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Osnovni podatki 

Ime programa Antični in humanistični študiji 

Lastnosti programa  

Vrsta magistrski 

Stopnja druga stopnja 

KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga 
bolonjska stopnja) (17003) 

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 8 

Raven EOK Raven EOK 7 

Raven EOVK Druga stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 
• Antični in humanistični študiji – grška filologija (smer) 
• Antični in humanistični študiji – latinska filologija (smer) 
• Klasične kulture – grška filologija (smer) 
• Klasične kulture – latinska filologija (smer) 

Članice Univerze v 
Ljubljani 

• Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Trajanje (leta) 2 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija redni, izredni 

Temeljni cilji programa 

Z drugostopenjskim programom Antični in humanistični študiji si je mogoče pridobiti poglobljeno znanje o kulturi 

grško-rimske antike, o latinskem srednjem veku in Bizancu ter o humanistični tradiciji, ki je jezik, ideje in podobe 

klasične antike posredovala sodobnosti. Program se deli na štiri smeri, 1) Antični in humanistični študiji - grška 

filologija; 2) Antični in humanistični študiji - latinska filologija; 3) Klasične kulture - grška filologija; 4) Klasične 

kulture - latinska filologija; zadnji dve se izvajata v sodelovanju s konzorcijem več tujih univerz ter omogočata 

reševanje kompleksnih znanstvenih izzivov v mednarodnem okolju ter prenašanje novih študijskih in raziskovalnih 

metod iz tujega v domače okolje. Študent se usmeri v temeljit študij enega od dveh klasičnih jezikov (drugi je na 

ravni temeljnega znanja, ki zadošča za samostojno uporabo virov in priročnikov), vendar je program Antični in 

humanistični študiji v primerjavi z izrazito filološkimi dvopredmetnimi programi latinščine in grščine veliko bolj 

osredotočen na kulturnozgodovinski kontekst klasičnih besedilnih spomenikov. Ob specialistični usmeritvi v enega 

od dveh klasičnih jezikov Antični in humanistični študiji odpirajo širok pregled nad različnimi vidiki antične 

materialne in duhovne kulture, pa tudi nad kulturo grškega Bizanca, latinskega srednjega veka in humanizma 

(zgodovina, arheološke najdbe, umetnost, filozofija, religija in duhovnost, mitologija itd.). Program je zasnovan 

interdisciplinarno in omogoča študijsko, pozneje pa tudi poklicno povezovanje s številnimi sorodnimi področji, ki 

se neposredno ali posredno srečujejo s kulturo grško-rimske antike, Bizanca, latinskega srednjega veka in 

humanizma, ter intenzivno navezovanje mednarodnih strokovnih stikov. Posebna pozornost velja recepciji antične 

kulture od zgodnjega srednjeveškega humanizma prek renesanse do danes: potem, po katerih nas je antika dosegla, 

in preobrazbam, ki jih je na teh poteh doživljala. Študent si tako pridobi temeljito klasično-humanistično izobrazbo, 

široko pregledno znanje na področju antične zgodovine, književnosti in kulture ter specifična filološka znanja: 

obvlada enega od dveh klasičnih jezikov, razume njegovo zgodovino, socialne in slogovne ravni, bere in prevaja 

najtežavnejša besedila, pozna principe in metode tekstne kritike in edicijskega dela, samostojno analizira, komentira 

in interpretira literarna in strokovna besedila. Pozna tudi najpomembnejše smeri sodobne jezikoslovne in literarne 



teorije ter je razgledan po teoretskih diskurzih sorodnih humanističnih disciplin. S tem širokim teoretičnim in 

praktičnim znanjem je usposobljen 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 raziskovanju na sorodnih področjih, kjer je dobro znanje klasičnih jezikov nepogrešljivo: 

arheologija in muzeologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in literarne vede. 

Splošne kompetence (učni izidi) 

A) SMER »ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI – GRŠKA FILOLOGIJA« 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom. 

Diplomantke in diplomanti smeri Antični in humanistični študiji – grška filologija: 

– so sposobni analitičnega branja; 

– kritično vrednotijo in argumentirajo stališča; 

– so sposobni avtorefleksije; 

– se pravilno in jasno pisno in ustno izražajo; 

– so sposobni javnega nastopanja in komuniciranja; 

– so usposobljeni za interdisciplinarno strokovno delovanje; 

– znajo uporabljati informacijsko-komunikacijske tehnologije; 

– samostojno razvijajo pridobljeno znanje in se dodatno izobražujejo; 

– logično in abstraktno analizirajo, sintetizirajo in vrednotijo; 

– znajo poglobljeno izražati znanja z obeh strokovnih področij v pisni in ustni obliki in jih kritično vrednotiti; 

– kompetentno prenašajo intra- in interdisciplinarna znanja v prakso; 

– samostojno poglabljajo in izpopolnjujejo ter povezujejo pridobljena znanja in usposobljenosti z različnimi 

strokovnimi področji; 

– kontekstualizirajo in samostojno nadgrajujejo informacije; 

– prenašajo svoja znanja in sposobnosti na druga problemska področja (sposobnost transferja); 

– rešujejo probleme, konfliktne situacije in delovne naloge intra- in interdisciplinarno; 

– so usposobljeni za timsko reševanje problemov; 

– znajo organizirati in voditi strokovne skupine; 

– so sposobni (samo)evalvacije in (samo)ocenjevanja ter kritičnega in celostnega razmišljanja; 

– samostojno poiščejo, interpretirajo in uporabljajo nove vire znanja na strokovnih in znanstvenih področjih; 

– so usposobljeni za strokovno in učinkovito uporabo IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi, predstavitvi in 

posredovanju informacij; 

– zagotavljajo kvaliteto lastnega dela ter zvišujejo standarde kakovosti v delovnem okolju. 

B) SMER »ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI – LATINSKA FILOLOGIJA« 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom. 

Diplomantke in diplomanti smeri Antični in humanistični študiji – latinska filologija: 

– so sposobni analitičnega branja; 

– kritično vrednotijo in argumentirajo stališča; 

– so sposobni avtorefleksije; 

– se pravilno in jasno pisno in ustno izražajo; 



– so sposobni javnega nastopanja in komuniciranja; 

– so usposobljeni za interdisciplinarno strokovno delovanje; 

– znajo uporabljati informacijsko-komunikacijske tehnologije; 

– samostojno razvijajo pridobljeno znanje in se dodatno izobražujejo; 

– logično in abstraktno analizirajo, sintetizirajo in vrednotijo; 

– znajo poglobljeno izražati znanja z obeh strokovnih področij v pisni in ustni obliki in jih kritično vrednotiti; 

– kompetentno prenašajo intra- in interdisciplinarna znanja v prakso; 

– samostojno poglabljajo in izpopolnjujejo ter povezujejo pridobljena znanja in usposobljenosti z različnimi 

strokovnimi področji; 

– kontekstualizirajo in samostojno nadgrajujejo informacije; 

– prenašajo svoja znanja in sposobnosti na druga problemska področja (sposobnost transferja); 

– rešujejo probleme, konfliktne situacije in delovne naloge intra- in interdisciplinarno; 

– so usposobljeni za timsko reševanje problemov; 

– znajo organizirati in voditi strokovne skupine; 

– so sposobni (samo)evalvacije in (samo)ocenjevanja ter kritičnega in celostnega razmišljanja; 

– samostojno poiščejo, interpretirajo in uporabljajo nove vire znanja na strokovnih in znanstvenih področjih; 

– so usposobljeni za strokovno in učinkovito uporabo IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi, predstavitvi in 

posredovanju informacij; 

– zagotavljajo kvaliteto lastnega dela ter zvišujejo standarde kakovosti v delovnem okolju. 

C) SMER »KLASIČNE KULTURE – GRŠKA FILOLOGIJA« 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom. 

Diplomantke in diplomanti smeri Klasične kulture – grška filologija: 

– so sposobni analitičnega branja; 

– kritično vrednotijo in argumentirajo stališča; 

– so sposobni avtorefleksije; 

– se pravilno in jasno pisno in ustno izražajo; 

– so sposobni javnega nastopanja in komuniciranja; 

– so usposobljeni za interdisciplinarno strokovno delovanje; 

– znajo uporabljati informacijsko-komunikacijske tehnologije; 

– samostojno razvijajo pridobljeno znanje in se dodatno izobražujejo; 

– logično in abstraktno analizirajo, sintetizirajo in vrednotijo; 

– znajo poglobljeno izražati znanja z obeh strokovnih področij v pisni in ustni obliki in jih kritično vrednotiti; 

– kompetentno prenašajo intra- in interdisciplinarna znanja v prakso; 

– samostojno poglabljajo in izpopolnjujejo ter povezujejo pridobljena znanja in usposobljenosti z različnimi 

strokovnimi področji; 

– kontekstualizirajo in samostojno nadgrajujejo informacije; 

– prenašajo svoja znanja in sposobnosti na druga problemska področja (sposobnost transferja); 

– rešujejo probleme, konfliktne situacije in delovne naloge intra- in interdisciplinarno; 



– so usposobljeni za timsko reševanje problemov; 

– znajo organizirati in voditi strokovne skupine; 

– so sposobni (samo)evalvacije in (samo)ocenjevanja ter kritičnega in celostnega razmišljanja; 

– samostojno poiščejo, interpretirajo in uporabljajo nove vire znanja na strokovnih in znanstvenih področjih; 

– so usposobljeni za strokovno in učinkovito uporabo IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi, predstavitvi in 

posredovanju informacij; 

– zagotavljajo kvaliteto lastnega dela ter zvišujejo standarde kakovosti v delovnem okolju; 

– so usposobljeni za samostojno strokovno delovanje v mednarodnem okolju; 

– znajo prenašati nove študijske in znanstvene izzive iz tujega v domače okolje. 

Č) SMER »KLASIČNE KULTURE – LATINSKA FILOLOGIJA« 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom. 

Diplomantke in diplomanti smeri Klasične kulture - latinska filologija: 

– so sposobni analitičnega branja; 

– kritično vrednotijo in argumentirajo stališča; 

– so sposobni avtorefleksije; 

– se pravilno in jasno pisno in ustno izražajo; 

– so sposobni javnega nastopanja in komuniciranja; 

– so usposobljeni za interdisciplinarno strokovno delovanje; 

– znajo uporabljati informacijsko-komunikacijske tehnologije; 

– samostojno razvijajo pridobljeno znanje in se dodatno izobražujejo; 

– logično in abstraktno analizirajo, sintetizirajo in vrednotijo; 

– znajo poglobljeno izražati znanja z obeh strokovnih področij v pisni in ustni obliki in jih kritično vrednotiti; 

– kompetentno prenašajo intra- in interdisciplinarna znanja v prakso; 

– samostojno poglabljajo in izpopolnjujejo ter povezujejo pridobljena znanja in usposobljenosti z različnimi 

strokovnimi področji; 

– kontekstualizirajo in samostojno nadgrajujejo informacije; 

– prenašajo svoja znanja in sposobnosti na druga problemska področja (sposobnost transferja); 

– rešujejo probleme, konfliktne situacije in delovne naloge intra- in interdisciplinarno; 

– so usposobljeni za timsko reševanje problemov; 

– znajo organizirati in voditi strokovne skupine; 

– so sposobni (samo)evalvacije in (samo)ocenjevanja ter kritičnega in celostnega razmišljanja; 

– samostojno poiščejo, interpretirajo in uporabljajo nove vire znanja na strokovnih in znanstvenih področjih; 

– so usposobljeni za strokovno in učinkovito uporabo IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi, predstavitvi in 

posredovanju informacij; 

– zagotavljajo kvaliteto lastnega dela ter zvišujejo standarde kakovosti v delovnem okolju; – so usposobljeni za 

samostojno strokovno delovanje v mednarodnem okolju; 

– znajo prenašati nove študijske in znanstvene izzive iz tujega v domače okolje. 



Predmetnospecifične kompetence (učni izidi) 

A) SMER »ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI – GRŠKA FILOLOGIJA« 

Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom. 

Diplomantke in diplomanti smeri Antični in humanistični študiji – grška filologija: 

– imajo celovit pregled nad grško-rimsko zgodovino, materialno in duhovno kulturo; 

– zvrsti, obdobja, avtorje in besedila klasične grške književnosti razumejo v širšem kulturnozgodovinskem 

kontekstu; 

– celovito poznajo bizantinsko književnost in kulturo ter duhovne tradicije evropskega humanizma; 

– interdisciplinarno povezujejo znanja in veščine z različnih področij raziskovanja antične in poznejše grške kulture; 

– poznajo in reflektirano uporabljajo različne teoretske pristope in metodologije; 

– so sposobni branja najzahtevnejših leposlovnih, strokovnih in dokumentarnih besedil v grščini; 

– samostojno prevajajo najzahtevnejša leposlovna, strokovna in dokumentarna besedila iz grščine; 

– se suvereno ustno in pisno izražajo v novi grščini; ustno prevajajo v novo grščino in iz nove grščine v slovenščino 

(modul nova grščina); 

– poglobljeno razumejo sinhrone in diahrone vidike grščine, njen zgodovinski razvoj, socialne in slogovne ravni; 

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

priročnike; 

– reflektirano uporabljajo tradicionalne in sodobne metode analize besedil; 

– poglobljeno razumejo antropološke vidike antične ter poznejše grške kulture; 

– poglobljeno in kritično razumejo sprejem antične kulture v različnih obdobjih ter njeno prisotnost v sodobnem 

svetu; 

– samostojno znanstveno in strokovno delujejo na področjih, povezanih z raziskovanjem klasičnih jezikov, 

književnosti in kulture; 

– samostojno pišejo znanstvene in strokovne prispevke (članki, komentarji k besedilom; poljudni in publicistični 

sestavki); 

– posredujejo in popularizirajo grški jezik, književnost in kulturo; 

– se samostojno strokovno izpopolnjujejo kot raziskovalci in posredniki klasičnih jezikov, književnosti in kulture. 

B) SMER »ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI – LATINSKA FILOLOGIJA« 

Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom. 

Diplomantke in diplomanti smeri Antični in humanistični študiji – latinska filologija: 

– imajo celovit pregled nad grško-rimsko zgodovino, materialno in duhovno kulturo; 

– zvrsti, obdobja, avtorje in besedila klasične latinske književnosti razumejo v širšem kulturnozgodovinskem 

kontekstu; 

– celovito poznajo humanistično in neolatinsko književnost ter duhovne tradicije evropskega humanizma; 

– interdisciplinarno povezujejo znanja in veščine z različnih področij raziskovanja antične in poznejše latinske 

kulture; 

– poznajo in reflektirano uporabljajo različne teoretske pristope in metodologije; 

– so sposobni branja najzahtevnejših leposlovnih, strokovnih in dokumentarnih besedil v latinščini; 

– samostojno prevajajo najzahtevnejša leposlovna, strokovna in dokumentarna besedila iz latinščine; 



– poglobljeno razumejo sinhrone in diahrone vidike latinščine, njen zgodovinski razvoj, socialne in slogovne ravni; 

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

priročnike; 

– reflektirano uporabljajo tradicionalne in sodobne metode analize besedil; 

– poglobljeno razumejo antropološke vidike antične ter poznejše latinske kulture; 

– poglobljeno in kritično razumejo sprejem antične kulture v različnih obdobjih ter njeno prisotnost v sodobnem 

svetu; 

– samostojno znanstveno in strokovno delujejo na področjih, povezanih z raziskovanjem klasičnih jezikov, 

književnosti in kulture; 

– samostojno pišejo znanstvene in strokovne prispevke (članki, komentarji k besedilom; poljudni in publicistični 

sestavki); 

– posredujejo in popularizirajo latinski jezik, književnost in kulturo; 

– se samostojno strokovno izpopolnjujejo kot raziskovalci in posredniki klasičnih jezikov, književnosti in kulture. 

C) SMER »KLASIČNE KULTURE – GRŠKA FILOLOGIJA« 

Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom. 

Diplomantke in diplomanti smeri Klasične kulture – grška filologija: 

– imajo celovit pregled nad grško-rimsko zgodovino, materialno in duhovno kulturo; 

– zvrsti, obdobja, avtorje in besedila klasične grške književnosti razumejo v širšem kulturnozgodovinskem 

kontekstu; 

– celovito poznajo bizantinsko književnost in kulturo ter duhovne tradicije evropskega humanizma; 

– interdisciplinarno povezujejo znanja in veščine z različnih področij raziskovanja antične in poznejše grške kulture; 

– poznajo in reflektirano uporabljajo različne teoretske pristope in metodologije 

– so sposobni branja najzahtevnejših leposlovnih, strokovnih in dokumentarnih besedil v grščini; 

– samostojno prevajajo najzahtevnejša leposlovna, strokovna in dokumentarna besedila iz grščine; 

– poglobljeno razumejo sinhrone in diahrone vidike grščine, njen zgodovinski razvoj, socialne in slogovne ravni; 

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

priročnike; 

– reflektirano uporabljajo tradicionalne in sodobne metode analize besedil; 

– poglobljeno razumejo antropološke vidike antične ter poznejše grške kulture; 

– poglobljeno in kritično razumejo sprejem antične kulture v različnih obdobjih ter njeno prisotnost v sodobnem 

svetu; 

– samostojno znanstveno in strokovno delujejo na področjih, povezanih z raziskovanjem klasičnih jezikov, 

književnosti in kulture; 

– samostojno pišejo znanstvene in strokovne prispevke (članki, komentarji k besedilom; poljudni in publicistični 

sestavki); 

– posredujejo in popularizirajo grški jezik, književnost in kulturo; 

– se samostojno strokovno izpopolnjujejo kot raziskovalci in posredniki klasičnih jezikov, književnosti in kulture; 

– samostojno navezujejo strokovno mrežo stikov po sorodnih oddelkih na tujih univerzah; 

– uporabljajo raziskovalno infrastrukturo partnerskih ustanov v navezavi z domačo; 

– znajo povezovati domače in tuje znanje v raziskovalne time, potrebne za prijavo na mednarodne razpise. 



Č) SMER »KLASIČNE KULTURE – LATINSKA FILOLOGIJA« 

Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom. 

Diplomantke in diplomanti smeri Klasične kulture – latinska filologija: 

– imajo celovit pregled nad grško-rimsko zgodovino, materialno in duhovno kulturo; 

– zvrsti, obdobja, avtorje in besedila klasične latinske književnosti razumejo v širšem kulturnozgodovinskem 

kontekstu; 

– celovito poznajo humanistično in neolatinsko književnost ter duhovne tradicije evropskega humanizma; 

– interdisciplinarno povezujejo znanja in veščine z različnih področij raziskovanja antične in poznejše latinske 

kulture; 

– poznajo in reflektirano uporabljajo različne teoretske pristope in metodologije; 

– so sposobni branja najzahtevnejših leposlovnih, strokovnih in dokumentarnih besedil v latinščini; 

– samostojno prevajajo najzahtevnejša leposlovna, strokovna in dokumentarna besedila iz latinščine; 

– poglobljeno razumejo sinhrone in diahrone vidike latinščine, njen zgodovinski razvoj, socialne in slogovne ravni; 

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

priročnike; 

– reflektirano uporabljajo tradicionalne in sodobne metode analize besedil; 

– poglobljeno razumejo antropološke vidike antične ter poznejše latinske kulture; 

– poglobljeno in kritično razumejo sprejem antične kulture v različnih obdobjih ter njeno prisotnost v sodobnem 

svetu; 

– samostojno znanstveno in strokovno delujejo na področjih, povezanih z raziskovanjem klasičnih jezikov, 

književnosti in kulture; 

– samostojno pišejo znanstvene in strokovne prispevke (članki, komentarji k besedilom; poljudni in publicistični 

sestavki); 

– posredujejo in popularizirajo latinski jezik, književnost in kulturo; 

– se samostojno strokovno izpopolnjujejo kot raziskovalci in posredniki klasičnih jezikov, književnosti in kulture; 

– samostojno navezujejo strokovno mrežo stikov po sorodnih oddelkih na tujih univerzah; 

– uporabljajo raziskovalno infrastrukturo partnerskih ustanov v navezavi z domačo; 

– znajo povezovati domače in tuje znanje v raziskovalne time, potrebne za prijavo na mednarodne razpise. 

Pogoji za vpis 

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: 

a) študijski program prve stopnje z naslednjih strokovnih področij: Latinski jezik književnost in kultura – 

dvopredmetni, Grški jezik, književnost in kultura – dvopredmetni; 

b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske 

obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT- te obveznosti se določijo glede na različnost 

strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Senat FF UL na predlog Oddelka za klasično 

filologijo, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z 

opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij;  

Obvezni predmeti: 

• Latinski jezik ali Grški jezik: 10 KT. 

• Latinska književnost ali Grška književnost: 6 KT. 



c) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij, če kandidat pred 

vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT- te obveznosti se 

določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Senat FF UL na 

predlog Oddelka za klasično filologijo, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za 

izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.  

Obvezni predmeti: 

• Latinski jezik ali Grški jezik: 10 KT. 

• Latinska književnost ali Grška književnost: 6 KT. 

Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

Merilo ob omejitvi vpisa je povprečna ocena prvostopenjskega študija. 

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. 

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, 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 

Pogoji za napredovanje po programu so usklajeni s Statutom Univerze v Ljubljani. 

V skladu s sklepom Senata Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani mora študent oz. študentka za napredovanje 

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

predmetnikom (54 od 60 KT) za posamezni letnik.  

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 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLOŠNE%20DOLOČBE


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, ki ni opravil 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 je 25% opravljenih obveznosti 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 študenti, tutorji 

učitelji, 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 2. 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. 

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. 

Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik študijskega programa. 

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. 

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi lahko študenti prehajajo tudi iz univerzitetnih 

(nebolonjskih) študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, na bolonjske študijske programe, pri čemer je 

prehod mogoč: 

• le med študijskimi programi istih disciplin in 

• če od kandidatovega zadnjega vpisa na univerzitetni študijski program, s katerega prehaja, nista minili več kot 

2 leti, vendar pa najkasneje do konca študijskega leta 2015/2016. 

O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in 

dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen 

v Statutu UL. 

V primeru, da ima študent/-tka opravljene obveznosti na tuji visokošolski instituciji, vloži vlogo za priznanje v 

tujini opravljenega izobraževanja na predpisanem obrazcu v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju 

izobraževanja in veljavnim pravilnikom. Vlogi priloži predpisane dokumente. 

Pogoji za dokončanje študija 

Študent mora na obeh dvopredmetnih programih skupaj opraviti študijske obveznosti, predpisane s predmetnikom 

in posameznimi učnimi načrti v skupnem obsegu 120 KT, od tega 90 KT iz organiziranih oblik študija in 30 KT z 

izdelavo in zagovorom magistrskega dela. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 

Študijski program Antični in humanistični študiji takih delov ne vsebuje. 



Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 

• magister antičnih in humanističnih študijev 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 

• magistrica antičnih in humanističnih študijev 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 

• mag. ant. hum. št. 



PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA S PREDVIDENIMI NOSILKAMI IN NOSILCI 
PREDMETOV 

Antični in humanistični študiji – grška filologija (smer) 

1. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0639962 Izbirni sklop: Jezik, 
književnost in kultura 

 90 0 0 0 0 180 270 9 1. semester da 

2. 0611258 Kultura latinskega 
srednjega veka in 
humanizma 

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

3. 0639963 Interdisciplinarni 
sklop ali Modul Nova 
grščina 

 210 0 0 0 0 420 630 21 1. semester, 
2. semester 

da 

4. 0639964 Zunanji izbirni 
predmet 

 120 0 0 0 0 240 360 12 1. semester, 
2. semester, 
Celoletni 

da 

5. 0611396 Raziskovalni seminar 
1: interpretacija grških 
besedil 

Branko 
Senegačnik 

0 60 0 0 0 300 360 12 Celoletni ne 

6. 0611256 Bizantinska 
književnost in kultura 

Jerneja 
Kavčič 

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

 Skupno 480 60 0 0 0 1260 1800 60  

1. letnik, Modul Nova grščina 

 Kontaktne ure  

 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0611160 Opisna slovnica nove 
grščine I 

Jerneja 
Kavčič 

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



2. 0611191 Grški jezik v srednjem 
in novem veku 

Jerneja 
Kavčič 

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

3. 0611161 Opisna slovnica nove 
grščine II 

Jerneja 
Kavčič 

0 0 60 0 0 60 120 4 2. semester da 

4. 0611159 Novogrška 
književnost in 
civilizacija I 

Jerneja 
Kavčič 

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

 Skupno 90 30 90 0 0 330 540 18  

2. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0639965 Izbirni sklop: Jezik, 
književnost in kultura 

 60 0 0 0 0 120 180 6 1. semester da 

2. 0639966 Interdisciplinarni sklop 
ali Modul Nova grščina 

 150 0 0 0 0 300 450 15 1. semester, 
2. semester 

da 

3. 0611253 Magistrsko delo  0 0 0 0 0 900 900 30 Celoletni ne 

4. 0611398 Raziskovalni seminar 2: 
interpretacija grških 
besedil 

Branko 
Senegačnik 

0 60 0 0 0 210 270 9 Celoletni ne 

 Skupno 210 60 0 0 0 1530 1800 60  

2. letnik, Modul Nova grščina 

 Kontaktne ure  

 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0611203 Opisna slovnica nove 
grščine III 

Jerneja 
Kavčič 

15 0 30 0 0 135 180 6 1. semester da 

2. 0611204 Opisna slovnica nove 
grščine IV 

Jerneja 
Kavčič 

0 0 45 0 0 75 120 4 2. semester da 

3. 0611200 Novogrška 
književnost in 
civilizacija II 

Jerneja 
Kavčič 

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

 Skupno 75 0 75 0 0 300 450 15  



1. letnik, 2. letnik, Interdisciplinarni sklop 

Skupina nima predmetov. 

Sklop je sestavljen iz izbora priporočenih predmetov, ki so vključeni v druge programe Filozofske fakultete in omogočajo širše interdisciplinarne povezave med ožjim 

področjem klasične filologije in sorodnimi področji. Vključeni so tudi splošnoizobraževalni predmeti in tuji jeziki. 

Predmeti se matično izvajajo v drugih programih Filozofske fakultete. Spisek priporočenih predmetov se ažurira ob začetku študijskega leta. Študent si s pomočjo tutorja 

sestavi individualni predmetnik. 

Študenti lahko izberejo tudi posamezne predmete smeri Antični in humanistični študiji - latinska filologija in predmete iz izbirnega sklopa Jezik, književnost in kultura. 

1. letnik, 2. letnik, Izbirni sklop: Jezik, književnost in kultura; a) Jezikoslovje 

 Kontaktne ure  

 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0611262 Sodobni pristopi k 
preučevanju klasičnih 
jezikov 

Jerneja 
Kavčič 

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

2. 0611242 Zgodovina jezikoslovja 
v antiki 

Matej 
Hriberšek 

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

3. 0639967 Literarno prevajanje 
(gr.) 

Marko 
Marinčič 

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

4. 0639968 Literarno prevajanje 
(lat.) 

Marko 
Marinčič 

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

 Skupno 60 60 0 0 0 240 360 12  

Med predmeti je dovoljeno prosto izbirati, vendar mora študent v dveh letih študija izbrati najmanj po en predmet s področja a) in po en predmet s področja b). 

1. letnik, 2. letnik, Izbirni sklop: Jezik, književnost in kultura; b) Književnost in kultura 

 Kontaktne ure  

 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0611241 Interpretacija antične 
mitologije 

Sonja Weiss 30 0 0 0 0 60 90 3 1. semester da 

2. 0611286 Antična literarna kritika 
in sodobni 
interpretacijski pristopi 

Marko 
Marinčič 

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



3. 0611243 Antična antropologija in 
filozofija kulture - 
izbrana poglavja 

Branko 
Senegačnik 

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

4. 0611244 Antika v kulturi novega 
veka 

Marko 
Marinčič 

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

5. 0611288 Interpretacija antičnih 
filozofskih besedil: 
izbrana poglavja 

Sonja Weiss 30 0 0 0 0 60 90 3 1. semester da 

6. 0639969 Praktikum Matej 
Hriberšek 

0 0 0 0 0 150 150 5 2. semester da 

 Skupno 135 15 0 0 0 450 600 20  

Med predmeti je dovoljeno prosto izbirati, vendar mora študent v dveh letih študija izbrati najmanj po en predmet s področja a) in po en predmet s področja b). 

Antični in humanistični študiji – latinska filologija (smer) 

1. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0639962 Izbirni sklop: Jezik, 
književnost in kultura 

 90 0 0 0 0 180 270 9 1. semester da 

2. 0639970 Interdisciplinarni sklop 
ali Modul Nova grščina 

 90 0 0 0 0 180 270 9 1. semester da 

3. 0611258 Kultura latinskega 
srednjega veka in 
humanizma 

Sonja 
Weiss 

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

4. 0639964 Zunanji izbirni predmet  120 0 0 0 0 240 360 12 1. semester, 
2. semester, 
Celoletni 

da 

5. 0611252 Raziskovalni seminar 1: 
interpretacija latinskih 
besedil 

Marko 
Marinčič 

0 60 0 0 0 300 360 12 Celoletni ne 

6. 0611256 Bizantinska književnost 
in kultura 

Jerneja 
Kavčič 

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

7. 0639971 Interdisciplinarni sklop  90 0 0 0 0 180 270 9 2. semester da 



8. 0611251 Latinska stilistika David  
Movrin 

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

 Skupno 450 60 60 0 0 1230 1800 60  

1. letnik, Modul Nova grščina 

 Kontaktne ure  

 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0611160 Opisna slovnica nove 
grščine I 

Jerneja 
Kavčič 

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

2. 0611191 Grški jezik v srednjem 
in novem veku 

Jerneja 
Kavčič 

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

3. 0611161 Opisna slovnica nove 
grščine II 

Jerneja 
Kavčič 

0 0 60 0 0 60 120 4 2. semester da 

4. 0611159 Novogrška 
književnost in 
civilizacija I 

Jerneja 
Kavčič 

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

 Skupno 90 30 90 0 0 330 540 18  

2. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0639972 Izbirni sklop: Jezik, 
književnost in kultura 

 60 0 0 0 0 120 180 6 1. semester da 

2. 0639966 Interdisciplinarni sklop 
ali Modul Nova grščina 

 150 0 0 0 0 300 450 15 1. semester, 
2. semester 

da 

3. 0611253 Magistrsko delo  0 0 0 0 0 900 900 30 Celoletni ne 

4. 0611261 Raziskovalni seminar 2: 
interpretacija latinskih 
besedil 

Marko 
Marinčič 

0 60 0 0 0 210 270 9 Celoletni ne 

 Skupno 210 60 0 0 0 1530 1800 60  

2. letnik, Modul Nova grščina 

 Kontaktne ure  



 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0611203 Opisna slovnica nove 
grščine III 

Jerneja 
Kavčič 

15 0 30 0 0 135 180 6 1. semester da 

2. 0611204 Opisna slovnica nove 
grščine IV 

Jerneja 
Kavčič 

0 0 45 0 0 75 120 4 2. semester da 

3. 0611200 Novogrška 
književnost in 
civilizacija II 

Jerneja 
Kavčič 

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

 Skupno 75 0 75 0 0 300 450 15  

1. letnik, 2. letnik, Interdisciplinarni sklop 

Skupina nima predmetov. 

Sklop je sestavljen iz izbora priporočenih predmetov, ki so vključeni v druge programe Filozofske fakultete in omogočajo širše interdisciplinarne povezave med ožjim 

področjem klasične filologije in sorodnimi področji. Vključeni so tudi splošnoizobraževalni predmeti in tuji jeziki. 

Predmeti se matično izvajajo v drugih programih Filozofske fakultete. Spisek priporočenih predmetov se ažurira ob začetku študijskega leta. Študent si s pomočjo tutorja 

sestavi individualni predmetnik. 

Študenti lahko izberejo tudi posamezne predmete smeri Antični in humanistični študiji - latinska filologija in predmete iz izbirnega sklopa Jezik, književnost in kultura. 

1. letnik, 2. letnik, Izbirni sklop: Jezik, književnost in kultura; a) Jezikoslovje 

 Kontaktne ure  

 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0611262 Sodobni pristopi k 
preučevanju klasičnih 
jezikov 

Jerneja 
Kavčič 

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

2. 0611242 Zgodovina jezikoslovja 
v antiki 

Matej 
Hriberšek 

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

3. 0639967 Literarno prevajanje 
(gr.) 

Marko 
Marinčič 

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

4. 0639968 Literarno prevajanje 
(lat.) 

Marko 
Marinčič 

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

 Skupno 60 60 0 0 0 240 360 12  

Med predmeti je dovoljeno prosto izbirati, vendar mora študent v dveh letih študija izbrati najmanj po en predmet s področja a) in po en predmet s področja b). 



1. letnik, 2. letnik, Izbirni sklop: Jezik, književnost in kultura; b) Književnost in kultura 

 Kontaktne ure  

 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0611241 Interpretacija antične 
mitologije 

Sonja Weiss 30 0 0 0 0 60 90 3 1. semester da 

2. 0611286 Antična literarna kritika 
in sodobni 
interpretacijski pristopi 

Marko 
Marinčič 

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

3. 0611243 Antična antropologija in 
filozofija kulture - 
izbrana poglavja 

Branko 
Senegačnik 

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

4. 0611244 Antika v kulturi novega 
veka 

Marko 
Marinčič 

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

5. 0611288 Interpretacija antičnih 
filozofskih besedil: 
izbrana poglavja 

Sonja Weiss 30 0 0 0 0 60 90 3 1. semester da 

6. 0639969 Praktikum Matej 
Hriberšek 

0 0 0 0 0 150 150 5 2. semester da 

 Skupno 135 15 0 0 0 450 600 20  

Med predmeti je dovoljeno prosto izbirati, vendar mora študent v dveh letih študija izbrati najmanj po en predmet s področja a) in po en predmet s področja b). 

Klasične kulture – grška filologija (smer) 

1. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0639962 Izbirni sklop: Jezik, 
književnost in kultura 

 90 0 0 0 0 180 270 9 1. semester da 

2. 0639973 Interdisciplinarni 
sklop 

 220 0 0 0 0 440 660 22 1. semester, 
2. semester 

da 

3. 0611258 Kultura latinskega 
srednjega veka in 
humanizma 

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



4. 0639974 Zunanji izbirni 
predmet 

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

da 

5. 0611396 Raziskovalni seminar 
1: interpretacija grških 
besedil 

Branko 
Senegačnik 

0 60 0 0 0 300 360 12 Celoletni ne 

6. 0611256 Bizantinska 
književnost in kultura 

Jerneja 
Kavčič 

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

7. 0640040 Praktikum Matej 
Hriberšek 

0 0 0 0 0 150 150 5 2. semester ne 

 Skupno 430 60 0 0 0 1310 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. 0639965 Izbirni sklop: Jezik, 
književnost in kultura 

 60 0 0 0 0 120 180 6 1. semester da 

2. 0639975 Interdisciplinarni sklop  150 0 0 0 0 150 300 10 Celoletni da 

3. 0611253 Magistrsko delo  0 0 0 0 0 900 900 30 Celoletni ne 

4. 0611398 Raziskovalni seminar 2: 
interpretacija grških 
besedil 

Branko 
Senegačnik 

0 60 0 0 0 210 270 9 Celoletni ne 

5. 0639976 Mednarodni 
interdisciplinarni 
seminar 

David  
Movrin 

0 10 0 0 0 140 150 5 2. semester ne 

 Skupno 210 70 0 0 0 1520 1800 60  

1. letnik, 2. letnik, Interdisciplinarni sklop 

Skupina nima predmetov. 

Sklop je sestavljen iz izbora priporočenih predmetov, ki so vključeni v druge programe Filozofske fakultete in omogočajo širše interdisciplinarne povezave med ožjim 

področjem klasične filologije in sorodnimi področji. Vključeni so tudi splošnoizobraževalni predmeti in tuji jeziki. 

Predmeti se matično izvajajo v drugih programih Filozofske fakultete. Spisek priporočenih predmetov se ažurira ob začetku študijskega leta. Študent si s pomočjo tutorja 

sestavi individualni predmetnik. 



Študenti lahko izberejo tudi posamezne predmete smeri Antični in humanistični študiji - latinska filologija in predmete iz izbirnega sklopa Jezik, književnost in kultura. 

1. letnik, 2. letnik, Izbirni sklop: Jezik, književnost in kultura; a) Jezikoslovje 

 Kontaktne ure  

 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0611262 Sodobni pristopi k 
preučevanju klasičnih 
jezikov 

Jerneja 
Kavčič 

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

2. 0611242 Zgodovina jezikoslovja 
v antiki 

Matej 
Hriberšek 

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

3. 0639967 Literarno prevajanje 
(gr.) 

Marko 
Marinčič 

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

4. 0639968 Literarno prevajanje 
(lat.) 

Marko 
Marinčič 

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

 Skupno 60 60 0 0 0 240 360 12  

1. letnik, 2. letnik, Izbirni sklop: Jezik, književnost in kultura; b) Književnost in kultura 

 Kontaktne ure  

 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0611241 Interpretacija antične 
mitologije 

Sonja Weiss 30 0 0 0 0 60 90 3 1. semester da 

2. 0611286 Antična literarna kritika 
in sodobni 
interpretacijski pristopi 

Marko 
Marinčič 

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

3. 0611243 Antična antropologija in 
filozofija kulture - 
izbrana poglavja 

Branko 
Senegačnik 

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

4. 0611244 Antika v kulturi novega 
veka 

Marko 
Marinčič 

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

5. 0611288 Interpretacija antičnih 
filozofskih besedil: 
izbrana poglavja 

Sonja Weiss 30 0 0 0 0 60 90 3 1. semester da 

 Skupno 135 15 0 0 0 300 450 15  



Klasične kulture – latinska filologija (smer) 

1. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0639962 Izbirni sklop: Jezik, 
književnost in kultura 

 90 0 0 0 0 180 270 9 1. semester da 

2. 0611258 Kultura latinskega 
srednjega veka in 
humanizma 

Sonja 
Weiss 

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

3. 0639977 Interdisciplinarni sklop  190 0 0 0 0 380 570 19 1. semester, 
2. semester 

da 

4. 0639978 Zunanji izbirni 
predmet 

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

da 

5. 0611252 Raziskovalni seminar 1: 
interpretacija latinskih 
besedil 

Marko 
Marinčič 

0 60 0 0 0 300 360 12 Celoletni ne 

6. 0611256 Bizantinska 
književnost in kultura 

Jerneja 
Kavčič 

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

7. 0611251 Latinska stilistika David  
Movrin 

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

8. 0640040 Praktikum Matej 
Hriberšek 

0 0 0 0 0 150 150 5 2. semester ne 

 Skupno 400 60 60 0 0 1280 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. 0639965 Izbirni sklop: Jezik, 
književnost in kultura 

 60 0 0 0 0 120 180 6 1. semester da 

2. 0639975 Interdisciplinarni sklop  150 0 0 0 0 150 300 10 Celoletni da 

3. 0611118 Magistrsko delo  0 0 0 0 0 900 900 30 2. semester ne 



4. 0611261 Raziskovalni seminar 2: 
interpretacija latinskih 
besedil 

Marko 
Marinčič 

0 60 0 0 0 210 270 9 Celoletni ne 

5. 0639976 Mednarodni 
interdisciplinarni seminar 

David  
Movrin 

0 10 0 0 0 140 150 5 2. semester ne 

 Skupno 210 70 0 0 0 1520 1800 60  

1. letnik, 2. letnik, Interdisciplinarni sklop 

Skupina nima predmetov. 

Sklop je sestavljen iz izbora priporočenih predmetov, ki so vključeni v druge programe Filozofske fakultete in omogočajo širše interdisciplinarne povezave med ožjim 

področjem klasične filologije in sorodnimi področji. Vključeni so tudi splošnoizobraževalni predmeti in tuji jeziki. 

Predmeti se matično izvajajo v drugih programih Filozofske fakultete. Spisek priporočenih predmetov se ažurira ob začetku študijskega leta. Študent si s pomočjo tutorja 

sestavi individualni predmetnik. 

Študenti lahko izberejo tudi posamezne predmete smeri Antični in humanistični študiji - latinska filologija in predmete iz izbirnega sklopa Jezik, književnost in kultura. 

1. letnik, 2. letnik, Izbirni sklop: Jezik, književnost in kultura; a) Jezikoslovje 

 Kontaktne ure  

 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0611262 Sodobni pristopi k 
preučevanju klasičnih 
jezikov 

Jerneja 
Kavčič 

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

2. 0611242 Zgodovina jezikoslovja 
v antiki 

Matej 
Hriberšek 

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

3. 0639967 Literarno prevajanje 
(gr.) 

Marko 
Marinčič 

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

4. 0639968 Literarno prevajanje 
(lat.) 

Marko 
Marinčič 

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

 Skupno 60 60 0 0 0 240 360 12  

1. letnik, 2. letnik, Izbirni sklop: Jezik, književnost in kultura; b) Književnost in kultura 

 Kontaktne ure  

 Šifra UL Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 



1. 0611241 Interpretacija antične 
mitologije 

Sonja Weiss 30 0 0 0 0 60 90 3 1. semester da 

2. 0611286 Antična literarna kritika 
in sodobni 
interpretacijski pristopi 

Marko 
Marinčič 

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

3. 0611243 Antična antropologija in 
filozofija kulture - 
izbrana poglavja 

Branko 
Senegačnik 

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

4. 0611244 Antika v kulturi novega 
veka 

Marko 
Marinčič 

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

5. 0611288 Interpretacija antičnih 
filozofskih besedil: 
izbrana poglavja 

Sonja Weiss 30 0 0 0 0 60 90 3 1. semester da 

 Skupno 135 15 0 0 0 300 450 15  

 


