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PODIPLOMSKI ŠTUDIJ:
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Spoštovane študentke in študenti!
Študij primerjalnega in splošnega jezikoslovja 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
MAGISTRSKO-DOKTORSKI ŠTUDIJ PRIMERJALNEGA JEZIKOSLOVJA
MAGISTRSKO-DOKTORSKI ŠTUDIJ SPLOŠNEGA JEZIKOSLOVJA
SMERI (Z USMERITVAMI):
-

PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE
SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

2. TEMELJNI CILJI PROGRAMA
a.
b.
c.
č.

poglabljanje teoretskih in metodoloških temeljev jezikoslovja,
razširjanje in poglabljanje znanja po posameznih strokah jezikoslovja,
razvijanje sposobnosti za reševanje znanstvenih problemov z rabo znanstvenih metod,
razvijanje vpogleda v pojav jezik; razvijanje vsebinsko metodoloških znanj in
sposobnosti za izvirno uporabo raziskovalnih postopkov, strategij, metod in tehnik
in za celostno tolmačenje jezikovnih pojavov,
d. razvijanje sposobnosti za samostojno teoretsko in empirično raziskovanje jezikovnih
pojavov in znanstvenih projektov.

3. TRAJANJE PROGRAMA
magistrski študij 4 semestre, doktorski študij 4 do 8 semestrov.

4. POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI
Program magistrskega študija primerjalnega jezikoslovja je neposredno nadaljevanje
dodiplomskega študija primerjalnega jezikoslovja. Program NI zamišljen kot
nadaljevanje dodiplomskega študija posamičnih jezikov in drugih humanističnih ved,
temveč strogo predpostavlja, da ima kandidat opravljen dodiplomski študij primerjalnega
jezikoslovja in da torej že ima izkazano dokaj obsežno osnovno znanje s tega področja.
Program magistrskega študija splošnega jezikoslovja je neposredno nadaljevanje
dodiplomskega študija.
Posamezni predmeti magistrskega študija primerjalnega in splošnega jezikoslovja se
lahko vklapljajo v magistrski študij posamičnih jezikov in v magistrski študij drugih ved.
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5. NAČIN VKLJUČEVANJA V KREDITNI SISTEM ŠTUDIJA
Slušatelj magistrskega študija primerjalnega in splošnega jezikoslovja mora doseči
uspešnost pri predmetih, navedenih v njegovem individualnem študijskem programu.
Slednji mora obsegati najmanj štiri predmete v skupnem obsegu 360-450 ur (v dveh
letih).
Slušateljeva uspešnost se preverja z oblikami preverjanja znanja pri posamičnih
predmetih. Predvidene oblike preverjanja so: izpit, seminarska naloga, aktivno
sodelovanje pri konzultacijah z mentorjem, magistrsko delo. V individualnem študijskem
programu se lahko predvidijo še druge oblike sprotnega preverjanja znanja, npr. občasni
testi, nastopi pred poslušalstvom ipd. V magistrskem delu mora kandidat izkazati
sposobnost za izrabo znanstvenega aparata.

6. NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO SODELOVANJE
OZ. V SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR
Program predvideva možnost sodelovanja s sorodnimi oddelki tujih univerz ali s
posamičnimi univerzitetnimi učitelji ne glede na afiliacijo. Sodelovanje zadeva m.dr. a.
možnost mentorstva, b. možnost sodelovanja tujega univerzitetnega učitelja pri izvajanju
predmeta magistrskega študija, c. možnost izmenjave podiplomskih slušateljev, č.
sodelovanje tujih profesorjev pri ocenjevanju in pri zagovoru magistrskih del.

7. NAČIN SAMOEVALVIRANJA PROGRAMA
Glavne oblike samoovrednotenja programa so: a. načrtno spremljanje poteka študija, b.
ocenjevanje poteka študija na sejah Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje, c.
ocenjevanje poteka študija s strani slušateljev.

8. RAZISKOVALNE OZ. STROKOVNE PODLAGE ZA IZVEDBO PROGRAMA
(reference visokošolskega zavoda in nosilcev programa)
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje razvija magistrski študij primerjalnega in
splošnega jezikoslovja, ker so zagotovljeni osnovni pogoji za izvajanje znanstvenega dela
na področju primerjalnega in splošnega jezikoslovja. Infrastruktura, ki je ta čas na voljo,
obsega računalniško opremo in knjižnični (vštevši časopisni) fond strokovne in
znanstvene literature s področja primerjalnega in splošnega jezikoslovja. Knjižnica
Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje je povezana z drugimi znanstvenimi
knjižnicami v Sloveniji, posebno s tistimi, ki vsebujejo knjižnično gradivo humanističnih
ved.
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9. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVEDBO PROGRAMA IN PREDVIDENI
NOSILCI
Mentorji in nosilci posameznih predmetov morajo biti univerzitetni učitelji. Za sedaj so
na oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje na voljo štirje redni (Varja Cvetko
Orešnik, Marija Golden, Albina Nećak Lük, Janez Orešnik), dva izredna profesorja
(Metka Furlan, Marko Snoj), ena docentka (Marina Zorman) in en honorarni redni
profesor (Rastislav Šuštaršič), pri nekaterih predmetih pa pomagajo še učitelji drugih
oddelkov Filozofske fakultete (npr. dva redna profesorja, Ada Vidovič Muha, Alenka
Šivic Dular z Oddelka za slovanske jezike in književnosti).

10. MATERIALNI POGOJI ZA IZVEDBO PROGRAMA
Predavalnice s tablami in grafoskopi, kabineti za konzultacije in specializirana knjižnica.

11. VIRI FINANCIRANJA
Proračun in šolnina.

12. PREDVIDEN OBSEG VPISA V PROGRAM
Predvideno število slušateljev na magistrskem študiju splošnega jezikoslovja je 5.
Predvideno število slušateljev na magistrskem študiju primerjalnega jezikoslovja je 5.

13. MOŽNOSTI ZAPOSLITVE DIPLOMANTOV
Na vseh področjih, kjer se zaposlujejo diplomirani primerjalni in splošni jezikoslovci.
Posebno primerna je seveda znanstvena usmeritev, ki vodi v zaposlitev na jezikoslovnih
oddelkih slovenskih univerz in v raziskovalnih inštitutih, v katerih poteka raziskovalno
delo s področja jezikoslovja (zlasti v ZRC SAZU, Inštitut Jožef Štefan).

14. SESTAVLJALCI PROGRAMA
Program je sestavil Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete.
Odgovorni za sestavljanje programa: red. prof. dr. Janez Orešnik, predstojnik oddelka.
Program je sprejel senat Filozofske fakultete na seji dne 3. aprila 1996. Soglasje zanj je
dal senat Univerze v Ljubljani na seji dne 12. maja 1999 ter potrdil Svet za visoko šolstvo
Republike Slovenije 2. julija 1999.
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II. PODATKI O PREDMETNIKU

1. 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)
SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE
Predmetnik magistrskega študija
Ime predmeta
fonetika in fonologija
uporabno jezikoslovje
teorija slovenščine
teorija zgodovinskega jezikoslovja
teorija opisnega jezikoslovja

15 KT
15 KT
15 KT
15 KT
15 KT

interdisciplinarni oz. zunajoddelčni predmet
magistrska naloga in IRD

15 KT
30 KT

PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE
Predmetnik magistrskega študija
Ime predmeta
indoevropski naglas in prevoj ALI
historična fonetika indoevr. jezikov

15 KT

historična morfologija indoevr. jezikov ALI
laringalna teorija

15 KT

filologija in slovnica hetitščine

15 KT

historična slovnica stare indijščine ALI
splošno jezikoslovje

15 KT

slovansko primerjalno jezikoslovje ALI
indoevropske starožitnosti

15 KT

interdisciplinarni oz. zunajoddelčni predmet

15 KT

magistrsko delo in IRD

30 KT
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SODELUJOČI UČITELJI
a. REDNO ZAPOSLENI NA FILOZOFSKI FAKULTETI:
red. prof. dr. Varja Cvetko Orešnik
red. prof. dr. Marija Golden
red. prof. dr. Albina Nećak Lük
red. prof. dr. Janez Orešnik
red. prof. dr. Alenka Šivic Dular
red. prof. dr. Ada Vidovič Muha
red. prof. dr. Andrej Bekeš
izr. prof. dr. Metka Furlan
izr. prof. dr. Marko Snoj
izr. prof. dr. Rastislav Šuštaršič
doc. dr. Marina Zorman
Drugi: po dogovoru.

III. POGOJI ZA VPIS

Na magistrski študij primerjalnega jezikoslovja se lahko vpiše vsak diplomirani
primerjalni jezikoslovec s povprečno oceno najmanj 8 iz strokovnih predmetov študijske
smeri primerjalno jezikoslovje.
Na magistrski študij splošnega jezikoslovja se lahko vpiše vsak diplomirani splošni
jezikoslovec s povprečno oceno najmanj 8 iz strokovnih predmetov študijske smeri
splošno jezikoslovje.
Aktivno znanje tujega (svetovnega) jezika.
Pogoji za vpis v 3. in 4. letnik doktorskega študija (brez neposrednega prehoda):
- opravljen magistrski študij,
- odobrena doktorska tema.
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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
Slušatelj se lahko vpiše v drugi letnik študija, če izpolni vse obveznosti, predpisane v
individualnem študijskem programu za prvi letnik (doseženih vsaj 45 KT). Slušatelj
lahko zagovarja magistrsko delo, če opravi vse obveznosti, predpisane v individualnem
študijskem programu in če komisija za oceno magistrskega dela oceni magistrsko delo
pozitivno.
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
Študij je praviloma individualen in poteka v obliki konsultacij in seminarskega in
individualnega raziskovalnega dela kandidata. Oceno magistrske/doktorske naloge
pripravi tričlanska komisija,
v kateri je poročevalec praviloma mentor
magistrskega/doktorskega dela. Zagovor magistrskega dela poteka javno pred tričlansko
komisijo, katere član je praviloma tudi mentor.
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VI. POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Slušatelj ima pogoje za dokončanje magistrskega oz. doktorskega študija, če opravi vse
obveznosti, predpisane v individualnem študijskem programu in če uspešno zagovarja
magistrsko delo oz. doktorsko tezo.

VII. STROKOVNI OZ. ZNANSTVENI NASLOV PO KONČANEM ŠTUDIJU

Po končanem magistrskem študiju dobi slušatelj znanstveni naslov »magister/magistrica
znanosti«, po končanem doktorskem študiju pa znanstveni naslov »doktor/doktorica
znanosti«.
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Beležke:
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