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Kontaktne osebe za kandidate/kandidatke: 
 

ŠTUDIJSKI 

PROGRAM SMER 

Kontaktna 

oseba e-naslov telefon 

ODDELEK ZA ANGLISTIKO IN AMERIKANISTIKO 

ANGLISTIKA 

 

 

 

ANGLISTIKA – 

enopredmetna 

smer 
asist. dr. 

Anamarija 

Šporčič 

anamarija.sporcic@ff.uni-

lj.si 

+386 1 241 

1360 ANGLISTIKA – 

dvopredmetna 

smer 

ANGLISTIKA – 

enopredmetna 

pedagoška smer 
red. prof. 

dr. Danica 

Čerče 

danica.cerce@ff.uni-lj.si 
+386 1 

241 1362 ANGLISTIKA – 

dvopredmetna 

pedagoška smer 

ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO 

ARHEOLOGIJA 

 doc. dr. 

Tina 

Milavec, 

Katja Švarc 

tina.milavec@ff.uni-lj.si, 

katja.svarc@ff.uni-lj.si  

+386 1 241 

1576, 

+386 1 241 

1558 

ODDELEK ZA AZIJSKE ŠTUDIJE 

AZIJSKE ŠTUDIJE 

 

 

JAPONOLOGIJA – 

enopredmetna 

smer 

doc. dr. 

Marija 

Kristina 

Hmeljak kristina.hmeljak@ff.uni-lj.si  

+386 1 241 

1446 

JAPONOLOGIJA – 

dvopredmetna 

smer 

doc. dr. 

Marija 

Kristina 

Hmeljak kristina.hmeljak@ff.uni-lj.si  

+386 1 241 

1446 

SINOLOGIJA – 

enopredmetna 

smer 

asist. dr. 

Maja 

Veselič 

maja.veselic@ff.uni-lj.si 
+386 1 241 

1499 

ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO 

http://www.ff.uni-lj.si/
mailto:tina.milavec@ff.uni-lj.si,
mailto:katja.svarc@ff.uni-lj.si
mailto:kristina.hmeljak@ff.uni-lj.si
mailto:kristina.hmeljak@ff.uni-lj.si


BIBLIOTEKARSTVO

, INFORMACIJSKI 

IN ZALOŽNIŠKI 

ŠTUDIJI 

BIBLIOTEKARSTVO

, INFORMACIJSKI 

IN ZALOŽNIŠKI 

ŠTUDIJI – 

enopredmetna 

smer 

(Usmeritve: 

Bibliotekarstvo; 

Informacijska 

znanost; 

Založništvo) 

 red. prof. 

dr. Mihael 

Kovač 

mihael.kovac@ff.uni-lj.si 
+386 1 241 

1441 

BIBLIOTEKARSTVO

, INFORMACIJSKI 

IN ZALOŽNIŠKI 

ŠTUDIJI – 

dvopredmetna 

smer 

ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO 

ETNOLOGIJA IN 

KULTURNA 

ANTROPOLOGIJA 

ETNOLOGIJA IN 

KULTURNA 

ANTROPOLOGIJA 

– enopredmetna 

smer 
red. prof. 

dr. Rajko 

Muršič 

rajko.mursic@ff.uni-lj.si 
+386 1 241 

1530 ETNOLOGIJA IN 

KULTURNA 

ANTROPOLOGIJA 

– dvopredmetna 

smer 

KREOL - 

KULTURNA 

RAZNOLIKOST IN 

TRANSNACIONAL

NI PROCESI, 

SKUPNI 

 izr. prof. 

dr. Jaka 

Repič, 

red. prof. 

dr. Rajko 

Muršič 

jaka.repic@ff.uni-lj.si, 

rajko.mursic@ff.uni-lj.si 

+386 1 241 

1526, 

+386 1 241 

1530 

ODDELEK ZA FILOZOFIJO 

 

FILOZOFIJA 

 

FILOZOFIJA – 

enopredmetna 

smer 

red. prof. 

dr. Borut 

Ošlaj,  

izr. prof. 

dr. 

Zdravko 

Kobe 

borut.oslaj@guest.arnes.si, 

zdravko.kobe@guest.arnes.s

i  

+386 1 241 

1114, 

+386 1 241 

1110 

FILOZOFIJA – 

dvopredmetna 

smer 

red. prof. 

dr. Dean 

Komel 

dean.komel@guest.arnes.si 

+386 1 241 

1106 

FILOZOFIJA – 

dvopredmetna 

red. prof. 

dr. Marjan 

marjan.simenc@guest.arnes.

si 

+386 1 241 

1106 

mailto:jaka.repic@ff.uni-lj.si
mailto:rajko.mursic@ff.uni-lj.si
mailto:borut.oslaj@guest.arnes.si,zdravko.kobe@guest.arnes.si
mailto:borut.oslaj@guest.arnes.si,zdravko.kobe@guest.arnes.si
mailto:borut.oslaj@guest.arnes.si,zdravko.kobe@guest.arnes.si
mailto:dean.komel@guest.arnes.si
mailto:marjan.simenc@guest.arnes.si
mailto:marjan.simenc@guest.arnes.si


pedagoška smer Šimenc 

ODDELEK ZA GEOGRAFIJO 

GEOGRAFIJA 

 

Enopredmetna 

smer: OKOLJSKA 

IN FIZIČNA 

GEOGRAFIJA – 

GEOGRAFIJA 

TURIZMA  

Jerica 

Mrak 

Pestotnik 

jerica.mrakpestotnik@ff.uni-

lj.si 

+386 1 241 

1230 

Enopredmetna 

smer: OKOLJSKA 

IN FIZIČNA 

GEOGRAFIJA – 

POLITIČNA 

GEOGRAFIJA  

Enopredmetna 

smer: OKOLJSKA 

IN FIZIČNA 

GEOGRAFIJA – 

UPORABNA 

GEOINFORMATIK

A  

Enopredmetna 

smer: 

REGIONALNO 

PLANIRANJE IN 

URBANO-

RURALNE ŠTUDIJE 

– GEOGRAFIJA 

TURIZMA  

Enopredmetna 

smer: 

REGIONALNO 

PLANIRANJE IN 

URBANO-

RURALNE ŠTUDIJE 

– POLITIČNA 

GEOGRAFIJA  

Enopredmetna 

smer: 

REGIONALNO 

PLANIRANJE IN 

URBANO-

RURALNE ŠTUDIJE 

– UPORABNA 

GEOINFORMATIK

A   



GEOGRAFIJA – 

dvopredmetna 

pedagoška smer 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO Z NEDERLANDISTKO IN SKANDINAVISTIKO 

GERMANISTIKA 

 

 

 

GERMANISTIKA – 

enopredmetna 

smer 

doc. dr. 

Irena 

Samide  

 irena.samide@ff.uni-lj.si  
+386 1 241 

1336  

GERMANISTIKA – 

dvopredmetna 

smer 

NEMŠČINA – 

pedagoška 

enopredmetna 

smer 

NEMŠČINA –

pedagoška 

dvopredmetna 

smer 

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO 

ANTIČNI IN 

HUMANISTIČNI 

ŠTUDIJI 

ANTIČNI IN 

HUMANISTIČNI 

ŠTUDIJI – grška 

filologija  

 

ANTIČNI IN 

HUMANISTIČNI 

ŠTUDIJI – latinska 

filologija 

 

KLASIČNE 

KULTURE – grška 

filologija  

 

KLASIČNE 

KULTURE – 

latinska filologija  

Živa Borak, 

doc. dr. 

Sonja 

Weiss 

ziva.borak@ff.uni-lj.si, 

sonja.weiss@siol.com  

+386 1 241 

1420,  

+386 1 241 

1414 

GRŠKI JEZIK, 

KNJIŽEVNOST IN 

KULTURA, 

DVOPREDMETNI 

NOVOGRŠKI JEZIK, 

KNJIŽEVNOST IN 

KULTURA – 

dvopredmetna 

smer 

mailto:spela.virant@ff.uni-lj.si
mailto:ziva.borak@ff.uni-lj.si,sonja.weiss@siol.com
mailto:ziva.borak@ff.uni-lj.si,sonja.weiss@siol.com


STAROGRŠKI 

JEZIK, 

KNJIŽEVNOST IN 

KULTURA – 

dvopredmetna 

smer 

STAROGRŠKI 

JEZIK, 

KNJIŽEVNOST IN 

KULTURA – 

dvopredmetna 

pedagoška smer 

LATINSKI JEZIK, 

KNJIŽEVNOST IN 

KULTURA, 

DVOPREDMETNI 

 

LATINSKI JEZIK, 

KNJIŽEVNOST IN 

KULTURA – 

dvopredmetna 

smer 

LATINSKI JEZIK, 

KNJIŽEVNOST IN 

KULTURA – 

dvopredmetna 

pedagoška smer 

ODDELEK ZA MUZIKOLOGIJO 

MUZIKOLOGIJA 

MUZIKOLOGIJA – 

enopredmetna 

smer 
dr. Vesna 

Venišnik 

Peternelj 

vesna.venisnikpeternelj@ff.

uni-lj.si 

+386 1 241 

1440 MUZIKOLOGIJA – 

dvopredmetna 

smer 

ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO 

ANDRAGOGIKA, 

PEDAGOŠKI 

ANDRAGOGIKA –

enopredmetna 

pedagoška smer 
izr. prof. 

dr. Marko 

Radovan 

marko.radovan@ff.uni-lj.si 

+386 1 241 

1146 ANDRAGOGIKA – 

dvopredmetna 

pedagoška smer 

PEDAGOGIKA, 

PEDAGOŠKI 

 

doc. dr. 

Petra 

Gregorčič 

Mrvar 

petra.gregorcicmrvar@ff.uni

-lj.si 

+386 1 241 

1092 

PEDAGOGIKA, 

DVOPREDMETNI 

PEDAGOŠKI 

ODDELEK ZA PREVAJALSTVO 

DIGITALNO 

JEZIKOSLOVJE, 

SKUPNI 

 red. prof. 

dr. Špela 

Vintar 

spela.vintar@ff.uni-lj.si 
+386 1 241 

1076 

mailto:marko.radovan@ff.uni-lj.si
mailto:spela.vintar@ff.uni-lj.si


PREVAJANJE 

Smer: 

Slovenščina-

angleščina-

francoščina -  

enopredmetna 

smer 

 

Smer: 

Slovenščina-

angleščina-

italijanščina – 

enopredmetna 

smer 

 

Smer: 
Slovenščina-
angleščina-
nemščina – 
enopredmetna 
smer 

red. prof. 

dr. Ada 

Gruntar 

Jermol  

ada.gruntarjermol@ff.uni-

lj.si 

+386 1 241 

1227 
Smer: 

Slovenščina-

angleščina – 

dvopredmetna 

smer 

 

Smer: 

Slovenščina-

francoščina – 

dvopredmetna 

smer 

 

Smer: 

Slovenščina-

italijanščina – 

dvopredmetna 

smer 

 

Smer: 

Slovenščina-

nemščina – 

dvopredmetna 

smer 

PREVAJANJE 

(SLOVENŠČINA-

ANGLEŠČINA-

 red. prof. 

dr. Mojca 

Schlamber

mojca.brezar@ff.uni-lj.si 
+386 1 241 

1227 



FRANCOŠČINA), 

SKUPNI 

ger Brezar  

PREVAJANJE 

(SLOVENŠČINA   ̶

ANGLEŠČINA – 

NEMŠČINA), 

SKUPNI 

 

izr. prof. 

dr. Tanja 

Žigon 

tanja.zigon@ff.uni-lj.si  

+386 1 241 

1506 

TOLMAČENJE 

Smer: Jezik A-B-C 

 

Smer: Tolmačenje 

za slovenski 

znakovni jezik 

doc. dr. 

Amalija 

Maček 

amalija.macek@ff.uni-lj.si  

+386 1 241 

1508 

ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE 

PRIMERJALNO 

JEZIKOSLOVJE, 

DVOPREDMETNI  

 doc. dr. 

Luka 

Repanšek 

luka.repansek87@gmail.com 

luka.repansek@ff.uni-lj.si 

041/365-

928 

SPLOŠNO 

JEZIKOSLOVJE 

 

SPLOŠNO 

JEZIKOSLOVJE – 

enopredmetna 

smer 
doc. dr. 

Sašo 

Živanović 

saso.zivanovic@guest.arnes.

si  

041/791-

758 SPLOŠNO 

JEZIKOSLOVJE – 

dvopredmetna 

smer 

ODDELEK ZA PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO 

PRIMERJALNA 

KNJIŽEVNOST IN 

LITERARNA 

TEORIJA 

PRIMERJALNA 

KNJIŽEVNOST IN 

LITERARNA 

TEORIJA – 

enopredmetna 

smer 

red. prof. 

dr. Vanesa 

Matajc 

vanesa.matajc@ff.uni-lj.si  

+386 1 241 

1382 

PRIMERJALNA 

KNJIŽEVNOST IN 

LITERARNA 

TEORIJA – 

dvopredmetna 

smer 

PRIMERJALNA 

KNJIŽEVNOST IN 

LITERARNA 

TEORIJA – 

dvopredmetna 

pedagoška smer 

ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO 

PSIHOLOGIJA 

 Nives 

Kolarič nives.kolaric@ff.uni-lj.si  

+386 1 241 

1150  

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI 

FRANCISTIKA FRANCISTIKA Z doc. dr. florence.gacoin- +386 1 241 

mailto:tanja.zigon@ff.uni-lj.si
mailto:vojko.gorjanc@ff.uni-lj.si
mailto:luka.repansek87@gmail.com
mailto:saso.zivanovic@guest.arnes.si
mailto:saso.zivanovic@guest.arnes.si
mailto:vanesa.matajc@ff.uni-lj.si
mailto:nives.kolaric@ff.uni-lj.si


 

 

ROMANISTIKO – 

enopredmetna 

smer 

Florence 

Lucienne 

Gacoin 

Marks 

marks@guest.arnes.si 1402 

FRANCISTIKA – 

dvopredmetna 

smer 

FRANCOŠČINA – 

dvopredmetna 

pedagoška smer 

izr. prof. 

dr. Meta 

Lah  

meta.lah@ff.uni-lj.si  

+386 1 241 

1404  

HISPANISTIKA 

  

HISPANISTIKA – 

enopredmetna 

smer 

doc. dr. 

Ignac Fock 
ignac.fock@ff.uni-lj.si 

+386 1 241 

1406  

HISPANISTIKA – 

dvopredmetna 

smer 

doc. dr. 

Ignac Fock 
ignac.fock@ff.uni-lj.si 

+386 1 241 

1406  

HISPANISTIKA – 

dvopredmetna 

pedagoška smer 

doc. dr. 

Marjana 

Šifrar 

Kalan  

marjana.sifrar-kalan@ff.uni-

lj.si  

+386 1 241 

1408  

ITALIJANISTIKA, 

DVOPREDMETNI 

ITALIJANSKI JEZIK 

IN KNJIŽEVNOST – 

dvopredmetna 

smer 

izr. prof. 

dr. Irena 

Prosenc, 

asist. dr. 

Mirjam 

Premrl 

Podobnik 

irena.prosenc@ff.uni-lj.si, 

mirjam.premrl@ff.uni-lj.si 

+386 1 241 

1396 

ITALIJANŠČINA – 

dvopredmetna 

pedagoška smer 

doc. dr. 

Darja 

Mertelj, 

asist. dr. 

Mirjam 

Premrl 

Podobnik 

darja.mertelj@ff.uni-lj.si, 

mirjam.premrl@ff.uni-lj.si 

 

+386 1 241 

1396 

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO 

 ČEŠKI JEZIK IN 

KNJIŽEVNOST, 

DVOPREDMETNI 

 lekt. 

Bojana 

Maltarić 

bojana.maltaric@ff.uni-lj.si  

+386 1 244 

2064 

JUŽNOSLOVANSKI 

ŠTUDIJI, 

DVOPREDMETNI 

 doc. dr. 

Tatjana 

Balažic 

Bulc 

tatjana.balazicbulc@ff.uni-

lj.si  

+386 1 241 

1296  

 

POLONISTIKA, 

DVOPREDMETNI 

POLONISTIKA – 

dvopredmetna 

smer 

doc. dr. 

Lidija 

Rezoničnik

, izr. prof. 

dr. Maria 

Wtorkows

ka 

lidija.rezonicnik@ff.uni-lj.si, 

maria.wtorkowska@ff.uni-

lj.si  

+386 1 244 

2052, +386 

1 244 2054 
POLONISTIKA – 

dvopredmetna 

pedagoška smer 

mailto:meta.lah@ff.uni-lj.si
mailto:marjana.sifrar-kalan@ff.uni-lj.si
mailto:marjana.sifrar-kalan@ff.uni-lj.si
mailto:irena.prosenc@ff.uni-lj.si
mailto:darja.mertelj@ff.uni-lj.si
mailto:mirjam.premrl@ff.uni-lj.si
mailto:bojana.maltaric@ff.uni-lj.si
mailto:tatjana.balazicbulc@ff.uni-lj.si
mailto:tatjana.balazicbulc@ff.uni-lj.si
mailto:lidija.rezonicnik@ff.uni-lj.si
mailto:maria.wtorkowska@ff.uni-lj.si
mailto:maria.wtorkowska@ff.uni-lj.si


PRIMERJALNO 

SLOVANSKO 

JEZIKOSLOVJE, 

DVOPREDMETNI 

 
doc. dr. 

Vanda 

Babič 

vanda.babic@ff.uni-lj.si  

+386 1 241 

1272  

RUSISTIKA, 

DVOPREDMETNI 

 

RUSISTIKA – 

dvopredmetna 

prevajalska smer 

doc. dr. 

Mladen 

Uhlik 

mladen.uhlik@ff.uni-lj.si  

+386 1 241 

1279 

RUSISTIKA – 

dvopredmetna 

pedagoška smer 

lekt. 

Marina 

Spanring 

Poredoš 

marina.spanringporedos@ff.

uni-lj.si  

+386 1 241 

1286  

SLOVAKISTIKA, 

DVOPREDMETNI 

 

SLOVAKISTIKA – 

dvopredmetna 

smer lekt. dr. 

Darija Pivk 
darija.pivk@ff.uni-lj.si  

+386 1 244 

2068 SLOVAKISTIKA – 

dvopredmetna 

pedagoška smer 

SREDNJEEVROPSK

E ŠTUDIJE, SKUPNI 

 doc. dr. 

Špela 

Sevšek 

Šramel, 

lekt. 

Bojana 

Maltarić 

spela.sramel@ff.uni-lj.si, 

bojana.maltaric@ff.uni-lj.si  

+386 1 244 

2066, 

+386 1 244 

2064 

ODDELEK ZA SLOVENISTIKO 

SLOVENISTIKA 

 

 

 

SLOVENISTIKA - 

enopredmetna 

jezikoslovna smer 

red. prof. 

dr. Hotimir 

Tivadar 

hotimir.tivadar@ff.uni-lj.si 

 

+386 1 241 

1312 

 

SLOVENISTIKA - 

enopredmetna 

literarno-

kulturološka smer 

SLOVENISTIKA – 

dvopredmetna 

smer 

SLOVENISTIKA - 

enopredmetna 

pedagoška 

jezikoslovna smer   

SLOVENISTIKA - 

mailto:vanda.babic@ff.uni-lj.si
mailto:mladen.uhlik@ff.uni-lj.si
mailto:marina.spanringporedos@ff.uni-lj.si
mailto:marina.spanringporedos@ff.uni-lj.si
mailto:darija.pivk@ff.uni-lj.si
mailto:spela.sramel@ff.uni-lj.si
mailto:bojana.maltaric@ff.uni-lj.si
mailto:hotimir.tivadar@ff.uni-lj.si


enopredmetna 

pedagoška 

literarna smer 

SLOVENISTIKA – 

dvopredmetna 

pedagoška smer 

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO 

SOCIOLOGIJA, 

DVOPREDMETNI 

PEDAGOŠKI   

Andreja 

Končan 
andreja.koncan@ff.uni-lj.si 

+386 1 241 

1120 
SOCIOLOGIJA 

KULTURE 

SOCIOLOGIJA 

KULTURE – 

enopredmetna 

smer 

SOCIOLOGIJA 

KULTURE – 

dvopredmetna 

smer 

ODDELEK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO 

UMETNOSTNA 

ZGODOVINA 

UMETNOSTNA 

ZGODOVINA – 

enopredmetna 

smer 

Majča 

Korošaj 
majca.korosaj@ff.uni-lj.si  

+386 1 241 

1210 

UMETNOSTNA 

ZGODOVINA – 

dvopredmetna 

smer 

UMETNOSTNA 

ZGODOVINA – 

dvopredmetna 

pedagoška smer 

ODDELEK ZA ZGODOVINO 

ZGODOVINA  

Jasna 

Vanček 
info.zgodovina@ff.uni-lj.si  

+386 1 241 

1190 

 

ZGODOVINA 

(PEDAGOŠKI) 

ZGODOVINA – 

enopredmetna 

pedagoška smer 

ZGODOVINA – 

dvopredmetna 

pedagoška smer 

REFERAT ZA MAGISTRSKI ŠTUDIJ (2. STOPNJA) 

SPLOŠNE 

INFORMACIJE O 

PRIJAVI, VPISU… 

 

Barbara 

Fabjan, 

Živa Banfi 

magistrski.studij@ff.uni-lj.si 

+386 1 241 

1034, 

+386 1 241 

1035, 

+386 1 241 

1042 

+386 1 241 

mailto:majca.korosaj@ff.uni-lj.si
mailto:info.zgodovina@ff.uni-lj.si
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Magistrski študijski programi 2. stopnje: 
 

• Andragogika - pedagoški 
o Andragogika – enopredmetna pedagoška smer 
o Andragogika – dvopredmetna pedagoška smer 

• Anglistika 
o Anglistika – enopredmetna smer 
o Anglistika – dvopredmetna smer 
o Anglistika – enopredmetna pedagoška smer 
o Anglistika – dvopredmetna pedagoška smer 

• Antični in humanistični študiji 
o Antični in humanistični študiji – grška filologija  
o Antični in humanistični študiji – latinska filologija  
o Klasične kulture – grška filologija  
o Klasične kulture – latinska filologija  

• Arheologija 

• Azijske študije 
o Japonologija – enopredmetna smer 
o Japonologija – dvopredmetna smer 
o Sinologija – enopredmetna smer 

• Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji 
o Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji – enopredmetna smer 

▪ Usmeritve: Bibliotekarstvo; Informacijska znanost; Založništvo 
o Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji – dvopredmetna smer 

• Češki jezik in književnost - dvopredmetni 

• Etnologija in kulturna antropologija 
o Etnologija in kulturna antropologija – enopredmetna smer 
o Etnologija in kulturna antropologija – dvopredmetna smer 

• Filozofija 
o Filozofija – enopredmetna smer 
o Filozofija – dvopredmetna smer 
o Filozofija – dvopredmetna pedagoška smer 

• Francistika 
o Francistika z romanistiko – enopredmetna smer 
o Francistika – dvopredmetna smer 
o Francoščina – dvopredmetna pedagoška smer 

• Geografija 
o Enopredmetna smer: Okoljska in fizična geografija – Geografija turizma  
o Enopredmetna smer: Okoljska in fizična geografija – Politična geografija  
o Enopredmetna smer: Okoljska in fizična geografija – Uporabna geoinformatika  
o Enopredmetna smer: Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije – 

Geografija turizma  
o Enopredmetna smer: Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije – Politična 

geografija  
o Enopredmetna smer: Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije – 

Uporabna geoinformatika  
o Geografija – dvopredmetna pedagoška smer 

• Germanistika 
o Germanistika – enopredmetna smer 
o Germanistika – dvopredmetna smer 
o Nemščina – pedagoška enopredmetna smer 
o Nemščina – pedagoška dvopredmetna smer 

• Grški jezik, književnost in kultura - dvopredmetni 
o Novogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer 



o Starogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer 
o Starogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna pedagoška smer 

• Hispanistika 
o Hispanistika – enopredmetna smer 
o Hispanistika – dvopredmetna smer 
o Hispanistika – dvopredmetna pedagoška smer 

• Italijanistika – dvopredmetni  
o Italijanski jezik in književnost – dvopredmetna smer 
o Italijanščina – dvopredmetna pedagoška smer 

• Južnoslovanski študiji - dvopredmetni 

• Latinski jezik, književnost in kultura - dvopredmetni 
o Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer 
o Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna pedagoška smer 

• Muzikologija 
o Muzikologija – enopredmetna smer 
o Muzikologija – dvopredmetna smer 

• Pedagogika – enopredmetni pedagoški 

• Pedagogika – dvopredmetni pedagoški 

• Polonistika - dvopredmetni 
o Polonistika – dvopredmetna smer 
o Polonistika – dvopredmetna pedagoška smer 

• Prevajanje     
o Smer: Slovenščina-angleščina-francoščina – enopredmetna smer 
o Smer: Slovenščina-angleščina-italijanščina – enopredmetna smer 
o Smer: Slovenščina-angleščina-nemščina – enopredmetna smer 
o Smer: Slovenščina-angleščina – dvopredmetna smer 
o Smer: Slovenščina-francoščina – dvopredmetna smer 
o Smer: Slovenščina-italijanščina – dvopredmetna smer 
o Smer: Slovenščina-nemščina – dvopredmetna smer 

• Primerjalna književnost in literarna teorija 
o Primerjalna književnost in literarna teorija – enopredmetna smer 
o Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna smer 
o Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna pedagoška smer 

• Primerjalno jezikoslovje - dvopredmetni 

• Primerjalno slovansko jezikoslovje - dvopredmetni 

• Psihologija 

• Rusistika - dvopredmetni 
o Rusistika – dvopredmetna prevajalska smer 
o Rusistika – dvopredmetna pedagoška smer 

• Slovakistika - dvopredmetni 
o Slovakistika – dvopredmetna smer 
o Slovakistika – dvopredmetna pedagoška smer 

• Slovenistika 
o Slovenistika - enopredmetna jezikoslovna smer 
o Slovenistika - enopredmetna literarno-kulturološka smer 
o Slovenistika – dvopredmetna smer 
o Slovenistika – enopredmetna pedagoška jezikoslovna smer 
o Slovenistika – enopredmetna pedagoška literarna smer 
o Slovenistika – dvopredmetna pedagoška smer 

• Sociologija – dvopredmetni pedagoški 

• Sociologija kulture 
o Sociologija kulture – enopredmetna smer 
o Sociologija kulture – dvopredmetna smer 

• Splošno jezikoslovje 



o Splošno jezikoslovje – enopredmetna smer 
o Splošno jezikoslovje – dvopredmetna smer 

• Tolmačenje 
o Smer: Jezik A-B-C 
o Smer: Tolmačenje za slovenski znakovni jezik 

• Umetnostna zgodovina 
o Umetnostna zgodovina – enopredmetna smer 
o Umetnostna zgodovina – dvopredmetna smer 
o Umetnostna zgodovina – dvopredmetna pedagoška smer 

• Zgodovina  

• Zgodovina - pedagoški 
o Zgodovina – enopredmetna pedagoška smer 
o Zgodovina – dvopredmetna pedagoška smer 

 
Skupni študijski programi: 

• Digitalno jezikoslovje 

• KREOL – Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi 

• Prevajanje (slovenščina-angleščina-francoščina) 

• Prevajanje (slovenščina-angleščina-nemščina) 

• Srednjeevropske študije 
 
  



Prijavni roki: 
 
- Za prijavo v prvem prijavnem roku na razpisna mesta za državljane in državljanke 

Republike Slovenije in EU mora biti prijava oddana v eVŠ do 31. 8. 2022. Rok za oddajo 
dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev je 15. 9. 2022, kandidati in kandidatke dokazila 
oddajo k prijavi v eVŠ (na programih, kjer v prvem roku ne bo več kandidatov in kandidatk, 
kot je razpisnih mest, lahko kandidati in kandidatke oddajo dokazila k prijavi v eVŠ 
najkasneje do 30. 9. 2022). 

 
- Za prijavo na razpisna mesta za tujce in tujke in Slovence in Slovenke brez slovenskega 

državljanstva mora biti prijava oddana v eVŠ do 4. 7. 2022. Rok za oddajo dokazil o 
izpolnjevanju vpisnih pogojev je 15. 9. 2022, kandidati in kandidatke dokazila oddajo k 
prijavi v eVŠ (na programih, kjer v prvem roku ne bo več kandidatov in kandidatk, kot je 
razpisnih mest, lahko kandidati in kandidatke oddajo dokazila k prijavi v eVŠ najkasneje 
do 30. 9. 2022). 

 
- Za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala 

nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti prijava oddana v eVŠ do 20. 9. 2022; kandidati in 
kandidatke dokazila oddajo k prijavi v eVŠ do 30. 9. 2022. 

 
- Na programih, kjer bo v prvem roku prijavljenih več kandidatov in kandidatk, kot je 

razpisnih mest, bo izbor kandidatov in kandidatk potekal po zaključenem jesenskem 
izpitnem obdobju, in sicer 16. 9. 2022. Prijavljeni kandidati in kandidatke morajo 
izpolnjevati pogoje za vpis do 15. 9. 2022. 



Prehodi med drugostopenjskimi študijskimi programi in smermi 
 
Prehodi med študijskimi programi in smermi veljajo za vse študijske programe in smeri na 
drugi stopnji (enopredmetne in dvopredmetne študijske programe in smeri) na Filozofski 
fakulteti. 
 
Prehodi so možni med študijskimi programi in smermi iste stopnje, torej 2. stopnje. Prehodi 
so možni med študijskimi programi in smermi: 
- ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov; 
- med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred 

vpisom v program oz. smer prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem 
kreditnem sistemu iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete 
drugega študijskega programa oz. smeri. 

 
Študent oz. študentka se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa oz. smeri, 
če mu/ji je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne 
točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa. 

 
(*Dodatni pogoj, ki velja le za magistrski študijski program Tolmačenje 2. stopnje: Študent 
oz. študentka mora opraviti preizkus tolmaških sposobnosti.) 

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 oz. študentka  opravil/a  v  prvem  

študijskem programu oz. smeri; 
- neformalno pridobljena primerljiva znanja. 

 
Predhodno pridobljena znanja študent oz. študentka izkazuje z ustreznimi dokumenti. 

 
O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje 
kandidata oz. kandidatke 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 oz. študentka opravljene obveznosti na tuji visokošolski instituciji, 
vloži vlogo za priznanje v tujini opravljenega izobraževanja za namen nadaljevanja 
izobraževanja v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja. Vlogi priloži 
predpisane dokumente. 



I. Magistrski študijski program 2. stopnje Andragogika - pedagoški 
 

Študijske smeri programa: 
- Andragogika – enopredmetna pedagoška smer 
- Andragogika – dvopredmetna pedagoška smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V drugostopenjski študijski program Andragogika se lahko vpiše, kdor je končal: 
1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega oz. sorodnega strokovnega področja (Pedagogika in andragogika in drugi sorodni 
študijski programi s področja izobraževalnih ved, Psihologija, Socialna pedagogika, 
Sociologija – kadrovski menedžment, Socialno delo) ali enakovreden študijski program, 
pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

 
2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 
predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 
nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma 
smer, in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk enopredmetnega programa oziroma 
smeri in od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih 
oziroma smereh. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje. Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in 
vsebina dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi 
stopnji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno iz vseh študijskih 
predmetov prvostopenjskega študija. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 

 

II. Magistrski študijski program 2. stopnje Anglistika 
 

Študijske smeri programa:  
- Anglistika – enopredmetna smer 
- Anglistika – dvopredmetna smer 
- Anglistika – enopredmetna pedagoška smer 
- Anglistika – dvopredmetna pedagoška smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Anglistika se lahko vpiše, kdor je končal:  
1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (anglistika) ali enakovreden študijski program, pridobljen po 

dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 



predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 

nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma 

smer in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk enopredmetnega programa oziroma 

smeri in od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih 

oziroma smereh.  

 

Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 

Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Kandidati in kandidatke pod točko 1): 
• povprečna ocena na prvostopenjskem študiju    35 % 
• ocena diplomskega izpita       35 % 
• povprečna ocena iz angleškega jezika     15 % 
• povprečna ocena iz angleške književnosti in kulture   15 % 
 

  Kandidati in kandidatke pod točko 2): 
• povprečna ocena na prvostopenjskem študiju    25 % 
• ocena diplomske naloge / diplomskega izpita    20 % 
• povprečna ocena diferencialnih izpitov - 10-60 ECTS   55 % 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 

 

III. Magistrski študijski program 2. stopnje Antični in humanistični študiji 
 

Študijske smeri programa: 
- Antični in humanistični študiji – grška filologija  
- Antični in humanistični študiji – latinska filologija  
- Klasične kulture – grška filologija  
- Klasične kulture – latinska filologija  
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
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 in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Merilo ob omejitvi vpisa je povprečna ocena prvostopenjskega študija. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 
 

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje Arheologija 
 

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
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 in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve 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 %). 
 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 
 

V. Magistrski študijski program 2. stopnje Azijske študije 
 

Študijske smeri programa: 
- Japonologija – enopredmetna smer 
- Japonologija – dvopredmetna smer 
- Sinologija – enopredmetna smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Azijske študije se lahko vpiše, kdor je  končal:  
1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (sinologija pri vpisu na smer sinologija; japonologija pri vpisu 

na smer japonologija) ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 

predpisih v RS ali tujini;  

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 

predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 

nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma 

smer in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk enopredmetnega programa oziroma 

smeri in od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih 

oziroma smereh.  

  
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje.  
  
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 

Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih  merilih: 
a) če je študent zaključil študijski program, ki predvideva diplomsko delo in/ali diplomski izpit, 

se upošteva: 
- povprečna ocena na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (50%), 
- ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (50%); 

 
b) če je študent zaključil študijski program, ki ne predvideva diplomskega dela in/ali 

diplomskega izpita, se upošteva: 
- povprečna ocena na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (100%). 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 

 



VI. Magistrski študijski program 2. stopnje Bibliotekarstvo, informacijski in založniški 
študiji 

 
Študijske smeri programa: 
- Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji – enopredmetna smer; usmeritve: 

• Bibliotekarstvo 

• Informacijska znanost 

• Založništvo 
- Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji – dvopredmetna smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V drugostopenjski študijski program Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji se lahko 
vpiše, kdor je končal: 
a) prvostopenjski študijski program s področja bibliotekarstva in informatike; 
b) katerega koli od drugih prvostopenjskih študijskih programov z drugih strokovnih področij, 

če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi 
stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo 14 
KT do 18 KT; 

c) diplomanti, ki so končali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, 
sprejet od 1. 1. 1994 do 11. 6. 2004, če je kandidat pred vpisom opravil študijske 
obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na 
različnost strokovnega področja in obsegajo 14 KT do 18 KT. 
 

Iz nabora predmetov oddelek individualno, glede na zaključeno izobrazbo, kandidatu predpiše 
dodatne obveznosti v obsegu 14 KT do 18 KT, in sicer izmed naslednjih predmetov študijskega 
programa prve stopnje Bibliotekarstvo in informatika: 

• Osnove informacijske znanosti 6 KT 

• Sistemi za poizvedovanje 8 KT 

• Knjiga v zgodovinskem in družbenem kontekstu 8 KT 

• Osnove knjigarstva 6 KT 

• Osnove bibliotekarstva in organizacije knjižnic 10 KT 

• Organizacija knjižničnih zbirk 8 KT 
 
Kandidat oz. kandidatka lahko obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za 
izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje. 
Vsaka prošnja se obravnava individualno. 
 
V skladu s Statutom Univerze v Ljubljani pogoje za vpis na študij za pridobitev izobrazbe 
izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 

• povprečna ocena na dodiplomskem študiju (60 %) 

• ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (40 %) 
 
Če kandidat na svojem programu ni imel diplomskega izpita oz. diplomske naloge, se upošteva 
le povprečna ocena na dodiplomskem študiju (100 %). 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 

VII. Magistrski študijski program 2. stopnje Češki jezik in književnost - dvopredmetni  



Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V dvopredmetni študijski program druge stopnje Češki jezik in književnost se lahko vpiše, kdor 
je končal: 
a. prvostopenjski univerzitetni študijski program Češki jezik in književnost (triletni program);  
b. prvostopenjski univerzitetni študijski program Češki jezik in književnost, ovrednoten z 240 

ECTS;  
c. drug prvostopenjski univerzitetni program sorodne smeri, ovrednoten s 180 ECTS; 
d. prvostopenjski univerzitetni študijski program sorodne smeri, ovrednoten z 240 ECTS; 
e. katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z ustreznih 

strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika); 
f. katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 

strokovnih področij; 
g. visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih 

področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika); 
h. visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij. 
 
Kandidatom iz točke b. se lahko glede na opravljene obveznosti prvostopenjskega študija 
prizna do 60 ECTS. 
  
Kandidatom iz točke c. in d. glede na smer opravljenega prvostopenjskega študija, Oddelek 
za slavistiko FF določi obseg in število diferencialnih izpitov. 
 
Kandidati iz točk e.-h. se na program lahko vpišejo, če so opravili študijske obveznosti, ki so 
bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega 
področja in obsegajo do 60 ECTS.  
 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. V primeru izvedbe diferencialnih izpitov se opravijo izpiti iz temeljnih 
predmetov 5. in 6. semestra (3. letnik) prvostopenjskega študijskega programa Češki jezik in 
književnost. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  

 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih: 

• uspeh pri študiju prve stopnje Češkega jezika in književnosti ali Zahodnoslovanskih 
študijev oz. sorodnega programa s področja humanistike, in sicer povprečna ocena 40 %, 
ocena diplomskega dela ali/in diplomskega izpita 30 % in 

• uspeh pri temeljnem jezikoslovnem in književnem predmetu v 3. letniku programa Češki 
jezik in književnost prve stopnje 30 %. 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 
 
 
 



VIII. Magistrski študijski program 2. stopnje Etnologija in kulturna antropologija 
 

Študijske smeri programa: 
- Etnologija in kulturna antropologija – enopredmetna smer 
- Etnologija in kulturna antropologija – dvopredmetna smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Etnologija in kulturna antropologija 
(enopredmetna in dvopredmetna smer) se lahko vpiše, kdor je končal:  
1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (etnologija, kulturna ali socialna antropologija) ali 

enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 

predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 

nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma 

smer in obsegajo do največ 60 kreditnih točk enopredmetnega programa oziroma smeri in 

do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih oziroma smereh. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Ob omejitvi vpisa bo upoštevana dosežena povprečna ocena na študiju prve stopnje. 
 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 

 

IX. Magistrski študijski program 2. stopnje Filozofija 

 
Študijske smeri programa: 
- Filozofija – enopredmetna smer 
- Filozofija – dvopredmetna smer 
- Filozofija – dvopredmetna pedagoška smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Filozofija se lahko vpiše, kdor je končal:  
a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (Filozofija) ali enakovreden študijski program, pridobljen po 

dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 

predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 

nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma 

smer in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk enopredmetnega programa oziroma 



smeri in od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih 

oziroma smereh.  

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na: 

- povprečna ocena na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju 50% točk 

- ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge    50% točk 

Kandidati iz točke b) pa glede na : 

- povprečna ocena na dodiplomskem študiju    30% točk 

- ocena diplome        30% točk 

- ocena diferencialnih izpitov      40% točk 
 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 
 

X. Magistrski študijski program 2. stopnje Francistika  
 

Študijske smeri programa: 
- Francistika z romanistiko – enopredmetna smer 
- Francistika – dvopredmetna smer 
- Francoščina – dvopredmetna pedagoška smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Francistika se lahko vpiše, kdor je končal:  

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (francistika) ali enakovreden študijski program, pridobljen po 

dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika) ali enakovreden študijski 

program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske 

obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka za 

romanske jezike in književnosti, ki izvaja program oziroma smer in obsegajo od 10 do največ 

60 KT enopredmetnega programa oziroma smeri in od 10 do največ 60 KT skupaj na obeh 

dvopredmetnih programih oziroma smereh. 

Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 

programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 

stopnje.  

Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih: 



a) če je študent zaključil študijski program, ki predvideva diplomsko delo in/ali diplomski izpit 
se upošteva: 

• povprečna ocena na prvostopenjskem (oz. dodiplomskem) študiju (70 %) 

• ocena diplomskega dela ali diplomskega izpita oziroma povprečna ocena 

diplomskega dela in diplomskega izpita (30%) 

b) če je študent zaključil študijski program, ki ne predvideva diplomskega dela in/ali 
diplomskega izpita, se upošteva povprečna ocena na prvostopenjskem (oz. 
dodiplomskem) študiju (100 %). 
 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XI. Magistrski študijski program 2. stopnje Geografija 
 

Študijske smeri programa: 
- Enopredmetna smer: Okoljska in fizična geografija – Geografija turizma  
- Enopredmetna smer: Okoljska in fizična geografija – Politična geografija  
- Enopredmetna smer: Okoljska in fizična geografija – Uporabna geoinformatika  
- Enopredmetna smer: Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije – Geografija turizma  
- Enopredmetna smer: Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije – Politična geografija  
- Enopredmetna smer: Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije – Uporabna 

geoinformatika  
- Geografija – dvopredmetna pedagoška smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Geografija se lahko vpiše, kdor je končal:  
1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (geografija) ali enakovreden študijski program, pridobljen po 

dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 

predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 

nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma 

smer in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk enopredmetnega programa oziroma 

smeri in od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih 

oziroma smereh.  

 

Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
V primeru omejitve vpisa v drugostopenjski magistrski študijski program Geografija, se izbor 
kandidatov/kandidatk opravi na podlagi: 

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



• ocene zaključne seminarske naloge ali diplomske naloge na prvostopenjskem oz. 
dodiplomskem študiju (40%). 

Če prvostopenjski oz. dodiplomski študijski program ne vsebuje zaključne seminarske naloge 
ali diplomske naloge, se 100 % upošteva povprečna ocena na prvostopenjskem oz. 
dodiplomskem študiju. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XII. Magistrski študijski program 2. stopnje Germanistika 
 

Študijske smeri programa: 
- Germanistika – enopredmetna smer 
- Germanistika – dvopredmetna smer 
- Nemščina – pedagoška enopredmetna smer 
- Nemščina – pedagoška dvopredmetna smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Germanistika (enopredmetna in 
dvopredmetna, pedagoška enopredmetna in pedagoška dvopredmetna smer) se lahko vpiše, 
kdor je končal: 

1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (germanistika) ali enakovreden študijski program, pridobljen po 

dosedanjih predpisih v RS ali tujini;   

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 

predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 

nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma 

smer, in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk enopredmetnega programa oziroma 

smeri in od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih oziroma 

smereh. 

 

Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Če je zanimanja za vpis več, kot je razpisanih mest in je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na povprečno oceno na dodiplomskem študiju. 
 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 

 
 



XIII. Magistrski študijski program 2. stopnje Grški jezik, književnost in kultura - 
dvopredmetni 

 
Študijske smeri programa: 
- Novogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer 
- Starogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer 
- Starogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna pedagoška smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Grški jezik, književnost in kultura se lahko 
vpiše, kdor je končal:  
1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (področje grškega jezika s književnostjo in kulturo ter grške 

filologije) ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali 

tujini;  

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 

predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 

nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma 

smer in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih 

programih oziroma smereh.  

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
V primeru omejitve vpisa je merilo za izbiro povprečna ocena na prvostopenjskem študiju. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 

 
 

XIV. Magistrski študijski program 2. stopnje Hispanistika 
 

Študijske smeri programa: 
- Hispanistika – enopredmetna smer 
- Hispanistika – dvopredmetna smer 
- Hispanistika – dvopredmetna pedagoška smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Hispanistika se lahko vpiše, kdor je končal:  
a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (španski jezik in književnost) ali enakovreden študijski 

program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 

predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 



nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma 

smer in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk enopredmetnega programa oziroma 

smer in od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih 

oziroma smereh.  

 

Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 

Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani  po merilih, ki jih predvideva 
program, v katerega se študent želi vpisati. Na programu Hispanistika bodo kandidati izbrani 
po naslednjih merilih:  

• povprečna ocena na dodiplomskem oz. prvostopenjskem študiju: 100 %. 
 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni (razen Hispanistika – dvopredmetna pedagoška smer) 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 

 

XV. Magistrski študijski program 2. stopnje Italijanistika - dvopredmetni 
 

Študijske smeri programa: 
- Italijanski jezik in književnost – dvopredmetna smer 
- Italijanščina – dvopredmetna pedagoška smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Italijanistika se lahko vpiše, kdor je končal:  
a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (Italijanski jezik in književnost) ali enakovreden študijski 
program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 
drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 
predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 
nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma 
smer, in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih 
programih oziroma smereh.  

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po merilih, ki jih predvidevata 
programa, v katera se študent želi vpisati. Na programu Italijanistika bodo kandidati izbrani po 
naslednjih merilih:  



- povprečna ocena na dodiplomskem oz. prvostopenjskem študiju: 100 %.   
 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 

 

XVI. Magistrski študijski program 2. stopnje Južnoslovanski študiji – dvopredmetni  
 

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V dvopredmetni študijski program druge stopnje Južnoslovanski študiji se lahko vpiše, kdor je 
končal: 
1. prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program Južnoslovanski študiji; 
2. prvostopenjski univerzitetni študijski program istih disciplin (kroatistika, srbistika, 

makedonistika ipd.), vrednoten s 180 ECTS; 
3. prvostopenjski univerzitetni študijski program istih disciplin (kroatistika, srbistika, 

makedonistika ipd.), vrednoten z 240 ECTS, pri čemer se lahko kandidatom glede na 
opravljene obveznosti prvostopenjskega študija prizna do 60 ECTS; 

4. katerikoli drug prvostopenjski univerzitetni študijski program z drugih strokovnih področij, 
če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi 
stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo do 
60 ECTS; 

5. nebolonjski univerzitetni dodiplomski študijski program Hrvaški, srbski in makedonski jezik 
s književnostmi, pri čemer se kandidatom v skladu z Zvis-D priznajo naslednje opravljene 
obveznosti: 

• Južnoslovanski študiji – Prevajalska smer: Hrvaški in srbski jezik (3 ECTS), 
Sodobna hrvaška in srbska književnost (3 ECTS), Sodobna makedonska 
književnost (3 ECTS), Bolgarski jezik (3 ECTS), Prevajanje neumetnostnih besedil 
(3 ECTS), Mediji in prevajanje (3 ECTS) = skupaj 18 ECTS; 

• Južnoslovanski študiji – Kulturološka smer: Hrvaški in srbski jezik (3 ECTS), 
Sodobna hrvaška in srbska književnost (3 ECTS), Sodobna makedonska 
književnost (3 ECTS), Bolgarski jezik (3 ECTS), Ustno slovstvo (3 ECTS), 
Slovenska književnost (3 ECTS) = skupaj 18 ECTS;  

6. katerikoli visokošolski strokovni študijski program po starem programu, če je kandidat pred 
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS. 
 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem dodatnih obveznosti oz. diferencialnih izpitov 
pred vpisom v študijski program druge stopnje. 
 
Diferencialni izpiti se opravljajo iz naslednjih predmetov prvostopenjskega dvopredmetnega 
univerzitetnega študijskega programa Južnoslovanski študiji: 
 

 ECTS 

1. Hrvaški in srbski jezik 1 4 

2. Hrvaška in srbska književnost 1 4 

3. Makedonski jezik 1 3 

4. Južnoslovanske družbe in kulture 1 5 

5. Hrvaški in srbski jezik 2 4 

6. Hrvaška in srbska književnost 2 4 



7. Makedonski jezik 2 3 

8. Hrvaški in srbski jezik 3 4 

9. Hrvaška in srbska književnost 3 4 

10. Makedonski jezik 3 3 

11. Južnoslovanske družbe in kulture 2 5 

12. Hrvaški in srbski jezik 4 4 

13. Hrvaška in srbska književnost 4 4 

14. Makedonski jezik 4 3 

15. Hrvaški in srbski jezik 5 4 

16. Hrvaška in srbska književnost 5 4 

17. Makedonska književnost  4 

18. Hrvaški in srbski jezik 6 3 

19. Hrvaška in srbska književnost 6 3 

20. Bolgarski jezik  3 

 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva: 

• uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena izpitov in vaj) (75 %) in 

• ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (25 %). 
 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 

 
 

XVII. Magistrski študijski program 2. stopnje Latinski jezik, književnost in kultura - 
dvopredmetni 

 
Študijske smeri programa: 
- Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer 
- Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna pedagoška smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Latinski jezik, književnost in kultura se lahko 
vpiše, kdor je končal:  
1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (področje latinskega jezika s književnostjo in kulturo ter 

latinske filologije) ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v 

RS ali tujini;  

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 

predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 

nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma 

smer, in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih 

programih oziroma smereh.  

 



Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 

 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
V primeru omejitve vpisa je merilo za izbiro povprečna ocena na prvostopenjskem študiju. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XVIII.  Magistrski študijski program 2. stopnje Muzikologija 
 

Študijske smeri programa: 
- Muzikologija – enopredmetna smer 
- Muzikologija – dvopredmetna smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 

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

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s 
strokovnih področij muzikologija, glasbena pedagogika, kompozicija, dirigiranje ali 
enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini; 

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 
drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 
predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 
nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program z. smer, in 
obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk za enopredmetni program oz. smer oz. od 10 do 
60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih oz. smereh. 

Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje. 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 

Merila in postopek za izbiro kandidatov/ kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa za diplomante dodiplomskih študijev s področja muzikologije, 
glasbene pedagogike, kompozicije in dirigiranja: 

• povprečna ocena dodiplomskega študija (100 %). 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa za diplomante drugih študijskih programov: 

• povprečna ocena dodiplomskega študija (50 %), 
• povprečna ocena študijskih obveznosti, bistvenih za nadaljevanje študija, ki so pogoj 

za vpis (50 %). 



Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 

 
 

XIX. Magistrski študijski program 2. stopnje Pedagogika – enopredmetni pedagoški 
 

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V enopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Pedagogika se lahko vpiše, kdor 
je končal:  
a) prvostopenjski študijski program Pedagogika in andragogika, Psihologija, Razredni pouk, 

Socialna pedagogika; 
b) prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne 

izobrazbe, sprejet pred letom 2004, s področja družboslovja, humanistike ali predšolske 
vzgoje, če kandidat dokaže znanje iz naslednjih predmetov v skupnem obsegu 15 ECTS: 
Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 ECTS), Teorija vzgoje (5 ECTS), Didaktika I (5 
ECTS); 

c) prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe, sprejet pred letom 2004, z drugih strokovnih področij, če kandidat dokaže znanje 
iz naslednjih predmetov v skupnem obsegu 40 ECTS: Pedagoška statistika (5 ECTS), 
Pedagoška psihologija I (5 ECTS), Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 ECTS), Didaktika 
I (5 ECTS), Teorija vzgoje (5 ECTS), Pedagoška sociologija I (5 ECTS), Primerjalna 
pedagogika (5 ECTS), Šolska pedagogika (5 ECTS). 

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

 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno iz vseh študijskih 
predmetov prvostopenjskega študija.  

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XX.  Magistrski študijski program 2. stopnje Pedagogika – dvopredmetni pedagoški 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Pedagogika se lahko vpiše, kdor 
je končal:  
a) prvostopenjski študijski program Pedagogika in andragogika, Psihologija, Razredni pouk, 

Socialna pedagogika;  
b) prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne 

izobrazbe, sprejet pred letom 2004, s področja družboslovja, humanistike ali predšolske 
vzgoje, če kandidat dokaže znanje iz naslednjih predmetov v skupnem obsegu 15 ECTS: 
Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 ECTS), Teorija vzgoje (5 ECTS), Didaktika I (5 
ECTS);  

c) prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe, sprejet pred letom 2004, z drugih strokovnih področij, če kandidat dokaže znanje 



iz naslednjih predmetov v skupnem obsegu 35 ECTS: Pedagoška statistika (5 ECTS), 
Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 ECTS), Didaktika I (5 ECTS), Teorija vzgoje (5 
ECTS), Pedagoška sociologija I (5 ECTS), Pedagoška psihologija I (5 ECTS), Šolska 
pedagogika (5 ECTS).  

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Dvopredmetni študijski program Pedagogika je mogoče kombinirati z vsemi dvopredmetnimi 
in dvopredmetnimi pedagoškimi študijskimi programi z izjemo dvopredmetnega študijskega 
programa Andragogika. 

 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno iz vseh študijskih 
predmetov prvostopenjskega študija.  
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 

 
 

XXI. Magistrski študijski  program 2. stopnje Polonistika - dvopredmetni 
 

Študijske smeri programa: 
- Polonistika – dvopredmetna smer 
- Polonistika – dvopredmetna pedagoška smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Polonistika se lahko vpiše, kdor je končal:  
1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (polonistika) ali enakovreden študijski program, pridobljen po 

dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 

predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 

nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program in 

obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih 

oziroma smereh.  

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
Študent lahko izbira samo eno smer programa. 

 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih: 

• uspeh pri študiju prve stopnje in sicer povprečna ocena 40 %, ocena diplomskega dela 

ali/in diplomskega izpita 30 %; 

• uspeh pri temeljnem jezikoslovnem oziroma književnem predmetu prve stopnje: 30 %. 

 



Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 

 

XXII. Magistrski študijski program 2. stopnje Prevajanje 
 

Študijske smeri programa: 
- Smer: Slovenščina-angleščina-francoščina – enopredmetna smer 
- Smer: Slovenščina-angleščina-italijanščina – enopredmetna smer 
- Smer: Slovenščina-angleščina-nemščina – enopredmetna smer 
- Smer: Slovenščina-angleščina – dvopredmetna smer 
- Smer: Slovenščina-francoščina – dvopredmetna smer 
- Smer: Slovenščina-italijanščina – dvopredmetna smer 
- Smer: Slovenščina-nemščina – dvopredmetna smer 

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V magistrski študijski program Prevajanje se lahko vpiše, kdor je končal: 

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s 
strokovnih področij humanistika in jeziki ali enakovreden študijski program, pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini. 

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 
drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 
predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 
nadaljevanje študija. Te obveznosti določi kolegij predstojnika oz. predstojnice oddelka za 
prevajalstvo FF UL in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk enopredmetnega programa 
oziroma smeri in od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih 
oziroma smereh. 

Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje. 

Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 

 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 

• povprečna ocena na dodiplomskem študiju (20 %) 

• ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (20 %) 

• povprečna ocena iz slovenskega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz slovenskega 
jezika pri izpitu, navedenem v drugi alineji (20 %) 

• povprečna ocena iz angleškega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz angleškega 
jezika pri izpitu, navedenem v drugi alineji (20 %) 

• povprečna ocena iz drugega tujega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz drugega 
tujega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alineji (20 %) 

 
Roka za diferencialne izpite: 20. 6. – 10. 7. 2022 in 20. 8. – 10. 9. 2022.  

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 



Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 

 
 

XXIII.  Magistrski študijski program 2. stopnje Primerjalna književnost in literarna 
teorija 

 
Študijske smeri programa: 
- Primerjalna književnost in literarna teorija – enopredmetna smer 
- Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna smer 
- Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna pedagoška smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija se 
lahko vpiše, kdor je končal:  
1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (primerjalna književnost in literarna teorija) ali enakovreden 

študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 

predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 

nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma 

smer in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk enopredmetnega programa oziroma 

smeri in od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih 

oziroma smereh. 

 

Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 

 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/ kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Če je število prijavljenih kandidatov večje od števila razpisanih mest, so kandidati izbrani na 
podlagi povprečne ocene na dodiplomskem študiju (brez ocene diplomskega dela ali zaključne 
seminarske naloge). 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 

 
 

XXIV. Magistrski študijski program 2. stopnje Primerjalno jezikoslovje - dvopredmetni 
 

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V drugostopenjski magistrski dvopredmetni študijski program Primerjalno jezikoslovje se lahko 
vpiše: 
a) kdor je končal »bolonjski« prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program 

Primerjalno jezikoslovje; 



b) kdor je končal katerikoli drug »bolonjski« jezikoslovni univerzitetni študijski program. Pogoj 
za prehod je opravljen izpit iz starega indoevropskega jezika v obsegu najmanj 10 ECTS; 

c) kdor je končal katerikoli drug »nebolonjski« ali nejezikoslovni študijski program. 
 

Kandidati opravljajo diferencialne izpite iz temeljnih predmetov v obsegu do 60 ECTS. Vsak 
primer posebej obravnava Oddelek za primerjalno jezikoslovje, ki določi vrsto in obseg 
diferencialnih izpitov glede na predhodno znanje, opravljene obveznosti in individualna 
študijska zanimanja posameznika.  
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Vsak primer posebej obravnava Oddelek za primerjalno jezikoslovje, ki določi vrsto in obseg 
diferencialnih izpitov, če so ti potrebni. 

 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na dosežene točke, 
izračunane na podlagi povprečne ocene na prvostopenjskem študiju. 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXV. Magistrski študijski program 2. stopnje Primerjalno slovansko jezikoslovje - 
dvopredmetni 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V dvopredmetni študijski program druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:  
a) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, vrednoten s 180 

ECTS;  
b) prvostopenjski dvopredmetni univerzitetni študijski program istih disciplin, ovrednoten z 240 

ECTS; pri tem se lahko kandidatom glede na opravljene obveznosti prvostopenjskega 
študija prizna do 60 ECTS; 

c) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z ustreznih 
strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred vpisom 
opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS; 

d) katerega koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih 
strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene 
za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja 
in obsegajo do 60 ECTS;  

e) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih področij 
(jezikoslovje, družboslovje, humanistika), če je kandidat pred vpisom opravil študijske 
obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na 
različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 ECTS;  

f) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij, 
če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi 
stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo do 
60 ECTS. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 



program druge stopnje. Obveznosti določita oba oddelka, ki izvajata program. 
 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  

 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na dosežene točke, 
izračunane na podlagi povprečne ocene na prvostopenjskem študiju. 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXVI. Magistrski študijski program 2. stopnje Psihologija  
 

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V študijski program 2. stopnje Psihologija se lahko vpiše: 
1. kdor je končal študijski program prve stopnje s področja psihologije; 
2. kdor je končal študijski program prve stopnje z drugega, sorodnega strokovnega področja, 

če je pred vpisom opravil študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk, ki so bistvene 
za nadaljevanje študija. Sorodna strokovna področja so: socialno delo; pedagogika in 
andragogika; socialna pedagogika; specialna in rehabilitacijska pedagogika; 
tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav; biopsihologija. Kandidat dodatne 
študijske obveznosti lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za 
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.  

 
Kandidat z zaključenim študijskim programom Socialno delo, Pedagogika in andragogika, 
Socialna pedagogika, Specialna in rehabilitacijska pedagogika ali Tiflopedagogika in 
pedagogika specifičnih učnih težav mora v celoti opraviti študijske obveznosti pri naslednjih 
predmetih iz akreditiranega programa prve stopnje Psihologija (UL FF): Multivariatne metode 
(5 KT), Testna teorija (7 KT), Motivacija in emocije (6 KT), Kognitivna psihologija (9 KT), Uvod 
v klinično psihologijo (4 KT), Psihologija dela (8 KT). Poleg tega mora kandidat s posameznim 
navedenim zaključenim prvostopenjskim študijskim programom v celoti opraviti še naslednje 
študijske obveznosti:  
• kandidat z zaključenim prvostopenjskim univerzitetnim študijskim programom Socialno 

delo: Razvojna psihologija otroštva (6 KT), Psihologija mladostništva in odraslosti (5 KT), 
Psihologija učenja (7 KT); 

• kandidat z zaključenim prvostopenjskim univerzitetnim študijskim programom Pedagogika 
in andragogika: Psihologija socialne moči in socialnega vplivanja (5 KT), Konstrukcija 
socialnega sveta (6 KT), Stališča, socialne kognicije in reprezentacije (6 KT), Uvod v 
svetovanje in psihoterapijo (3 KT); 

• kandidat z zaključenim prvostopenjskim univerzitetnim študijskim programom Socialna 
pedagogika: Psihologija osebnosti (7 KT), Psihologija socialne moči in socialnega 
vplivanja (5 KT), Stališča, socialne kognicije in reprezentacije (6 KT); 

• kandidat z zaključenim prvostopenjskim univerzitetnim študijskim programom Specialna 
in rehabilitacijska pedagogika ali prvostopenjskim univerzitetnim študijskim programom 
Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav: Psihologija osebnosti (7 KT), 
Psihologija socialne moči in socialnega vplivanja (5 KT), Socialna psihologija: Interakcija, 
grupa, aplikacija (5 KT), Uvod v svetovanje in psihoterapijo (3 KT). 

 
Kandidat z zaključenim prvostopenjskim študijskim programom Biopsihologija z Univerze 
na Primorskem mora pred vpisom na drugostopenjski študij psihologije na UL FF opraviti 



naslednje diferencialne obveznosti s prvostopenjskega študijskega programa Psihologija 
na UL FF: Razvojna psihologija otroštva (6 KT), Psihologija mladostništva in odraslosti (5 
KT), Uporabna razvojna psihologija (5 KT), Uvod v socialno psihologijo (3 KT), Psihologija 
socialne moči in socialnega vplivanja (5 KT), Socialna psihologija: Interakcija, grupa, 
aplikacija (5 KT), Uvod v klinično psihologijo (4 KT), Uvod v svetovanje in psihoterapijo (3 
KT), Psihologija učenja (7 KT), Psihologija pouka (8 KT) in Psihologija dela (8 KT) 
 

3. Kandidat, ki ima zaključen drug prvostopenjski študijski program, lahko kandidira za vpis v 
študijski program 2. stopnje psihologije, če je njegov program pokrival vsaj 50 KT vsebin, 
sorodnih vsebinam iz prvostopenjskega študijskega programa Psihologija (UL FF), in če je 
pred vpisom opravil študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk, ki so bistvene 
za nadaljevanje študija. Na podlagi predloženega programa prvostopenjskega študija, ki 
ga je kandidat opravljal, in drugih dokazil o osvojenih kompetencah, na predlog sveta 
Oddelka za psihologijo Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani odloči, ali je 
program, ki ga je kandidat opravil, dovolj soroden prvostopenjskemu programu psihologije 
in je torej vpis na drugostopenjski program možen ali ne, in v kolikor je vpis možen, določi 
kandidatu dodatne študijske obveznosti iz akreditiranega programa prve stopnje 
Psihologija (UL FF), ki jih mora opraviti pred vpisom v magistrski študij.  

 
V skladu s Statutom Univerze v Ljubljani pogoje za vpis na drugostopenjski študij psihologije 
izpolnjuje tudi, kdor je končal prvostopenjsko izobraževanje v tujini. Enakovrednost izobrazbe 
se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja. 
Postopek vodi pooblaščena oseba Univerze v Ljubljani, vsebinsko pa o priznanju v tujini 
pridobljene izobrazbe odloča dekan fakultete, skladno s Statutom UL.  

 
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni 
evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna dokazila o 
izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:  

• potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 

• spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim 
učnim jezikom, 

• maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa 
srednjega strokovnega izobraževanja s katerega je razviden opravljen predmet 
Slovenski jezik, 

• spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 
izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim 
učnim jezikom, 

• diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu, 
in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.  

 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Če je število prijavljenih kandidatov večje od števila razpisanih mest, so kandidati izbrani na 
podlagi povprečne ocene na dodiplomskem študiju. Pri tem se kandidatom z nepsiholoških 
programov v povprečje štejejo tudi ocene diferencialnih izpitov. 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 
 
 
 
 



XXVII. Magistrski študijski program 2. stopnje Rusistika - dvopredmetni 
 

Študijske smeri programa: 
- Rusistika – dvopredmetna prevajalska smer  
- Rusistika – dvopredmetna pedagoška smer 

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Rusistika se lahko vpiše, kdor je končal:  
1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (rusistika) ali enakovreden študijski program, pridobljen po 

dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 

predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 

nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oz. smer 

in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih 

oziroma smereh.  

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 

  Študent lahko izbira samo eno smer programa. 
 

Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Če je zanimanja za vpis več, kot je razpisanih mest, in je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na prednostno lestvico, sestavljeno po naslednjih kriterijih: 

- povprečna ocena na dodiplomskem študiju: 50 % in 
- povprečna ocena iz rusističnih jezikoslovnih in literarnih predmetov dodiplomskega študija: 

50 %. 
 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXVIII. Magistrski študijski program 2. stopnje Slovakistika - dvopredmetni 
 

Študijske smeri programa: 
- Slovakistika – dvopredmetna smer 
- Slovakistika – dvopredmetna pedagoška smer  
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Slovakistika se lahko vpiše, kdor je končal:  

• študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 
istega strokovnega področja (slovakistika) ali enakovreden študijski program, pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

• študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 
drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 



predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 
nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oz. smer 
in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih 
oziroma smereh.  

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 

Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Če je zanimanja za vpis več, kot je razpisanih mest, in je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na prednostno lestvico, sestavljeno po naslednjih kriterijih:          
a) povprečna ocena izpitov in vaj (brez diplome) (75 %) 
b) ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (25 %). 

 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 

 

XXIX. Magistrski študijski program 2. stopnje Slovenistika 
 

Študijske smeri programa: 
- Slovenistika – enopredmetna jezikoslovna smer 
- Slovenistika – enopredmetna literarno-kulturološka smer 
- Slovenistika – dvopredmetna smer 
- Slovenistika – enopredmetna pedagoška jezikoslovna smer 
- Slovenistika – enopredmetna pedagoška literarna smer 
- Slovenistika – dvopredmetna pedagoška smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Slovenistika se lahko vpiše, kdor je končal: 

1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (slovenistika) ali enakovreden študijski program, pridobljen po 

dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 

predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 

nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma 

smer in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk enopredmetnega programa oziroma 

smeri in od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih 

oziroma smereh.  

 

Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 



 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Kandidati bodo izbrani glede na dosežene točke, izračunane na podlagi: 

• povprečne ocene na prvostopenjskem ali dodiplomskem študiju (65 %), 

• ocene zaključne seminarske naloge na prvi stopnji ali diplomskega dela (35 %). 
 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni (razen pedagoški smeri) 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 

 
 

XXX. Magistrski študijski program 2. stopnje Sociologija – dvopredmetni pedagoški 
 

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski dvopredmetni pedagoški študijski program Sociologija se lahko vpiše, kdor 
je končal: 

• študijski program prve stopnje s področja Sociologije kulture ali Sociologije; 

• študijski program prve stopnje z drugih področij družboslovja in humanistike, če je 
kandidat/kandidatka pred vpisom opravil/-a študijske obveznosti, ki so bistvene za 
dvopredmetni pedagoški študij Sociologije na drugi stopnji. Te obveznosti se določijo 
glede na različnost strokovnega področja in obsegajo 10 do 60 kreditnih točk. 
Kandidatu/kandidatki se obveznosti določijo iz naslednjih predmetov: Uvod v sociologijo 
I, Uvod v sociologijo II, Uvod v sociologijo kulture I in Uvod v sociologijo kulture II. 

 
Kandidat/kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na 1. stopnji ali z 
opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski dvopredmetni pedagoški študijski program 
Sociologija. Za določitev obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, je pristojen Kolegij 
predstojnika oddelka.  

 
Vsaka vloga se obravnava individualno, individualno se določi tudi obseg dodatnih študijskih 
obveznosti. 
 

• enakovredno izobraževanje v tujini. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
V primeru omejitve vpisa v drugostopenjski dvopredmetni študijski program Sociologija se 
izbor kandidatov/kandidatk opravi na podlagi: 
- povprečne ocene na prvostopenjskem študiju (60 %) 
- ocene diplomskega dela na prvi stopnji (40 %). 
 
Kandidati, katerih študijski program 1. stopnje ne predvideva diplomskega dela, bodo v 100 % 
izbrani na podlagi povprečne ocene na prvostopenjskem študiju. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 

 
 
 



XXXI. Magistrski študijski program 2. stopnje Sociologija kulture 
 

Študijske smeri programa: 

• Sociologija kulture – enopredmetna smer 

• Sociologija kulture – dvopredmetna smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Sociologija kulture se lahko vpiše, kdor je 
končal:  
1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (Sociologija kulture, Sociologija) ali enakovreden študijski 

program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 

predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 

nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma 

smer in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk enopredmetnega programa oziroma 

smeri in od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih 

oziroma smereh. 

 

Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
V primeru omejitve vpisa v magistrski študijski program 2. stopnje Sociologija kulture, se izbor 
kandidatov/kandidatk opravi na podlagi: 

• povprečne ocene na prvostopenjskem študiju (60 %) 

• ocene diplomskega dela na prvi stopnji (40 %). 
 
Kandidati, katerih študijski program 1. stopnje ne predvideva diplomskega dela, bodo v  100% 
izbrani na podlagi povprečne ocene na prvostopenjskem študiju. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 

 

XXXII. Magistrski študijski program 2. stopnje Splošno jezikoslovje 
 

Študijske smeri programa: 
- Splošno jezikoslovje – enopredmetna smer 
- Splošno jezikoslovje – dvopredmetna smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Splošno jezikoslovje se lahko vpiše, kdor je 
končal: 



1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 
istega strokovnega področja (splošno jezikoslovje) ali enakovreden študijski program, 
pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini; 

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 
drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 
predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 
nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma 
smer in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk enopredmetnega programa oziroma 
smeri in od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih 
oziroma smereh. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih: 

• povprečne ocene na dodiplomskem študiju (35 %), 

• ocene diplomskega izpita oziroma diplomske naloge (35 %), 

• povprečne ocene pri predmetih iz jezikoslovnih, matematičnih ter družboslovnih predmetnih 
področij dodiplomskega študija (30 %). 

 
Če program ne vsebuje diplomskega izpita oz. diplomske naloge, bodo kandidati izbrani po 
naslednjih merilih: 

• povprečne ocene na dodiplomskem študiju (60 %), 

• povprečne ocene pri predmetih iz jezikoslovnih, matematičnih ter družboslovnih predmetnih  
področij dodiplomskega študija (40 %). 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXXIII. Magistrski študijski program 2. stopnje Tolmačenje 
 

Študijske smeri programa: 
- Smer: Jezik A-B-C 
- Smer: Tolmačenje za slovenski znakovni jezik 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na magistrski študij Tolmačenja se lahko vpiše: 
a) vsak kandidat oz. kandidatka z diplomo prve stopnje Medjezikovnega posredovanja 

ustrezne smeri glede na želeno smer magistrskega študija (izbrani jeziki na magistrskem 
študiju se morajo ujemati z izbranimi jeziki na dodiplomskem študiju); pogoj za vpis je 
uspešno opravljen preizkus tolmaških sposobnosti; 

b) kandidat oz. kandidatka z diplomo prve stopnje z drugega strokovnega področja: ti 
kandidati oz. kandidatke morajo opraviti izpit, pri katerem se preverijo jezikovne 
kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija) in preizkus 
tolmaških sposobnosti; glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in 
rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 ECTS; 



c) kandidat oz. kandidatka, ki je končal oz. končala visokošolski strokovni študijski program 
po starem programu z drugih strokovnih področij: ti kandidati oz. kandidatke morajo opraviti 
izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov 
(glede na želeno smer študija) in preizkus tolmaških sposobnosti; glede na pridobljene 
kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti 
v obsegu od 10 do največ 60 ECTS; te obveznosti se določijo glede na različnost 
strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Kolegij predstojnika 
Oddelka za prevajalstvo FF UL. 

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Merila ob omejitvi vpisa za kandidate oz. kandidatke, ki so opravili preizkus tolmaških 
sposobnosti (brez pozitivno opravljenega izpita tolmaških sposobnosti vpis na program 
tolmačenje ni mogoč): 
- povprečna ocena na dodiplomskem študiju (100 %) 
 
Razpisani jeziki so angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina in hrvaščina 
ter slovenski znakovni jezik. 
 
Roka za izpit in preizkus tolmaških sposobnosti: 20. 6. – 10. 7. 2022 in 20. 8. – 10. 9. 2022. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 

 

XXXIV. Magistrski študijski program 2. stopnje Umetnostna zgodovina 
 

Študijske smeri programa: 
- Umetnostna zgodovina – enopredmetna smer 
- Umetnostna zgodovina – dvopredmetna smer 
- Umetnostna zgodovina – dvopredmetna pedagoška smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski študijski program Umetnostna zgodovina se lahko vpiše, kdor 
je končal:  
1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (umetnostna zgodovina) ali enakovreden študijski program, 

pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 

predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 

nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma 

smer in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk enopredmetnega programa oziroma 

smeri in od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh dvopredmetnih programih 

oziroma smereh.  

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje.  
 



Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na dosežene točke, 
izračunane na podlagi: 

a) če program dodiplomskega študija ni vseboval diplomskega/zaključnega dela:  

• povprečna ocena na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (100 %) 
b) če program dodiplomskega študija vsebuje diplomsko/zaključno delo: 

• ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (50 %) 

• povprečna ocena na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (50 %). 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni (samo enopredmetna smer) 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXXV. Magistrski študijski program 2. stopnje Zgodovina – enopredmetni 
 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V drugostopenjski študijski program Zgodovina se lahko vpiše, kdor je končal: 
a) enopredmetni ali dvopredmetni prvostopenjski študijski program zgodovina; 
b) dodiplomski študij humanistične usmeritve (prvo stopnjo, 180 ECTS): morajo dodatno 

pridobiti še 20 ECTS enopredmetne dodiplomske stopnje: Struktura in razvoj zgodovinske 
znanosti (5 ECTS), Teorija zgodovine (5 ECTS) in dva predmeta po 5 ECTS, ki ju glede na 
izbrano smer kandidata predpiše Oddelek za zgodovino individualno vsakemu kandidatu; 

c) dodiplomski študij družboslovne usmeritve (prvo stopnjo, 180 ECTS): morajo pridobiti še 30 
ECTS enopredmetne dodiplomske stopnje: Struktura in razvoj zgodovinske znanosti (5 
ECTS), Teorija zgodovine (5 ECTS) in štiri predmete po 5 ECTS, ki jih glede na izbrano 
smer kandidata predpiše Oddelek za zgodovino individualno vsakemu kandidatu; 

d) dodiplomski študij tehnične in naravoslovne usmeritve (prvo stopnjo, 180 ECTS); mora 
pridobiti še 60 ECTS enopredmetne dodiplomske stopnje: Struktura in razvoj zgodovinske 
znanosti (5 ECTS), Teorija zgodovine (5 ECTS) in deset predmetov po 5 ECTS, ki jih glede 
na izbrano smer kandidata predpiše Oddelek za zgodovino individualno vsakemu 
kandidatu; 

e) visokošolski strokovni študijski program po starem programu s strokovnih področij 
humanistične ali družboslovne smeri. Oddelek za zgodovino lahko na osnovi individualne 
obravnave prizna posamezne predmete predvsem kot izbirne predmete. 

 
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je 
navedeno v točkah od a) do e) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za 
kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 

• če je kandidat zaključil študijski program, ki predvideva diplomsko delo in/ali diplomski izpit, 
se upošteva povprečna ocena (70 %) in ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge 
(30 %) na prvostopenjskem študiju; 

• če je kandidat zaključil študijski program, ki ne predvideva diplomskega dela in/ali 
diplomskega izpita, se upošteva povprečna ocena na prvostopenjskem študiju (100 %). 
 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 



Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 

 
 

XXXVI. Magistrski študijski program 2. stopnje Zgodovina - pedagoški 
 

Študijske smeri programa: 
- Zgodovina – enopredmetna pedagoška smer 
- Zgodovina – dvopredmetna pedagoška smer 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na drugostopenjski magistrski pedagoški študijski program Zgodovina se lahko vpiše, kdor je 
končal:  
1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

istega strokovnega področja (Zgodovina) ali enakovreden študijski program, pridobljen po 

dosedanjih predpisih v RS ali tujini;  

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih 

predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za 

nadaljevanje študija. Te obveznosti določi predstojnik oddelka, ki izvaja program oziroma 

smer in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk enopredmetnega pedagoškega 

programa oziroma smeri in od 10 do največ 60 kreditnih točk skupaj na obeh 

dvopredmetnih pedagoških programih oziroma smereh.  

 

Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge 
stopnje.  
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Kandidati in kandidatke bodo izbrani po naslednjih merilih:  

- če je kandidat/ka zaključil/a študijski program, ki predvideva diplomsko delo in/ali diplomski 

izpit, se upošteva povprečna ocena (70 %) in ocena diplomskega izpita oz. diplomske 

naloge (30 %) na prvostopenjskem študiju; 

- če je kandidat/ka zaključil/a študijski program, ki ne predvideva diplomskega dela in/ali 
diplomskega izpita, se upošteva povprečna ocena na prvostopenjskem študiju (100 %). 
 

Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 
 

XXXVII. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje Digitalno jezikoslovje - 
interdisciplinarni 
 

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V skupni interdisciplinarni drugostopenjski magistrski študijski program Digitalno jezikoslovje 
se lahko vpiše: 



a) vsak kandidat ali kandidatka z diplomo prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT, z naslednjih 
strokovnih področij: jeziki, informacijske in komunikacijske tehnologije ali družbene vede, 
novinarstvo in informacijska znanosti ali enakovreden študijski program, pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini; 

b) vsak kandidat ali kandidatka z diplomo prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT z drugih 
strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih 
v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje 
študija. 

 
Dodatne obveznosti določi vpisna komisija (Selection Committee) in obsegajo od 10 do največ 
60 kreditnih točk.  Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem 
na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa so: 

• povprečna ocena dodiplomskega študija (80 %), 

• izbirni izpit (na podlagi motivacijskega pisma) (20 %). 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana (Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene 
vede, Fakulteta za računalništvo in informatiko), Brno, Zagreb 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/ smeri/modula: glej tabelo 

 
 

XXXVIII. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje KREOL – Kulturna 
raznolikost in transnacionalni procesi  

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
a) Pogoj za vključitev v program Kreol je uspešno dokončana prva stopnja študija 

humanistične ali družboslovne usmeritve (180 kreditnih točk po ECTS).  
b) Študenti, ki so končali prvo stopnjo kateregakoli od študijev tehnične ali naravoslovne 

usmeritve, morajo dodatno pridobiti še 28 ECTS temeljnega modula s prve stopnje 
programa Etnologija in kulturna antropologija: 

- Metodologija etnologije in kulturne antropologije (6  kreditnih točk po ECTS); 
- Antropološke teorije (5 kreditnih točk po ECTS);  
- Etnografsko raziskovanje (6  kreditnih točk po ECTS); 
- Teorije kulture, načini življenja in identitete (3  kreditnih točk po ECTS); 
- Etnologija Evrope (3  kreditnih točk po ECTS); 
- Etnologija Afrike, Etnologija Amerik, Etnologija Azije ali Etnologija Avstralije in Oceanije 

(študent izbere enega izmed njih; vsak od naštetih je vreden 5  kreditnih točk po ECTS). 
c) Študenti, ki so končali nebolonjski štiriletni univerzitetni program Etnologija in kulturna 

antropologija, se lahko vpišejo v program druge stopnje Kreol. Pri tem se jim lahko priznajo 
opravljene študijske obveznosti druge stopnje v obsegu do 60 ECTS.  

d) Študenti, ki so končali nebolonjski štiriletni univerzitetni program humanistične ali 
družboslovne usmeritve, se lahko vpišejo v program druge stopnje Kreol. Pri tem se jim 
lahko priznajo opravljene študijske obveznosti druge stopnje v obsegu do 30  ECTS. 

e) Študenti, ki so končali druge univerzitetne nebolonjske programe ali katerega od 
visokošolskih strokovnih študijskih programov, morajo za vpis na program Kreol opraviti 
enake obveznosti, ki so zgoraj navedene za študente in študentke, ki so končali prvo stopnjo 
kateregakoli od študijev tehnične ali naravoslovne usmeritve. 

 



Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Pri prijavi morajo kandidati in kandidatke oddati: 1. življenjepis, 2. dokazilo o opravljenem 
predhodnem študiju, 3. dokazilo o znanju angleškega jezika, 4. priporočilno pismo mentorja s 
predhodnega študijskega programa, 5. okvirni študijski načrt in 6. spremni dopis z navedenimi 
motivi za študij (kratek opis interesnih področij, želene opcije za mobilnost – navedeni dve 
alternativni partnerski instituciji, ime načrtovanih mentorjev na domači in na partnerski 
univerzi). 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Ob omejitvi vpisa je merilo za izbiro študijska uspešnost na prvostopenjskem (oziroma 
dodiplomskem študiju). Pri tem se upošteva povprečna ocena in ocena diplomskega dela. 
 
Kandidate in kandidatke za študij izberejo na vsaki od partnerskih institucij programa Kreol (v 
Sloveniji je to Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani). Končna odločitev o izboru je prepuščena konzorciju programa Kreol. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana, Dunaj, Maynooth, Barcelona, Lyon, Bern, Poznan 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 

 

XXXIX. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje Prevajanje (slovenščina – 
angleščina – francoščina) 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na skupni magistrski študij Prevajanja (slovenščina-angleščina-francoščina) se lahko vpiše: 
a) vsak kandidat oz. kandidatka z diplomo iz Medjezikovnega posredovanja, smer 

slovenščina-angleščina-francoščina (UL FF); 
b) kandidat oz. kandidatka z univerzitetno diplomo katerekoli smeri, in sicer tako iz 

dodiplomskih programov, sestavljenih v skladu z bolonjskimi smernicami, ali tistih, ki so 
nastali pred reformo visokošolskega študija; kandidat oz. kandidatka mora opraviti izpit, pri 
katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine, angleščine in francoščine; glede 
na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko prizna ali doda 
do 60  ECTS. 

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 

• povprečna ocena na dodiplomskem študiju (20 %) 

• ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (20 %) 

• povprečna ocena iz slovenskega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz slovenskega 
jezika pri izpitu, navedenem v drugi alineji (20 %) 

• povprečna ocena iz angleškega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz angleškega 
jezika pri izpitu, navedenem v drugi alineji (20 %) 

• povprečna ocena iz francoskega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz francoskega 
jezika pri izpitu, navedenem v drugi alineji (20 %) 

 
Roka za diferencialne izpite:20. 6. – 10. 7. 2022 in 20. 8. - 10. 9. 2022. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana, Pariz  
Način študija: redni 



Število vpisnih mest: glej tabelo; za več informacij o programu in postopku oddaje prijave v 
2 korakih najdete na spletni strani https://prevajalstvo.ff.uni-lj.si/magistrski-studij-
prevajalstvo/skupni-studijski-program-druge-stopnje-prevajanje-slovenscina-anglescina-
francoscina/dodatne (zavihek »vpisni pogoji«) 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 
 

 

XL. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje Prevajanje (slovenščina – 
angleščina – nemščina) 

 
Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
Na skupni magistrski študij Prevajanja (slovenščina-angleščina-nemščina) se lahko vpiše:  
a) vsak kandidat oz. kandidatka z diplomo iz Medjezikovnega posredovanja, smer 

slovenščina-angleščina-nemščina (UL FF); 
b) kandidat oz. kandidatka z univerzitetno diplomo katerekoli smeri, in sicer tako iz 

dodiplomskih programov, sestavljenih v skladu z bolonjskimi smernicami, ali tistih, ki so 
nastali pred reformo visokošolskega študija; kandidat oz. kandidatka mora opraviti izpit, pri 
katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine, angleščine in nemščine; glede 
na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko prizna ali doda 
do 60 ECTS. 

 
Pogoje za vpis na študij izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 

• povprečna ocena na dodiplomskem študiju (20 %), 

• ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (20 %), 

• povprečna ocena iz slovenskega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz slovenskega 
jezika pri izpitu, navedenem v drugi alineji (20 %), 

• povprečna ocena iz angleškega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz angleškega 
jezika pri izpitu, navedenem v drugi alineji (20 %), 

• povprečna ocena iz nemškega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz nemškega 
jezika pri izpitu, navedenem v drugi alineji (20 %). 

 
Roka za diferencialne izpite: 20. 6. – 10. 7. 2022 in 20. 8. - 10. 9. 2022. 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana, Gradec 
Način študija: redni 
Število vpisnih mest: glej tabelo; za več informacij o programu in postopku oddaje prijave v 
2 korakih najdete na spletni strani https://prevajalstvo.ff.uni-lj.si/magistrski-studij-
prevajalstvo/skupni-studijski-program-druge-stopnje-prevajanje-slovenscina-anglescina-
nemscina/dodatne (zavihek »vpisni pogoji«) 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo 

 
 

XLI. Skupni magistrski študijski program 2. stopnje Srednjeevropske študije 
 

Trajanje študija: 2 leti 
Vpisni pogoji: 
V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: 
a) študijski program prve stopnje s strokovnih področij: polonistike, slovakistike, bohemistike 

ali zahodnoslovanskih študijev; 

https://prevajalstvo.ff.uni-lj.si/magistrski-studij-prevajalstvo/skupni-studijski-program-druge-stopnje-prevajanje-slovenscina-anglescina-francoscina/dodatne
https://prevajalstvo.ff.uni-lj.si/magistrski-studij-prevajalstvo/skupni-studijski-program-druge-stopnje-prevajanje-slovenscina-anglescina-francoscina/dodatne
https://prevajalstvo.ff.uni-lj.si/magistrski-studij-prevajalstvo/skupni-studijski-program-druge-stopnje-prevajanje-slovenscina-anglescina-francoscina/dodatne
https://prevajalstvo.ff.uni-lj.si/magistrski-studij-prevajalstvo/skupni-studijski-program-druge-stopnje-prevajanje-slovenscina-anglescina-nemscina/dodatne
https://prevajalstvo.ff.uni-lj.si/magistrski-studij-prevajalstvo/skupni-studijski-program-druge-stopnje-prevajanje-slovenscina-anglescina-nemscina/dodatne
https://prevajalstvo.ff.uni-lj.si/magistrski-studij-prevajalstvo/skupni-studijski-program-druge-stopnje-prevajanje-slovenscina-anglescina-nemscina/dodatne


b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom 
opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 KT; 

c) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih 
področij (polonistika, slovakistika, bohemistika ali zahodnoslovanski študiji), če je kandidat 
pred vpisom opravil/a študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te 
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 
60 KT; 

d) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih 
področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na 
drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo 
do 60 KT. 

 
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski 
program druge stopnje. 
 
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina 
dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji. 
 
Pogoje za vpis na študij za pridobitev izobrazbe izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno 
izobraževanje v tujini. Postopek vodi pooblaščena oseba Univerze v Ljubljani, vsebinsko pa o 
priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe odloča dekan članice. 
 
Merila in postopek za izbiro kandidatov/kandidatk v primeru omejitve vpisa 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati/ke izbrani po naslednjih merilih: 

• povprečna ocena na prvostopenjskem študiju (oz. dodiplomskem študiju) (70 %), 

• ocena diplomskega dela ali diplomskega izpita (30 %). 
 
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Način študija: redni/izredni 
Število vpisnih mest: glej tabelo 
Spodnja meja (število) vpisanih študentov/študentk kot pogoj za izvedbo 
programa/smeri/modula: glej tabelo; Modul A – izbrani jezik češčina se v študijskem letu 
2022/23 ne razpiše. 

 


