
 
Informacije dobite tudi na instagramu:  #germanistika_ljubljana_fful, na twitterju: @GermanistikaFF ali na Facebooku: https://www.facebook.com/germanistika.fful 

 

ŠTUDIJ GERMANISTIKE 
 
Na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in 
skandinavistiko lahko študirate GERMANISTIKO 
kot enopredmetno ali dvopredmetno smer.  
 
Program usposablja diplomante predvsem za 
medjezikovno in medkulturno sporazumevanje na 
različnih področjih, na drugi stopnji pa se lahko 
diplomanti usmerijo bodisi v pedagoški poklic ali 
zaključijo splošni germanistični program.   
 
Program vsebuje predmete z naslednjih področij:  
 pisna in govorna komunikacija v nemščini 
 družba in kultura dežel nemškega govornega 

področja 
 jezikoslovje 
 književnosti dežel nemškega govornega 

področja 
 kontrastivne študije slovenščina - nemščina 
 zgodovina nemškega jezika 
 
Vi sprašujete, mi odgovarjamo: 
 
Kakšne možnosti imam po končani prvi stopnji 
študijskega programa Germanistika? 
 Nadaljevanje študija Germanistike na 2. stopnji, 

bodisi na pedagoški ali nepedagoški smeri.   
 Nadaljevanje študija na drugih programih FF in 

univerzah doma in v tujini. 
 Takojšnja zaposlitev. 
 
Katere so prednosti enopredmetnega študija? 
 Več seminarjev, vaj: bolj poglobljen študij.  
 Večja izbirnost: bolj individualen program. 
 Spoznavanje še enega germanskega jezika: 

nizozemščine ali švedščine (kjer seveda ne 
pričakujemo predznanja) 
 

 

Katere so prednosti dvopredmetnega študija? 
 Poznavanje (najmanj) dveh področij. 
 Boljše interdisciplinarno povezovanje. 
 Zaposlitvene možnosti na več področjih. 

 
Kakšne so moje zaposlitvene možnosti? 
 Naši diplomanti se zaposlujejo v 

najrazličnejših javnih in državnih službah, ki 
imajo stike s tujino, v kulturnih ustanovah, 
gospodarskih in turističnih organizacijah, v 
založbah, pri različnih medijih, na področju 
stikov z javnostmi ipd.  

 Po 2. stopnji pedagoške smeri Nemščina ste 
usposobljeni za poučevanje nemščine na vseh 
ravneh. 

 
Kakšne so možnosti mednarodnih izmenjav 
oziroma študija v tujini? 
 Erasmus-pogodbe s številnimi univerzami, 

CEEPUS programi in štipendije DAAD. 
 V tujini opravljene obveznosti se vam po 

vnaprejšnjem študijskem načrtu priznajo.  
 
Ali lahko na Oddelku za germanistiko 
študiram tudi druge germanske jezike in 
kulture? 
 Da, vendar ne kot samostojen študijski 

program, temveč kot intenziven lektorat 
nizozemščine in švedščine. Pridobite si lahko 
tudi mednarodni certifikat.   

 
Ali je potrebno predhodno znanje nemščine? 
 Ja. Večina predavanj, vaj in seminarjev poteka 

v nemščini, zato je priporočljivo predhodno 
znanje nemščine na nivoju B1/B2. 

 
Ali moram znati slovenščino?  
 Ja, saj je pri nekaterih predmetih potrebno 

tudi znanje slovenščine, predvsem na 
enopredmetni smeri. Študentom iz tujine, ki 
ne obvladajo dobro slovenščine, zato za 

uspešno vključitev v program Germanistika 
priporočamo, da že v 
prvem semestru kot 
zunanji izbirni predmet 
izberete Slovenščino za 
tujce oz. se vpišete v 
tečaj slovenščine kot 
tujega jezika. 

 
Kaj organizira Oddelek ob študiju in izven njega? 
 Ekskurzije po Avstriji, Nemčiji, Švici. 
 Sestanke s tutorandi in pomoč pri študijskih in 

drugih vprašanjih. 
 Študentski germanistični časopis alleMANIAK. 
 Literarne večere z mladimi avstrijskimi literati; 

filmske večere itd. 
 Tradicionalna praznovanja, npr. predbožični 

večer. 
 Mentorstvo in podporo pri najrazličnejših 

študentskih projektih.  
 
Kje dobim dodatne informacije?  
 V tajništvu (tatjana.gyorkos@ff.uni-lj.si), na 

spletni strani Oddelka, pri tutorjih (naslovi na 
spletni strani), pri vodstvu oddelka.  

 Na INFO DNEVIH:  
- 11. februar 2022, ob 11.00 https://uni-lj-

si.zoom.us/j/95208482982?pwd=dUQyMW
N0eG9UM04xbWNaNmcrZnMxUT09 
Meeting-ID: 952 0848 2982 Kenncode: 
202623 

- 11. februar 2022, ob 15.00 https://uni-lj-
si.zoom.us/j/95458704827?pwd=WGJ5eVUr
bFNmdmNLOVpvaUVNMXZpQT09 Meeting-
ID: 954 5870 4827 Kenncode: 190636 

- 12. februar 2022, ob 12.00 https://uni-lj-
si.zoom.us/j/97276008469?pwd=a2dBM3Yz
Z05rNTNIdGlYa2s2Rll5QT09 Meeting-ID: 
972 7600 8469 Kenncode: 024157 

 Na INFO TOČKI tutorjev, ki bo delovala vsakič PO 
KONCU uradnega info dneva.  


