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PODIPLOMSKI ŠTUDIJ:
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Spoštovane študentke in študenti!
Študij arheologije 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!

2

3

KAZALO:
I. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU______________________________________ 6
1. Naslov in vrsta programa s smermi in usmeritvami ________________________________
2. Temeljni cilji programa__________________________________________________________
3. Trajanje programa ______________________________________________________________
4. Povezanost z drugimi programi __________________________________________________
5. Način vključevanja v kreditni sisem študija _______________________________________
6. Način vključevanja programa v mednarodno sodelovanje oz. v skupni evropski
visokošolski prostor _____________________________________________________________
7. Način samoevalviranja programa_________________________________________________
8. Raziskovalne oz. strokovne podlage za izvedbo programa _________________________
9. Kadrovske zahteve za izvedbo programa in predvideni nosilci _____________________
10. Materialni pogoji za izvedbo programa __________________________________________
11. Viri financiranja _______________________________________________________________
12. Predviden obseg vpisa v program _______________________________________________
13. Možnosti zaposlitve diplomantov _______________________________________________
14. Sestavljalci programa __________________________________________________________

6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8

II. PODATKI O PREDMETNIKU___________________________________________ 9
1. Število in navedba predmetov ____________________________________________________ 9
2. Letno in celotno število ur programa, kreditno ovrednotenje vseh elementov
programa, vrsta predmetov glede na njihovo vključenost v strukturo programa ______ 9
III. POGOJI ZA VPIS ____________________________________________________ 10
IV. POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU OZ. PREHODE MED
PROGRAMI IN MERILIH O PREHODIH _______________________________ 10
V. NAČINI IN OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA______________________________ 11
VI. POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA _________________________________ 12
VII. STROKOVNI OZ. ZNANSTVENI NASLOV PO KONČANEM ŠTUDIJU ____ 12

I

4

5

I. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU

1. NASLOV IN VRSTA PROGRAMA S SMERMI IN USMERITVAMI
Arheološka obdobja in problemi arheologije
Magistrski/doktorski študij
SMERI (Z USMERITVAMI):
Podiplomski študij arheologije predvideva smeri, ki so zastopane v študijskem programu
veljavnega dodiplomskega študija.
Magistrski študij je možno vpisati praviloma v specialističnih področjih: arheološka
metodologija, arheološka teorija in zgodovina, arheologija paleolitika in mezolitika,
arheologija neolitika in eneolitika, arheologija kovinskih obdobij, klasična arheologija,
rimska arheologija, arheologija zgodnjega srednjega veka, arheologija mlajših dob,
epigrafika, numizmatika, paleookolje, arheološka muzeologija, arheološko
konservatorstvo.
2. TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Pri podiplomskem študiju se kandidati usposobijo za reševanje znanstvenih problemov s
tem, da se poglobljeno seznanijo s teorijo in metodologijo raziskovalnega dela v
arheologiji in jih tudi samostojno uporabljajo.
3. TRAJANJE PROGRAMA
Podiplomski magistrski študij se izvaja najmanj 4 študijske semestre, doktorski študij pa
najmanj 8 študijskih semestrov.
4. POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI
Program vključuje sodelovanje sorodnih strok, predvsem zgodovine, arhitekture,
umetnostne zgodovine, geografije, muzeologije, konservatorstva ter specialistične
programe iz naravoslovja.
5. NAČIN VKLJUČEVANJA V KREDITNI SISTEM ŠTUDIJA
Študent magistrskega študija arheologije mora doseči uspešnost pri šestih predmetih, od
katerih obsega posamezen predmet najmanj 30 ur organiziranega študijskega dela.
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Bistvene sestavine kreditnega sistema so oblike preverjanja znanja pri posameznih
predmetih v obliki izpitov, seminarskih nalog in magistrskega dela. Seminarska naloga in
magistrsko delo morata biti izdelana z uporabo ustreznega znanstvenega aparata.
6. NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO SODELOVANJE
OZ. V SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR
Posamezne študijske smeri oz. teme zagotavljajo tudi študijska izpopolnjevanja na tujih
univerzah, možno pa je tudi vključevanje inozemskih somentorjev.
7. NAČIN SAMOEVALVIRANJA PROGRAMA
Samoevalvacija se izvaja z načrtnim spremljanjem študija posameznega kandidata s
strani mentorja kot tudi kolegija Oddelka za arheologijo ter ocene študentov.
8. RAZISKOVALNE OZ. STROKOVNE PODLAGE ZA IZVEDBO PROGRAMA
(reference visokošolskega zavoda in nosilcev programa)
Bibliografija pedagoško - znanstveno raziskovalne skupine Oddelka za arheologijo in
imenovanih nosilcev podiplomskega študija.
9. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVEDBO PROGRAMA IN PREDVIDENI
NOSILCI
Nosilci podiplomskega študija so:
akademik red. prof. dr. Ljubinka Teržan
red. prof. ddr. Mitja Guštin
red. prof. dr. Peter Kos
izr. prof. dr. Mihael Budja
red. prof. dr.Božidar Slapšak
izr. prof. dr. Timotej Knific
izr. prof. dr. Vida Pohar
izr. prof. dr. Bojan Djurić
doc. dr. Katarina Predovnik
doc. dr. Simona Petru
doc. dr. Predrag Novaković
doc. dr. Ladislav Ciglenečki
doc. ddr. Andrej Pleterski
doc. dr. Verena Vidrih-Perko
doc. dr. Branko Mušič
doc. dr. Maja Andrič
doc. dr. Milan Lovenjak
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10. MATERIALNI POGOJI ZA IZVEDBO PROGRAMA
Oddelek za arheologijo omogoča podiplomski študij na področjih, za katere zagotavlja
kadrovsko in materialno infrastrukturo za razvoj in izvajanje raziskovalnega dela.
K infrastrukturi sodi laboratorijska in terenska oprema podprta z računalniško opremo ter
kvalitetna oddelčna knjižnica v povezavi s sorodnimi knjižnicami.

11. VIRI FINANCIRANJA
Vir financiranja programa je šolnina, ki je določena s strani vlade ali Upravnega odbora
Univerze v Ljubljani ter Filozofske fakultete.

12. PREDVIDEN OBSEG VPISA V PROGRAM
Predvideno število slušateljev na magistrskem študiju arheologije je 21.

13. MOŽNOSTI ZAPOSLITVE DIPLOMANTOV
Diplomanti podiplomskega študija arheologije so strokovnjaki usposobljeni za
samostojno znanstveno raziskovalno in pedagoško delo na raziskovalnih, visokošolskih
in drugih ustanovah (muzejih in zavodih za varovanje kulturne dediščine), kjer so
potrebni podiplomsko izobraženi kadri s področja arheologije.

14. SESTAVLJALCI PROGRAMA
Sestavljalci individualnih študijskih podiplomskih programov so univerzitetni učitelji s
področja arheologije, ki izpolnjujejo pogoje določene z Zakonom o visokem šolstvu.
Pri izvajanju so glede na problematiko študija in bodočo specializiranost kandidata
vključeni tudi drugi univerzitetni učitelji in strokovnjaki iz prakse z izpolnjenimi pogoji
za izvajanje tovrstnega študija.
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
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II. PODATKI O PREDMETNIKU

1. ŠTEVILO IN NAVEDBA PREDMETOV
Predmetnik podiplomskega magistrskega študija arheologije je sestavljen iz največ šestih
predmetov v letnem obsegu 120 kreditnih točk v celotnem študiju .

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 se na podiplomskem študijskem programu smiselno razporedi glede na
celotno število ur programa v obsegu 360 ur.
Predmetnik magistrskega študija arheologije se oblikuje za vsakega kandidata posebej in
sicer načeloma iz treh delov:
- splošno znanje s poglobljenim študijem širše problematike v okviru zastavljenega
magisterija
- specialistična metodološka znanja s tehnikami raziskovalnega dela v podporo
magisteriju
- terensko - laboratorijsko delo
- magistrska tema oz. doktorska disertacija
Struktura predmetnika po sistemu kreditnega študija
Izbrana poglavja
Specialistična znanja
Meddisciplinarni oz. zunajoddelčni predmet
Magistrsko delo in IRD

30 KT
45 KT
15 KT
30 KT
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III. POGOJI ZA VPIS

Na podiplomski študij arheologije se lahko vpišejo kandidati, ki imajo diplomo
visokošolskega študija in obvladajo aktivno in pasivno dva svetovna jezika. Pogoj za vpis
je povprečni učni uspeh, z oceno najmanj 8. Kandidatom, ki imajo delovno prakso in
oceno vsaj 7,2 lahko kolegij Oddelka za arheologijo s posebnim sklepom prizna
dosedanje delo kot pogoj za vpis.
Za kandidate, ki so dokončali študij na drugih univerzitetnih programih, veljajo enaki
pogoji, s tem da oddelek upoštevaje tematiko magistrskega študija, določi vsebine, ki jih
kandidat mora obvladati v prvem semestru študija (do 2 diferencialna izpita).
V primeru prijave večjega števila kandidatov, kot je navedeno v točki 13 - Obseg vpisa
tega programa veljajo merila za izbor po hierarhični lestvici:
- ocena diplomskega izpita oz. diplomskega dela,
- povprečna ocena iz vseh predmetov, razen diplomskega izpita oz. diplomskega dela,
- morebitna bibliografija (tudi strokovna),
- delovne izkušnje,
- razgovor kandidata/ke s komisijo.
Pogoji za vpis v 3. in 4. letnik doktorskega študija (brez neposrednega prehoda):
- opravljen magistrski študij,
- odobrena doktorska tema.

IV. 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
V višji letnik študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse obveznosti s študijskim
programom oz. dosežejo najmanj 45 kreditnih točk in imajo vplačano šolnino oz.
potrdilo, da so šolnine oproščeni.
Svetovanje in usmerjanje med študijem izvajajo mentorji, somentorji in učitelji navedeni
v individualnih podiplomskih programih.
Splošne informacije podiplomski študent dobi na Referatu za podiplomski študij
Filozofske fakultete ali v tajništvu Oddelka za arheologijo.

10

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.

V. NAČINI IN OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA
izredni študij, študij na daljavo; vzporedni, interdisciplinarni, individualni študij
Podiplomski študij arheologije poteka na osnovi študijskih programov v obliki
individualnega dela.
V primeru 5 ali več kandidatov za isto smer študija se organizira skupni program v obliki
predavanj, laboratorijskega in terenskega dela.
V primeru, da so za specialistična znanja sorodnih strok organizirana predavanja in
seminarji na ljubljanski univerzi ali univerzi v tujini, lahko kandidat po študijskem
programu obiskuje te redne oblike dela.
V primeru posebnih zahtev individualnega študijskega programa pa lahko del
podiplomskega študija poteka tudi v obliki terenskega in laboratorijskega dela v
specializiranih ustanovah v Sloveniji in tujini.
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VI. POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Magistrski kandidat mora pred zagovorom magistrskega dela (obrambo doktorske
disertacije) uspešno opraviti vse obveznosti predpisane s študijskim programom (izpiti,
seminarske naloge, terenske, laboratorijske vaje). Študij je končan z uspešnim, javnim
zagovorom magistrskega dela ali uspešno, javno obrambo doktorske disertacije.

VII. STROKOVNI OZ. ZNANSTVENI NASLOV PO KONČANEM ŠTUDIJU

Kandidat/ka, ki konča podiplomski študij za pridobitev magisterija, dobi znanstveni
naslov magister/magistrica znanosti.
Kandidat, ki izdela in uspešno obrani doktorsko disertacijo, dobi znanstveni naslov
doktor/doktorica znanosti.
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Beležke:
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