ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ:

NEMCISTIKA

junij 2006

Spoštovane študentke in študenti!
Študij nemcistike 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
A) Magistrski študij nemškega jezika in književnosti v nemščini
B) Doktorski študij v skladu s smermi pod A
SMERI (Z USMERITVAMI):
-

Moderni nemški jezik
Nemška književnost
Stari nemški jezik in književnost
Didaktika nemškega jezika

2. TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Program podiplomskega študija nemcistike kandidatom omogoča, da si pridobijo
akademske nazive magister nemške književnosti, magister nemškega jezika, magister
didaktike nemškega jezika, doktor znanosti s področja literarnih ved, doktor znanosti s
področja jezikoslovja. Diplomanti podiplomskega študija nemcistike so strokovnjaki, ki
so usposobljeni za samostojno znanstvenoraziskovalno, svetovalno in/ali pedagoško delo
na raziskovalnih inštitutih, visokošolskih in drugih ustanovah, kjer so takšni kadri
potrebni. Pri podiplomskem študiju kandidati nadgradijo in razširijo svoje strokovno in
teoretično znanje in se nadrobno seznanijo s teorijo in metodologijo raziskovalnega dela
na področju nemcistike. Usposobijo se tudi za reševanje konkretnih znanstvenih
problemov.

3. TRAJANJE PROGRAMA
Magistrski študij na programih nemcistika traja dve (2) leti, doktorski pa štiri (4) leta.

4. POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI
Programi magistrskega študija so neposredna nadgradnja dodiplomskega študija
književnosti v nemščini ter nemškega jezika, posredno pa ta magistrski študij po
dogovoru z zadevnimi disciplinami lahko nadgrajuje dodiplomski študij sorodnih
družboslovnih disciplin, zlasti primerjalne književnosti, primerjalnega in splošnega
jezikoslovja, slovenistike, sociologije, zgodovine, filozofije, zgodovine umetnosti ter
študija drugih tujih jezikov in literatur. Z zgornjimi disciplinami je možna povezava
magistrskega študija na nemcistiki.
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V kolikor bo v sodelovanju s sorodnimi oddelki na Filozofski fakulteti mogoče oblikovati
skupen magistrski razred za literarnovedne oz. lingvistične discipline, je Oddelek za
germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko pripravljen sodelovati pri pripravi,
oblikovanju in izvedbi programa.
Z zaključenim magistrskim študijem je študij mogoče nadaljevati na doktorskem
programu, v skladu z določili statuta pa je možen neposreden prehod na doktorski študij.

5. NAČIN VKLJUČEVANJA V KREDITNI SISTEM ŠTUDIJA
Študent magistrskega študija književnosti v nemščini ali nemškega jezika mora doseči
uspešnost pri šestih predmetih, ki je zanj predvidenih 450 ur organiziranega študijskega
dela. Poleg predmetov, navedenih v predmetniku tega programa, veljajo kot enakovredni
v tem kreditnem sistemu kateri koli drugi predmeti iz magistrskih programov
družboslovnih in humanističnih ved, ki so po dogovoru s kandidatom in ustreznim
oddelkom Filozofske fakultete ali druge visokošolske ustanove vključeni v individualne
programe.
Študent doseže predpisano število kreditov z izborom (po dogovoru z mentorjem)
predmetov, ki vsebujejo 3 splošne in 3 specialistične predmete ter en predmet neposredno
vezan na magistrsko delo oz. disertacijo ter tem povezano raziskovalno delo (pri svojem
mentorju).
Kreditne točke za uspešno opravljeno delo kandidat pridobi na osnovi različnih oblik
preverjanja znanja (pisni/ustni izpiti, seminarske naloge) in sprotnega vrednotenja
aktivnega sodelovanja pri predavanjih in seminarjih. Izpit iz posameznega predmeta se
opravlja po končanem predavanju oz. seminarju (ko je predmet predviden v obeh
letnikih, po zaključku drugega letnika). Posamična seminarska naloga naj obsega najmanj
deset strani.
Pri interdisciplinarno zastavljenem programu (povezava z drugimi oddelki Filozofske
fakultete in drugimi visokošolskimi ustanovami) se lahko do ene polovice programa
nadomesti s predmeti, ki jih kandidat posluša zunaj matičnega oddelka. Merila za
vrednotenje njegovega dela se dogovorijo s sodelujočim oddelkom ali ustanovo ob
pripravi individualnega programa za posameznega študenta.
Študentom se priznajo tudi rezultati, ki jih doseže v okviru podiplomskega študija na tujih
univerzah. Osnova za upoštevanje študija, opravljenega v tujini, je primerjava študijskega
programa z zahtevami študijskega programa na Oddelku.
Za dosego naziva magister/magistrica znanosti mora kandidat doseči pozitivno oceno pri
vseh šestih izbranih predmetih in izdelati magistrsko delo v obsegu 100-150 strani (32
vrstic na stran). Delo mora doseči ustrezno znanstveno tehtnost oz. raven ter dokazati
kandidatovo seznanjenost s področjem, ki ga raziskuje ter obvladanje sodobnega
znanstvenega aparata.

7

6. NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO SODELOVANJE
OZ. V SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR
Program predvideva možnost sodelovanja s sorodnimi oddelki tujih in tujih partnerskih
univerz. Sodelovanje obsega:
- izmenjava 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 oz. pri
zagovoru le-teh
- vključitev določenega in dogovorjenega dela magistrskega študija v mednarodne
projekte.

7. NAČIN SAMOEVALVIRANJA PROGRAMA
Načrtno spremljanje izvajanja študija in njegove uspešnosti, obravnava ocen na svetu
Oddelka. Zaradi dinamičnosti področja, redno spremljanje novosti in razvoja v stroki, je
potrebno stalno dopolnjevanje vsebin programa. Redno anketiranje študentov o izpolnitvi
njihovih pričakovanj in zbiranje mnenj o kakovosti in uspešnosti pedagoškega in
svetovalnega dela ter vključevanje v raziskovalne naloge in projekte.

8. RAZISKOVALNE OZ. STROKOVNE PODLAGE ZA IZVEDBO PROGRAMA
(reference visokošolskega zavoda in nosilcev programa)
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko razvija podiplomski študij
na področjih, kjer ima primerno materialno infrastrukturo in usposobljene univerzitetne
učitelje, ki zagotavljajo razvoj in izvajanje raziskovalnega dela. Materialno infrastrukturo
tvori predvsem bogat knjižnični fond primarne in sekundarne literature s področja
disciplin, ki so vključene v magistrski študij.

9. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVEDBO PROGRAMA IN PREDVIDENI
NOSILCI
S področja disciplin, ki jih vključuje program magistrskega študija nemcistike, so na
Oddelku zaposleni: 3 docenti, 2 izredna profesorja in 3 redni profesorji. Tudi zunanji
sodelavci, ki sodelujejo pri izvedbi programa, imajo ustrezne znanstvene kvalifikacije na
domačih institucijah ali na tujih univerzah.
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Domači izvajalci so:

Zunanji izvajalci so:

Redni profesorji (po abecednem vrstnem redu)
Stojan Bračič
Anton Janko
Neva Šlibar
Izredni profesorji
Mira Miladinović Zalaznik
Ana Marija Muster

Izredni profesorji
Vesna Kondrič Horvat (PeF MB)
Dejan Kos (PeF MB)

Docenti
Darko Čuden
Marija Javor Briški
Urška Krevs Birk

10. MATERIALNI POGOJI ZA IZVEDBO PROGRAMA
Oddelek lahko izvaja magistrski študij v skupinah do 15 študentov v svoji seminarski
sobi (306). Razpolaga tudi z video aparatom etc. in ima dve zelo dobro opremljeni
knjižnici: izposojna in priročna knjižnica, ki ju stalno dopolnjujemo. Oddelek za namene
magistrskega študija nima računalnikov.

11. VIRI FINANCIRANJA
Proračun (MVZT) in soudeležba kandidatov (šolnine).

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

13. MOŽNOSTI ZAPOSLITVE DIPLOMANTOV
Po uspešno zaključenem študiju imajo magistranti s področja nemcistike veliko možnosti
zaposlitve: pedagoško delo, svetovalno delo še posebej v srednji šoli (Zavod za šolstvo,
inšpekcijske službe), lektorji tujega jezika na visokošolskih ustanovah, asistenti,
novinarsko delo, uredniško delo v založbah, pri časopisih, na radiu ali televiziji,
diplomatska služba, jezikovne šole in drugo. Potrebe po magistrantih nemščine še vedno
stalno naraščajo.

9

14. SESTAVLJALCI PROGRAMA
Program so sestavili nosilci predmetov podiplomskega študija Oddelka za germanistiko z
nederlandistiko in skandinavistiko. Programe vodijo:
-

Književnosti v nemščini: red. prof. dr. Neva Šlibar
Stari nemški jezik in književnost: red. prof. dr. Anton Janko
Moderni nemški jezik: red. prof. dr. Stojan Bračič
Didaktika nemškega jezika: izr. prof. dr. Ana Marija Muster

Predlog programa je sprejel svet Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in
skandinavistiko na svoji seji.
Program je sprejel Senat FF na svoji seji.
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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, celotno številu ur programa največ 450 ur.
Temeljni predmeti so na vseh smereh po trije in so obvezni za vse študente
podiplomskega študija.
Izmed izbirnih predmetov si vsak študent izbere po tri, glede na individualni študijski
program.
Temeljni predmeti
1. temeljni predmet
2. temeljni predmet
3. temeljni predmet

I
30
30
30

II
30
30
30

Kreditne točke
15
15
15

Izbirni predmeti
1. izbirni predmet
2. izbirni predmet
3. izbirni predmet

I
30
30
30

II
30
30
30

Kreditne točke
15
15
15

Magistrsko delo

45

45

30

3. RAZMERJE PREDAVANJ, SEMINARJEV IN VAJ TER DRUGIH OBLIK
ŠTUDIJA
(npr. raziskovalne sestavine, praktične, strokovne, poklicno specifične sestavine ipd.)
Razmerje števila ur predavanj, seminarjev in vaj je odvisno od individualnega študijskega
programa.

4. DELEŽ PRAKSE V PROGRAMU, NAČIN NJENE IZVEDBE TER NJENO
KREDITNO OVREDNOTENJE
Delež prakse in način izvedbe sta odvisna od individualnega študijskega programa.
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III. OKVIRNI UČNI NAČRTI PREDMETOV

1. IME PREDMETA, URNI OBSEG TER KREDITNO OVREDNOTENJE, KOT
STA DOLOČENA V PREDMETNIKU
Za vsakega študenta svet Oddelka sprejme predlog individualnega študijskega načrta, ki
temelji na enotnem predmetniku magistrskega študija. Individualni študijski načrt vsebuje
šest (6) predmetov, del katerih je obvezen za vse študente magistrskega študija na smeri
nemcistika. Študijski program se izdela na podlagi naslednjih izhodišč:
PREDMETNIK ŠTUDIJA
KNJIŽEVNOST V NEMŠČINI
1.a) Temeljni predmeti
- Literarna teorija
- Literarna zgodovina
- Literarna interpretacija in metodologija

3 X 15 KT

1.b) Izbirni predmeti
2 X 15 KT
Študenti izberejo dva predmeta, ki se jih določi v skladu z individualno izdelanim učnim
načrtom. Izbirni predmeti se določijo glede na obdobja, šole in žanre z naslednjih
področij:
- avstrijska književnost
- nemška književnost
- srednjeveška nemška književnost
- nemška ustvarjalnost na Slovenskem
- nemško časopisje na Slovenskem
- švicarska nemška književnost
- književnosti nemških manjšin in zdomcev
- literarne povezave slovenskega z nemškim govornim področjem
Natančneje bodo izbirni predmeti opredeljeni v povezavi z naslednjimi načeli:
- kronološko načelo (nemška književnost v srednjem veku, barok, razsvetljenstvo,
viharništvo, klasika, romantika, književnost 19. st. po ustaljeni periodizaciji,
književnost 20. st. po ustaljeni periodizaciji, sodobna književnost, postmodernizem);
-

zvrstno načelo (lirika, epika, dramatika, trivialna književnost, žanri, mejni žanri);

-

metodološko načelo (pozitivizem, duhovna zgodovina, formalizem, fenomenologija,
hermenevtika, imanentna metoda, strukturalizem, recepcijska teorija, teorija
fikcionalnosti, sistemska teorija, poststrukturalizem, dekonstrukcija, konstruktivizem,
teorija medijev);

-

načelo pristopa (sociološki, semiotični, empirični in matematični, psihoanalitični,
komunikativni, feministični - ženske študije, metoda zgodovine mentalitet);

-

drugi pristopi (diskurzna analiza, naratologija, ediranje, retorika, poetika,
periodizacija, zgodovina germanistike, metodika in didaktika pouka književnosti,
književno prevajanje, literarna publicistika in literarna kritika, literarnozgodovinska
terminologija, literarnovedni pripomočki).
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Podatki o učnih načrtih za posamezne predmete
pripravijo nosilci predmetov po naslednjih sestavinah:
- ime predmeta
- nosilec predmeta in izvajalci
- število ur predavanj, seminarjev ali konzultacij po posameznih letih ali semestrih
študija
- cilji predmeta
- kratka oznaka vsebine
- študijski viri.
2. Interdisciplinarni oz. zunajoddelčni predmet
3. Magistrsko delo in IRD

1 X 15 KT
30 KT

MODERNI NEMŠKI JEZIK
2.a). Skupni oz. temeljni predmeti na smeri moderni jezik so naslednji:
-

Temeljna vprašanja jezikovne teorije
Izbrane teme iz teorije sporočanja
Izbrana poglavja iz zgodovine nemškega jezika
(zgodovinska slovnica, zgodovina jezika).

3 X 15 KT

2.b) Po dva predmeta študenti izberejo iz seznama v predmetniku, ki sledi. Ta dva
predmeta izberejo na podlagi individualnega študijskega načrta in z ozirom na temo
magistrskega dela .
2 X 15 KT
Izbirni predmeti (vsak magistrant si mora izbrati vsaj dva):
1. Besedilna slovnica
2. Stilistika
3. Sintaksa
4. Diskurzna analiza
5. Jezikovna pragmatika
6. Semantika
7. Leksikologija
8. Teorija in praksa prevajanja
9. Psiholingvistika
10. Sociolingvistika
11. Predmet ozko vezan na temo magistrskega dela
2.c) Interdisciplinarni oz. zunajoddelčni predmet
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1 X 15 KT

ZGODOVINSKI RAZVOJ JEZIKA
Program se sestavlja individualno iz skupnih temeljnih in izbirnih predmetov.
DIDAKTIKA NEMŠKEGA JEZIKA
Predmetnik obsega tri skupine predmetov:
- temeljne
- posebne
- ozko vezane na temo magistrskega dela oz. doktorske teze.
Temeljni predmeti so trije in so obvezni za vse študente jezikovne usmeritve:
1. Zgodovinski razvoj jezika
2. Izbrana poglavja iz jezikovne teorije
3. Izbrane teme iz teorije sporočanja
Izbirni predmeti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teorija usvajanja tujega jezika
Učni stili in strategije
Metode in postopki pri pouku nemščine kot tujega jezika
Književnost v okviru pouka nemškega jezika
Samoevalvacija pedagoškega procesa
Stalno usposabljanje učiteljev nemščine

Izbor podiplomskih predmetov se v tekočem študijskem letu organizira glede na večinsko
zanimanje vpisanih magistrantov ter domače in tuje osebje na Oddelku.
Premet(i) prilagojen(i) posebnemu raziskovalnemu zanimanju kandidata se vpisuje(jo)
obe leti v dogovoru z mentorjem in glede na izbrano magistrsko delo oz. doktorsko tezo.

IV. POGOJI ZA VPIS

Na magistrski študij nemcistika se lahko vpiše, kdor je končal ustrezen program
univerzitetnega študija in pri študiju dosegel povprečno oceno prav dobro (8). Kandidati
morajo dokazati aktivno znanje dveh tujih jezikov.
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 v drugi letnik magistrskega študija mora študent doseči vsaj 45 kreditnih
točk iz opravljenih obveznosti iz predpisanega individualnega učnega načrta.
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
Pri skupnih predmetih študij praviloma poteka v skupinskih oblikah študijskega dela
(predavanja in seminarji), tako tudi pri izbirnih predmetih (v odvisnosti od kadrovskih
možnosti). Pri izbirnih predmetih in pri predmetu, ki je tematsko tesno vezan na
magistrsko delo oz. doktorsko tezo pa študij poteka v oblikah individualno in pod
vodstvom mentorja.

VII. POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA
Za dokončanje študija mora študent poleg uspešno opravljenih izpitov pri posameznih
predmetih uspešno javno zagovarjati pozitivno ocenjeno magistrsko delo/doktorsko tezo.

VIII. STROKOVNI OZ. ZNANSTVENI NASLOV PO KONČANEM ŠTUDIJU

Po uspešnem zagovoru magistrskega dela na smeri nemcistika, kandidat dobi znanstveni
naslov
MAGISTER/MAGISTRICA
ZNANOSTI,
DOKTOR/DOKTORICA
ZNANOSTI.
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