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Spoštovane študentke in študenti!
Študij filozofije 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
Podiplomski študij filozofije je organiziran kot magistrski študij z možno transformacijo
v neposredno pripravo doktorata znanosti.
SMERI (Z USMERITVAMI):
1. Analitična filozofija - z usmeritvami:
a. Analitična filozofija
b. Logika
c. Kognitivna filozofija
d. Teorija in zgodovina znanosti
e. Filozofija narave
2. Fenomenološka filozofija - z usmeritvami:
a. Zgodovina filozofije
b. Fenomenologija
c. Azijske filozofije
d. Filozofija religije
e. Antropologija
f. Hermenevtika
3. Socialna filozofija - z usmeritvami:
a. Filozofija zgodovine
b. Socialna filozofija
c. Nemška klasična filozofija
d. Strukturalizem in psihoanaliza
4. Estetika
5. Etika
6. Ontologija in metafizika
7. Interdisciplinarni programi

2. TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Program podiplomskega študija filozofije omogoča kandidatom, da dosežejo akademski
naziv magister/magistrica znanosti oziroma po izdelavi in uspešni obrambi doktorske
disertacije akademski naziv doktor/doktorica znanosti s področja filozofije.
Diplomanti magistrskega študija filozofije so strokovnjaki, ki so usposobljeni za
samostojno raziskovalno in pedagoško delo na raziskovalnih institutih, visokošolskih
ustanovah in vseh drugih ustanovah in zavodih, kjer so potrebni podiplomsko šolani kadri
s področja filozofije in splošne metodologije. Pri podiplomskem študiju kandidati
poglobijo in razširijo metodološko znanje in se poglobljeno seznanijo z odprtimi
vprašanji filozofskih disciplin metodami raziskovalnega dela v filozofiji. S tem se
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usposobijo za reševanje konkretnih znanstvenih problemov. Kandidati, ki dosežejo
doktorat filozofskih znanosti, so samostojni filozofski raziskovalci, katerih mesto je
povsod tam, kjer se dogajajo filozofske in temeljne znanstvene inovacije.

3. TRAJANJE PROGRAMA
Za pridobitev magisterija traja študij dve leti (štiri semestre), za pridobitev doktorata pa
do štiri leta.

4. POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI
Program je neposredna nadgradnja dodiplomskega študija filozofije; z diferencialnim
izpitom pa se lahko vanj vključijo tudi diplomanti drugih strok. Možna je horizontalna
povezava z magistrskimi študiji teoretskih smeri humanistike, družboslovja, naravoslovja,
za estetiko tudi umetnosti oz. arhitekture.

5. NAČIN VKLJUČEVANJA V KREDITNI SISTEM ŠTUDIJA
Študent magistrskega študija filozofije mora doseči uspešnost pri šestih predmetih, od
katerih obsega posamezen predmet najmanj 60 ur organiziranega študijskega dela.
Študent doseže zadostno število kreditov z ustreznim izborom predmetov, ki temelji na
naslednjih načelih:
- en predmet je skupni bazični predmet magistrskega študija;
- dva predmeta izbere iz seznama filozofskih področij oziroma disciplin, značilnih za
izbrano smer študija;
- tri predmete izbere v dogovoru z mentorji iz seznama filozofskih področij, značilnih za
izbrano usmeritev študija, enega od njih v neposredni povezavi s temo magistrskega dela.
Bistvena sestavina kreditnega sistema je tudi preverjanje znanja pri posameznih
predmetih. To so izpiti, ki lahko potekajo tudi kot predstavitev in zagovor seminarske
naloge, in magistrsko delo z javnim zagovorom. Seminarska naloga oz. magistrsko delo
mora biti spisana v obliki znanstvene razprave z ustreznim znanstvenim aparatom.

6. NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO SODELOVANJE
OZ. V SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR
Mednarodno sodelovanje Oddelka za filozofijo in tudi drugih slovenskih filozofskih
institucij (ustrezni institut ZRC SAZU, filozofski del Instituta za družbene vede idr.) je
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ustrezna podlaga tudi za povezovanje pri podiplomskem študiju. Program daje možnost
vključitve gostujočih profesorjev po mednarodnih izmenjavah (npr. program TEMPUS,
CEEPUS, univerzitetna partnerstva sobotna leta ...), krajša bivanja študentov na
partnerskih univerzah in opravljanje posameznih delov programa tam itd., po drugi strani
pa podobno sodelovanje naših učiteljev v programih partnerskih univerz.

7. NAČIN SAMOEVALVIRANJA PROGRAMA
Uspešnost programov sami ugotavljamo s sprotnim spremljanjem rezultatov in izkušenj
na sejah oddelka in posameznih kateder.

8. RAZISKOVALNE OZ. STROKOVNE PODLAGE ZA IZVEDBO PROGRAMA
(reference visokošolskega zavoda in nosilcev programa)
Raziskovalna in strokovna podlaga za izvedbo programa je Oddelek za filozofijo s svojim
raziskovalnim programom in v sodelovanju s samostojnimi raziskovalnimi institucijami,
naštetimi v tč. 6.

9. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVEDBO PROGRAMA IN PREDVIDENI
NOSILCI
Kadrovska podlaga za izvedbo in predvideni nosilci so: Oddelek za filozofijo s svojimi
učitelji in pa habilitirani učitelji, ki so redno zaposleni zunaj fakultete; po trenutnem
stanju 1 akademski profesor, 15 rednih profesorjev, 13 izrednih profesorjev, 12 docentov
in 1 znanstveni svetnik, in sicer:
Akad.prof.dr. Tine Hribar
redni profesorji v dodiplomskem študiju:
dr. Valentin Kalan
dr. Matjaž Potrč
dr. Andrej Ule
dr. Slavoj Žižek
dr. Cvetka Tóth
dr. Maja Milčinski
dr. Lev Kreft
dr. Miran Božovič
dr. Marko Uršič
dr. Dean Komel
dr. Aleš Erjavec (ZRC SAZU)
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drugi redni profesorji:
dr. Božidar Debenjak (v pokoju)
dr. Rudi Rizman (FF - sociologija)
dr. Rastko Močnik (FF - sociologija)
dr. Janez Juhant (Teološka fakulteta)
dr. Nenad Miščević (Ped. fak. v Mariboru)
dr. Andrej Bekeš (FF - vzhodnoazijske študije)
dr. Bojan Borstner (PF v Mariboru)
dr. Božidar Kante (PF v Mariboru)
izredni profesorji v dodiplomskem študiju:
dr. Rado Riha (ZRC SAZU)
dr. Darko Štrajn (PI)
dr. Franci Zore
dr. Eva Bahovec
dr. Jelica Šumič-Riha (ZRC SAZU)
dr. Borut Ošlaj
drugi izredni profesorji:
dr. Danilo Šuster (PF v Mariboru)
docenti v dodiplomskem študiju:
dr. Žiga Knap
dr. Zdravko Kobe
dr. Olga Markič
dr. Igor Pribac
dr. Borut Cerkovnik
dr. Valentina Hribar Sorčan
dr. Bojan Žalec
drugi docenti:
dr. Valter Motaln (FS)
dr. Renata Salecl (KrimI PF)
dr. Nada Lavrač (ETF MB)
dr. Izidor Hafner (FER)
dr. Andrina Tonkli-Komel (FHŠ, Univerza na Primorskem)
dr. Rok Svetlič (FF UL in ZRS Koper UP, Senat FF 26. 9. 2007)
znanstveni svetniki
dr. Ivan Urbančič (v pok.)
dr. Mladen Dolar
Nosilci programa so tudi drugi univerzitetni učitelji z drugih oddelkov, fakultet, univerz
in raziskovalnih institucij doma in v tujini.
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10. MATERIALNI POGOJI ZA IZVEDBO PROGRAMA
Delo poteka v prostorih Filozofske fakultete. Materialna podlaga dela je poleg knjižnice
Oddelka za filozofijo, ki je sestavni del Osrednje humanistične knjižnice in je vključena v
mednarodne informacijske povezave, računalniška opremljenost fakultete. Knjižnica
deluje neprekinjeno od leta 1919 in vsebuje poleg tega starejši fond zlasti v mednarodni
znani osebni knjižnici A. v. Meinonga, utemeljitelja "predmetnostne teorije". Vse te
podlage se v skladu z materialnimi možnostmi nenehno dopolnjujejo. Prostorske potrebe
zagotavlja FF. Na oddelku se zagotavljajo: potrebna računalniška podpora, za estetiko
nosilci slike in zvoka, za vse kandidate pa dostop do Interneta oz. mednarodnih
elektronskih komunikacij, iz finančnih virov samega podiplomskega študija pa specialni
knjižni fond, ki razširja redno dejavnost knjižnice, v nekaterih primerih drage nove
znanstvene izdaje del ali pa temeljne historične izdaje na CD-ROM.
Med materialne pogoje je mogoče šteti tudi omogočanje kandidatom, da del
podiplomskega študija opravijo na tujih univerzah, kar se zagotavlja iz virov financiranja.

11. VIRI FINANCIRANJA
Viri financiranja so šolnina, sofinanciranje iz proračuna (MVZT) in/ali iz sredstev
zasebnih in mednarodnih fundacij.

12. PREDVIDEN OBSEG VPISA V PROGRAM
Predvideno število slušateljev na magistrskem študiju filozofije je 20.

13. MOŽNOSTI ZAPOSLITVE DIPLOMANTOV
Diplomanti imajo možnost zaposlitve povsod tam, kjer obstoje ali se odpro potrebe po
najvišje kvalificiranih strokovnjakih filozofih, najsibo neposredno, najsibo v
interdisciplinarnih ekipah.

14. SESTAVLJALCI PROGRAMA
Program podiplomskega študija filozofije je bil sestavljen na Oddelku za filozofijo
Filozofske fakultete. Sestavljavci: dr. Božidar Debenjak, dr. Tine Hribar, dr. Frane
Jerman, dr. Valentin Kalan, dr. Matjaž Potrč, dr. Andrej Ule, dr. Slavoj Žižek, dr. Maja
Milčinski, dr. Borut Pihler, dr. Cvetka Toth, dr. Lev Kreft, dr. Miran Božovič, dr. Mladen
Dolar, dr. Marko Uršič ob sodelovanju drugih članov Oddelka za filozofijo. Za program
odgovarja: red. prof. dr. Andrej Ule.
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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)
Prvo leto največ 300 ur, drugo leto največ 150 ur.
1. Skupni predmet programa:
Metode filozofskega raziskovanja I.
Metode filozofskega raziskovanja II.
2. Značilna predmeta za smer:
2.1 (značilni predmet A)
2.2 (značilni predmet B)
3. Značilni predmeti za usmeritev:
3.1 (značilni predmet A)
3.2 interdisciplinarni oz. zunajoddelčni predmet
4. magistrsko delo in IRD

21 KT
21 KT
12 KT
12 KT
12 KT
12 KT
30 KT

Od šestih predmetov se lahko do pet predmetov izvaja na oddelku, en predmet t.i.
interdisciplinarni oz. zunajoddelčni pa na drugem oddelku, drugi fakulteti, drugi univerzi
ali na visokošolskih ustanovah v tujini.
Predmeta pod točko 1. sta skupna, predmete pod točko 2. in 3. si kandidat izbere izmed
konstitutivnih predmetov (navedeni v prilogi), v soglasju z mentorjem in predavatelji, ki
bodo predmet izvajali.
Obveznosti (seminar, izpit) iz vsaj treh predmetov so po prvem letniku študija.
Individualni študijski program sprejme Oddelek za filozofijo, potrdi Komisija za
podiplomski študij FF.
Kandidat mora vložiti prošnjo za kakršnokoli spremembo individualnega študijskega
programa na Referat za podiplomski študij 7 dni pred sejo Komisije za podiplomski
študij. Prošnja mora vsebovati: predlog spremembe, mnenje mentorja in soglasje
predstojnika Oddelka. Vsako spremembo (ne samo naslov) na individualnem študijskem
programu mora obvezno potrditi Komisija za podiplomski študij.
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3. RAZMERJE PREDAVANJ, SEMINARJEV IN VAJ TER DRUGIH OBLIK
ŠTUDIJA
(npr. raziskovalne sestavine, praktične, strokovne, poklicno specifične sestavine ipd.)
I
P
1. Skupni predmet programa:
Metode filozofskega raziskovanja
2. Značilna predmeta za smer:
2.1 (značilni predmet A)
2.2 (značilni predmet B)
3. Značilni predmeti za usmeritev
3.1 (značilni predmet A)
3.2 (značilni predmet B)
3.3 mentorjev predmet oz. IRD

S

45

II
P S
45

30 30
30 30
15 15

15 15
30 30
30 30 30 30
------- ------150 +150 75 + 75

Program je individualen, ker si predmete pod 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 izbere kandidat v soglasju
z mentorjem iz seznama predmetov, ki se predavajo tudi na dodiplomski stopnji,
dogovorno pa jih lahko opravi tudi na drugih univerzah. Mentorjev predmet pod 3.3 je
kandidat izbral z naslovom magistrskega dela in z izbiro mentorja.

III. OKVIRNI UČNI NAČRTI PREDMETOV

1. IME PREDMETA, URNI OBSEG TER KREDITNO OVREDNOTENJE, KOT
STA DOLOČENA V PREDMETNIKU; VKLJUČENOST PREDMETA V
PROGRAM, SMER, LETNIK; CILJI IN VSEBINA PREDMETOV
Ime predmeta: Metodologija filozofskega raziskovanja
Vključenost v semester: vsi štirje semestri
Letnik: 1. in 2. letnik
Smer: vse smeri
Program, cilji in vsebina:
Predmet Metodologija filozofskega raziskovanja je edini skupni predmet v vseh sicer
individualnih programih podiplomskega študija. Njegov program vključuje:
1. Seznanitev z metodami filozofskega raziskovanja
2. Seznanitev z metodami meddisciplinarnega raziskovanja
3. Vodena priprava filozofske raziskave na temo magistrskega študija, predstavitev
raziskovalnega rezultata, dialog o raziskovalnih rezultatih
4. Predavanja izbranih filozofov iz tujine
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Cilj predmeta je:
- spoznavanje filozofskih raziskovalnih metod, ki se od predmeta do predmeta in od
filozofske šole do filozofske šole bistveno razlikujejo, in s tem samozavedanje o
nujnosti uporabe korektne metodologije, obenem pa tudi zavedanje o nujnosti
upoštevanja konkurenčnih metodologij;
- razvijanje raziskovalnih zmožnosti z izdelavo raziskovalnega prispevka v obliki
poročila oz. podiplomskega seminarskega izdelka, ki gre v proces recenziranja in
dialoga po kriterijih filozofske stroke;
- seznanjanje z najnovejšimi smermi filozofskega raziskovanja doma in po svetu.
Predmet se izvaja tako, da ga vsak semester prevzame drug učitelj oz. učiteljica Oddelka
za filozofijo. Na ta način se v dveh letih študentke in študentje podiplomskega študija
seznanijo tudi vsaj s štirimi različnimi individualnimi pogledi na raziskovalne metode in
na metodološka razhajanja v filozofiji. Zato je konkretna vsebina predmeta povezana z
načrtom, ki si ga zastavi nosilec premeta, in z vsebinami, ki jih študentke oz. študentje
podiplomskega študija razvijajo v svojih smereh in usmeritvah. V pripravo raziskovalnih
prispevkov študentk oz. študentov podiplomskega študija so poleg vsakokratnih nosilcev
predmeta vključeni tudi mentorji.

IV. POGOJI ZA VPIS

Na podiplomski študij filozofije se lahko vpišejo kandidati, ki imajo diplomo
visokošolskega študija filozofije in dokazilo o znanju enega svetovnega jezika, če imajo
visokošolsko diplomo iz druge stroke, se lahko vanj vključijo z diferencialnim izpitom iz
filozofskih znanj in dokazilom o aktivnem znanju enega tujega jezika.
Pogoj za vpis je dosežen uspeh pri univerzitetnem študiju s povprečno oceno prav dobro
(8) ali viden uspeh pri raziskovalnem delu med študijem oziroma po njem (nagrada ali
drugo javno priznanje za znanstveno ali strokovno delo ipd.).
Aktivno znanje tujega jezika kandidati dokažejo z izpitom, opravljenem na Filozofski
fakulteti, Delavski Univerzi, Centru za tuje jezike ali drugi ustrezni ustanovi. Študentom
enopredmetne smeri filozofije se za aktivno znanje prizna izpit iz Nemškega jezika, ki so
ga opravili v času študija in jim ni potrebno predložiti drugih dokazil.
Diferencialni izpit opravlja kandidat pred komisijo, ki je sestavljena iz izpraševalca in
mentorja. Pred opravljanjem izpita mora kandidat poravnati stroške izpita. Literatura za
diferencialni izpit je na voljo v tajništvu Oddelka za filozofijo.
Pogoji za vpis v 3. in 4. letnik doktorskega študija (brez neposrednega prehoda):
- opravljen magistrski študij,
- odobrena doktorska tema.
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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
Za napredovanje iz 1. v 2. letnik magistrskega študija mora kandidat doseči vsaj 45
kreditnih točk iz obveznosti individualnega študijskega programa in plačati šolnino ali
predložiti potrdilo o oprostitvi od šolnine.
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.

VI. NAČINI IN OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA
izredni študij, študij na daljavo; vzporedni, interdisciplinarni, individualni študij
Podiplomski študij filozofije poteka po individualnih študijskih programih, kot
kombinacija predavanj in seminarjev, v primeru, če je kandidatov manj kot pet, potekajo
predavanja in seminarji kot collegium privatissimum. Deli programa so lahko sestavni del
študija na Filozofski fakulteti ali na drugih fakultetah ali univerzah doma ali v tujini.

VII. POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Kandidat mora pred zagovorom magistrskega dela oz. doktorske disertacije uspešno
opraviti vse obveznosti, predpisane z individualnim študijskim programom. Zagovor
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magistrskega dela oz. doktorske disertacije poteka javno pred komisijo najmanj treh
članov.
Komisiji za oceno in zagovor magistrskega dela predlaga Oddelek za filozofijo, sprejme
Komisija za podiplomski študij FF.
Komisije za oceno primernosti doktorske teme, oceno in zagovor predlaga Oddelek za
filozofijo, sprejmeta Komisija za podiplomski študij in Senat FF.

VIII. STROKOVNI OZ. ZNANSTVENI NASLOV PO KONČANEM ŠTUDIJU

Kandidat, ki je uspešno končal magistrski študij, dobi znanstveni naslov
magister/magistrica znanosti. Kandidat, ki je z magistrskega študija neposredno
prestopil v pripravo doktorata, si z doktoratom pridobi naziv doktor/doktorica znanosti
(s področja filozofije).
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Beležke:
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Beležke:
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