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SOCIOLOGIJA
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.
Dvopredmetna študijska programa skupaj tvorita en zaključen
študij.
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Možne so povezave med vsemi
dvopredmetnimi programi, ki so
razpisani.
Naš študijski program je na Filozofski fakulteti dobro uveljavljen
dvopredmetni študijski program,
za katerega vlada široko zanimanje. Bolonjsko prenovljeni
program spoštuje tradicijo oblikovanja visoko zahtevne, samostojne in kritične družboslovno
intelektualne formacije študenta
in študentke ter takšen profil

posodablja z vsebinami in novimi pristopi, ki jih narekujejo
spremenjene okoliščine sodobnih
družb. V prenovljenem programu
so tako še naprej prisotne temeljne študijske vsebine in teoretske
osnove, ki študentom in študentkam posredujejo znanje
pri obravnavi in razumevanju
družbenih procesov, oblikovanja
identitet, razvoja družbenih in
političnih idej, znanstvene misli
ter širokega spektra kulturnih dejavnosti in njihovih ustvarjalnih
dosežkov. Poleg klasičnih mislecev in teoretskih tradicij študijski program posebno pozornost
posveča sodobnim družbenim
trendom, kot so procesi globalizacije in sociologija vsakdanjega življenja v informacijsko tehnološki
družbi. Vse omenjeno študentom
in študentkam omogoča, da teoretske izsledke uspešno aplicirajo
v praksi.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA Z VPISOM
NA 2. STOPNJO
LIK DIPLOMANTA/DIPLOMANTKE

VPISNI POGOJI
V študijski program Sociologija 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, 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 študijskega programa Sociologija se zaposlujejo
v širokem prostoru kulturnih,
družbenih ustanov, oglaševalskih,
turističnih in drugih agencij,
knjižnicah, kulturnih domovih,
uredništvih, založbah, projektnih
zavodih, nevladnih , državnih in
mednarodnih organizacijah. V
kombinaciji z drugim dvopredmetnim programom se lahko
zaposlijo na tudi naslednjih področjih: prevajanje strokovnih
del, ustvarjanje RTV oddaj in
dokumentarnih filmov, svetovanje
za kulturno-umetniške programe,
producentsko delo v različnih
uredništvih, recenzentsko delo,
urednikovanje,
publicistično
delo, novinarstvo, kulturno kritiško delo, strokovno svetovanje in
analitično delo.

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
diplomirani sociolog in …
(UN) oz. diplomirana sociologinja in … (UN).

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.
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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

•

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 SOCIOLOGIJO
DVOPREDMETNI
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
SOCIOLOGIJA

•
•

UMETNOSTNA ZGODOVINA

•

•

ZGODOVINA

•

•

TAJNIŠTVO ODDELKA ZA SOCIOLOGIJO:
Andreja Končan, univ. dipl. lit. komp. in soc. kult.

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

SOCIOLOGIJA

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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