. diplomirani sociolog
kulture (UN).
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ENOPR.

DVOPR.
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ENOPR.

ANGLISTIKA

•

•

PSIHOLOGIJA

•

ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

•

RUSISTIKA

ARHEOLOGIJA

•

SINOLOGIJA

BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA

•

ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

•

SLOVAKISTIKA

•

SLOVENISTIKA

DVOPR.

•
•

•

•

TAJNIŠTVO ODDELKA ZA SOCIOLOGIJO:

•

Andreja Končan, univ. dipl. lit. komp. in soc. kult.

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

•

SOC.KULTURE_2018_1.indd 2

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
SOCIOLOGIJA KULTURE

•
•

UMETNOSTNA ZGODOVINA

•

•

ZGODOVINA

•

•

URADNE URE:
ponedeljek–petek 11.00–13.00
sreda 11.00–15.00
Soba 428
Telefon: 01 241 1120

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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