
PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA LATINSKI JEZIK, 
KNJIŽEVNOST IN KULTURA 

Verzija (veljavna od): 2023-3 (01. 10. 2023) 

Osnovni podatki 

Ime programa Latinski jezik, književnost in kultura 

Lastnosti programa dvopredmetni 

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 • Mrtvi jeziki (latinščina, stara grščina) (2227) 

KLASIUS-P-16 • Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) (0231) 

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 30 

Načini izvajanja študija redni, izredni 

Temeljni cilji programa 

S predlaganim programom si študent pridobi temeljno znanje na področju latinskega jezika, književnosti in kulture 

v obsegu, ki je primerljiv s programi latinščine, klasične filologije oz. antičnih študij na večini evropskih univerz. 

Pridobi si splošne kompetence humanističnega intelektualca ter specifične strokovne kompetence: obvladovanje 

latinskega jezika s sposobnostjo branja težavnejših besedil v izvirniku, razumevanje zgodovine latinščine in njenega 

vpliva na moderne jezike, poznavanje latinske književnosti in kulture, razumevanje vloge, ki jo ima antična in 

poznejša latiniteta v evropski literaturi in kulturi od zgodnjega humanizma do sodobnosti. Diplomant pozna 

metode filološke analize besedil in je posamezna literarna in strokovna dela sposoben razumeti in razlagati v 

zgodovinskem kontekstu. Sposoben je uporabljati primarno in sekundarno literaturo in strokovne priročnike. Ima 

temeljno znanje za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, 

arhivistiki in na drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno delo z besedilom, sodeluje pa lahko tudi pri 

delu na sorodnih področjih, kjer je znanje latinščine in stare grščine nepogrešljivo: arheologija in muzeologija, 

zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in literarne vede. 

 Z nadaljevanjem dvopredmetnega ali enopredmetnega študija na drugi stopnji se lahko usmeri v raziskovanje, 

prevajanje, publicistiko, založništvo, turizem itd. 

Splošne kompetence (učni izidi) 

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvopredmetnih študijskih programov: 

• razmišljajo logično, abstraktno, analitično in sintetično; 

• so usposobljeni za sodelovanje pri reševanju strokovnih vprašanj; 

• seznanjeni so s temeljnimi raziskovalnimi metodami, ki jih tvorno prenašajo z enega področja na drugega; 

• pridobljena znanja in usposobljenosti povezujejo med obema strokama in z različnimi drugimi področji; 

• svoja znanja prenašajo na druga problemska področja (sposobnost transferja) ter jih rešujejo intradisciplinarno; 

• zaradi poznavanja dveh strokovnih področij so bolj fleksibilni pri opredeljevanju in reševanju konkretnih 

vprašanj 

• bolj celovito pristopajo k evidentiranju problemov in njihovem reševanju 



• usposobljeni so uporabljati dva različna strokovna diskurza, ki jim omogočata jasnejšo argumentacijo 

• imajo večjo sposobnost komuniciranja, ki izhaja iz razumevanje dveh pogledov in omogoča uspešno 

vključevanje v timsko delo 

• informacije dvojno kontekstualizirajo; 

• lažje in bolj kompetentno se odzivajo na nove izzive in se jim prilagajajo in/ali jih modificirajo; 

• zavezani so profesionalni etiki ter so sposobni razvijati refleksijo o njej tudi v širšem družbenem kontekstu; 

• zbirajo bibliografske in druge podatke iz baz in drugih virov; 

• uporabljajo IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi in predstavitvi informacij; 

• sodelujejo pri ocenjevanju in zagotavljanju kakovosti lastnega dela; 

• oblikujejo in sooblikujejo učinkovite medčloveške odnose; 

• imajo zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenega znanja in pripravljenost za tako nadgradnjo 

 Diplomantke in diplomanti prvostopenjskega dvopredmetnega programa Latinski jezik, književnost in kultura: 

• so sposobni analitičnega branja 

• kritično vrednotijo in argumentiranjo stališča 

• se pravilno in jasno pisno in ustno izražajo 

•  so sposobni argumentiranega nastopanja v strokovni javnosti. 

Predmetnospecifične kompetence (učni izidi) 

Diplomanti in diplomantke programa Latinski jezik, književnost in kultura: 

• so sposobni branja latinskih leposlovnih, strokovnih in dokumentarnih besedil in pisnega izražanja v latinščini 

• celovito poznajo strukturo latinskega jezika, njegov razvoj in vpliv na moderne jezike 

• celovito poznajo rimsko in kasnejšo latinsko književnost 

• celovito poznajo rimsko zgodovino, kulturo in civilizacijo 

• pregledno poznajo latinsko kulturo srednjega veka in humanizma 

• s pomočjo slovarja berejo lažja starogrška besedila in pregledno poznajo grško književnost 

• kritično uporabljajo primarne vire, tekstnokritični aparat, komentarje, sekundarno literaturo in strokovne 

priročnike 

• reflektirano uporabljajo tradicionalne in sodobne metode analize besedil 

• samostojno interpretirajo latinska besedila 

• kritično razumejo sprejem antične kulture v različnih obdobjih novega veka ter njeno prisotnost v sodobnem 

svetu 

• samostojno strokovno delujejo na področjih, povezanih z raziskovanjem rimske in poznejše latinske kulture 

• samostojno pišejo strokovne prispevke 

• posredujejo in popularizirajo latinski jezik, književnost in kulturo 

• se samostojno strokovno izpopolnjujejo na področju klasičnih jezikov, književnosti in kulture 

 Druge specifične kompetence so navedene v učnih načrtih za vsak predmet posebej. 

Pogoji za vpis 

V univerzitetni študijski program Latinski jezik, književnost in kultura se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov 

splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli 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                                                                                         30 % točk, 

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                                       20 % točk, 

− uspeh grščine ali latinščine pri splošni maturi                                           25 % točk, 

− uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi: zgodovina, filozofija ali drugi tuji jezik    25 % točk; 



kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

− splošni uspeh pri poklicni maturi                                                         40 % točk, 

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                               20 % točk, 

− uspeh pri predmetu splošne mature                                                      40 % 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 

Določbe o uporabi oz. konkretizaciji meril za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 

Kandidatom in kandidatkam se lahko priznavajo tudi znanja, usposobljenosti in zmožnosti, ki jih je kandidat/ka 

pridobil/a pred vpisom v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja in ki po vsebini in 

zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetnospecifičnim kompetencam, določenim z 

dvopredmetnim študijskim programom. 

Postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je v celoti usklajen s Pravilnikom o postopku 

in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetem 29. maja 2007 na Senatu 

Univerze v Ljubljani. 

Študentje oz. študentke znanja, pridobljena v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja ter 

izkustvenega učenja (portfolijo, projekti, objave avtorskih del ipd.), izkažejo s spričevali in drugimi listinami, iz 

katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. 

 Vloga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti mora vsebovati: 

• spričevala, 

• druge listine (različni dokumenti, ki jih izda delodajalec in dokazujejo izkušnje, potrdila o udeležbi na seminarjih 

in usposabljanjih ipd.), 

• portfolio, v katerem kandidat pripravi svojo biografijo s podatki o izobrazbi, o zaposlitvah ter drugih izkušnjah 

in znanjih, ki jih je pridobil v preteklosti, 

• druga dokazila (izdelki, storitve, objave in druga avtorska dela kandidatov; projekti, izumi, patenti ipd). 

Priznana znanja, usposobljenosti oz. zmožnosti se lahko upoštevajo kot opravljene študijske obveznosti znotraj 

vseh delov študijskega programa. Iz njih pa morata biti jasno razvidna tako vsebina kot obseg vloženega dela 

študenta, da se lahko znanja ovrednotijo s kreditnimi točkami. Na podlagi individualnih dokumentiranih vlog 

študentov oz. študentk odloča o priznavanju in vrednotenju tako pridobljenih znanj, usposobljenosti in zmožnosti 

Filozofska fakulteta na predlog posameznih oddelkov. Ob tem upošteva Pravilnik o postopku in merilih za 

priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejet 29. maja 2007 na Senatu Univerze v Ljubljani, 

druge določbe statuta Univerze v Ljubljani ter Pravila Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Načini ocenjevanja 

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

Pogoji za napredovanje po programu 

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje 

Latinski jezik, književnost in kultura  mora študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti za 1. letnik v 

tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom in posameznimi učnimi načrti za prvi 

letnik, v obsegu 54 od 60 KT.  

Za napredovanje iz drugega v tretji letnik dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje 

Latinski jezik, književnost in kultura mora študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti za 2. letnik  v 

tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom in posameznimi učnimi načrti za 

drugi letnik, v obsegu 54 od 60 KT,  kar skupaj s celotnimi obveznostmi 1.  letnika (60 KT)  pomeni zbranih 114 

KT. 

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


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.    

V skladu s Statutom Univerze v Ljubljani 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 so opravljene študijske obveznosti v skupnem obsegu 15 KT (25 % skupnega 

števila KT za posamezni letnik).  

Pogoji za podaljševanje statusa študenta so določeni s Statutom Univerze v Ljubljani. 

Študentom in študentkam glede usmerjanja v različne smeri študija, izbire posameznih modulov znotraj študijskih 

programov in drugih vprašanj, povezanih s študijem, svetujejo predstavniki študentov, tutorji, mentorji 

posameznih letnikov ter drugi sodelavci ustreznih oddelkov v okviru govorilnih ur. 

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. 

Pogoji za dokončanje študija 

Za dokončanje dvopredmetnega študija mora študent oz. študentka opraviti vse obveznosti, ki jih določajo študijski 

program in učni načrti posameznih predmetov, v skupnem obsegu 90 KT. Celotni študij pa se zaključi šele potem, 

ko je študent na obeh izbranih disciplinah opravil vse obveznosti, kot jih določata študijska programa in učni načrti 

posameznih predmetov, v skupnem obsegu 180 KT. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 

Študijski program Latinski jezik, književnost in kultura takih delov ne vsebuje. 



Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 

• diplomant latinskega jezika, književnosti in kulture (UN) in ... 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 

• diplomantka latinskega jezika, književnosti in kulture (UN) in ... 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 

• dipl. lat. jez. (UN) in ... 



PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA S PREDVIDENIMI NOSILKAMI IN NOSILCI 
PREDMETOV 

Ni členitve (študijski program) 

1. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra 
UL 

Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0609259 Rimska zgodovina Milan 
Lovenjak 

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

2. 0609249 Latinščina, 
intenzivni tečaj 

Matej 
Hriberšek 

0 0 150 0 0 150 300 10 Celoletni ne 

3. 0609250 Rimska književnost 
in civilizacija 

David  
Movrin 

0 0 60 0 0 60 120 4 Celoletni ne 

4. 0609251 Uvod v latinsko 
filologijo 

David  
Movrin 

30 0 0 0 0 60 90 3 Celoletni ne 

5. 0609245 Grščina I Matej 
Hriberšek 

0 0 60 0 0 90 150 5 Celoletni ne 

6. 0609248 Književnost antične 
Grčije 

Marko 
Marinčič 

30 0 0 0 0 60 90 3 2. semester ne 

 Skupno 120 0 270 0 0 510 900 30  

Rimska zgodovina* Pri kombinaciji s programom Zgodovina, kjer predmet Rimska zgodovina kot obvezni predmet nastopa v obeh dvopredmetnih programih, se 

manjkajoče študijske obveznosti v obsegu 5 KT dopolnijo s predmeti interdisciplinarnega modula programa Antični in humanistični študiji. 

Književnost antične Grčije* Pri kombinaciji programov Latinski jezik, književnost in kultura in Grški jezik, književnost in kultura, kjer predmet Književnost antične 

Grčije kot obvezni nastopa v obeh dvopredmetnih programih, se manjkajoče obveznosti v obsegu 3 KT dopolnijo s predmeti izbirnega sklopa Antična kultura in 

civilizacija. 

2. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra 
UL 

Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0609256 Latinska metrika Matej 
Hriberšek 

30 0 0 0 0 60 90 3 1. semester ne 



2. 0609257 Latinska skladnja I Matej 
Hriberšek 

0 0 120 0 0 90 210 7 Celoletni ne 

3. 0609258 Zgodovina latinskega 
jezika 

Jerneja 
Kavčič 

60 30 0 0 0 30 120 4 Celoletni ne 

4. 0610290 Izbrana poglavja iz 
latinske književnosti 
DD 

Marko 
Marinčič 

60 30 0 0 0 180 270 9 Celoletni ne 

5. 0609253 Grščina II Matej 
Hriberšek 

0 0 60 0 0 60 120 4 Celoletni ne 

6. 0639232 Izbirni sklop: Antična 
kultura in civilizacija 

 30 0 0 0 0 60 90 3 2. semester da 

 Skupno 180 60 180 0 0 480 900 30  

Zgodovina latisnkega jezika in Izbrana poglavja iz latinske književnosti DD - dvoletni ciklus. 

3. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra 
UL 

Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0609266 Zgodovina 
latinskega jezika 

Jerneja 
Kavčič 

60 0 0 0 0 120 180 6 Celoletni ne 

2. 0610292 Izbrana poglavja iz 
latinske književnosti 
DD 

Marko 
Marinčič 

60 60 0 0 0 150 270 9 Celoletni ne 

3. 0609264 Uvod v latinski 
srednji vek in 
humanizem 

Sonja 
Weiss 

30 30 0 0 0 120 180 6 Celoletni ne 

4. 0639232 Izbirni sklop: 
Antična kultura in 
civilizacija 

 30 0 0 0 0 60 90 3 2. semester da 

5. 0638008 Zunanji izbirni 
predmet 

 60 0 0 0 0 120 180 6 1. semester, 
2. semester, 
Celoletni 

da 

 Skupno 240 90 0 0 0 570 900 30  

Zgodovina latisnkega jezika in Izbrana poglavja iz latinske književnosti DD - dvoletni ciklus. 



Izbirni sklop: Antična kultura in civilizacija 

 Kontaktne ure  

 Šifra 
UL 

Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0609026 Antična retorika Matej 
Hriberšek 

30 0 0 0 0 60 90 3 2. semester da 

2. 0609275 Antična mitologija in 
religija 

Marko 
Marinčič 

30 0 0 0 0 60 90 3 2. semester da 

3. 0609340 Literarno življenje in 
uprizoritvene 
umetnosti v antiki 

Marko 
Marinčič 

30 0 0 0 0 60 90 3 2. semester da 

4. 0609274 Antična antropologija 
in filozofija kulture 

Branko 
Senegačnik 

30 0 0 0 0 60 90 3 2. semester da 

5. 0609027 Antična tragedija Branko 
Senegačnik 

30 0 0 0 0 60 90 3 2. semester da 

6. 0609028 Interpretacija antičnih 
filozofskih besedil 

Sonja Weiss 30 0 0 0 0 60 90 3 2. semester da 

7. 0609289 Antična komedija Branko 
Senegačnik 

30 0 0 0 0 60 90 3 2. semester da 

 Skupno 210 0 0 0 0 420 630 21  

V izbirni sklop Antična kultura in civilizacija so vključeni izbirni strokovni predmeti; predmeti so semestrski in se lahko izvajajo na 2 leti, vendar vselej v poletnem 

semestru. Če isti predmet kot obvezni predmet nastopa v študentovem drugem dvopredmetnem programu, se manjkajoče študijske obveznosti dopolnijo s predmeti 

interdisciplinarnega modula programa Antični in humanistični študiji. Pri kombinaciji Latinski jezik, književnost in kultura in Grški jezik, književnost in kultura to velja tudi 

v primeru, če v izbirnem sklopu Antična kultura in civilizacija ni mogoče pridobiti zadostnega števila kreditnih točk. 


