ODDELEK ZA ZGODOVINO

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ:

ZGODOVINA

junij 2006

Spoštovane študentke in študenti!
Študij zgodovine 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
PROGRAM PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA ZGODOVINE
Podiplomski študij zgodovine predvideva 5 študijskih smeri ter 3 študijske programe z
ustreznimi nazivi.
SMERI (Z USMERITVAMI):
- obča in narodna zgodovina od antike do 18. stoletja;
- obča in narodna zgodovina od 18. stoletja do najnovejše dobe;
- arhivistika za gradivo do konca 18. stoletja;
- arhivistika za gradivo od konca 18. stoletja;
- didaktika zgodovine.

2. TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Program podiplomskega študija zgodovine omogoča kandidatom, da si pridobijo
znanstveni naslov "magister/magistrica znanosti" oziroma po izdelavi doktorske
disertacije znanstveni naslov "doktor/doktorica znanosti" Pri podiplomskem študiju se
kandidati usposobijo za reševanje konkretnih znanstvenih problemov, obenem pa si
pridobijo podroben vpogled v stanje raziskav posameznih zgodovinskih problemov.

3. TRAJANJE PROGRAMA
Magistrski študij zgodovine traja dve leti (4 semestre), študij za pridobitev doktorata pa
do štiri leta.

4. POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI
Podiplomski študij zgodovine je vsebinsko primerljiv s programi podiplomskega študija
na ostalih srednjeevropskih univerzah in se nanje tudi navezuje.
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5. NAČIN VKLJUČEVANJA V KREDITNI SISTEM ŠTUDIJA
Za dosego naziva magister zgodovine morajo študentje podiplomskega študija doseči
pozitivno oceno pri vseh izbranih predmetih in izdelati magistrsko delo. Delo mora
doseči ustrezno znanstveno tehtnost in dokazati poznavanje področja ter obvladanje
sodobnega znanstvenega aparata. Študentom se priznajo tudi rezultati, ki jih dosežejo v
okviru magistrskega študija na tujih univerzah. Osnova za upoštevanje študija,
opravljenega v tujini, je primerjava študijskega programa z zahtevami tega programa.

6. NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO SODELOVANJE
OZ. V SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR
Program predvideva možnost sodelovanja s sorodnimi oddelki tujih univerz. Sodelovanje
obsega predvsem možnost somentorstva profesorjev tujih univerz.

7. NAČIN SAMOEVALVIRANJA PROGRAMA
Uspešnost programov sami ugotavljamo s sprotnim spremljanjem rezultatov in izkušenj
na sejah oddelka in posameznih katedr.

8. RAZISKOVALNE OZ. STROKOVNE PODLAGE ZA IZVEDBO PROGRAMA
(reference visokošolskega zavoda in nosilcev programa)
Kandidati za magistrski študij se lahko odločajo za smer študija, ki je najbližja njihovemu
interesu in sposobnostim. Visokošolski učitelji, zaposleni na oddelku, ter zunanji
sodelavci, so metodološko dovolj razgledani ter strokovno profilirani, za kvalitetno
izvedbo podiplomskega študija.

9. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVEDBO PROGRAMA IN PREDVIDENI
NOSILCI
Izvajalci programa so visokošolski učitelji, zaposleni na oddelku za zgodovino,
visokošolski učitelji iz drugih oddelkov Filozofske fakultete, zunanji sodelavci iz
znanstveno-raziskovalnih institucij (Inštitut za novejšo zgodovino, Inštitut za narodnostna
vprašanja, Zgodovinski inštitut Milka Kosa pri SAZU) ter iz tujine.
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Nosilci programa so:
red. prof. dr. Dušan Nečak, red. prof. dr. Rajko Bratož, izr. prof. dr. Walter Lukan, doc.
dr. Mitja Ferenc, red. prof. dr. Vasko Simoniti, red. prof. dr. Peter Štih, doc. dr. Janez
Peršič, doc. dr. Marko Štuhec, red. prof. dr. Janez Cvirn, red. prof. dr. Božo Repe, izr.
prof. dr. Marta Verginella, doc. dr. Danijela Trškan, doc. dr. Boris Golec (ZRC SAZU),
doc. dr. Janez Marolt (Pedagoška fakulteta Maribor).

10. MATERIALNI POGOJI ZA IZVEDBO PROGRAMA
Če je na študij posamezne smeri prijavljenih več kot 5 kandidatov, se podiplomski študij
zgodovine izvaja v predavalnicah Filozofske fakultete.

11. VIRI FINANCIRANJA
Podiplomski študij zgodovine se financira iz šolnine, ki je določena na podlagi pravilnika
o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu, ter iz prispevkov Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

12. PREDVIDEN OBSEG VPISA V PROGRAM
Predvideno število slušateljev na magistrskem študiju zgodovine je 30.

13. MOŽNOSTI ZAPOSLITVE DIPLOMANTOV
Diplomanti podiplomskega študija zgodovine so strokovnjaki, ki so usposobljeni za
samostojno znanstveno-raziskovalno delo na raziskovalnih inštitutih, v arhivih, muzejih
in visokošolskih ter drugih ustanovah, kjer so potrebni podiplomsko izobraženi kadri s
področja zgodovine.

14. SESTAVLJALCI PROGRAMA
Študijski program so sestavili:
red. prof. dr. Dušan Nečak, red. prof. dr. Peter Štih, red. prof. dr. Janez Cvirn
Program je sprejel Senat Filozofske fakultete v Ljubljani 3. 4. 1996
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II. PODATKI O PREDMETNIKU

1. ŠTEVILO IN NAVEDBA PREDMETOV
Predmetnik podiplomskega študija zgodovine je sestavljen iz 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)
Podiplomski študij obsega 120 KT v celotnem študiju.
Študijski program se izdela individualno za vsakega kandidata posebej. Predmetnik je
sestavljen iz dveh skupin predmetov:
- predmeta, ki je skupen vsem kandidatom izbrane študijske smeri;
- predmetov, ki so za posameznega kandidata izbrani glede na temo magistrskega
(doktorskega) dela.
Predmet prve skupine zajema z literaturo in viri poglobljen zgodovinski pregled obdobja
ustrezne študijske smeri, predmeti druge skupine pa so izraziteje vezani na temo
magistrskega (doktorskega) dela.
Predmete izbere sestavljalec individualnega študijskega programa (mentor) iz
predmetnika za dodiplomski študij.

3. RAZMERJE PREDAVANJ, SEMINARJEV IN VAJ TER DRUGIH OBLIK
ŠTUDIJA
(npr. raziskovalne sestavine, praktične, strokovne, poklicno specifične sestavine ipd.)
TEMELJNI PREDMETI 2 x 15 KT
Teorija zgodovine
Rimska zgodovina Grška zgodovina
Slovenska in obča zgodovina srednji vek Slovenska in obča zgodovina novi vek
Slovenska in obča zgodovina 19. stol. Slovenska in obča zgodovina 20 stol.
Kandidat iz navedenih temeljnih predmetov izbere dva v skladu z obdobjem, ki zahteva
njegov študij in magistrsko delo.
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IZBIRNI PREDMETI NA TEMO MAGISTRSKEGA DELA 3 x 15 KT
Predmeti, ki so vezani neposredno na temo magistrskega dela, so individulano
opredeljeni in zajemajo vsa področja zgodovine kot npr. gospodarsko, politično, kulturno,
družbeno, cerkveno zgodovino, zgodovino idejnih tokov, vsakdanjega življenja,
arhivistiko, ipd.
Iz navedenih področij se kandidatu določi tri izbirne predmete.
INTERDISCIPLINARNI OZ. ZNOTNAJODDELČNI PREDMET 1 x 15 KT
V povezavi z individualnim magistrskim študijem se izbere predmet iz drugega oddelka,
fakultete, ali domače oz. tuje univerze.
MAGISTRSKO DELO IN IRD 1 x 30 KT

III. POGOJI ZA VPIS

Na podiplomski študij zgodovine se lahko vpišejo kandidati, ki imajo diplomo
visokošolskega študija, povprečno oceno najmanj prav dobro (8) ali ustrezno
bibliografijo.
Vsi kandidati morajo dokazati znanje vsaj dveh svetovnih jezikov, od katerih mora biti
eden jezik virov.
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 višji letnik študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse obveznosti (izpite,
seminarske naloge) predpisane z individualnim študijskim programom (doseženih vsaj 45
KT) in so plačali šolnino (ali imajo potrdilo, da so šolnine oproščeni).
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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
Podiplomski študij zgodovine poteka na osnovi individualnih študijskih programov v
obliki predavanj in seminarjev in individualnega raziskovalnega dela. Mentorsko delo
poteka v obliki konzultacij.

VI. POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Kandidat, ki je vpisal podiplomski študij, mora pred zagovorom magistrskega dela
(obrambo doktorata) uspešno opraviti vse obveznosti predpisane z individualnim
študijskim programom. Študij je končan z uspešnim, javnim zagovorom magistrskega
dela ali uspešno obrambo doktorske disertacije. Študijski program velja 5 let.

VII. STROKOVNI OZ. ZNANSTVENI NASLOV PO KONČANEM ŠTUDIJU

Kandidat, ki konča podiplomski študij , dobi naziv "magister/magistrica znanosti".
Kandidat, ki izdela in uspešno obrani doktorsko disertacijo, dobi znanstveni naslov
"doktor/doktorica znanosti".
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