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Spoštovane študentke in študenti!
Študij primerjalne književnosti in literarne teorije 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______________________________________
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 sistem 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
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
3. Razmerje predavanj, seminarjev in vaj ter drugih oblik študija ________________ 10
4. Delež prakse v programu, način njene izvedbe ter njeno kreditno ovrednotenje ___ 10
III. POGOJI ZA VPIS ____________________________________________________ 11
IV. POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU OZ. PREHODE MED
PROGRAMI IN MERILIH O PREHODIH _______________________________ 11
V. NAČINI IN OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA______________________________ 12
VI. POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA _________________________________ 12
VII. STROKOVNI OZ. ZNANSTVENI NASLOV PO KONČANEM ŠTUDIJU ____ 12

4

5

I. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU

1. NASLOV IN VRSTA PROGRAMA S SMERMI IN USMERITVAMI
Primerjalna književnost in literarna teorija.
SMERI (Z USMERITVAMI):
Program podiplomskega študija primerjalne književnosti in literarne teorije je enovit.
Izvaja se kot magistrski in doktorski študij, možen je neposreden prehod z magistrskega
na doktorski študij.

2. TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Študent podiplomskega študija primerjalne književnosti in literarne teorije s
podiplomskim študijem razširja in poglablja svoje teoretsko in zgodovinsko znanje, se
izpopolnjuje v metodologiji raziskovalnega dela ter dokazuje svoje znanstvenoraziskovalne sposobnosti. Diplomanti magistrskega študija primerjalne književnosti in
literarne teorije so strokovnjaki, ki so usposobljeni za samostojno raziskovalno delo na
raziskovalnih institutih, visokošolskih ustanovah in vseh drugih ustanovah in zavodih,
kjer so potrebni podiplomsko šolani kadri s področja primerjalne književnosti in literarne
teorije.

3. TRAJANJE PROGRAMA
Magistrski študij traja štiri študijske semestre, doktorski pa do osem študijskih semestrov.

4. POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI
Program podiplomskega študija nadaljuje visokošolske programe primerjalne
književnosti in literarne teorije ter drugih, sorodnih disciplin. S posameznimi predmeti se
vključuje v skupno ponudbo oddelkov na tej fakulteti z literarnovednimi programi.

5. NAČIN VKLJUČEVANJA V KREDITNI SISTEM ŠTUDIJA
Shema točkovnega ovrednotenja je bila sprejeta s sklepom senata Univerze v Ljubljani,
tj. 120 KT (kreditnih točk) za štiri semestre magistrskega študija, od tega 90 KT za šest
predmetov po programu – vsak predmet po 15 KT – in 30 KT za magistrsko delo in
individualno raziskovalno delo.

6

Študent podiplomskega študija primerjalne književnosti in literarne teorije doseže
ustrezno število kreditnih točk z izborom in kombinacijo predmetov po temle načelu: dva
splošna predmeta, ki sta skupna za vse študente podiplomskega študija primerjalne
književnosti in literarne teorije (30%), po en izbirni predmet iz skupine zgodovinskih in
teoretskih predmetov (30%) ter dva posebna predmeta, ki sta neposredno povezana z
magistrskim delom (40%).

6. NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO SODELOVANJE
OZ. V SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR
Študentu podiplomskega študija je treba omogočiti, da študira en semester na kaki tuji
univerzi. Program omogoča vključevanje v izmenjavo po sistemu ERASMUS, kar velja
tako za krajše študentske izmenjave kot tudi za gostovanja in mentorstva profesorjev.

7. NAČIN SAMOEVALVIRANJA PROGRAMA
Samoevalvacija se izvaja z načrtnim spremljanjem študija, tako da o njegovi uspešnosti in
ocenah razpravlja na svojih sejah Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo.

8. RAZISKOVALNE OZ. STROKOVNE PODLAGE ZA IZVEDBO PROGRAMA
(reference visokošolskega zavoda in nosilcev programa)
Raziskovalna in strokovna podlaga za izvedbo programa podiplomskega študija je
oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo s svojim raziskovalnim
programom in v sodelovanju s samostojnimi raziskovalnimi institucijami.

9. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVEDBO PROGRAMA IN PREDVIDENI
NOSILCI
Izvajalci programa podiplomskega študija so učitelji Oddelka za primerjalno književnost
in literarno teorijo: red. prof. dr. Lado Kralj, red. prof. dr. Janez Vrečko, izr. prof. dr.
Boris A. Novak, izr. prof. dr. Tomo Virk, doc. dr. Vid Snoj, doc. dr. Matevž Kos, doc. dr.
Tone Smolej in izr. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn (Oddelek za prevajalstvo). Pri
izvajanju programa lahko sodelujejo tudi drugi učitelji in strokovnjaki sorodnih
znanstvenih disciplin, domači in tuji, ki imajo ustrezne akademske naslove.
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Mentor je visokošolski učitelj z oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo
(redni, izredni profesor ali docent s polnim delovnim časom oz. redno sodeluje v
pedagoškem procesu). Pri interdisciplinarnih temah se lahko po želji določi tudi
somentor. Somentor je lahko tudi visokošolski učitelj z druge fakultete, univerze ali
raziskovalne institucije doma ali v tujini.

10. MATERIALNI POGOJI ZA IZVEDBO PROGRAMA
Delo poteka v prostorih Filozofske fakultete. Materialna podlaga dela je predvsem
knjižnica oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo, ki je bila načrtno
negovana skozi mnoga desetletja, prvi vpisi segajo v leto 1927; načrtne nove nabave se
nadaljujejo tudi sedaj, kolikor dopuščajo sredstva.

11. VIRI FINANCIRANJA
Šolnina in sredstva Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

12. PREDVIDEN OBSEG VPISA V PROGRAM
Predvideno število slušateljev na magistrskem študiju primerjalne književnosti in
literarne teorije je 15.

13. MOŽNOSTI ZAPOSLITVE DIPLOMANTOV
V ustanovah, ki zahtevajo podiplomsko izobrazbo iz primerjalne književnosti in literarne
teorije: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo FF, Inštitut za slovensko
literaturo in literarne vede ZRC SAZU, pedagoški fakulteti, nekateri oddelki
univerzitetnih knjižnic, založbe ipd.

14. SESTAVLJALCI PROGRAMA
Sestavljalci programa so učitelji Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo,
ki so tudi izvajalci programa, pri katerem lahko sodelujejo tudi učitelji in drugi
strokovnjaki sorodnih strok, domači in tuji.
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II. PODATKI O PREDMETNIKU

1. ŠTEVILO IN NAVEDBA PREDMETOV
Predmetnik magistrskega študija primerjalne književnosti in literarne teorije ima 6
predmetov po 15 kreditnih točk. Magistrsko delo šteje 30 kreditnih točk. Celotni program
obsega skupaj 120 kreditnih točk.
Študijski programi so individualni, odvisni od kandidatove teme in so močno
diverzificirani, pri tem pa se predmeti vendarle okvirno ravnajo po vsebinski strukturi
predmetnika (toč. I. 3). Predvidena je možnost uvajanja skupnih predmetov s področja
Literarna teorija ali Literarna zgodovina, kadar se pokaže, da individualni programi
kandidatov to omogočajo (tj. kadar si je več kandidatov izbralo bodisi isto literarno vrsto
bodisi isto literarno obdobje).

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)
Celotni program obsega 360 ur, od tega prvo leto 240 ur in drugo leto 120 ur.
Predmetnik je sestavljen iz treh vrst predmetov:
1. vrsta: sestoji iz dveh splošnih predmetov, ki sta skupna za vse individualne programe
podiplomskega študija:
primerjalna zgodovina slovenske literature
metodologija literarne vede
2. vrsta: sestoji iz dveh skupin izbirnih predmetov, izmed katerih se izbere po en
predmet:
a/ skupina zgodovinskih izbirnih predmetov
zgodovina slovenske proze
zgodovina slovenske poezije
zgodovina slovenske dramatike
zgodovina slovanskih literatur
zgodovina germanskih literatur
zgodovina romanskih literatur
zgodovina antične literature
literarnozgodovinska smer ali obdobje
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b/ skupina teoretskih izbirnih predmetov
sistematika literarne teorije
teorija literarnih zvrsti
teorija polliterarnih zvrsti
teorija pripovedništva
teorija drame
teorija lirike
teorija verza
teorija stila
poetika
literarna retorika
literarna hermenevtika in interpretacija
literarni prevod
disciplina primerjalne književnosti
3. vrsta: sestoji iz dveh posebnih predmetov, ki sta izbrana za posameznega kandidata
glede na temo magistrskega oz. doktorskega dela.
Povzetek strukture predmetnika:

ŠTEVILO TOČK

1. primerjalna zgodovina slovenske literature
metodologija literarne vede
2. zgodovinski izbirni predmet
teoretski izbirni predmet
3. prvi posebni predmet
drugi posebni predmet
4. magistrsko delo

15
15
15
15
15
15
30

3. RAZMERJE PREDAVANJ, SEMINARJEV IN VAJ TER DRUGIH OBLIK
ŠTUDIJA
(npr. raziskovalne sestavine, praktične, strokovne, poklicno specifične sestavine ipd.)
Program se izvaja v obliki konzultacij.

4. DELEŽ PRAKSE V PROGRAMU, NAČIN NJENE IZVEDBE TER NJENO
KREDITNO OVREDNOTENJE
Program ne predvideva prakse.
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III. POGOJI ZA VPIS

Kandidati, ki so diplomirali na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo,
morajo imeti nadpovprečno visoko oceno (8,5) pri opravljenih izpitih na dodiplomskem
študiju in zagovarjati diplomsko delo vsaj z oceno 9.
Kandidati, ki niso diplomanti oddelka, morajo opraviti diferencialne izpite iz nekaterih
(tudi jezikovnih) predmetov dodiplomskega študijskega programa.
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 drugi letnik podiplomskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse
obveznosti, predpisane z individualnim študijskim programom (doseženih vsaj 45 KT).
Kandidatu, ki se vpiše na podiplomski študijski program za pridobitev magisterija, se
lahko pod posebnimi pogoji omogoči neposreden prehod na doktorski študij.
Predlog za neposreden prehod na doktorski študij poda kandidatov mentor, sprejme pa
senat fakultete. Pred sprejemom teme za doktorsko disertacijo mora kanditat opraviti vse
obveznosti magistrskega študija razen magistrskega dela.
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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V. NAČINI IN OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA
izredni študij, študij na daljavo; vzporedni, interdisciplinarni, individualni študij
Podiplomski študij primerjalne književnosti in literarne teorije poteka na podlagi
individualnih študijskih programov v obliki predavanj, seminarjev in konzultacij ali
organiziranih predavanj v okviru skupne ponudbe oddelkov na tej fakulteti z
literarnovednimi programi. Študij je lahko reden ali izreden.

VI. POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Kandidat, ki je vpisal podiplomski študij, mora pred zagovorom magistrskega dela oz.
doktorske disertacije uspešno opraviti vse obveznosti, predpisane z individualnim
študijskim programom. Študij se konča z uspešno opravljenim javnim zagovorom
magistrskega dela oz. doktorske disertacije.

VII. STROKOVNI OZ. ZNANSTVENI NASLOV PO KONČANEM ŠTUDIJU

Kandidat, ki konča magistrski študij, dobi naslov magister/magistrica znanosti. Kandidat,
ki konča doktorski študij, dobi naslov doktor/doktorica znanosti.
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Beležke:
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