UM

UMETNOSTNA
ZGODOVINA
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PRVE STOPNJE in
DVOPREDMETNI UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE

Študijska programa sta pripravljena po Bolonjski deklaraciji.
Prvostopenjski študijski program
traja tri leta (180 KT po ECTS).
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
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kreditnih točk. Dvopredmetna
študijska programa skupaj tvorita en zaključen študij.
Možne so povezave med vsemi
dvopredmetnimi programi, ki so
razpisani.
Diplomant študijskega programa
pridobi znanje, ki po mednarodnih standardih velja kot
temeljno znanje s področja
umetnostne zgodovine. To mu

omogoča prepoznavanje in kritično vrednotenje umetnostnih
spomenikov ter njihovo umestitev
v ustrezno časovno in prostorsko
območje, gledano s širšim evropskim horizontom. Diplomant je
poleg tega posebej usposobljen
za poznavanje spomenikov v
Sloveniji in z njo umetnostno povezanih sosednjih dežel. Z osvojenim znanjem je diplomant študijskega programa usposobljen
za opravljanje specifičnih nalog
v muzejih, galerijah in podobnih
kulturnih ustanovah ter zavodih
za varstvo kulturne dediščine
(dokumentalistika in arhivistika,
muzejska oz. galerijska pedagogika). Študijski program usposablja tudi za delo v ustanovah,
ki se ukvarjajo s spremljanjem,
razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem, varovanjem umetnostnih in drugih, zlasti likovnih
spomenikov ter za delo v turizmu,
pa tudi v protokolu (vodenje delegacij, predstavitve umetnostnih
spomenikov Slovenije).

LIK DIPLOMANTA

VPISNI POGOJI
V študijski program Umetnostna zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem
programu in izpit iz predmeta splošne amture umetnostna zgodovina; če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa
izpit iz kateregakoli predmeta 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 TOČKE a) IZBRANI GLEDE NA:
SPLOŠNI USPEH PRI SPLOŠNI MATURI

60 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

20 %

USPEH PRI ENEM OD MATURITETNIH PREDMETOV: UMETNOSTNA ZGODOVINA, ZGODOVINA,
GEOGRAFIJA, DRUGI TUJI JEZIK

20 %

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

60 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

20 %

USPEH PRI PREDMETU SPLOŠNE MATURE

20 %

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

40 %

SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU

40 %

USPEH PRI ENEM OD PREDMETOV: ZGODOVINA, GEOGRAFIJA ALI FILOZOFIJA NA ZAKLJUČNEM IZPITU
OZIROMA V ZADNJEM LETNIKU, KO SE JE PREDMET PREDAVAL

20 %

Diplomanti študijskega programa
Umetnostna zgodovina se lahko
zaposlujejo v različnih kulturnih
in spomeniškovarstvenih ustanovah – galerijah, muzejih in zavodih za varstvo kulturne dediščine.
V teh ustanovah lahko izvajajo
dela, povezana z dokumentacijo in arhiviranjem, usposobljeni
pa so tudi za opravljanje nalog s
področja muzejske pedagogike,
organizirane v okviru delovanja
teh ustanov. Diplomanti se lahko
zaposlujejo tudi v kulturnih in
umetniških uredništvih različnih
medijev in založb ali pa opravljajo poklic svetovalca za kulturno-umetniške programe. Vsi
omenjeni poklici so uvrščeni v
razvid specializiranih poklicev na
področju kulture.
Diplomanti so usposobljeni za
opravljanje poklica umetniškega
kritika, ki je po podatkih Ministrstva za kulturo RS eden od deficitarnih specializiranih poklicev na
področju kulture.
Dokončani študijski program diplomantom omogoča opravljanje
različnih poklicev v turistični

dejavnosti, diplomanti pa se lahko zaposlujejo tudi v državnem
protokolu.
Po končanem študiju si študenti
pridobijo strokovni naslov diplomirana umetnostna zgodovinarka (UN) oz. diplomirani
umetnostni zgodovinar (UN).
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 umetnostna zgodovinarka in … (UN) oz. diplomirani umetnostni zgodovinar in
… (UN).

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

•

Majča Korošaj, univ. dipl. um. zgod.

URADNE URE:

FRANCISTIKA
GEOGRAFIJA
GERMANISTIKA

•
•

GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA

•

ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
JAPONOLOGIJA

•
•

JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI

•

•

LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA

•

MEDJEZIKOVNO POSREDOVANJE

•

MUZIKOLOGIJA

•

NEMCISTIKA

•
•

POLONISTIKA
PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA

•
•

•

•

PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE

•

PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE

•
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•

UMETNOSTNA ZGODOVINA

•

•

ZGODOVINA

•

•

TAJNIŠTVO ODDELKA:

ponedeljek–petek 11.00–13.00
sreda 11.00–15.00
Soba 331
Telefon: 01 241 12 10

•

KULTURE VZHODNE AZIJE

PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA

•

ODDELEK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
UMETNOSTNA ZGODOVINA
IN
DVOPREDMETNI
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
UMETNOSTNA ZGODOVINA

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

U

UMETNOSTNA
ZGODOVINA
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