
PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ARHEOLOGIJA 
Verzija (veljavna od): 2021-2 (07. 02. 2023) 

Osnovni podatki 

Ime programa Arheologija 

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 • Arheologija (2252) 

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

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) 

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 

Cilj študijskega programa je, da študente in študentke usposobi za samostojno strokovno delo v muzejih (poklic 

kustos-arheolog) in zavodih za varstvo kulturne dediščine (poklic konservator-arheolog) pa tudi v drugih javnih 

ustanovah in gospodarskih družbah, ki opravljajo različne arheološke dejavnosti in storitve na področju kulture, 

varovanja dediščine, izobraževanja, turizma in urejanja prostora. Študentje in študentke so po končanem študiju 

usposobljeni za delo na področju odkrivanja, dokumentiranja, varovanja, vrednotenja, predstavljanja in promocije 

(arheološke) kulturne dediščine, za samostojno znanstveno delo na področju arheologije, za sodelovanje v 

interdisciplinarnih projektih in na področju načrtovanja prostorskega razvoja. Študijski program obenem 

usposablja študentke in študentke za delo v znanstvenoraziskovalnih in visokošolskih ustanovah. Pripravi jih za 

nadaljevanje študija arheologije oz. sorodnih disciplin in nadgradnjo znanstveno-raziskovalnih kompetenc na tretji, 

doktorski stopnji. 

Splošne kompetence (učni izidi) 

• Sposobnost iskanja novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju. 

• Veščina uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. 

• Sposobnost kritične refleksije, analize in sinteze. 

• Poznavanje metod in tehnik samostojnega in neodvisnega raziskovanja. 

• Sposobnost interpretacije raziskovalnih rezultatov na višji ravni. 

• Razumevanje relativnosti znanstvenih spoznanj in dosežkov. 

• Sposobnost uporabe raziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih okoliščinah. 

• Izvirnost in ustvarjalnost pri reševanju strokovnih problemov kakor tudi pri raziskovalnem delu. 

• Sposobnost prevzemanja odgovornosti za vodenje in usklajevanje najzahtevnejših strokovnih nalog. 

• Sposobnost organiziranja in vodenja dela v skupinah. 

• Veščine terenske logistike. 

• Sposobnost koncipiranja interdisciplinarnih projektov. 

• Sposobnost za strokovno delo v večjezičnem (mednarodnem) okolju 

• Sposobnost samorefleksije, kritičnega in celostnega razmišljanja. 



• Sposobnost razvijanja lastnih kompetenc na poklicni ravni. 

• Pripravljenost na dodatno usposabljanje in vseživljenjsko učenje. 

Predmetnospecifične kompetence (učni izidi) 

• Poglobljeno poznavanje izbranih specialističnih področij znotraj arheologije. 

• Obvladovanje najnovejših arheoloških teorij, interpretacij in metod. 

• Sposobnost kritičnega sledenja in interpretiranja najnovejšega razvoja v arheološki teoriji in praksi. 

• Razumevanje vpetosti arheologije kot vede v družbene kontekste. 

• Razumevanje pomena interdisciplinarnega povezovanja arheologije. 

• Sposobnost oblikovanja izvirnega strokovnega in raziskovalnega prispevka v okviru arheologije kot 

znanstvene discipline. 

• Sposobnost načrtovanja in vodenja arheoloških terenskih in poterenskih raziskav. 

• Razumevanje delovanja slovenskih muzejev in zavoda za varstvo kulturne dediščine ter delovnih postopkov 

in nalog, ki jih opravljajo. 

• Sposobnost prepoznavanja in reševanja problemov na področju evidentiranja, varovanja in promocije 

arheološke dediščine. 

• Razumevanje pomena integralnega, družbeno odgovornega in sonaravnega upravljanja z arheološko 

dediščino in kulturno dediščino nasploh. 

• Razumevanje vloge in pomena arheološke dediščine v prostorskem načrtovanju. 

Dodatne predmetno specifične kompetence so navedene v učnih načrtih posameznih predmetov. 

Pogoji za vpis 

V drugostopenjski magistrski študijski program Arheologija se lahko vpiše, kdor je končal: 

a) študijski program prve stopnje s področja arheologije;  

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

bistvene za nadaljevanje študija (diferencialne izpite iz temeljnih arheoloških predmetov), v obsegu od 10 do 60 

ECTS. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej 

na predlog Oddelka za arheologijo določi Odbor za študentska vprašanja in svetovanje Filozofske fakultete, 

kandidati in kandidatke pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z 

opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v drugostopenjski magistrski študijski program; 

c) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet od 1. 1. 1994 do 11. 6. 2004. Pred vpisom 

mora opraviti študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (diferencialne izpite iz temeljnih 

arheoloških predmetov), v obsegu od 10 do 60 ECTS. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 

področja in jih za vsakega posameznika posebej na predlog Oddelka za arheologijo določi Odbor za študentska 

vprašanja in svetovanje Filozofske fakultete, kandidati in kandidatke pa jih lahko opravijo med študijem na prvi 

stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v drugostopenjski 

magistrski študijski program.  

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati in kandidatke, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je navedeno 

v točkah od a) do c), v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate in kandidatke, ki so 

zaključili svoje šolanje v Sloveniji. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

V primeru omejitve vpisa bodo: 

1. kandidati in kandidatke iz točke a) izbrani oz. izbrane glede na dosežene točke, izračunane na podlagi 

• povprečne ocene na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (60 %) in 

• ocene diplomskega izpita oz. diplomske naloge (40 %); 

2.  kandidati in kandidatke iz točk b) in c) izbrani oz. izbrane glede na dosežene točke, izračunane na podlagi: 

• povprečne ocene na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (40 %), 

• ocene diplomskega izpita oz. diplomske naloge (20 %) in 

• povprečne ocene diferencialnih izpitov (40 %). 



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.  

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.  

 

Študentu oz. študentki se lahko priznajo znanja, usposobljenost ali zmožnosti, pridobljene s formalnim, 

neformalnim ali izkustvenim učenjem, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo učnim vsebinam 

oz. splošnim ali predmetnospecifičnim kompetencam, določenim z drugostopenjskim magistrskim študijskim 

programom Arheologija. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v skladu z določbami Statuta 

Univerze v Ljubljani, univerzitetnega Pravilnika o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega 

znanja in spretnosti ter 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. (Po vsebinski 

plati ustrezni strokovni organ odloča o ustreznosti listin oziroma o postopku formaliziranja neformalne izobrazbe 

in praktičnih izkušenj.) 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 druge 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 po učnem načrtu drugostopenjskega 

študijskega programa Arheologija na FF UL. 

Načini ocenjevanja 

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

Pogoji za napredovanje po programu 

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

Za napredovanje v višji letnik študijskega programa mora študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti v 

tolikšnem obsegu, da dosežejo 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 

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

morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik. 

Pogoji za prehajanje med programi 

Prehodi med študijskimi programi veljajo za vse študijske programe na drugi stopnji (enopredmetne, 

dvopredmetne) na Filozofski fakulteti.  

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


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. 

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 20 KT (33,3 % skupnega 

števila KT za posamezni letnik). 

Pogoji za dokončanje študija 

Pogoji za dokončanje študijskega programa so usklajeni s Statutom Univerze v Ljubljani. 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 120 KT.  

V tretjem semestru študija v dogovoru z izbranim mentorjem oz. mentorico izdela pisno dispozicijo magistrskega 

dela in v četrtem semestru napiše magistrsko delo, ki ga mora uspešno zagovarjati na javnem ustnem zagovoru. 

Pisna dispozicija je ovrednotena s 5 KT, samo magistrsko delo pa s 25 KT. Oboje skupaj je všteto v skupno kvoto 

60 KT za 2. letnik študija. 

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) 
• magister arheologije 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 
• magistrica arheologije 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 
• mag. arheol. 



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. 0639831 Arheološka 
metodologija 4 

Predrag 
Novaković 

30 0 80 0 0 190 300 10 1. semester ne 

2. 0639832 Izbirni sklop: 
Arheološka 
obdobja 

 90 90 0 0 0 390 570 19 1. semester da 

3. 0639834 Zunanji izbirni 
predmet 

 60 0 0 0 0 90 150 5 1. semester, 
2. semester, 
Celoletni 

da 

4. 0611002 Teoretska 
arheologija 

Predrag 
Novaković 

30 0 0 0 0 90 120 4 2. semester ne 

5. 0639833 Terensko delo 1 Predrag 
Novaković 

5 0 30 0 120 55 210 7 Celoletni ne 

6. 0639835 Izbirni sklop: 
Dopolnilni 
predmeti 

 90 0 90 0 0 270 450 15 2. semester da 

 Skupno 305 90 200 0 120 1085 1800 60  

1. letnik, Izbirni sklop: Dopolnilni predmeti 

 Kontaktne ure  

 Šifra 
UL 

Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0639845 Epigrafika – izbrana 
poglavja 

Milan 
Lovenjak 

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

2. 0610998 Daljinsko zaznavanje in 
geografski informacijski 
sistemi v arheologiji 

Predrag 
Novaković 

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



3. 0639846 Geoarheologija in 
arheološka geofizika 

Branko 
Mušič 

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

4. 0610996 Analize materialov Matija 
Črešnar 

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

5. 0639847 Bioarheologija Matija 
Črešnar 

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

 Skupno 150 0 150 0 0 450 750 25  

2. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra 
UL 

Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0639848 Terensko delo 2 Predrag 
Novaković 

0 10 20 0 0 60 90 3 1. semester ne 

2. 0639849 Zunanji izbirni 
predmet 

 60 0 0 0 0 90 150 5 1. semester, 
2. semester, 
Celoletni 

da 

3. 0611005 Magistrsko delo 
1  

 0 20 0 0 0 130 150 5 1. semester ne 

4. 0639850 Izbirni sklop: 
Arheološka 
obdobja 

 90 90 0 0 0 330 510 17 1. semester da 

5. 0611004 Upravljanje z 
arheološko 
dediščino 

Andrej 
Gaspari 

20 40 0 0 0 90 150 5 2. semester ne 

6. 0611006 Magistrsko delo 
2  

 0 0 0 0 20 730 750 25 2. semester ne 

 Skupno 170 160 20 0 20 1430 1800 60  

1. letnik, 2. letnik, Izbirni sklop: Arheološka obdobja 

 Kontaktne ure  

 Šifra 
UL 

Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. 
štud. 

Samostojno 
delo 

Ure 
skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0611024 Arheologija 
paleolitika in 

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



mezolitika (izbrana 
poglavja) 

2. 0639836 Arheologija 
paleolitika in 
mezolitika (izbrana 
poglavja) 

Simona Petru 30 30 0 0 0 150 210 7 1. semester da 

3. 0611022 Arheologija neolitika 
in eneolitika (izbrana 
poglavja) 

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

4. 0639837 Arheologija neolitika 
in eneolitika (izbrana 
poglavja) 

Mihael Budja 30 30 0 0 0 150 210 7 1. semester da 

5. 0611019 Arheologija kovinskih 
obdobij (izbrana 
poglavja) 

Matija 
Črešnar 

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

6. 0639838 Arheologija kovinskih 
obdobij (izbrana 
poglavja) 

Matija 
Črešnar 

30 30 0 0 0 150 210 7 1. semester da 

7. 0611031 Rimska arheologija 
(izbrana poglavja) 

Andrej 
Gaspari 

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

8. 0639839 Rimska arheologija 
(izbrana poglavja) 

Andrej 
Gaspari 

30 30 0 0 0 150 210 7 1. semester da 

9. 0611029 Klasična arheologija 
(izbrana poglavja) 

Katharina 
Zanier 

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

10. 0639840 Klasična arheologija 
(izbrana poglavja) 

Katharina 
Zanier 

30 30 0 0 0 150 210 7 1. semester da 

11. 0639841 Arheologija 
zgodnjega srednjega 
veka (izbrana 
poglavja)  

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

12. 0639842 Arheologija 
zgodnjega srednjega 
veka (izbrana 
poglavja)  

Tina Milavec 30 30 0 0 0 150 210 7 1. semester da 

13. 0639843 Arheologija mlajših 
obdobij (izbrana 
poglavja) 

Katarina 
Katja 
Predovnik 

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



14. 0639844 Arheologija mlajših 
obdobij (izbrana 
poglavja) 

Katarina 
Katja 
Predovnik 

30 30 0 0 0 150 210 7 1. semester da 

 Skupno 420 420 0 0 0 1680 2520 84  

1. letnik: Izbor 3 predmetov iz sklopa ´Arheološka obdobja´. Pri dveh od treh predmetov študent/ka izdela seminarsko nalogo. Za izdelano seminarsko nalogo študent/ka 

prejme 2 dodatni KT (brez izdelane seminarske naloge študent prejme 5 KT, z izdelano seminarsko nalogo pa 7 KT). 

2. letnik: Izbor 3 predmetov iz sklopa ´Arheološka obdobja´. Pri enem od treh predmetov študent/ka izdela seminarsko nalogo. Za izdelano seminarsko nalogo 

študent/ka prejme 2 dodatni KT (brez izdelane seminarske naloge študent prejme 5 KT, z izdelano seminarsko nalogo pa 7 KT). 


