
PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ARHEOLOGIJA 
Verzija (veljavna od): 2023-2 (01. 10. 2023) 

Osnovni podatki 

Ime programa Arheologija 

Lastnosti programa  

Vrsta univerzitetni 

Stopnja prva stopnja 

KLASIUS-SRV Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska 
univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16204) 

ISCED • humanistične vede (22) 

KLASIUS-P • Arheologija (2252) 

KLASIUS-P-16 • Zgodovina in arheologija (0222) 

Frascati • Humanistične vede (6) 

Raven SOK Raven SOK 7 

Raven EOK Raven EOK 6 

Raven EOVK Prva stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 

Članice Univerze v 
Ljubljani 

• Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Trajanje (leta) 3 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija redni, izredni 

Temeljni cilji programa 

Diplomanti in diplomantke predlaganega študijskega programa pridobijo mednarodno primerljiva temeljna znanja 

s področja arheologije. Ta jim omogočajo prepoznavanje arheoloških virov, njihovo osnovno funkcionalno, 

časovno, prostorsko in kulturno ovrednotenje ter kritično uporabo strokovne in znanstvene arheološke literature. 

Vsebinski poudarek programa je na celoviti obravnavi vseh obdobij človeške preteklosti, od starejše kamene dobe 

(paleolitika) do moderne dobe, predvsem na območju Evrope in Azije ter še posebej na prostoru današnje Slovenije. 

V metodološkem pogledu so diplomanti in diplomantke usposobljeni za uporabo najnovejših tehnik in standardov 

dela v stroki. Poleg arheoloških znanj v ožjem smislu pridobijo študentje in študentke arheologije tudi širša 

humanistično-družboslovna znanja (starejša zgodovina, zgodovina Evrope in Sredozemlja, latinski jezik, osnovni 

antropološki in etnološki koncepti in družbene teorije ter teorije razvoja kulture, teorije prostora, umetnostna 

produkcija v prazgodovini in antiki) pa tudi naravoslovnega znanja, kar jim omogoča fleksibilnost pri izbiri 

profesionalne poti ali nadaljevanju študija (osnove analize materialov, seznanjanje s kvantitativnimi in 

računalniškimi obdelavami podatkov, evolucijo človeka, osnovami okolijskih ved). 

Z osvojenim znanjem je diplomant oz. diplomantka prvostopenjskega študijskega programa Arheologija 

usposobljen oz. usposobljena za opravljanje pomožnih oz. strokovno tehničnih nalog v muzejih in na zavodih za 

varstvo kulturne dediščine ter širše tudi v drugih kulturnih ustanovah in javnih službah, medijih ter gospodarskih 

družbah na področju kulture, dediščine, turizma in prostorskega planiranja. Osnovno poznavanje in obvladovanje 

metod in tehnik arheološkega terenskega in poterenskega ter laboratorijskega dela ter dokumentacijskih postopkov 

mu oz. ji omogoča, da uspešno sodeluje kot tehnični sodelavec oz. sodelavka pri terenskih in poterenskih 

arheoloških dejavnostih ter kot sodelavec oz. sodelavka v projektih evidentiranja, varovanja, vrednotenja, 

predstavljanja in promocije (arheološke) kulturne dediščine.  

 Pričakovani učni izidi študentov so doseganje temeljnih znanj, veščin in kompetenc, kot so navedeni med cilji 

študijskega programa. Učni izidi se preverjajo s pisnimi ali ustnimi izpiti, s kolokviji, z ocenjevanjem pisnih 

referatov in seminarskih nalog, projektnih nalog ter spremljanjem in preverjanjem sodelovanja pri terenskem delu 

in na praktičnem usposabljanju, kar vključuje tudi pripravo pisnih poročil o udeležbi. Doseganje učnih izidov in 

kompetenc, predvidenih s cilji programa, se zaokroženo in celovito preverja tudi ob samem zaključku študija, saj 

je študent oz. študentka obvezan/a izdelati pisno diplomsko delo na izbrano temo pod vodstvom izbranega 

mentorja. 



Splošne kompetence (učni izidi) 

• Veščina pridobivanja in uporabe podatkov. 

• Veščina uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. 

• Osnovne logistične terenske veščine. 

• Sposobnost analize in sinteze. 

• Sposobnost uporabe osvojenega znanja v praksi. 

• Sposobnost govornega in pisnega posredovanja osvojenega znanja v koherentni obliki. 

• Sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst. 

• Osnovno razumevanje postopkov argumentacije in preverjanja znanstvenih teorij. 

• Samoiniciativnost. 

• Socialne veščine in sposobnost usklajenega dela v skupini. 

• Sposobnost kritičnega in odgovornega strokovnega dela. 

• Sposobnost etične samorefleksije in zavezanost profesionalni etiki. 

Predmetnospecifične kompetence (učni izidi) 

• Poznavanje osnov in zgodovine arheološke vede. 

• Poznavanje notranje strukturiranosti arheologije kot znanstvene discipline in razumevanje povezav med 

njenimi poddisciplinami. 

• Poznavanje in razumevanje temeljnih spoznanj s področja posameznih arheoloških obdobij. 

• Razumevanje povezanosti arheologije z drugimi humanističnimi, družboslovnimi in naravoslovnimi vedami. 

• Sposobnost kritičnega pogleda na preteklost. 

• Sposobnost razumevanja dogodkov, procesov, sprememb in kontinuitet v diahronični perspektivi. 

• Kritičen odnos do arheoloških virov in interpretacij. 

• Osnovno obvladovanje metod arheološkega terenskega in poterenskega raziskovalnega dela. 

• Poznavanje organiziranosti arheološke stroke v Sloveniji in pravnih okvirov varovanja arheološke dediščine. 

• Poznavanje delovanja slovenskih muzejev in zavoda za varstvo kulturne dediščine ter osnovnih delovnih 

postopkov in nalog, ki jih opravljajo. 

• Poznavanje arheološke profesionalne etike. 

Pogoji za vpis 

V prvostopenjski univerzitetni študijski program Arheologija se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo; 

b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega 

izobraževanja: aranžerski tehnik, fotografski tehnik, gastronomija, gastronomija in turizem, gastronomski tehnik, 

gastronomsko-turistični tehnik, geodetski tehnik, grafični tehnik, medijski tehnik, tehnik oblikovanja, tehnik 

steklarstva, ustvarjalec modnih oblačil in izpit iz kateregakoli predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme 

biti predmet, ki ga je kandidat že opravil na poklicni maturi; 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 

kandidati iz točke a) izbrani glede na: 

− splošni uspeh pri splošni maturi 75 % točk, 

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 25 % točk, 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

− splošni uspeh pri poklicni maturi 75 % točk, 

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 25 % točk, 



kandidati iz točke c) izbrani glede na: 

− splošni uspeh pri zaključnem izpitu 60 % točk, 

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 

Kandidati za vpis lahko k prijavnim listinam predložijo še vsa potrdila, ki izkazujejo formalno ali neformalno 

pridobljena znanja. Na podlagi tega strokovna komisija oddelka ob pregledu izpolnjevanja pogojev za vpis 

ugotavlja ustreznost tovrstno pridobljenega znanja ter to upošteva tudi pri določitvi morebitnih diferencialnih 

obveznosti, ki se tako lahko zmanjšajo.  

Študentom in študentkam se lahko predhodno pridobljeno znanje prizna kot opravljena študijska obveznost pri 

predmetih Latinščina 1 in 2, in sicer: 

1.  Opravljena obveznost pri predmetu Latinščina 1 se v obsegu 5 KT prizna študentu oz. študentki, ki: 

− je v okviru srednješolskega izobraževanja obiskoval oz. obiskovala pouk pri predmetu Latinščina v obsegu 
najmanj 140 ur in 

− je pri predmetu Latinščina v srednješolskem izobraževanju dosegel oz. dosegla povprečno oceno najmanj 
prav dobro (4). 

2.  Opravljena obveznost pri predmetih Latinščina 1 in 2 se v obsegu 10 KT prizna študentu oz. študentki, ki: 

− je v okviru srednješolskega izobraževanja obiskoval oz. obiskovala pouk pri predmetu Latinščina v obsegu 
najmanj 280 ur in 

− je pri predmetu Latinščina v srednješolskem izobraževanju dosegel oz. dosegla povprečno oceno najmanj 
prav dobro (4). 

Študent oz. študentka pridobljeno znanje dokaže z naslednjimi dokumenti: 

- fotokopije spričeval vseh letnikov srednješolskega izobraževanja. 

Vpisani študenti lahko kadarkoli v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno 

pridobljenega znanja in spretnosti prosijo za priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali 

izkustvenim učenjem. Vlogo oddajo v pristojnem študentskem referatu, k prošnji poda mnenje ustrezni oddelek, 

o prošnji pa odloči Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje.  

O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v skladu z določbami Statuta Univerze v Ljubljani in 

Pravil Filozofske fakultete odloča Odbor za študentska vprašanja in svetovanje Filozofske fakultete na podlagi 

pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh 

znanj, ter pridobljenega mnenja Oddelka za arheologijo in nosilcev predmetov. Vlogo s prilogami, ki jo študent oz. 

študentka odda na študentski referat, ta posreduje oddelku v mnenje. (Po vsebinski plati ustrezni strokovni organ 

odloča o ustreznosti listin oziroma o postopku formaliziranja neformalne izobrazbe in praktičnih izkušenj.) 

Odločitev na predlog oddelka poda Odbor za študentska vprašanja in svetovanje Filozofske fakultete. O pritožbah 

odloča Senat Filozofske fakultete.  

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bodo upoštevana naslednja merila: 

• ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v 

izobraževanje), 

• primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta, pri 

katerem se obveznost priznava), 

• ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava. 

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje skladen 

s pogoji za vključitev v študijski program prve stopnje Arheologija, če je predhodno izobraževanje obsegalo 

najmanj 75 % obsega predmeta in najmanj 75 % vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava 

študijska obveznost. V primeru, da Odbor ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim 

številom kreditnih točk, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu v univerzitetnem študijskem programu prve 

stopnje Arheologija. 



Načini ocenjevanja 

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. 

Pogoji za napredovanje po programu 

Za napredovanje v drugi letnik univerzitetnega študijskega programa Arheologija mora študent oz. študentka 

opraviti študijske obveznosti za prvi letnik v tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s 

predmetnikom (54 od 60 KT). 

Za napredovanje v tretji letnik univerzitetnega  študijskega programa  Arheologija mora študent oz. študentka 

opraviti študijske obveznosti za 2. letnik v  tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s 

predmetnikom (54 od 60 KT)  2. letnika, kar skupaj s celotnimi obveznostmi 1.  letnika (60 KT)  pomeni zbranih 

114 KT. 

V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL) pa se lahko na podlagi rešene prošnje vpišejo v višji letnik 

tudi tisti študentje, ki so opravili 85 odstotkov obveznosti  (torej dosegli 51  KT). O tem vpisu odloča Odbor za 

študentska vprašanja in usmerjanje, pri čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje. 

Manjkajoče  obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik.   

Ponavljanje letnika:  

V skladu s Statutom UL ima študent oz. študentka, ki ni opravil oz. opravila vseh študijskih obveznosti za vpis v 

višji letnik, določenih s študijskim programom, možnost, da v času študija enkrat ponavlja letnik, če izpolnjuje s 

študijskim programom določene pogoje za ponavljanje. Pogoj za ponavljanje letnika v okviru predlaganega 

študijskega programa je: 

• opravljene študijske obveznosti v skupnem obsegu 20 KT (33,3 % skupnega števila KT za posamezni letnik). 

Pogoji za prehajanje med programi 

Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje, torej 1. stopnje. 

Do prenehanja izvajanja študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, so prehodi mogoči tudi iz nebolonjskih 

univerzitetnih študijskih programov v študijske programe 1. stopnje. 

Prehodi so možni med študijskimi programi: 

• ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc; 

• med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem 

kreditnem sistemu iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega 

programa. 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa se lahko študent/-tka vpiše v isti ali višji 

letnik v drugem študijskem programu. V vsakem primeru mora kandidat/-ka izpolnjevati pogoje za vpis v začetni 

letnik študijskega programa, v katerega prehaja. 

Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik novega študijskega programa, čeprav se študentu/-ki 

priznajo posamezne obveznosti, ki jih je opravil/-a v prvem študijskem programu. V tem primeru mora kandidat/-

ka izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik v skladu z zakonom in študijskim programom. 

Pri prehodih se lahko priznavajo: 

• primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent/-tka opravil/-a v prvem študijskem programu; 

• neformalno pridobljena primerljiva znanja. 

Predhodno pridobljena znanja študent/-tka izkazuje z ustreznimi dokumenti. 

Študent oz. študentka se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja 

zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega 

študijskega programa. 

O vlogah študentov za prehod med študijskimi programi odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po 

postopku, ki je določen v Statutu UL. 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/


Pogoji za dokončanje študija 

Za dokončanje študijskega programa mora študent oz. študentka opraviti vse študijske obveznosti, ki jih predpisuje 

študijski program in učni načrti posameznih predmetov, v skupnem obsegu 180 KT. V zadnjem letniku študija v 

dogovoru z izbranim mentorjem ali mentorico (habilitiran oz. habilitirana visokošolski učitelj oz. učiteljica) izdela 

diplomsko delo, ovrednoteno z 11 KT, ki ga mora uspešno predstaviti in zagovarjati na javnem ustnem zagovoru. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 

Študijski program ne predvideva možnosti dokončanja posameznih delov študijskega programa. 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 

• diplomirani arheolog (UN) 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 

• diplomirana arheologinja (UN)  

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 

• dipl. arheol. (UN) 



PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA S PREDVIDENIMI NOSILKAMI IN NOSILCI 
PREDMETOV 

1. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra 
UL 

Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0609862 Arheologija 
paleolitika in 
mezolitika 1 

Simona 
Petru 

60 0 0 0 0 90 150 5 1. semester ne 

2. 0609860 Arheologija mlajših 
obdobij 1 

Katarina 
Katja 
Predovnik 

60 0 0 0 0 90 150 5 1. semester ne 

3. 0609867 Rimska arheologija 
1 

Andrej 
Gaspari 

60 0 0 0 0 90 150 5 1. semester ne 

4. 0609863 Arheologija 
zgodnjega 
srednjega veka 1 

Tina Milavec 60 0 0 0 0 90 150 5 1. semester ne 

5. 0609859 Antična zgodovina Milan 
Lovenjak 

60 0 0 0 0 90 150 5 1. semester ne 

6. 0609865 Latinščina 1 Barbara Šega 
Čeh 

0 0 60 0 0 90 150 5 1. semester ne 

7. 0609861 Arheologija 
neolitika in 
eneolitika v Evropi 
in Aziji 

Mihael Budja 60 0 0 0 0 90 150 5 2. semester ne 

8. 0609868 Arheologija 
kovinskih obdobij 
1 

Matija 
Črešnar 

60 0 0 0 0 90 150 5 2. semester ne 

9. 0609864 Klasična 
arheologija 1 

Katharina 
Zanier 

60 0 0 0 0 90 150 5 2. semester ne 

10. 0609869 Arheološka 
metodologija 1 

Predrag 
Novaković 

15 0 60 0 80 25 180 6 Celoletni ne 

11. 0609866 Latinščina 2 Barbara Šega 
Čeh 

0 0 60 0 0 90 150 5 2. semester ne 



12. 0639662 Zunanji izbirni 
predmet 

 60 0 0 0 0 60 120 4 1. semester, 
2. semester, 
Celoletni 

da 

 Skupno 555 0 180 0 80 985 1800 60  

2. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra 
UL 

Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0609098 Antična 
numizmatika 

Andrej 
Gaspari 

15 0 15 0 0 60 90 3 1. semester ne 

2. 0639663 Izbirni predmet 
sklopa: Zgodovinski 
predmeti 

 60 0 0 0 0 90 150 5 1. semester da 

3. 0609871 Arheološka 
metodologija 2  

Predrag 
Novaković 

15 0 75 0 120 30 240 8 Celoletni ne 

4. 0639796 Strokovni izbirni 
predmet 1 

 150 150 0 0 0 300 600 20 1. semester, 
2. semester 

da 

5. 0639797 Izbirni strokovni 
predmet 2 

 120 120 0 0 0 480 720 24 1. semester, 
2. semester 

da 

 Skupno 360 270 90 0 120 960 1800 60  

Izbirni strokovni predmet 1 

 Kontaktne ure  

 Šifra 
UL 

Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0609881 Arheologija zgodnjega 
srednjega veka 2 

Tina Milavec 30 30 0 0 0 90 150 5 1. semester da 

2. 0609882 Arheološka teorija in 
zgodovina 

Predrag 
Novaković 

30 30 0 0 0 90 150 5 1. semester da 

3. 0609883 Evropske in 
maloazijske neolitske 
populacijske in kulturne 
dinamike 

Mihael Budja 30 30 0 0 0 90 150 5 1. semester da 



4. 0609885 Klasična arheologija 2 Katharina 
Zanier 

30 30 0 0 0 90 150 5 1. semester da 

5. 0609879 Arheologija mlajših 
obdobij 2 

Katarina 
Katja 
Predovnik 

30 30 0 0 0 90 150 5 2. semester da 

6. 0609886 Arheologija kovinskih 
obdobij 2 

Matija 
Črešnar 

30 30 0 0 0 90 150 5 2. semester da 

7. 0609880 Arheologija paleolitika 
in mezolitika 2 

Simona Petru 30 30 0 0 0 90 150 5 2. semester da 

8. 0609884 Rimska arheologija 2 Andrej 
Gaspari 

30 30 0 0 0 90 150 5 2. semester da 

 Skupno 240 240 0 0 0 720 1200 40  

Izbirni strokovni predmet 2 

 Kontaktne ure  

 Šifra 
UL 

Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0609890 Arheološka teorija in 
zgodovina 

Predrag 
Novaković 

30 30 0 0 0 120 180 6 1. semester da 

2. 0609891 Evropske in 
maloazijske neolitske 
populacijske in kulturne 
dinamike 

Mihael Budja 30 30 0 0 0 120 180 6 1. semester da 

3. 0609889 Arheologija zgodnjega 
srednjega veka 2 

Tina Milavec 30 30 0 0 0 120 180 6 1. semester da 

4. 0609892 Klasična arheologija 2 Katharina 
Zanier 

30 30 0 0 0 120 180 6 1. semester da 

5. 0609888 Arheologija paleolitika 
in mezolitika 2 

Simona Petru 30 30 0 0 0 120 180 6 2. semester da 

6. 0609893 Rimska arheologija 2 Andrej 
Gaspari 

30 30 0 0 0 120 180 6 2. semester da 

7. 0609894 Arheologija kovinskih 
obdobij 2 

Matija 
Črešnar 

30 30 0 0 0 120 180 6 2. semester da 

8. 0609887 Arheologija mlajših 
obdobij 2 

Katarina 
Katja 
Predovnik 

30 30 0 0 0 120 180 6 2. semester da 



 Skupno 240 240 0 0 0 960 1440 48  

+Dodatno KT študent/ka pridobi, če izdela pisno seminarsko nalogo. Skupno mora v vsakem semestru 2. letnika izdelati 2 seminarski nalogi pri dveh od štirih predmetov 

izbirnega sklopa Izbirni strokovni predmet 2. 

Izbirni predmet sklopa: Zgodovinski predmeti 

 Kontaktne ure  

 Šifra 
UL 

Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0609104 Kulture starega 
Vzhoda 

Katharina 
Zanier 

60 0 0 0 0 90 150 5 1. semester da 

2. 0609101 Rimska regionalna 
zgodovina 

Milan 
Lovenjak 

60 0 0 0 0 90 150 5 1. semester da 

3  Zgodovina 
srednjega veka 

Janez Mlinar 60 0 0 0 0 90 150 5 1. semester da 

 Skupno 120 0 0 0 0 180 300 10  

+ Vsako študijsko leto sta iz sklopa razpisana dva predmeta od treh. 

3. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra 
UL 

Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0609878 Arheološka 
metodologija 3  

Predrag 
Novaković 

5 0 85 0 0 120 210 7 1. semester ne 

2. 0609874 Arheometrija Branko 
Mušič 

30 0 30 0 0 90 150 5 1. semester ne 

3. 0609876 Paleoantropologija Petra Golja 30 0 30 0 0 90 150 5 1. semester ne 

4. 0609877 Prostorska in krajinska 
arheologija 

Predrag 
Novaković 

30 0 30 0 0 90 150 5 1. semester ne 

5. 0609872 Arheologija okolja Simona 
Petru 

40 0 20 0 0 90 150 5 1. semester ne 

6. 0614113 Zunanji izbirni 
predmet 

 30 0 0 0 0 52 82 3 1. semester, 
2. semester, 
Celoletni 

da 

7. 0609873 Arheologija za javnosti Andrej 
Gaspari 

60 0 0 0 80 130 270 9 2. semester ne 



8. 0639664 Izbirni strokovni 
predmet ali Zunanji 
izbirni predmet 

 120 0 0 0 0 180 300 10 1. semester, 
2. semester, 
Celoletni 

da 

9. 0609875 Diplomsko delo  0 0 0 0 20 310 330 11 2. semester ne 

 Skupno 345 0 195 0 100 1152 1792 60  

 

Izbirni strokovni predmet  

 Kontaktne ure  

 Šifra 
UL 

Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1.  AR1 Arheologije 
sveta 

Matija 
Črešnar 

0 60 0 0 0 90 150 5 2. semester da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


