ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ:

SOCIALNA ANTROPOLOGIJA

junij 2006

Spoštovane študentke in študenti!
Študij socialne antropologije 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 socialne antropologije je organiziran kot magistrski študij z možnostjo
neposrednega prehoda na doktorski študij.
SMERI (Z USMERITVAMI):

2. TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Program podiplomskega študija socialne antropologije omogoča kandidatom in
kandidatkam, da si pridobijo akademski naziv "magister /magistrica znanosti". Tisti, ki
izdelajo in uspešno zagovarjajo doktorsko disertacijo, si pridobijo naziv "doktor /
doktorica znanosti s področja socialne antropologije".
Diplomanti in diplomantke
podiplomskega študija socialne antropologije so
strokovnjaki/strokovnjakinje, ki so usposobljeni za samostojno znanstveno-raziskovalno
in pedagoško delo na raziskovalnih inštitutih, visokošolskih ustanovah in drugih
ustanovah, kjer so potrebni podiplomsko izobraženi kadri s področja socialne
antropologije. Pri podiplomskem študiju kandidati/kandidatke poglobijo in razširijo
metodološko znanje in se poglobljeno seznanijo s teorijo in metodologijo raziskovalnega
dela v socialni antropologiji. Usposobijo se za reševanje konkretnih znanstvenih
problemov.

3. TRAJANJE PROGRAMA
Za pridobitev magisterija traja študij dve leti (štiri semestre), za pridobitev doktorata pa
do štiri leta. Podiplomski program se ne členi na posamezne smeri.

4. POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI
Podiplomski študij na Oddelku za sociologijo je zasnovan med drugim kot nadgradnja
dodiplomskega študija sociologije kulture oziroma sociologije na FF, ki je dvopredmeten
in se torej v vsakem primeru povezuje z drugimi študijskimi programi na Univerzi v
Ljubljani (na Filozofski fakulteti, na Fakulteti za družbene vede) in drugih ustreznih
podiplomskih študijskih programih v Sloveniji (Institutum Studiorum Humanitatis) in v
tujini. Z diferencialnim izpitom se lahko vanj vključijo tudi diplomanti drugih strok.
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5. NAČIN VKLJUČEVANJA V KREDITNI SISTEM ŠTUDIJA
Shema točkovnega ovrednotenja je bila sprejeta s sklepom Senata Univerze v Ljubljani,
to je 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
Kreditne točke se pridobijo na temelju sprotnega vrednotenja aktivnega sodelovanja pri
seminarjih in predavanjih in veljavnih oblik preverjanja znanja. Razen v izjemnih
primerih se znanje preverja s pisno seminarsko nalogo ob koncu predavanj oz. seminarja.
Rezultati, doseženi v okviru podiplomskega študija na drugih študijskih programih ali na
tujih univerzah, se upoštevajo na temelju primerjave tamkajšnega študijskega programa z
zahtevami kandidatovega/kandidatkinega programa.
Seminarska naloga in magistrsko delo morata biti spisana v obliki znanstvene razprave
z ustreznim znanstvenim aparatom.

6. NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO SODELOVANJE
OZ. V SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR
Programi se vključujejo v mednarodno sodelovanje po merilih, veljavnih na Filozofski
fakulteti:
 sodelovanje tujih učiteljev pri nadaljnjem izoblikovanju študijskih programov
 angažiranje tujih predavateljev za izvajanje posameznih predmetov, zlasti visoko
specializiranih, za katere pri nas ni ustreznih strokovnjakov
 izmenjavo študentov
 somentorstvo in sodelovanje pri ocenjevanju oziroma zagovoru specialističnih nalog
 sodelovanje v mednarodnih projektih.

7. NAČIN SAMOEVALVIRANJA PROGRAMA
Samoevalvacija poteka po merilih, veljavnih za Filozofsko fakulteto. Vsako leto ocenijo
izvajanje programa tako izvajalci, kot študentke in študenti.

8. RAZISKOVALNE OZ. STROKOVNE PODLAGE ZA IZVEDBO PROGRAMA
(reference visokošolskega zavoda in nosilcev programa)
Program podiplomskega študija socialne antropologije zajema področje, kjer Oddelek za
sociologijo v sodelovanju z drugimi oddelki na FF razvija pedagoško in raziskovalno
dejavnost in sistematično gradi bazo znanja. Oddelek za sociologijo ima usposobljene
univerzitetne učitelje za vse temeljne predmete v predmetniku, za interdisciplinarno
sodelovanje pa se bo povezal z drugimi Oddelki FF in z ustreznimi visokošolskimi
ustanovami in posameznimi strokovnjaki iz Slovenije ali tujine.
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Oblikuje se ustrezna knjižnica primarne in sekundarne literature s področja ved,
vključenih v študijski program. Navezani so stiki za dolgoročno sodelovanje pri
pedagoškem in raziskovalnem delu ter izmenjava študentov z ISH (Institutum Studiorum
Humanitatis) v Ljubljani.

9. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVEDBO PROGRAMA IN PREDVIDENI
NOSILCI
Program izvajajo zlasti univerzitetni učitelji z oddelkov za sociologijo (red. prof. dr. B.
Baskar, red. prof. dr. M. Kerševan, red. prof. dr. R. Močnik, red. prof. ddr. R. Rizman,
red. prof.dr. D. Rotar) ter za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti
(red. prof. dr. B. Jezernik, red. prof. dr. Z. Šmitek), izr. prof. dr. Barbara Bajd (Pedagoška
fakulteta), izr. prof. dr. Vida Pohar (Naravoslovno tehniška fakulteta), izr. prof. dr.
Svanibor Pettan. Pri izvajanju programa sodelujejo tudi slovenski in tuji univerzitetni
učitelji in učiteljice sorodnih disciplin. Zlasti pri seminarskem delu po potrebi sodelujejo
pri študiju tudi strokovnjaki iz prakse, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje takega študija.

10. MATERIALNI POGOJI ZA IZVEDBO PROGRAMA
Pouk poteka v prostorih Filozofske fakultete. Za izvajanje predavanj in seminarjev je
potrebna manjša predavalnica ali seminarska soba. Od pripomočkov so potrebni
(praviloma uvožena) strokovna literatura, računalniška in ustrezna programska oprema
ter avdiovizualne aparature in ustrezna oprema (videoteka in fonoteka). Potrebna so tudi
sredstva za terensko delo (najmanj enomesečno).

11. VIRI FINANCIRANJA
Viri financiranja so šolnina, določena po pravilniku MVZT in finančna sredstva
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

12. PREDVIDEN OBSEG VPISA V PROGRAM
Predvideno število slušateljev na magistrskem študiju socialne antropologije je 5.
Študij poteka v obliki individualnih konzultacij.
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13. MOŽNOSTI ZAPOSLITVE DIPLOMANTOV
Diplomanti podiplomskega študija socialne antropologije se zlasti smotrno vključujejo v
raziskovalno in pedagoško delo na raziskovalnih institutih in na univerzi, pa tudi v
institucijah za mednarodno sodelovanje ter drugih ustanovah, ki zahtevajo podrobno
poznavanje mentalitet ljudi in družbenih skupin, s katerimi te ustanove delajo.

14. SESTAVLJALCI PROGRAMA
Program je sestavila skupina univerzitetnih učiteljev in učiteljic s področja socialne
antropologije, sociologije kulture in sociologije, za končno redakcijo pa je odgovoren red.
prof. dr. Bojan Baskar.
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II. PODATKI O PREDMETNIKU

1. ŠTEVILO IN NAVEDBA PREDMETOV
Program magistrskega študija obsega 6 predmetov.
Predmetnik je sestavljen iz šestih predmetov, od katerih sta dva skupna, trije so izbirni,
eden pa je izbirni iz ponudbe drugih oddelkov (fakultet). Kandidat/ka si poleg dveh
obveznih predmetov tri izbirne predmete in enega zunajoddelčnega izbere v soglasju z
mentorjem/mentorico in predavatelji. Če tako zahteva individualni študijski program, je
mogoče izbirne predmete nadomestiti z individualnimi.
a) Skupna predmeta:
• Poglavja iz zgod. socialne antropologije
• Temeljni socialnoantropološki koncepti in modeli
b) Izbirni predmeti:
• Ekonomska antropologija
• Politična antropologija
• Sorodstveni sistemi
• Evolucija in človek
• Človeška ekologija
• Kulturna tehnologija
• Etnografija Mediterana in Balkana
• Antropologija prehrane
• Antropologija kulturne krajine
• Antropološka zgodovina
• Kmečke družbe
• Antropologija glasbe
Seznam predmetov je odprt in se po potrebi dopolni z novimi predmeti.
Od šestih predmetov se lahko do pet predmetov izvaja na Oddelku za sociologijo, en
predmet t.i. interdisciplinarni oz. zunajoddelčni pa na drugem oddelku, drugi fakulteti,
drugi univerzi ali na visokošolskih ustanovah v tujini.

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 obsega program do 180 ur, celotno število ne presega 450 ur.
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III. OKVIRNI UČNI NAČRTI PREDMETOV

1. VKLJUČENOST PREDMETA V PROGRAM, SMER, LETNIK
Skupna predmeta: Poglavje iz zgodovine socialne antropologije in Temeljni
socialnoantropološki koncepti in modeli sta vključena v predmetnik prvega letnika
podiplomskega programa.

2. CILJI IN VSEBINA PREDMETOV; TEMELJNI ŠTUDIJSKI VIRI
POGLAVJA IZ ZGODOVINE SOCIALNE ANTROPOLOGIJE
Nosilec: red. prof. dr. Bojan Baskar
Namen predmeta: poglobljeno seznanjanje z izbranimi temami iz zgodovine
antropologije (v povezavi s tematikami magistrskih del)
Vsebina: Izbrana poglavja iz zgodovine antropologije in njenih nacionalnih tradicij.
Temeljna literatura:
- Thomas Eriksen in Finn Nielsen, A History of Anthropology: Anthropology, Culture and
Society. London : Pluto Press, 2001.
- Jack Goody, The Oriental, the Ancient and the Primitive. Cambridge : Cambridge
University Press, 1990.
- J. Goody, The Expansive Moment: Anthropology in Britain and Africa, 1918-1970.
Cambridge : Cambridge University Press, 1995.
- Adam Kuper, The Invention of Primitive Society. London in New York : Routledge,
1988.
- Thomas Patterson, A Social History of Anthropology in the United States. Oxford : Berg,
2001.
- George W. Stocking, Jr., After Tylor : British Social Anthropology 1888-1951, London
: Athlone, 1996.
- Joan Vincent, Anthropology and Politics: Visions, Traditions, and Trends, Tucson :
University of Arizona Press, 1990.
- Eric Wolf, Evropa in ljudstva brez zgodovine, 2 zv. Ljubljana : Studia Humanitatis,
1998-99.
- John H. Zammito, Kant, Herder, and the Birth of Anthropology. Chicago: University of
Chicago Press, 2002.
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TEMELJNI SOCIALNOANTROPOLOŠKI KONCEPTI IN MODELI
Nosilec: red. prof. dr. Bojan Baskar
Namen predmeta je urjenje študentov v analitični uporabi osnovnih antropoloških
konceptov in modelov.
Vsebina: Izhodiščni koncepti: kultura, družba, družbena struktura, družbena organizacija,
etničnost, populacija. Artikulacija izhodiščnih konceptov s ključnimi antropološkimi
teorijami in smermi: evolucionizem, funkcionalizem, strukturalizem. Artikulacija
konceptov z nekaterimi ključnimi problematikami: sorodstveni sistemi, politični sistemi,
ekonomski sistemi, etno-ekološke problematike.
Temeljna literatura:
- R. Ellen and K. Fukui (ur.), Redefining Nature: Ecology, Culture and Domestication.
Oxford : Berg, 1996.
- J. Goody, The Domestication of the Savage Mind. Cambridge : Cambridge University
Press, 1977.
- Georegs Guille-Escuret, Družbe in njihove narave. Ljubljana : Studia Humanitatis,
1998.
- Tim Ingold, Key Debates in Anthropology. London : Routledge, 1996.
- Tim Ingold (ur.), Companion Encyclopedia of Anthropology: Humanity, Culture and
Social Life. London in New York : Routledge, 1995.
- Richard Jenkins, Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations. London : Sage,
1997.
- Allen Johnson in Timothy Earle, The Evolution of Human Societies: From Foraging
Group to Agrarian Societies. Stanford : Stanford University Press, 2000.
- Donald Kurtz, Political Anthropology: Power and Paradigms. Oxford : Westview
Press, 2001.
- A. Leroi-Gourhan, Gib in beseda, 2 zv. Ljubljana, Studia humanitatis, 1988-1990.
- Ioan M. Lewis, Social Anthropology in Perspective: The Relevance of Social
Anthropology. Cambridge : Cambridge University Press, 1985 (2. natis).
- Nigel Rapport in Joanna Overing, Social and Cultural Anthropology: The Key
Concepts. London in New York : Routledge, 2000.
- George W. Stocking, Jr. (ur.), Bones, Bodies, Behavior: Essays on Biological
Anthropology. Madison : University of Wisconsin Press, 1988.
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IV. POGOJI ZA VPIS

Na podiplomski študijska programa Socialne antropologije se lahko vpiše, kdor ima
visokošolsko diplomo iz Sociologije kulture ali Sociologije in dokazilo o aktivnem
znanju enega svetovnega jezika. Kdor ima visokošolsko diplomo iz druge humanistične
ali družboslovne discipline, mora opraviti diferencialni izpit, s katerim pokaže, da pozna
temeljne teoretske probleme in metodološke postopke socialne antropologije. V posebnih
primerih, to omogoča izbrano ožje področje študija, velja slednji postopek tudi za
diplomante z drugih univerzitetnih področij.
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 ustrezno javno priznanje za znanstveno ali strokovno delo ipd.).
Na študij so sprejeti kandidati in kandidatke glede na število vpisnih mest in lestvico, ki
jo po svoji presoji naredi komisija, upoštevajoč:
- oceno diplomskega dela
- povprečno oceno iz vseh predmetov
- morebitno bibliografijo in/ali delovne izkušnje
- razgovor s kandidatom oz. kandidatko
- predhodno izobrazobo: (sociologija, kulturologija; druga humanistična in
družboslovna; naravoslovna).
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
V višji letnik študija se lahko vpiše, kdor je opravil vse obveznosti, predpisane z
individualnim študijskim programom(vsaj 45 KT), in plačal šolnino.
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 program socialne antropologije poteka po individualnih študijskih
programih, predvsem v obliki konsultacij. Deli programa so lahko sestavni del študija na
Filozofski fakulteti ali na drugih fakultetah ali pa se opravljajo na kaki partnerski
univerzi.
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VII. POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Kdor je vpisal podiplomski študij, mora pred zagovorom magistrskega dela oziroma
doktorske disertacije opraviti vse obveznosti, določene v individualnem študijskem
programu. Študij je končan z uspešnim javnim zagovorom magistrskega dela oz.
doktorske disertacije pred komisijo najmanj treh članov.
Komisiji za oceno in zagovor magistrskega dela predlaga Oddelek za sociologijo,
sprejme pa Komisija za podiplomski študij na FF.
Komisije za oceno primernosti doktorske teme, oceno in zagovor predlaga Oddelek za
sociologijo. Oceno o primernosti teme sprejeme Komisija za podiplomski študij in Senat
FF ter Senat univerze, komisijo za oceno in zagovor doktorske diseratacije sprejmeta
Komisija za podiplomski študij in Senat FF.

VIII. STROKOVNI OZ. ZNANSTVENI NASLOV PO KONČANEM ŠTUDIJU

Kdor je dokončal magistrski študij, prejme naziv "magister / magistrica znanosti”, kdor
pa je dokončal doktorski študij, je deležen naziva "doktor/ica znanosti s področja socialne
antropologije".
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