PODIPLOMSKI ŠTUDIJ:

AMERIŠKE ŠTUDIJE

junij 2006

Spoštovane študentke in študenti!
Študij ameriških študij je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani.
Poleg njega lahko v študijskem letu 2006/2007 izbirate še med naslednjimi podiplomskimi
študiji:
¾ Magistrski in doktorski študiji:
• filozofija
• sociologija kulture
• socialna antropologija
• pedagogika
• psihologija
• zgodovina
• umetnostna zgodovina
• arheologija
• etnologija in kulturna antropologija
• geografija
• slovanski jeziki in književnosti (slavistika / slovenistika)
• romanski jeziki in književnosti (italijanistika / francistika / hispanistika)
• germanski jeziki in književnosti (anglistika / nemcistika)
• klasična filologija (grecistika / latinistika)
• primerjalna književnost in literarna teorija
• muzikologija
• splošno jezikoslovje
• primerjalno jezikoslovje
• bibliotekarstvo
• ameriške študije
¾

Specialistični študij:
• konferenčno tolmačenje

¾ Doktorski študij – 3. stopnja (nov program!!!)
• prevodoslovje
Magistrski študij traja dve leti, veljavnost individualnega študijskega programa pa je pet let.
Doktorski študij traja do štiri leta, veljavnost doktorske teme je štiri leta.

Želimo vam prijeten in uspešen študij!
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I. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU

1. NASLOV IN VRSTA PROGRAMA S SMERMI IN USMERITVAMI
Magistrski / doktorski študij: Ameriške študije – interdisciplinarni program
SMERI (Z USMERITVAMI):

2. TEMELJNI CILJI PROGRAMA
S tem študijem se Univerza v Ljubljani vključuje v mednarodno interdisciplinarno
izobraževanje za znanstveno-raziskovalno delo na področju ameriških študij. Cilj
programa je primerjalna usposobitev strokovnjakov, ki bodo dobro seznanjeni z
ameriškim razvojem v kulturi in znanosti za reševanje strokovnih nalog v različnih
znanstvenih disciplinah in z razvojem ameriških humanističnih in družboslovnih ved.
Interdisciplinarni podiplomski študij je namenjen poglobljenemu izobraževanju v teh
strokah (vertikalna poglobitev). Slušatelji se seznanijo s širokim diapazonom skupnih
osnov, ki jim dajejo vpogled v vso kompleksnost in prepletenost te problematike
(horizontalna razširitev). Tako pridobljeno interdisciplinarno znanje bo magistrandom
omogočilo večje dosežke v lastni stroki in jih usposobilo za pridobivanje novih spoznanj
na mejnih področjih raznih disciplin.

3. TRAJANJE PROGRAMA
Magistrski študij traja (4) semestre, doktorski pa štiri leta.

4. POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI
Študij se povezuje z dodiplomskim študijem vseh humanističnih in družboslovnih smeri
in z ustreznim doktorskim študijem.

5. NAČIN VKLJUČEVANJA V KREDITNI SISTEM ŠTUDIJA
Program interdisciplinarnega podiplomskega študija Ameriške študije se na osnovi
splošnega programa izdela za vsakega kandidata posebej na osnov raziskovalnega
področja kandidata in izbrane teme magistrskega dela. Glede na koncept podiplomskega
študija mora slušatelj obvezno vpisati predmete pod zap. št. 1 – 3, druga dva predmeta si
lahko izbere izmed predmetov navedenih pod zap. št. 4 – 8.
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Kreditne točke za uspešno opravljeno delo pridobi kandidat na osnovi različnih oblik
preverjanja znanja (ustni izpiti, seminarske naloge) in sprotnega vrednotenja aktivnega
sodelovanja pri predavanjih in seminarjih. Izpit iz posameznega predmeta se opravlja po
zaključku prvega letnika. V primeru, da je možna primerjava tujega študijskega programa
z zahtevami našega programa, se lahko priznajo tudi doseženi rezultati v okviru
magistrskega študija na tujih univerzah.
Za dosego naziva magister mora kandidat opraviti izpite pri vseh vpisanih predmetih in
izdelati magistrsko delo, ki po obsegu ustreza naravi teme. Delo mora doseči ustrezno
znanstveno tehtnost in dokazati kandidatovo poznavanje področja ter obvladovanje
sodobnega znanstvenega aparata.

6. NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO SODELOVANJE
OZ. V SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR
Program predvideva možnost sodelovanja s sorodnimi oddelki tujih in partnerskih
univerz.
Sodelovanje obsega:
- izmenjavo virov,
- možnost somentorstva,
- možnost angažiranja profesorjev drugih univerz pri izvajanju posameznega predmeta,
še posebej tistega, ki je tesno povezan z načrtovanim magistrskim delom,
- možnost izmenjave študentov,
- sodelovanje tujih profesorjev pri oblikovanju strokovnih ocen magistrskih del
oziroma pri zagovoru le-teh,
- vključevanje določenega in dogovorjenega dela magistrskega študija v mednarodne
projekte.

7. NAČIN SAMOEVALVIRANJA PROGRAMA
Pri sestavljanju konkretnega predmetnika študija ter pri določitvi tem magistrskih del
sodeluje slušatelj z mentorjem in s koordinatorjem programa, ki tudi načrtno spremljata
izvajanje kandidatovega študija ter periodično ocenjujeta njegov potek in rezultate.
Uspešnost študija je mogoče ocenjevati tudi na periodičnih javnih predstavitvah in
poročanjih študentov, ki imajo pravico in dolžnost, da učiteljski zbor seznanijo s svojimi
vrednotenji poteka študija in njegovih rezultatov.

8. RAZISKOVALNE OZ. STROKOVNE PODLAGE ZA IZVEDBO PROGRAMA
(reference visokošolskega zavoda in nosilcev programa)
Profesorji, ki so vključeni v izvajanje tega študija in delujejo na raznih področjih
humanističnih ved in družboslovja, imajo objavljena dela s specifično ameriško
problematiko ter so mednarodno priznani na tem področju.
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9. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVEDBO PROGRAMA IN PREDVIDENI
NOSILCI
1. Nosilci in izvajalci posameznih predmetov študijskega programa imajo najmanj naziv
docenta, mentorji pa najmanj naziv izrednega profesorja. Po potrebi se poleg mentorja
lahko določi tudi somentor, ki mora imeti najmanj naziv docenta.
2. Med predvidenimi izvajalci je: dvanajst univerzitetnih učiteljev z nazivom redni
profesor (domači:: dr. Mirko Jurak, dr. Igor Maver, dr. Jerneja Petrič, dr. Milena
Milojević Sheppard, izr. prof. dr. Lev Menaše; iz drugih slovenskih univerz: dr.
Anton Gosar, dr. Matjaž Klemenčič, dr. Nada Šabec, dr. Sergij Flere; tuji: dr. Robin
Bates, dr. Allen Davis, dr. James Deutsch, dr. Jim Tollefson, dr. Tom Ložar, dr.
Caroline K. Hall) in drugi ameriški gostujoči profesorji.
3. Predvideni nosilci predmetov:
red. prof. dr. Mirko Jurak, red. prof. dr. Igor Maver – Uvod v ameriške študije
red. prof. dr. Mirko Jurak, red. prof. dr. Jerneja Petrič, red. prof. dr. Nada Šabec –
Ameriška književnost in jezikoslovje
red. prof. dr. Sergij Flere – Ameriška družbeno-politična ureditev in pravni sistem
red. prof. dr. Anton Gosar – Družbena geografija ZDA
red. prof. dr. Matjaž Klemenčič – Zgodovina ZDA
izr. prof. dr. Lev Menaše – Umetnostna zgodovina
4. Nosilec in izvajalec programa je študijska programska skupina za Ameriške študije na
Filozofski fakulteti v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

10. MATERIALNI POGOJI ZA IZVEDBO PROGRAMA
Večina gradiva za izvajanje tega podiplomskega študija je na voljo v oddelčnih
knjižnicah na Filozofski fakulteti in v knjižnicah na Fakulteti za družbene vede, Pravni
fakulteti, Ekonomski fakulteti ter v NUK in v mariborski Univerzitetni knjižnici.

11. VIRI FINANCIRANJA
Proračun MVZT
Soudeležba magistrandov (šolnina)

12. PREDVIDEN OBSEG VPISA V PROGRAM
Predvideno število slušateljev na magistrskem študiju ameriške študije je 20.
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13. MOŽNOSTI ZAPOSLITVE DIPLOMANTOV
Na vseh področjih, kjer se zaposlujejo diplomanti humanističnih in družboslovnih ved, na
znanstvenoraziskovalnih strokovnih in upravnih institucijah (javna uprava, šolstvo,
gospodarstvo, ZRC SAZU, diplomacija…).

14. SESTAVLJALCI PROGRAMA
Program so sestavili in sprejeli nosilci predmetov tega podiplomskega študija. Programe
vodijo:
- Uvod v ameriške študije: red. prof. dr. Mirko Jurak, red. prof. dr. Igor Maver
- Ameriška književnost in ameriško jezikoslovje: red. prof. dr. Mirko Jurak, red. prof.
dr. Jerneja Petrič, red. prof. dr. Nada Šabec
- Slovenska izseljenska književnost: red. prof. dr. Jerneja Petrič, red. prof. dr. Mirko
Jurak
- Zgodovina ZDA: red. prof. dr. Matjaž Klemenčič
- Ameriška družbeno-politična ureditev in pravni sistem: red. prof. dr. Sergej Flere
- Družbena geografija ZDA: red. prof.dr. Anton Gosar
- Kultura v ZDA: (zgodovina glasba, zgodovina gledališča, umetnostna zgodovina…),
izr. prof. dr. Lev Menaše.
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II. PODATKI O PREDMETNIKU

1. ŠTEVILO IN NAVEDBA PREDMETOV
Program magistrskega študija obsega 6 predmetov.

2. LETNO IN CELOTNO ŠTEVILO UR PROGRAMA, KREDITNO
OVREDNOTENJE VSEH ELEMENTOV PROGRAMA, VRSTA PREDMETOV
GLEDE NA NJIHOVO VKLJUČENOST V STRUKTURO PROGRAMA
(skupni predmeti za celoten program, skupni predmeti za smer, skupine izbirnih
predmetov, izbirni predmeti)
Letno število ur v I. letniku je 285 ur predavanj in seminarjev, v drugem letniku pa 120 ur
S. Celotno število ur programa je 405.
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III. OKVIRNI UČNI NAČRTI PREDMETOV

1. IME PREDMETA, URNI OBSEG TER KREDITNO OVREDNOTENJE, KOT
STA DOLOČENA V PREDMETNIKU
1. letnik
Predmetnik skupnih osnov
1. Uvod v ameriške študije
2. Ameriška književnost in jezikoslovje
3. Slovenska izseljenska književnost
4. Zgodovina ZDA
5. Ameriška družbeno-politična ureditev
in pravni sistem
6. Družbena geografija ZDA
7. Kultura v ZDA
8. Komunikologija v ZDA
-

10 KT
35 KT
15 KT
7,5 KT
7,5 KT
7,5 KT
7,5 KT
7,5 KT

Slušatelj mora obvezno vpisati predmete pod zap. številko 1 – 3.
Dva izbirna predmeta si slušatelj izbere po dogovoru z mentorjem in s koordinatorjem
programa izmed predmetov navedenih pod zap. št. 4 – 8.

2. letnik
Predmetnik:
1. Seminar (pri mentorju)
2. Izdelava magistrskega dela in IRD
-

15 KT
30 KT

Seminar opravijo slušatelji v 1. semestru 2. letnika.
Slušatelji v tem letniku obiskujejo seminar »Ameriške študije« 2 uri tedensko (skupaj
60 ur), ki ga skupaj vodita sestavljalca programa oziroma eden izmed nosilcev
predmetov. Na seminarju slušatelji tudi predstavijo svoja dela.
Izvajanje predmetnika traja štiri semestre, četrti semester je predviden za dokončanje
magistrskega dela. Predmetnik se sestavlja individualno glede na smer študija in
glede na temo magistrskega dela.

2. VKLJUČENOST PREDMETA V PROGRAM, SMER, LETNIK
Vsi predmeti so vključeni v program, ki pa je izdelan za vsakega slušatelja individualno.

3. TEMELJNI ŠTUDIJSKI VIRI
Temeljni študijski viri bodo navedeni pri vsakem predmetu posebej. Večina gradiva bo
brezplačno pripravljena in razdeljena slušateljem na prvem predavanju.

11

IV. POGOJI ZA VPIS

Na podiplomski program Ameriške študije se lahko vpišejo diplomanti humanističnih in
družboslovnih fakultet, ki so pri študiju dosegli najmanj prav dobro (8) in aktivno
obvladajo angleški jezik.
Pogoji za vpis v 3. in 4. letnik doktorskega študija (brez neposrednega prehoda):
- opravljen magistrski študij,
- odobrena doktorska tema.

V. POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU OZ. PREHODE MED PROGRAMI
IN MERILIH O PREHODIH
obveznosti študentov in pogoji za napredovanje iz letnika v letnik, pogoji za ponavljanje
letnika in pogoji za podaljšanje statusa študenta; svetovanje in usmerjanje med študijem
Študent se lahko vpiše v drugi letnik, če je do konca prvega letnika opravil vse izpite iz
obveznih predmetov. Do zagovora magistrskega dela mora slušatelj opraviti še vse ostale
študijske obveznosti iz podiplomskega programa.
Magistrsko delo prijavi slušatelj po dogovoru z mentorjem najkasneje do konca prvega
letnika. Delo je samostojna raziskava, s katero kandidat dokaže, da je sposoben analitično
in na znanstven način obdelati določen problem in sintetično prikazati rezultate svoje
raziskave.
Pogoji za neposreden prehod na doktorski študij (sprejeti na seji Senata Filozofske
fakultete, dne 19.6.2002):
1. Objava članka v mednarodno priznani reviji
Članek naj bo objavljen do prijave za neposredni prehod na doktorski študij oziroma
naj bo predloženo potrdilo o sprejetju za objavo.
2. Doseženo število KT kot pogoj za vpis v 3. in 4. letnik neposrednega prehoda
doktorskega študija:
¾ Pogoj za vpis v 3. letnik podiplomskega študija:
- doseženih 60 KT in
- povprečna ocena opravljenih obveznosti 9 ali več
¾ Pogoji za vpis v 4. letnik podiplomskega študija:
- 90 doseženih KT in
- odobrena tema doktorske disertacije.
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VI. NAČINI IN OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA
izredni študij, študij na daljavo; vzporedni, interdisciplinarni, individualni študij
Študij je individualen in poteka v obliki konzultacij, seminarskega dela in vaj. Referati in
poročila so ustni in javni. Študij posameznih predmetov iz predmetnika (razen mentorstva
in somentorstva pri magistrskem delu) se zaključi z izpiti. Izpiti so ustni. Oceno
magistrskega dela sestavi tričlanska komisija, v kateri je eden od članov mentor, ki je
praviloma tudi poročevalec. Pozitivna ocena magistrskega dela je pogoj za njegov
zagovor. Zagovor magistrskega dela je javen in se opravi pred tričlansko komisijo, v
kateri je en član mentor, ki komisiji praviloma tudi predseduje. V primeru, da slušatelj
tekom študija objavi najmanj dve do tri znanstvene razprave v priznanih mednarodnih
revijah, da ima povprečno študijsko oceno najmanj prav dobro (9) in da je izbrana tema
primerna za doktorsko disertacijo, mentor in koordinator programa »Ameriške študije«
lahko senatu Filozofske fakultete priporočita, da kandidat zaključi študij z doktoratom
(brez magistrskega dela).

VII. POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Pogoji za dokončanje študija so vse opravljene obveznosti v času študija, končano
magistrsko delo in njegov uspešen zagovor. Zagovor mora biti opravljen najpozneje v
petih letih po vpisu študija.

VIII. STROKOVNI OZ. ZNANSTVENI NASLOV PO KONČANEM ŠTUDIJU

Po končanem študiju dobi diplomant diplomo ter z njo naziv magister/magistrica
znanosti, oziroma doktor/doktorica znanosti; ali naziv, ki bo skladen z Zakonom o
strokovnih nazivih v Republiki Sloveniji.
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