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Spoštovane študentke in študenti!
Študij klasične filologije 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
Klasična filologija
SMERI (Z USMERITVAMI):
a) latinski jezik
b) rimska književnost
c) grški jezik
č) grška književnost

2. TEMELJNI CILJI PROGRAMA
-

poglobitev znanja na omenjenih znanstvenih področjih,
kritično spremljanje novejših znanstvenih objav in izsledkov,
seznanjanje z metodologijo sorodnih znanstvenih disciplin,
dokaz kandidatove raziskovalne sposobnosti ob izdelavi magistrskega dela.

3. TRAJANJE PROGRAMA
Študij za dosego magisterija traja dve leti (štiri semestre), za dosego doktorata pa 4 leta.

4. POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI
Ob študiju so možne interdisciplinarne povezave s sorodnimi znanstvenimi disciplinami
glede na naravo magistrskega dela (npr. primerjalno in splošno jezikoslovje, primerjalna
književnost, literarna teorija, antična zgodovina, antična filozofija, rimsko pravo,
biblicistika, patristika itd.).

5. NAČIN VKLJUČEVANJA V KREDITNI SISTEM ŠTUDIJA
Študentje v magistrskem študiju morajo doseči pozitivne ocene pri najmanj 6 predmetih,
za katere je predvidenih skupaj okoli 300 ur organiziranega študijskega dela. Poleg
predmetov, navedenih v predmetniku tega programa, veljajo kot enakovredni v tem
kreditnem sistemu katerikoli 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.
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Študent doseže predpisano število kreditov z izborom (po dogovoru z mentorjem)
predmetov, ki vsebuje 3 osrednje in 3 specialne predmete, vezane na magistrsko delo oz.
disertacijo (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 oziroma seminarju (če je predmet predviden v obeh
letnikih, po zaključku drugega letnika). Posamična seminarska naloga naj obsega najmanj
deset strani.

6. NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO SODELOVANJE
OZ. V SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR
Kandidati naj bi se po možnosti vsaj en semester izobraževali na eni od univerz v tujini,
ki imajo boljše materialne pogoje (zlasti obsežnejše iz izčrpnejše knjižnične fonde) za
raziskovalno delo. V poštev pridejo predvsem univerze oz. njihovi oddelki ali inštituti za
klasično filologijo, s katerimi oddelek tudi sicer navezuje tesnejše stike (npr. Graz,
Salzburg, Dunaj, Padova, Heidelberg, Regensburg, Louvain, Zagreb, Skopje).

7. NAČIN SAMOEVALVIRANJA PROGRAMA
Ocene izvajalcev.

8. RAZISKOVALNE OZ. STROKOVNE PODLAGE ZA IZVEDBO PROGRAMA
(reference visokošolskega zavoda in nosilcev programa)
Predvideni mentorji in nosilci oz. izvajalci osnovnih predmetov so že omenjeni aktivni ali
zaslužni profesorji oddelka za klasično filologijo (zaslužna prof. dr. Erika MihevcGabrovec, zaslužni prof. akademik dr. Kajetan Gantar, zaslužni prof. akademik dr.
Primož Simoniti, izr. prof. dr. Matjaž Babič, izr. prof. dr. Marko Marinčič). Po potrebi se
k delu pritegnejo tudi strokovnjaki sorodnih področij s Filozofske fakultete ali izven nje.

9. MATERIALNI POGOJI ZA IZVEDBO PROGRAMA
Materialne pogoje za izvedbo programa in viri financiranja se zagotavljajo iz šolnin in
financiranja države.
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10. VIRI FINANCIRANJA
Materialne pogoje za izvedbo programa in viri financiranja se zagotavljajo iz šolnin in
financiranja države.

11. PREDVIDEN OBSEG VPISA V PROGRAM
Predvideno število slušateljev na magistrskem študiju klasične filologije je 5 (na smereh
Latinski jezik, Grški jezik in Grška književnost 1, na smeri Rimska književnost 2).

12. MOŽNOSTI ZAPOSLITVE DIPLOMANTOV
Visoko šolstvo v Sloveniji, Znanstveno-raziskovalni centri v Sloveniji.

13. SESTAVLJALCI PROGRAMA
Sestavljalci individualnih študijskih programov so aktivni ali zaslužni profesorji oddelka
za klasično filologijo (v konkretni situaciji: dr. Erika Mihevc-Gabrovec, zaslužna prof.,
akademik dr. Kajetan Gantar, zaslužni prof., akademik dr. Primož Simoniti, zaslužni
prof., izr. prof. dr. Matjaž Babič, izr. prof. dr. Marko Marinčič).
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II. PODATKI O PREDMETNIKU

1. ŠTEVILO IN NAVEDBA PREDMETOV
Predmetnik se sestavi za vsak individualni študijski program posebej. V vsakem
individualnem študijskem programu je 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: 180.
Celotno število ur: 360.
Tematika vsakega od navedenih predmetov se lahko dodatno specificira glede na
tematiko kandidatovega magistrskega dela.
Poleg navedenih osrednjih so v predmetniku tudi specialni predmeti in predmeti iz
sorodnih znanstvenih področij in iz pomožnih znanstvenih ved, za katere se lahko
angažirajo učitelji drugih oddelkov FF ali drugih fakultet (npr. latinska epigrafika,
latinska paleografija, indoevropsko primerjalno jezikoslovje, latinska patristika,
starocerkvenoslovanščina ipd.).

3. RAZMERJE PREDAVANJ, SEMINARJEV IN VAJ TER DRUGIH OBLIK
ŠTUDIJA
(npr. raziskovalne sestavine, praktične, strokovne, poklicno specifične sestavine ipd.)
Natančno razmerje je različno glede na sestavo individualnega študijskega programa.
Povprečno razmerje v 1. letniku je 40% predavanj in 60% seminarja, medtem ko je v 2.
letniku povprečno razmerje: 30% predavanj in 70% seminarjev.
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III. OKVIRNI UČNI NAČRTI PREDMETOV

1. IME PREDMETA, URNI OBSEG TER KREDITNO OVREDNOTENJE, KOT
STA DOLOČENA V PREDMETNIKU
Smer: LATINSKI JEZIK
Zgodovina latinskega jezika
Pogovorna latinščina
Srednjeveška latinščina
Humanistična latinščina
Posebni predmet
Interdisciplinarni oz. zunajoddelčni predmet
Magistrsko delo in IRD

15 KT
15 KT
15 KT
15 KT
15 KT
15 KT
30 KT

Smer: RIMSKA KNJIŽEVNOST
Zgodovina rimske književnosti
Zgodovina srednjeveške rimske književnosti
Srednjeveška latinščina
Latinska metrika
Posebni predmet
Interdisciplinarni oz. zunajoddelčni predmet
Magistrsko delo in IRD

15 KT
15 KT
15 KT
15 KT
15 KT
15 KT
30 KT

Smer: GRŠKI JEZIK
Zgodovina grškega jezika
Mikenska in homerska grščina
Pozna in srednjeveška grščina
Grška metrika
Posebni predmet
Interdisciplinarni oz. zunajoddelčni predmet
Magistrsko delo in IRD

15 KT
15 KT
15 KT
15 KT
15 KT
15 KT
30 KT

Smer: GRŠKA KNJIŽEVNOST
Zgodovina grške književnosti
Mikenska in homerska grščina
Pozna in srednjeveška grščina
Grška metrika
Posebni predmet
Interdisciplinarni oz. zunajoddelčni predmet
Magistrsko delo in IRD
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15 KT
15 KT
15 KT
15 KT
15 KT
15 KT
30 KT

IV. POGOJI ZA VPIS

1.

2.
3.
4.

dokončan študij latinščine (za smeri Latinski jezik in Rimska književnost) ali
grščine (za smeri Grški jezik in Grška književnost)
Opomba: v izjemnih primerih se lahko vpišejo tudi diplomanti sorodnih področij,
ki so med dodiplomskim študijem pokazali poseben interes in sposobnosti za
preučevanje antike. V tem primeru mora kandidat opravljati poseben ustni in
pismeni izpit, na katerem se preveri njegovo znanje grščine oz. latinščine.
Povprečna ocena na dodiplomskem študiju najmanj 8.
Ocena diplomske naloge iz smeri, ki jo namerava vpisati na podiplomskem
študiju, najmanj 8.
Kandidat mora vsaj pasivno obvladati dva moderna svetovna jezika, od tega
obvezno nemščino.

Na doktorski študij se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno dokončali magistrski
podiplomski študij ali pa jim je bil odobren direkten prehod na doktorski študij.
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
Kandidat se lahko vpiše v višji letnik študija,
– če je opravil vse obveznosti, predpisane z individualnim študijskim programom
(doseženih vsaj 45 KT),
– če je plačal šolnino (oz. predložil potrdilo, da je šolnine oproščen).
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
Študij poteka na osnovi individualnih študijskih programov, večinoma v obliki predavanj,
konzultacij in seminarskega dela.
Predavanja pridejo v poštev le pri nekaterih predmetih iz sorodnih znanstvenih področij
in iz pomožnih znanstvenih ved, če se izvajajo na katerem izmed oddelkov FF ali na
kateri izmed drugih fakultet Univerze Ljubljana.
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VII. POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Kandidat uspešno konča podiplomski študij s tem, da
- uspešno opravi vse predpisane izpite ali morebitne druge obveznosti,
- predloži magistrsko delo, ki jo izdela po smernicah mentorja in ki mora biti pozitivno
ocenjena,
- uspešno zagovarja magistrsko delo pred tričlansko komisijo.

VIII. STROKOVNI OZ. ZNANSTVENI NASLOV PO KONČANEM ŠTUDIJU

Po končanem podiplomskem študiju dobi kandidat(ka) znanstveni naslov:
– magister/magistrica znanosti.
Kandidat(ka), ki je uspešno branil(a) doktorsko disertacijo, dobi znanstveni naslov:
– doktor/doktorica znanosti.
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