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ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE:
1. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (ENOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
2. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
3. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
4. MEDKULTURNA GERMANISTIKA (ENOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
5. MEDKULTURNA GERMANISTIKA (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
6. NEMŠČINA KOT TUJI JEZIK (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
7. POUČEVANJE ANGLEŠČINE (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
8. ANGLISTIKA ((DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
9. MADŽARSKI JEZIK S KNJIŽEVNOSTJO (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
10. PREVAJANJE IN TOLMAČENJE (ENOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI): smer Prevajanje in smer
Tolmačenje
11. SOCIOLOGIJA (ENOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
12. SOCIOLOGIJA (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
13. FILOZOFIJA (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
14. FILOZOFIJA (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
15. PSIHOLOGIJA (ENOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
16. PEDAGOGIKA (ENOPREDMETNI)
17. PEDAGOGIKA (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
18. GEOGRAFIJA (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
19. GEOGRAFIJA (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
20. ZGODOVINA (ENOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
21. ZGODOVINA (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
22. ZGODOVINA (DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI)
23. UMETNOSTNA ZGODOVINA (DVOPREDMETNI NEPEDAGOŠKI)
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 2 leti
Vezave med študijskimi programi Filozofske fakultete: dvopredmetni študijski programi 2.
stopnje FF UM se lahko vežejo:
— dvopredmetni pedagoški študijski programi z dvopredmetnimi pedagoškimi študijskimi
programi,
— dvopredmetni nepedagoški študijski programi z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi
programi,
— dvopredmetni pedagoški študijski programi z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi
programi (izjema sta dvopredmetni pedagoški študijski program Zgodovina in dvopredmetni
pedagoški študijski program Sociologija, ki tovrstnih vezav ne omogočata; prav tako niso
možne vezave med dvopredmetnimi pedagoškimi študijskimi programi z dvopredmetnimi
nepedagoškimi študijskimi programi znotraj istega oddelka)
Študijske povezave dvopredmetnih programov z drugimi fakultetami:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
Dvopredmetne študijske programe 2. stopnje Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze
v Mariboru je mogoče vezati z izbranimi pedagoškimi dvopredmetnimi študijskimi programi 2.
stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru: dvopredmetni pedagoški študijski program
Poučevanje angleščine, dvopredmetni pedagoški študijski program Nemščina kot tuji jezik,
dvopredmetni pedagoški študijski program Slovenski jezik in književnost, dvopredmetni
pedagoški študijski program Geografija.
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Kandidati, ki se vpisujejo v dvopredmetne študijske programe 2. stopnje, ki jih razpisuje
Filozofska fakulteta UM v vezavi s Fakulteto za naravoslovje in matematiko UM, morajo na obeh
izbranih dvopredmetnih študijskih programih 2. stopnje izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za
vpis v prvi letnik. Vezave so možne z dvopredmetnimi pedagoškimi študijskimi programi 2.
stopnje: Izobraževalna biologija, Izobraževalna fizika, Izobraževalna kemija, Izobraževalna
matematika, Izobraževalna tehnika in Izobraževalno računalništvo (glej razpis FNM UM).
Matična fakulteta kandidatov, ki se bodo prijavili na vezavo dvopredmetnih študijskih programov
Filozofske fakultete UM in Fakultete za naravoslovje in matematiko UM, bo Fakulteta za
naravoslovje in matematiko UM. V primeru, da kandidat želi kot matično fakulteto Filozofsko
fakulteto UM, lahko to spremeni ob vpisu.
Na Filozofski fakulteti UM ne bomo izvajali drugih letnikov naslednjih študijskih programov 2.
stopnje: Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni nepedagoški), Medkulturna germanistika
(dvopredmetni nepedagoški), Anglistika (dvopredmetni nepedagoški), Filozofija (dvopredmetni
nepedagoški), Geografija (dvopredmetni nepedagoški) ter Umetnostna zgodovina (dvopredmetni
nepedagoški), zato za te študijske programe tudi ne razpisujemo meril za prehode med
študijskimi programi.
Pogoji za vpis:
1. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (enopredmetni pedagoški)
V enopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost se lahko
vpiše:
— kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS s področja
slovenski jezik in književnost;
— kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS z drugih strokovnih
področij (jezikoslovje, teoretično in uporabno jezikoslovje, literarne vede), če je pred
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS:
Teorija književnosti (3 ECTS), Obdobja in smeri v slovenski književnosti (6 ECTS), Izbrana
poglavja iz slovenske književnosti po letu 1950 (3 ECTS), Pravopisje in pravorečje z osnovami
slovenistike (3 ECTS), Oblikoslovje in besedoslovje (6 ECTS), Skladenjska podoba slovenskega
jezika (3 ECTS). Te obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na prvi stopnji ali z
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
— visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih
področij (jezikoslovje, teoretično in uporabno jezikoslovje, literarne vede), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti v obsegu 10–60 ECTS, ki so bistvene
za nadaljevanje študija: Teorija književnosti (3 ECTS), Obdobja in smeri v slovenski
književnosti (6 ECTS), Izbrana poglavja iz slovenske književnosti po letu 1950 (3 ECTS),
Pravopisje in pravorečje z osnovami slovenistike (3 ECTS), Oblikoslovje in besedoslovje (6
ECTS), Skladenjska podoba slovenskega jezika (3 ECTS);
— diplomant univerzitetnega študijskega programa s področja slovenskega jezika in
književnosti, sprejetega pred 11. 6. 2004, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna
praviloma 60 ECTS;
— diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004, ki je končal
študijski program s področja humanističnih ali družboslovnih ved (jezikoslovje, teoretično in
uporabno jezikoslovje, literarne vede). Kandidatu se priznajo obveznosti v višini praviloma
do 40 ECTS.
Vloge kandidatov, ki se vpisujejo po točkah 4 in 5, bo obravnaval Oddelek za slovanske jezike in
književnosti, ki določi obseg in vrsto študijskih obveznosti, ki se priznajo, ter obseg in vrsto
manjkajočih obveznosti. Komisija za študijske zadeve FF na podlagi sklepa Oddelka za slovanske
jezike in književnosti kandidatu izda sklep.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini in aktivno
obvlada slovenski jezik.
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V primeru omejitve vpisa bodo vsi kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija (70 %) in
diplomskega dela (30 %).
Določbe o prehodih med programi
Po Merilih za prehode se lahko v enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Slovenski
jezik in književnost vpišejo študenti študijskih programov 2. stopnje s področja slovenskega
jezika in književnost, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki
se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj
polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice
študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mes za vpis v 1. letnik: 30 za redni in 20 za izredni študij
(minimalno število za izvedbo izrednega študija je 15)
Predvideno število vpisnih mest za vpis po merilih za prehode: 5 za redni študij
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 5 za redni in 5 za izredni študij
2. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (dvopredmetni pedagoški)
V dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost se lahko
vpiše:
— kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS s področja
slovenski jezik in književnost;
— kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS z drugih strokovnih
področij (jezikoslovje, teoretično in uporabno jezikoslovje, litererarne vede), če je pred
vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti
obsegajo 24 ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji ali z
opravljanjem naslednjih diferencialnih izpitov pred vpisom v magistrski študijski program:
Teorija književnosti (3 ECTS), Obdobja in smeri v slovenski književnosti (6 ECTS), Izbrana
poglavja iz slovenske književnosti po letu 1950 (3 ECTS), Pravopisje in pravorečje z osnovami
slovenistike (3 ECTS), Oblikoslovje in besedoslovje (6 ECTS), Skladenjska podoba slovenskega
jezika (3 ECTS);
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih
strokovnih področij (jezikoslovje, teoretično in uporabno jezikoslovje, litererarne vede), če
je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti v obsegu 10–60 ECTS, ki so
bistvene za nadaljevanje študija: Teorija književnosti (3 ECTS), Obdobja in smeri v slovenski
književnosti (6 ECTS), Izbrana poglavja iz slovenske književnosti po letu 1950 (3 ECTS),
Pravopisje in pravorečje z osnovami slovenistike (3 ECTS), Oblikoslovje in besedoslovje (6
ECTS), Skladenjska podoba slovenskega jezika (3 ECTS);
— diplomant univerzitetnega študijskega programa s področja slovenskega jezika in
književnosti, sprejetega pred 11. 6. 2004, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna
praviloma 30 ECTS;
— diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004, ki je končal
študijski program s področja humanističnih ali družboslovnih ved (jezikoslovje, teoretično in
uporabno jezikoslovje, litererarne vede). Kandidatu se priznajo obveznosti v višini praviloma
do 20 ECTS.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini in aktivno
obvlada slovenski jezik.
Vloge kandidatov, ki se vpisujejo po točkah 4 in 5, bo obravnaval Oddelek za slovanske jezike in
književnosti, ki določi obseg in vrsto študijskih obveznosti, ki se priznajo, ter obseg in vrsto
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manjkajočih obveznosti. Komisija za študijske zadeve FF na podlagi sklepa Oddelka za slovanske
jezike in književnosti kandidatu izda sklep.
V primeru omejitve vpisa bodo vsi kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija (70 %) in
diplomskega dela (30 %).
Določbe o prehodih med programi
Po Merilih za prehode se lahko v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Slovenski
jezik in književnost vpišejo študenti študijskih programov 2. stopnje s področja humanistike in
družboslovnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se
jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica
študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice
študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
Ta študijski program je možno vezati tudi z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi programi.
V primeru tovrstne vezave mora študent opraviti oz. pridobiti večje število ECTS, in sicer 18
ECTS.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest: 45 za redni študij, od tega 3 za redni študij - povezava s FNM;
20 za izredni študij (minimalno število za izvedbo izrednega študija je 15)
Predvideno število vpisnih mest za vpis po merilih za prehode: 5 za redni študij
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 5 za redni in 5 za izredni študij
3. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST (dvopredmetni nepedagoški)
V dvopredmetni nepedagoški študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost se lahko
vpiše:
− kdor je končal študijski program 1. stopnje s strokovnega področja slovenski jezik in
književnost;
− kdor je končal študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij: jezikoslovje,
raziskovanje posameznih jezikov, teoretično in uporabno jezikoslovje, literarne vede,
prevodoslovje, zgodovinopisje, etnologija, kulturologija, umetnostna zgodovina, filozofija,
teologija, sociologija, komunikologija, bibliotekarstvo, novinarstvo, če je pred vpisom v
študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 27
ECTS. Obveznosti, ki jih mora opraviti: Pravopisje in pravorečje z osnovami slovenistike (3
ECTS), Oblikoslovna podoba in pomen slovenskega jezika (3 ECTS), Besedoslovje in
frazeologija slovenskega jezika (3 ECTS), Skladenjska podoba slovenskega jezika (3 ECTS),
izpit iz slovanskega jezika – Lektorat (3 ECTS) na doseženi stopnji A2 ali po predhodnem
pogovoru s kandidatom, v katerem bo lektor ugotovil obseg znanja in kadidatovo primernost
za vključitev v Lektorat 2 študijskega programa, v katerega se vpisuje, Teorija književnosti
(3 ECTS), Obdobja in smeri v slovenski književnosti (6 ECTS), Izbrana poglavja iz slovenske
književnosti po letu 1950 (3 ECTS);
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih
področij (jezikoslovje, teoretično in uporabno jezikoslovje, litererarne vede), če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti v obsegu 10–60 ECTS, ki so bistvene
za nadaljevanje študija: Teorija književnosti (3 ECTS), Obdobja in smeri v slovenski
književnosti (6 ECTS), Izbrana poglavja iz slovenske književnosti po letu 1950 (3 ECTS),
Pravopisje in pravorečje z osnovami slovenistike (3 ECTS), Oblikoslovje in besedoslovje (6
ECTS), Skladenjska podoba slovenskega jezika (3 ECTS);
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—
−

diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004, s strokovnega
področja slovenskega jezikoslovja in literarnih ved, ki se mu ob vpisu v študijski program
praviloma prizna 30 ECTS;
diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004, z drugih
strokovnih področij: jezikoslovje, raziskovanje posameznih jezikov, teoretično in uporabno
jezikoslovje, literarne vede, prevodoslovje, zgodovinopisje, etnologija, kulturologija,
umetnostna zgodovina, filozofija, teologija, sociologija, komunikologija, bibliotekarstvo,
novinarstvo, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna praviloma 20 ECTS.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini in aktivno
obvlada slovenski jezik.
Vloge kandidatov, ki se vpisujejo po točkah 4 in 5, obravnava Oddelek za slovanske jezike in
književnosti, ki določi obseg in vrsto študijskih obveznosti, ki se priznajo, ter obseg in vrsto
manjkajočih obveznosti. Komisija za študijske zadeve na podlagi sklepa Oddelka za slovanske
jezike in književnosti izda sklep kandidatu.
Pri izbiri kandidatov za vpis v magistrske študijske programe se upošteva uspeh pri študiju prve
stopnje (povprečna ocena 80 %, ocena diplomskega dela 20 %).
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15 za redni študij, 20 za izredni študij
(minimalno število za izvedbo izrednega študija je 15)
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 5 za redni in 5 za izredni študij
4. MEDKULTURNA GERMANISTIKA (enopredmetni nepedagoški)
V študijski program 2. stopnje Medkulturna germanistika se lahko vpiše:
— kdor je končal študijski program 1. stopnje s področja nemščine;
— kdor je končal študijski program 1. stopnje s strokovnih področij humanistike in družboslovja,
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v skupnem obsegu 12 ECTS: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica
– Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in
mediji (3 ECTS);
— kdor je končal študijski program 1. stopnje s strokovnih področij naravoslovja, če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v
skupnem obsegu 15 ECTS: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica –
Skladnja (3 ECTS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in
mediji (3 ECTS), Sodobna književnost – besedilna analiza (3 ECTS);
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s
strokovnega področja nemščine;
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih
področij humanistike in družboslovja, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS: Nemška slovnica Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica - Besedotvorje
(3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS);
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih
področij naravoslovja, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti,
bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 15 ECTS: Nemška slovnica – Oblikoslovje
(3 ECTS), Nemška slovnica – Skladnja (3 ECTS), Nemška slovnica - Besedotvorje (3 ECTS),
Literarnozvrstne tradicije in mediji(3 ECTS), Sodobna književnost – besedilna analiza (3
ECTS);
— diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s področja
nemščine, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna praviloma 30 ECTS;
— diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s strokovnih
področij humanistike in družboslovja, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna do 21
ECTS;
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—
—
—
—

diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s strokovnih
področij naravoslovja, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna do 18 ECTS;
kandidat, ki je končal visokošolski strokovni študijski program in študijski program za
pridobitev specializacije iz strokovnih področij nemščine, ki se mu ob vpisu prizna praviloma
30 ECTS;
kandidat, ki je končal visokošolski strokovni študijski program in študijski program za
pridobitev specializacije iz strokovnih področij (humanistika, družboslovje), ki se mu ob
vpisu prizna do 21 ECTS;
kandidat, ki je končal visokošolski strokovni študijski program in študijski program za
pridobitev specializacije s strokovnih področij naravoslovja, ki se mu ob vpisu prizna do 18
ECTS.

V primeru omejitve vpisa bodo vsi kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega
študija (vključno z oceno diplome oz. zaključne seminarske naloge, če jo je program
predhodnega študija predvideval). Kandidati bodo rangirani glede na svoje povprečne ocene in
izbrani glede na število prostih vpisnih mest.
Določbe o prehodih med programi
Po Merilih za prehode se lahko v enopredmetni nepedagoški študijski program 2. stopnje
Medkulturna germanistika vpišejo študenti študijskih programov 2. stopnje s področja nemški
jezik s književnostjo (germanistično, prevajalsko, (med)kulturno usmerjeni študiji)), humanistika
in družboslovje ter naravoslovje, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu
prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna
komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 20 za redni študij in 10 za izredni študij
(minimalno število za izvedbo izrednega študija je 7)
Predvideno število vpisnih mest po Merilih za prehode: 5 za redni študij
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 3 za redni in 3 za izredni študij
5. MEDKULTURNA GERMANISTIKA (dvopredmetni nepedagoški)
V študijski program 2. stopnje Medkulturna germanistika se lahko vpiše:
— kdor je končal študijski program 1. stopnje s področja nemščine;
— kdor je končal študijski program 1. stopnje s strokovnih področij humanistike in družboslovja,
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v skupnem obsegu 12 ECTS: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica
– Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in
mediji (3 ECTS);
— kdor je končal študijski program 1. stopnje s strokovnih področij naravoslovja, če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v
skupnem obsegu 15 ECTS: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica –
Skladnja (3 ECTS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in
mediji (3 ECTS), Sodobna književnost – besedilna analiza (3 ECTS);
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s
strokovnega področja nemščine;
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih
področij humanistike in družboslovja, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS: Nemška slovnica Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica - Besedotvorje
(3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS);
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—

—
—

—

—
—

—

kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih
področij naravoslovja, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti,
bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 15 ECTS: Nemška slovnica – Oblikoslovje
(3 ECTS), Nemška slovnica – Skladnja (3 ECTS), Nemška slovnica - Besedotvorje (3 ECTS),
Literarnozvrstne tradicije in mediji(3 ECTS), Sodobna književnost – besedilna analiza (3
ECTS);
diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s področja
nemščine, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna praviloma 60 ECTS (na vsaki polovici
dvopredmetnega programa 30 ECTS);
diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s strokovnih
področij humanistike in družboslovja, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna do 21 ECTS
na predlaganem delu dvopredmetnega programa in določeno število na drugem delu
dvopredmetnega programa;
diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s strokovnih
področij naravoslovja, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna do 18 ECTS na
predlaganem delu dvopredmetnega programa in določeno število na drugem delu
dvopredmetnega programa;
kandidat, ki je končal visokošolski strokovni študijski program in študijski program za
pridobitev specializacije iz strokovnih področij nemščine, ki se mu ob vpisu prizna praviloma
60 ECTS (na vsaki polovici dvopredmetnega programa 30 ECTS);
kandidat, ki je končal visokošolski strokovni študijski program in študijski program za
pridobitev specializacije iz strokovnih področij (humanistika, družboslovje), ki se mu ob
vpisu prizna do 21 ECTS na predlaganem delu dvopredmetnega programa in določeno število
na drugem delu dvopredmetnega programa;
kandidat, ki je končal visokošolski strokovni študijski program in študijski program za
pridobitev specializacije s strokovnih področij naravoslovja, ki se mu ob vpisu prizna do 18
ECTS na predlaganem delu dvopredmetnega programa in določeno število na drugem delu
dvopredmetnega programa.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini in opravi vse v
tej točki navedene študijske obveznosti.
V primeru omejitve vpisa bodo vsi kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega
študija (vključno z oceno diplome oz. zaključne seminarske naloge, če jo je program
predhodnega študija predvideval). Kandidati bodo rangirani glede na svoje povprečne ocene in
izbrani glede na število prostih vpisnih mest.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15 za redni študij in 7 za izredni študij
(minimalno število za izvedbo izrednega študija je 7)
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 2 za redni in 2 za izredni študij
6. NEMŠČINA KOT TUJI JEZIK (dvopredmetni pedagoški)
V študijski program 2. stopnje Nemščina kot tuji jezik se lahko vpiše:
— kdor je končal študijski program 1. stopnje s področja nemščine;
— kdor je končal študijski program 1. stopnje s strokovnih področij humanistike in družboslovja,
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v skupnem obsegu 12 ECTS: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica
– Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in
mediji (3 ECTS);
— kdor je končal študijski program 1. stopnje s strokovnih področij naravoslovja, če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v
skupnem obsegu 15 ECTS: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica –
Skladnja (3 ECTS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in
mediji(3 ECTS), Sodobna književnost – besedilna analiza (3 ECTS);
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s
strokovnega področja nemščine;
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—

—

—
—

—

—
—

—

kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih
področij humanistike in družboslovja, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS: Nemška slovnica Oblikoslovje
(3 ECTS), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica - Besedotvorje (3 ECTS),
Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS);
kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih
področij naravoslovja, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti,
bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 15 ECTS: Nemška slovnica – Oblikoslovje
(3 ECTS), Nemška slovnica – Skladnja (3 ECTS), Nemška slovnica - Besedotvorje (3 ECTS),
Literarnozvrstne tradicije in mediji(3 ECTS), Sodobna književnost – besedilna analiza (3
ECTS);
diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s področja
nemščine, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna praviloma 60 ECTS (na vsaki polovici
dvopredmetnega programa 30 ECTS);
diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s strokovnih
področij humanistike in družboslovja, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna do 21 ECTS
na predlaganem delu dvopredmetnega programa in določeno število na drugem delu
dvopredmetnega programa;
diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s strokovnih
področij naravoslovja, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna do 18 ECTS na
predlaganem delu dvopredmetnega programa in določeno število na drugem delu
dvopredmetnega programa;
kandidat, ki je končal visokošolski strokovni študijski program in študijski program za
pridobitev specializacije iz strokovnih področij nemščine, ki se mu ob vpisu prizna praviloma
60 ECTS (na vsaki polovici dvopredmetnega programa 30 ECTS);
kandidat, ki je končal visokošolski strokovni študijski program in študijski program za
pridobitev specializacije iz strokovnih področij, humanistika, družboslovje, ki se mu ob vpisu
prizna do 21 ECTS na predlaganem delu dvopredmetnega programa in določeno število na
drugem delu dvopredmetnega programa;
kandidat, ki je končal visokošolski strokovni študijski program in študijski program za
pridobitev specializacije s strokovnih področij naravoslovja, ki se mu ob vpisu prizna do 18
ECTS na predlaganem delu dvopredmetnega programa in določeno število na drugem delu
dvopredmetnega programa.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini in opravi vse v
tej točki navedene študijske obveznosti.
V primeru omejitve vpisa bodo vsi kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega
študija (vključno z oceno diplome oz. zaključne seminarske naloge, če jo je program
predhodnega študija predvideval). Kandidati bodo rangirani glede na svoje povprečne ocene in
izbrani glede na število prostih vpisnih mest.
Določbe o prehodih med programi
Po Merilih za prehode se lahko v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Nemščina
kot tuji jezik vpišejo študenti študijskih programov 2. stopnje s področja nemški jezik s
književnostjo (germanistično, prevajalsko, (med)kulturno usmerjeni študiji)), humanistika in
družboslovje ter naravoslovje, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu
prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna
komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
Ta študijski program je možno vezati tudi z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi programi.
V primeru tovrstne vezave mora študent opraviti oz. pridobiti večje število ECTS, in sicer 14
ECTS.
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Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 25 za redni študij, od tega 5 za redni
študij - povezava s FNM UM, 10 za izredni študij (minimalno število za izvedbo izrednega
študija je 7)
Predvideno število vpisnih mest po Merilih za prehode: 5 za redni študij
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 3 za redni in 3 za izredni študij
7. POUČEVANJE ANGLEŠČINE (dvopredmetni pedagoški)
V dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Poučevanje angleščine se lahko vpiše:
— kdor je končal študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS s področja angleškega
jezika in književnosti;
— kdor je končal študijski program prve stopnje z vseh drugih strokovnih področij, če pred
vpisom opravi obveznosti v obsegu 5–30 ECTS, bistvene za nadaljevanje študija: Funkcionalna
pismenost v angleščini, Angleški jezik - oblikoslovje in Angleška književnost do obdobja
razsvetljenstva ter druge obveznosti, ki jih glede na profil kandidata določi Oddelek za
anglistiko in amerikanistiko;
— diplomant univerzitetnih študijskih programov s področja angleškega jezika in književnosti,
sprejetih pred 11. 6. 2004, ki se mu praviloma prizna 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na
drugem delu dvopredmetnega programa.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini in aktivno
obvlada angleški jezik na stopnji C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira (Common European
Framework of Reference).
Vloge kandidatov, ki se vpisujejo po tretji alineji, obravnava Oddelek za anglistiko in
amerikanistiko, ki določi obseg in vrsto študijskih obveznosti, ki se priznajo, ter obseg in vrsto
manjkajočih obveznosti. Komisija za študijske zadeve na podlagi sklepa Oddelka za anglistiko in
amerikanistiko, izda sklep kandidatu.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, izbrani v
skladu z 41. členom ZVIS, kar pomeni, da se bo pri izbiri kandidatov v magistrski študijski
program upošteval uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena študija, ocena diplomske
naloge oziroma diplomske seminarske naloge, če jo je program na predhodnem študiju
predvideval).
Določbe o prehodih med programi
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 2. stopnje Poučevanje angleščine vpišejo
študenti študijskih programov 2. stopnje s področja angleškega jezika in književnosti, ki ob
zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih
za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti
(ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
Ta študijski program je možno vezati tudi z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi programi.
V primeru tovrstne vezave mora študent opraviti oz. pridobiti večje število ECTS, in sicer 15
ECTS.
Način študija: redni in izredni
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Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 37 za redni študij, od tega 5 za redni
študij – povezava s FNM in 15 za izredni študij (minimalno število za izvedbo izrednega študija
je 7)
Predvideno število vpisnih mest po Merilih za prehode: 1 za redni študij
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 3 za redni študij
8. ANGLISTIKA (dvopredmetni nepedagoški)
V študijski program druge stopnje Anglistika se lahko vpiše:
— kdor je končal študijski program 1. stopnje s področja angleškega jezika in književnosti;
— kdor je končal študijski program prve stopnje z vseh drugih strokovnih področij, če pred
vpisom opravi obveznosti v obsegu 10–60 ECTS, bistvene za nadaljevanje študija:
Funkcionalna pismenost v angleščini, Angleški jezik - oblikoslovje in Angleška književnost do
obdobja razsvetljenstva ter druge obveznosti, ki jih glede na profil kandidata določi Oddelek
za anglistiko in amerikanistiko;
— diplomant univerzitetnih študijskih programov s področja angleškega jezika in književnosti,
sprejetih pred 11. 6. 2004, ki se mu praviloma prizna 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na
drugem delu dvopredmetnega programa.
V primeru omejitve vpisa se pri izboru kandidatov upošteva povprečna ocena prvostopenjskega
študija. Povprečna ocena študija je aritmetična sredina ocen posameznih predmetov in
diplomskega dela, če je slednje predvideno na predhodnem študijskem programu.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 2 za redni študij
9. MADŽARSKI JEZIK S KNJIŽEVNOSTJO (dvopredmetni pedagoški)
V študijski program 2. stopnje Madžarski jezik s književnostjo se lahko vpiše:
— kdor je končal študijski program 1. stopnje s strokovnega področja madžarskega jezikoslovja
in literarnih ved;
— kdor je končal študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij (humanistične in
družboslovne vede), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti v
obsegu 5–30 ECTS ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega programa. Bistvene
obveznosti za nadaljevanje študija so: Teorija književnosti (3 ECTS), Stilni in idejni tokovi v
madžarski književnosti do romantike (3 ECTS), Izbrana poglavja iz madžarske književnosti 19.
stoletja (3 ECTS), Interpretacije izbranih del madžarske moderne (3 ECTS), Pravopisna in
pravorečna norma v madžarščini (3 ECTS), Zgodovina madžarskega knjižnega jezika (3ECTS),
Oblikoslovje madžarskega jezika (3 ECTS), Skladnja (3 ECTS), Besediloslovje in pragmatika (3
ECTS);
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih
strokovnih področij (področje madžarskega jezikoslovja in literarnih ved);
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih
strokovnih področij (humanistične in družboslovne vede), če je pred vpisom v študijski
program opravil študijske obveznosti v obsegu 10–60 ECTS ter ustrezno število na drugem
delu dvopredmetnega programa. Bistvene obveznosti za nadaljevanje študija so: Teorija
književnosti (3 ECTS), Stilni in idejni tokovi v madžarski književnosti do romantike (3 ECTS),
Izbrana poglavja iz madžarske književnosti 19. stoletja (3 ECTS), Interpretacije izbranih del
madžarske moderne (3 ECTS), Pravopisna in pravorečna norma v madžarščini (3 ECTS),
Zgodovina madžarskega knjižnega jezika (3ECTS), Oblikoslovje madžarskega jezika (3 ECTS),
Skladnja (3 ECTS), Besediloslovje in pragmatika (3 ECTS);
— diplomant univerzitetnih študijskih programov z ustreznih področij (področje madžarskega
jezikoslovja in literarnih ved), sprejetih pred 11. 6. 2004; prizna se mu praviloma 30 ECTS
ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa;
— diplomant visokošolskih strokovnih študijskih programov z ustreznih področij (področje
madžarskega jezikoslovja in literarnih ved), sprejetih pred 11. 6. 2004, ki je končal tudi
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program za pridobitev specializacije; prizna se mu praviloma 30 ECTS ter ustrezno število na
drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini in aktivno
obvlada madžarski jezik.
V primeru omejitve vpisa bodo vsi kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija (70 %) in
diplomskega dela (30 %).
Vloge kandidatov bo obravnaval Oddelek za madžarski jezik, ki določi obseg in vrsto študijskih
obveznosti, ki se priznajo, ter obseg in vrsto manjkajočih obveznosti. Komisija za študijske
zadeve na podlagi sklepa Oddelka za madžarski jezik, izda sklep kandidatu.
Ta študijski program je možno vezati tudi z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi programi.
V primeru tovrstne vezave mora študent opraviti oz. pridobiti večje število ECTS, in sicer 18
ECTS.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 4 za redni študij od tega 1 za redni študij –
povezava s FNM ; 3 za izredni študij (minimalno število za izvedbo izrednega študija je 2)
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 1 za redni in 1 za izredni študij
10. PREVAJANJE IN TOLMAČENJE (enopredmetni nepedagoški)
V enopredmetni študijski program druge stopnje Prevajanje in tolmačenje se lahko vpiše:
— kdor je končal dvopredmetni študijski program prve stopnje s strokovnega področja
Medjezikovne študije angleščina/nemščina/madžarščina;
— kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program prve stopnje s področja
nemškega, angleškega ali madžarskega jezika, če je pred vpisom opravil študijske
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; obveznosti, ki jih mora kandidat še
opraviti, konkretno določi oddelek glede na specifiko predznanja in obsegajo od 10 do največ
30 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih
za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program (Lektorat iz
prevajanja 2 (3 ECTS), Lektorat iz prevajanja 3 (3 ECTS), Lektorat iz prevajanja 1 (3 ECTS),
Uvod v simultano in konsekutivno tolmačenje (3 ECTS));
— kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (družboslovnih in
humanističnih ter naravoslovnih in tehničnih ved), če je pred vpisom opravil študijske
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; obveznosti, ki jih mora kandidat še
opraviti, konkretno določi oddelek glede na specifiko predznanja in obsegajo od 10 do največ
60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih
za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program (Lektorat iz
prevajanja 2 (3 ECTS), Lektorat iz prevajanja 3 (3 ECTS), Lektorat iz prevajanja 1 (3 ECTS),
Uvod v simultano in konsekutivno tolmačenje (3 ECTS));
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja
angleškega, nemškega in madžarskega jezika;
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih
strokovnih področij (družboslovnih in humanističnih ter naravoslovnih in tehničnih ved), če je
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; obveznosti,
ki jih mora kandidat še opraviti, konkretno določi oddelek glede na specifiko predznanja in
obsegajo od 9 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na
prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v
študijski program (Lektorat iz prevajanja 2 (3 ECTS), Lektorat iz prevajanja 3 (3 ECTS),
Lektorat iz prevajanja 1 (3 ECTS), Uvod v simultano in konsekutivno tolmačenje (3 ECTS));
— diplomant univerzitetnih študijskih programov z ustreznih jezikoslovnih področij, sprejetih
pred 11. 6. 2004; prizna se mu praviloma 60 ECTS;
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—

diplomant visokošolskih strokovnih študijskih programov z ustreznih jezikoslovnih področij,
sprejetih pred 11. 6. 2004, ki je končal tudi program za pridobitev specializacije; prizna se
mu praviloma 60 ECTS.

Pri izbiri kandidatov za vpis na posamezne možne študijske smeri v magistrski študijski program
2. stopnje Prevajanje in tolmačenje se upoštevajo naslednja merila:
1) uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega dela) v deležu 50 %,
2) glede na izbrano smer pa še uspeh pri posameznih, s študijskim programom določenih
predmetih oziroma predmetnih področjih prve stopnje oziroma pri izbirnem izpitu,
določenem s študijskim programom v deležu 50 %, in sicer:
a) Smer: Tolmačenje/Tolmačenje
povprečne ocene pri predmetu Uvod v simultano in konsekutivno tolmačenje na obeh
izbranih jezikovnih smereh.
b) Smer: Prevajanje/Prevajanje
povprečne ocene pri predmetu Lektorat iz prevajanja 3 na obeh izbranih jezikovnih
smereh.
c) Smer: Prevajanje/Tolmačenje
povprečne ocene pri predmetih Lektorat iz prevajanja 3 in Uvod v simultano in
konsekutivno tolmačenje na izbranih jezikovnih smereh.
Vloge kandidatov, ki se vpisujejo po točki 2, obravnava Oddelek za prevodoslovje, ki določi obseg
in vrsto študijskih obveznosti, ki se priznajo, ter obseg in vrsto manjkajočih obveznosti.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini in obvlada
slovenski jezik na nivoju naravnega govorca oz. na stopnji B2.
V primeru omejitve vpisa se pri izboru kandidatov upošteva povprečna ocena prvostopenjskega
študija. Povprečna ocena študija je aritmetična sredina ocen posameznih predmetov in
diplomskega dela, če je slednje predvideno v predhodnem študijskem programu.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 25 za redni študij, in sicer glede na
posamezne smeri in jezikovne usmeritve:
— Prevajanje - angleščina in Prevajanje - nemščina: 11
— Prevajanje - angleščina in Prevajanje - madžarščina 1
— Prevajanje - nemščina in Prevajanje - madžarščina: 1
— Prevajanje - angleščina in Tolmačenje - angleščina: 3
— Prevajanje - nemščina in Tolmačenje - nemščina: 3
— Prevajanje - madžarščina in Tolmačenje - madžarščina: 2
— Tolmačenje - angleščina in Tolmačenje - nemščina: 2
— Tolmačenje - angleščina in Tolmačenje - madžarščina 1
— Tolmačenje - nemščina in Tolmačenje - madžarščina: 1
V primeru nezasedenih mest na katerikoli vezavi po prvem razvrščanju kandidatov se za enako
število lahko poveča število vpisnih mest na drugih vezavah. Pri tem na posamezni jezikovni
usmeritvi na smeri Tolmačenje najvišje število vpisanih kandidatov ne presega 8, na smeri
Prevajanje pa 15.

11. SOCIOLOGIJA (enopredmetni nepedagoški)
V študijski program 2. stopnje Sociologija se lahko vpiše:
— kdor je končal študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij (sociologija);
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—

kdor je končal študijski program 1. stopnje z drugih področij družboslovja in humanistike, če
je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti v obsegu 10–60 ECTS, ki so
bistvene za nadaljevanje študija: Obča sociologija I (6 ECTS), Obča sociologija II (6 ECTS) in
Sociološka metodologija (6 ECTS);
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 z ustreznih
strokovnih področij (sociologija);
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih
področij družboslovja in humanistike, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti v obsegu 10–60 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Obča sociologija I (6
ECTS), Obča sociologija II (6 ECTS) in Sociološka metodologija (6 ECTS);
— diplomant univerzitetnih študijskih programov z ustreznih področij (sociologija), sprejetih
pred 11. 6. 2004; prizna se mu praviloma 60 ECTS;
— diplomant visokošolskih strokovnih študijskih programov z ustreznih področij (sociologija),
sprejetih pred 11. 6. 2004, ki je končal tudi program za pridobitev specializacije; prizna se
mu praviloma 60 ECTS.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, izbrani v skladu z 41. čl.
ZVIS, kar pomeni, da se bo pri izbiri kandidatov v magistrski študijski program upošteval uspeh
pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena študija, vključno z oceno diplomske naloge oz.
diplomske seminarske naloge, če jo je predhodni študijski program predvideval).
Določbe o prehodih med programi
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 2. stopnje Sociologija vpišejo študenti
študijskih programov 2. stopnje s področja družboslovja ali humanistike, ki ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot
obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega
študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih
morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 30 za redni študij in 20 za izredni študij
(minimalno število za izvedbo izrednega študija je 15)
Predvideno število vpisnih mest po Merilih za prehode: 5 za redni študij
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 3 za redni in 2 za izredni študij
12. SOCIOLOGIJA (dvopredmetni pedagoški)
V študijski program 2. stopnje Sociologija se lahko vpiše:
— kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program 1. stopnje z ustreznih
strokovnih področij (sociologija);
— kdor je končal študijski program 1. stopnje z drugih področij družboslovja in humanistike, če
je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti v obsegu 5–30 ECTS ter
ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa, ki so bistvene za
nadaljevanje študija: Obča sociologija (5 ECTS), Sociološka metodologija (6 ECTS), Socialna
antropologija (5 ECTS);
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih
strokovnih področij (sociologija);
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih
področij družboslovja in humanistike, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti v obsegu 10–60 ECTS ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega
študijskega programa, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Obča sociologija (5 ECTS),
Sociološka metodologija (6 ECTS), Socialna antropologija (5 ECTS);
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—
—

diplomant univerzitetnih študijskih programov z ustreznih področij (sociologija), sprejetih
pred 11. 6. 2004; prizna se mu praviloma 30 ECTS ter ustrezno število na drugem delu
dvopredmetnega študijskega programa;
diplomant visokošolskih strokovnih študijskih programov z ustreznih področij (sociologja),
sprejetih pred 11. 6. 2004, ki je končal tudi program za pridobitev specializacije; prizna se
mu praviloma 30 ECTS ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega
programa.

Vloge kandidatov bo obravnaval Oddelek za sociologijo, ki določi obseg in vrsto študijskih
obveznosti, ki se priznajo, ter obseg in vrsto manjkajočih obveznosti. Komisija za študijske
zadeve na podlagi sklepa Oddelka za sociologijo, izda sklep kandidatu.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, izbrani v skladu z 41. čl.
ZVIS, kar pomeni, da se bo pri izbiri kandidatov v magistrski študijski program upošteval uspeh
pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena študija, vključno z oceno diplomske naloge oz.
diplomske seminarske naloge, če jo je predhodni študijski program predvideval).
Določbe o prehodih med programi
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 2. stopnje Sociologija vpišejo študenti
študijskih programov 2. stopnje s področja sociologije, ki ob zaključku študija zagotavljajo
pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne
predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega
programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo
opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.

Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 30 za redni in 20 za izredni študij
(minimalno število za izvedbo izrednega študija je 10)
Predvideno število vpisnih mest po Merilih za prehode: 5 za redni študij
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 3 za redni in 2 za izredni študij
13. FILOZOFIJA (dvopredmetni pedagoški)
V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Filozofija se lahko vpiše:
— kdor je končal študijski program 1. stopnje iz filozofije;
— kdor je končal študijski program 1. stopnje z vseh drugih strokovnih področij, če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti v obsegu 5-30 ECTS ter ustrezno
število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa, ki so bistvene za nadaljevanje
študija: Zgodovina filozofije I, II ali III, Epistemologija ali Ontologija, Kritično mišljenje z
osnovami argumentacije ali Logika in Etika ali Estetika;
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih
strokovnih področij (filozofija);
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh
drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti
v obsegu 5-30 ECTS ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega
programa, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Zgodovina filozofije I, II ali III,
Epistemologija ali Ontologija, Kritično mišljenje z osnovami argumentacije ali Logika in Etika
ali Estetika;
— diplomant univerzitetnih študijskih programov z ustreznih področij (filozofija), sprejetih pred
11. 6. 2004; prizna se mu praviloma 30 ECTS ter ustrezno število na drugem delu
dvopredmetnega študijskega programa;
— diplomant visokošolskih strokovnih študijskih programov z ustreznih področij (filozofija),
sprejetih pred 11. 6. 2004, ki je končal tudi program za pridobitev specializacije; prizna se
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mu praviloma 30 ECTS ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega
programa.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, izbrani v
skladu z 41. členom ZVIS, kar pomeni, da se bo pri izbiri kandidatov v magistrski študijski
program upošteval uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena študija, vključno z oceno
diplomske naloge oziroma diplomske seminarske naloge, če jo je predhodni študijski program
predvideval).
Določbe o prehodih med programi
Po Merilih za prehode se lahko v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Filozofija
vpišejo študenti študijskih programov 2. stopnje s področja filozofije, ki ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot
obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega
študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih
morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
Ta študijski program je možno vezati tudi z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi programi.
V primeru tovrstne vezave mora študent opraviti oz. pridobiti večje število ECTS, in sicer 19
ECTS.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 10 za redni in 5 za izredni študij
(minimalno število za izvedbo izrednega študija je 5)
Predvideno število vpisnih mest po Merilih za prehode: 2 za redni študij
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 2 za redni študij
14. FILOZOFIJA (dvopredmetni nepedagoški)
V dvopredmetni nepedagoški študijski program 2. stopnje Filozofija se lahko vpiše:
— kdor je končal študijski program 1. stopnje iz filozofije;
— kdor je končal študijski program 1. stopnje z vseh drugih strokovnih področij, če je pred
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti v obsegu 5-30 ECTS ter ustrezno
število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa, ki so bistvene za nadaljevanje
študija: dodatne študijske obveznosti določi Študijska komisija na predlog Oddelka za
filozofijo, ki bo natančno določil obveznosti glede na vrsto študijskega programa. To pomeni,
da bo vloge obravnaval individualno. Študent mora 10 kreditnih točk nabrati iz naslednjih
predmetnih področij: zgodovina filozofije, epistemologija, ontologija, kritično mišljenje ali
logika (izbirno), etika ali estetika (izbirno). Med temi področji mora izbrati dve;
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih
strokovnih področij (filozofija);
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh
drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti
v obsegu 5-30 ECTS ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega
programa, ki so bistvene za nadaljevanje študija: dodatne študijske obveznosti določi
Študijska komisija na predlog Oddelka za filozofijo, ki bo natančno določil obveznosti glede
na vrsto študijskega programa. To pomeni, da bo vloge obravnaval individualno. Študent
mora 10 kreditnih točk nabrati iz naslednjih predmetnih področij: zgodovina filozofije,
epistemologija, ontologija, kritično mišljenje ali logika (izbirno), etika ali estetika (izbirno).
Med temi področji mora izbrati dve;
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—
—

diplomant univerzitetnih študijskih programov z ustreznih področij (filozofija), sprejetih pred
11. 6. 2004; prizna se mu praviloma 30 ECTS ter ustrezno število na drugem delu
dvopredmetnega študijskega programa;
diplomant visokošolskih strokovnih študijskih programov z ustreznih področij (filozofija),
sprejetih pred 11. 6. 2004, ki je končal tudi program za pridobitev specializacije; prizna se
mu praviloma 30 ECTS ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega
programa.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, izbrani v
skladu z 41. členom ZVIS, kar pomeni, da se pri izbiri kandidatov v magistrski študijski program
upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena študija, vključno z oceno diplomske
naloge oziroma diplomske seminarske naloge, če jo je predhodni študijski program predvideval).
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 5
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 2 za redni študij
15. PSIHOLOGIJA (enopredmetni nepedagoški)
V študijski program druge stopnje Psihologije se lahko vpiše:
— kdor je končal študijski program prve stopnje s področja psihologije;
— kdor je končal prvostopenjski študijski program z ustreznih strokovnih področij (npr.
biopsihologija, socialno delo, pedagogika in andragogika, socialna pedagogika, študijski
programi s področja specialnih pedagogik in drugi študijski programi, v katerih je zastopanih
vsaj 40 ECTS psiholoških vsebin), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Kandidat z
zaključenim sorodnim študijskim programom mora v celoti opraviti študijske obveznosti pri
naslednjih predmetih iz akreditiranega programa prve stopnje Psihologija (Filozofska
fakulteta Univerza v Mariboru): Zaznavni procesi (5 ECTS), Višji spoznavni procesi (6 ECTS),
Motivacija in emocije (4 ECTS), Psihometrija (7 ECTS), Klinična psihologija (7 ECTS) in
Psihologija v organizacijah (7 ECTS); kandidat lahko 40 ECTS psiholoških vsebin pridobi tudi v
okviru drugih oblik formalnega in neformalnega izobraževanja.
— diplomant univerzitetnih študijskih programov z ustreznih področij (npr. socialno delo,
pedagogika in andragogika, socialna pedagogika, študijski programi s področja specialnih
pedagogik in drugi študijski programi, v katerih je zastopanih vsaj 40 ECTS psiholoških
vsebin), sprejetih pred 11. 6. 2004; prizna se mu praviloma 60 ECTS; kandidat lahko 40 ECTS
psiholoških vsebin pridobi tudi v okviru drugih oblik formalnega in neformalnega
izobraževanja;
— diplomant visokošolskih strokovnih študijskih programov z ustreznih področij, sprejetih pred
11. 6. 2004, ki je končal tudi program za pridobitev specializacije; prizna se mu praviloma 60
ECTS.
V primeru omejitve vpisa bodo vsi kandidati izbrani glede na povprečno oceno študijskega
programa prve stopnje (vključno z oceno diplome ali ekvivalentnega zaključnega dela, če jo je
predhodni študijski program predvideval). Pri tem se kandidatom z nepsiholoških programov v
povprečje štejejo tudi ocene diferencialnih izpitov.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 45 za redni in 20 za izredni študij
(minimalno število za izvedbo izrednega študija je 15)

16. PEDAGOGIKA (enopredmetni)
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V študijski program 2. stopnje Pedagogika (enopredmetni) se lahko vpiše kandidat, ki je
zaključil:
— študijski program 1. stopnje z ustreznega strokovnega področja: (14) izobraževalne vede in
izobraževanje učiteljev;
— študijski program 1. stopnje z vseh drugih strokovnih področij, ki mora pred vpisom opraviti
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 23 ECTS, in sicer:
Metodologija pedagoškega raziskovanja (7 ECTS),
Uvod v pedagogiko (4 ECTS),
Zgodovina pedagogike (6 ECTS),
Osnove didaktike (6 ECTS).
Kandidati lahko te obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
— visokošolski strokovni študijski program »Vzgojitelj predšolskih otrok«, sprejet pred 11. 6.
2004;
— visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih
področij, ki mora pred vpisom opraviti obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v
obsegu 23 ECTS:
Metodologija pedagoškega raziskovanja (7 ECTS),
Uvod v pedagogiko (4 ECTS),
Zgodovina pedagogike (6 ECTS),
Osnove didaktike (6 ECTS).
Kandidati lahko te obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
— univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih področij (14 izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, ki se mu ob vpisu prizna praviloma 60 ECTS;
— visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 ter specialistični študijski
program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja (14 - izobraževalne
vede in izobraževanje učiteljev), ki se mu ob vpisu prizna praviloma 60 ECTS.
Vloge kandidatov bo obravnaval Oddelek pedagogiko, ki določi obseg in vrsto študijskih
obveznosti, ki se priznajo, ter obseg in vrsto manjkajočih obveznosti. Komisija za študijske
zadeve na podlagi sklepa Oddelka pedagogiko, izda sklep kandidatu.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa bodo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, izbrani v
skladu z 41. členom ZVIS, kar pomeni, da se bo pri izbiri kandidatov v magistrski študijski
program upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena študija, vključno z oceno
diplomske naloge oziroma diplomske seminarske naloge, če jo je program 1. stopnje
predvideval).
Določbe o prehodih med programi
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 2. stopnje Pedagogika vpišejo študenti
študijskih programov 2. stopnje s področja (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, ki
ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po
kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih
obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 20 za redni in 20 za izredni študij
(minimalno število za izvedbo izrednega študija je 7)
Predvideno število vpisnih mest za vpis po Merilih za prehode: 3 za redni študij
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 3 za redni in 2 za izredni študij
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17. PEDAGOGIKA (dvopredmetni)
V študijski program 2. stopnje Pedagogika se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
— študijski program 1. stopnje z ustreznega strokovnega področja: (14) izobraževalne vede in
izobraževanje učiteljev;
— študijski program 1. stopnje z vseh drugih strokovnih področij, ki mora pred vpisom opraviti
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 23 ECTS, in sicer:
Metodologija pedagoškega raziskovanja (7 ECTS),
Uvod v pedagogiko (4 ECTS),
Zgodovina pedagogike (6 ECTS),
Osnove didaktike (6 ECTS).
Kandidati lahko te obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
— visokošolski strokovni študijski program »Vzgojitelj predšolskih otrok«, sprejet pred 11. 6.
2004;
— visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih
področij, ki mora pred vpisom opraviti obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v
obsegu 23 ECTS:
Metodologija pedagoškega raziskovanja (7 ECTS),
Uvod v pedagogiko (4 ECTS),
Zgodovina pedagogike (6 ECTS),
Osnove didaktike (6 ECTS).
Kandidati lahko te obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
— univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih področij (14 izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, ki se mu ob vpisu prizna praviloma 30 ECTS
ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa;
— visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 ter specialistični študijski
program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja (14 - izobraževalne
vede in izobraževanje učiteljev), ki se mu ob vpisu prizna praviloma 30 ECTS, ter ustrezno
število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.
Vloge kandidatov bo obravnaval Oddelek pedagogiko, ki določi obseg in vrsto študijskih
obveznosti, ki se priznajo, ter obseg in vrsto manjkajočih obveznosti. Komisija za študijske
zadeve na podlagi sklepa Oddelka pedagogiko, izda sklep kandidatu.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa bodo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, izbrani v
skladu z 41. členom ZVIS, kar pomeni, da se bo pri izbiri kandidatov v magistrski študijski
program upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena študija, vključno z oceno
diplomske naloge oziroma diplomske seminarske naloge, če jo je program 1. stopnje
predvideval).
Določbe o prehodih med programi
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 2. stopnje Pedagogika vpišejo študenti
študijskih programov 2. stopnje s področja (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, ki
ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po
kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih
obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
Način študija: redni in izredni
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Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 45 za redni in 20 za izredni študij
(minimalno število za izvedbo izrednega študija je 15)
Predvideno število vpisnih mest za vpis po Merilih za prehode: 4 za redni študij
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 4 za redni in 2 za izredni študij
18. GEOGRAFIJA (dvopredmetni pedagoški)
V dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Geografija se lahko vpiše:
— kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS s področja
geografije;
— kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS s področja drugih
družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved, če je pred vpisom opravil študijske
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija na dvopredmetnem pedagoškem
študijskem programu druge stopnje Geografija. Te obveznosti obsegajo do 15 ECTS, kandidat
pa jih doseže z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v magistrski študijski
program. Diferencialni izpiti se kandidatu določijo individualno, izberejo pa se iz nabora
študijskih predmetov: Klimatogeografija - 5 ECTS, Geografija prebivalstva - 5 ECTS,
Ekonomska geografija - 7 ECTS, Geografija slovenskih pokrajin - 4 ECTS, Kartografija in GIS 5 ECTS;
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program s področij družboslovnih,
humanističnih in naravoslovnih ved, sprejet pred 11. 6. 2004, če je pred vpisom opravil
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija na dvopredmetnem pedagoškem
študijskem programu druge stopnje Geografija. Te obveznosti obsegajo 5-30 ECTS, kandidat
pa jih doseže z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v magistrski študijski
program. Diferencialni izpiti se kandidatu določijo individualno, izberejo pa se iz nabora
študijskih predmetov: Klimatogeografija - 5 ECTS, Geomorfologija - 4 ECTS, Geografija
prebivalstva - 5 ECTS, Ekonomska geografija - 7 ECTS, Geografija slovenskih pokrajin - 4
ECTS, Kartografija in GIS - 5 ECTS;
— diplomant univerzitetnega študijskega programa s področja geografije, sprejetega pred 11.
6. 2004, ki se mu ob vpisu v študijski program prizna praviloma 30 ECTS;
— diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004, ki je končal
študijski program s področja humanističnih, družboslovnih ali naravoslovnih ved. Kandidatu
se prizna praviloma 30 ECTS.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Vloge kandidatov iz 2. in 3. točke obravnava Oddelek za geografijo, ki določi obseg in vrsto
študijskih obveznosti, ki se priznajo, ter obseg in vrsto manjkajočih obveznosti (diferencialnih
izpitov). Komisija za študijske zadeve FF UM na podlagi sklepa Oddelka za geografijo izda
kandidatu sklep.
V primeru omejitve vpisa bodo vsi kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija (70 %) in
diplomske naloge oz. diplomske seminarske naloge (30 %), če jo je predhodni študijski program
predvideval.
Določbe o prehodih med programi
Prehod je mogoč tudi za študente iz drugih študijskih programov 2. stopnje z naslednjih
študijskih področij: humanistika, družboslovne in naravoslovne vede.
Pri tem se upoštevajo naslednja merila: izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število
razpoložljivih mest.
Ob tem se ugotavljajo študijske obveznosti, ki jih je študent opravil na predhodnem študiju in se
mu lahko v celoti ali delno priznajo. Študent predloži uradni izpis iz dosedanjega študijskega
programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu. Študentu se na predlog
nosilcev posameznih predmetov v ustreznem številu ECTS priznajo obveznosti, ki jih je opravil na
drugem programu, če se le-te po vsebini in obsegu ujemajo z vsebino in obsegom posameznih
predmetov dvopredmetnega študijskega programa Geografija. Pristojna komisija članice
študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu. Ko študent opravi določene obveznosti, lahko magistrira v novem programu.
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V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
Ta študijski program je možno vezati tudi z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi programi.
V primeru tovrstne vezave mora študent opraviti oz. pridobiti večje število ECTS, in sicer 18
ECTS.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 35 za redni študij, od tega 4 za redni
študij – povezava s FNM in 15 za izredni študij (minimalno število za izvedbo izrednega študija
je 5)
Predvideno število vpisnih mest za vpis po Merilih za prehode: 1 za redni študij študij
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 2 za redni študij
19. GEOGRAFIJA (dvopredmetni nepedagoški)
V dvopredmetni nepedagoški študijski program 2. stopnje Geografija se lahko vpiše:
— kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS s področja
geografije;
— kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS s področja drugih
družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved, če je pred vpisom opravil študijske
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija na dvopredmetnem nepedagoškem
študijskem programu Geografija. Te obveznosti obsegajo do 17 ECTS, kandidat pa jih doseže
z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v aktualni študijski program. Diferencialni
izpiti se kandidatu določijo individualno, izberejo pa se iz nabora študijskih predmetov:
Klimatogeografija - 5 ECTS, Geografija prebivalstva - 5 ECTS, Ekonomska geografija - 7 ECTS,
Geografija slovenskih pokrajin - 4 ECTS;
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program s področja drugih družboslovnih,
humanističnih in naravoslovnih ved, sprejet pred 11. 6. 2004, če je pred vpisom opravil
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija na dvopredmetnem
nepedagoškem študijskem programu druge stopnje Geografija. Te obveznosti obsegajo do 17
ECTS, kandidat pa jih doseže z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v magistrski
študijski program. Diferencialni izpiti se kandidatu določijo individualno, izberejo pa se iz
nabora študijskih predmetov: Klimatogeografija - 5 ECTS, Geomorfologija - 4 ECTS,
Geografija prebivalstva - 5 ECTS, Ekonomska geografija - 7 ECTS, Geografija slovenskih
pokrajin - 4 ECTS;
— kdor je končal univerzitetni študijski program s področja geografije, sprejet pred 11. 6.
2004, kandidatu se prizna praviloma 60 ECTS;
— kdor je končal univerzitetni študijski program s področja drugih družboslovnih, humanističnih
in naravoslovnih ved, sprejet pred 11. 6. 2004, kandidatu se prizna praviloma 30 ECTS.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.
V primeru omejitve vpisa bodo vsi kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija (70 %) in
diplomske naloge oz. diplomske seminarske naloge (30 %), če jo je predhodni študijski program
predvideval. Vezave so možne z nepedagoškimi usmeritvami.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 22 za redni in 5 za izredni študij
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 1 za redni študij
20. ZGODOVINA (enopredmetni nepedagoški)
V enopredmetni nepedagoški študijski program 2. stopnje Zgodovine se lahko vpiše kandidat, ki
je zaključil:
− študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih področja zgodovina;
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študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij (drugih družboslovnih,
humanističnih in naravoslovnih ved), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti v obsegu 10-60 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti se
kandidatu individualno določijo glede na predhodni študij in obsegajo znanja iz učnih enot:
Rimska zgodovina in slovenski prostor v antiki (5 ECTS), Zgodovina slovenskega prostora v
srednjem veku (5 ECTS), Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (5 ECTS),
Slovenska zgodovina 19. stoletja 1790 - 1914 (5 ECTS), Slovenska zgodovina 1914 – 1941 (5
ECTS), Slovenska zgodovina po letu 1941 (5 ECTS);
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja
zgodovina, ki se mu ob vpisu prizna praviloma 60 ECTS;
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (drugih
družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved), ki se mu ob vpisu prizna 10-30 ECTS;
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ter specialistični študijski
program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja zgodovina, ki se mu ob
vpisu prizna praviloma 60 ECTS;
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ter specialistični študijski
program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (drugih družboslovnih,
humanističnih in naravoslovnih ved), ki se mu ob vpisu prizna 10-20 ECTS;
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih
področij zgodovine;
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih
področij (družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved), ki mora pred vpisom opraviti
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 5-25 ECTS, in sicer lahko obveznosti
obsegajo znanja iz učnih enot: Rimska zgodovina in slovenski prostor v antiki (5 ECTS),
Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (5 ECTS), Zgodovina slovenskega prostora v
zgodnjem novem veku (5 ECTS), Slovenska zgodovina 19. stoletja 1790-1914 (5 ECTS),
Slovenska zgodovina 1914–1941 (5 ECTS), Slovenska zgodovina po letu 1941 (5 ECTS).

Vloge kandidatov, ki se vpisujejo po 2., 3., 4., 5., 6. in 8. alineji, obravnava Oddelek za
zgodovino, ki določi obseg in vrsto študijskih obveznosti, ki se priznajo, ter obseg in vrsto
manjkajočih obveznosti. Komisija za študijske zadeve Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
na podlagi sklepa Oddelka za zgodovino izda kandidatu sklep.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini, ki je
nostrificirano v RS.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa bodo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, izbrani v
skladu z 41. členom ZVIS, kar pomeni, da se bo pri izbiri kandidatov v magistrski študijski
program upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju – 70 % in diplomske naloge oz. diplomske
seminarske naloge – 30 %, če jo je predhodni študijski program predvideval.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 30 za redni in 15 za izredni študij
(minimalno število za izvedbo izrednega študija je 5)
Predvideno število vpisnih mest po Merilih za prehode: 3 za redni študij
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 2 za redni in 1 za izredni študij
21. ZGODOVINA (dvopredmetni pedagoški)
V dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Zgodovine se lahko vpiše kandidat, ki
je zaključil:
− študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij zgodovina;
− študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij (drugih družboslovnih,
humanističnih in naravoslovnih ved), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti v obsegu 5-30 ECTS ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega
študijskega programa, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti v okviru
predlaganega študijskega programa lahko obsegajo učne enote: Rimska zgodovina in slovenski
prostor v antiki (5 ECTS), Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (5 ECTS),
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Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (5 ECTS), Slovenska zgodovina 19.
stoletja 1790-1914 (5 ECTS), Slovenska zgodovina 1914–1941 (5 ECTS), Slovenska zgodovina po
letu 1941 (5 ECTS);
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja
zgodovina, ki se mu ob vpisu prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število na drugem delu
dvopredmetnega študijskega programa;
univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij
(družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved), ki se mu ob vpisu prizna 5-30 ECTS ter
ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa;
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 ter specialistični študijski
program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja zgodovina, ki se mu ob
vpisu prizna praviloma 30 ECTS;
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 ter specialistični študijski
program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (družboslovnih, humanističnih
in naravoslovnih ved), ki se mu ob vpisu prizna 5-30 ECTS ter ustrezno število na drugem delu
dvopredmetnega študijskega programa;
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih
področij zgodovine;
visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih
področij (družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved), ki mora pred vpisom opraviti
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 5-30 ECTS ter ustrezno število na
drugem delu dvopredmetnega študijskega programa. Obveznosti v okviru predlaganega
študijskega programa lahko obsegajo znanja iz učnih enot: Rimska zgodovina in slovenski
prostor v antiki (5 ECTS), Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (5 ECTS),
Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (5 ECTS), Slovenska zgodovina 19.
stoletja 1790 - 1914 (5 ECTS), Slovenska 1914 – 1941 (5 ECTS), Slovenska zgodovina po letu
1941 (5 ECTS).

Vloge kandidatov, ki se vpisujejo po točkah 2, 3, 4, 5, 6 in 8 obravnava Oddelek za zgodovino, ki
določi obseg in vrsto študijskih obveznosti, ki se priznajo, ter obseg in vrsto manjkajočih
obveznosti. Komisija za študijske zadeve Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na podlagi
sklepa Oddelka za zgodovino izda kandidatu sklep.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini, ki je
nostrificirano v RS.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa bodo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, izbrani v
skladu z 41. členom ZVIS, kar pomeni, da se bo pri izbiri kandidatov v magistrski študijski
program upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju – 70 % in diplomske naloge oz. diplomske
seminarske naloge – 30 %, če jo je predhodni študijski program predvideval.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 40 za redni in 15 za izredni študij
(minimalno število vpisnih mest za izredni študij je 5)
Predvideno število vpisnih mest po Merilih za prehode: 4 za redni študij
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 2 za redni in 1 za izredni študij
22. ZGODOVINA (dvopredmetni nepedagoški)
V dvopredmetni nepedagoški študijski program druge stopnje Zgodovine se lahko vpiše:
— kdor je končal študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij (zgodovina),
— kdor je končal študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij (drugih
družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved), če je pred vpisom v študijski program
opravil študijske obveznosti v obsegu 5-30 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija ter
ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa, ki so bistvene za
nadaljevanje študija. Obveznosti v okviru predlaganega študijskega programa lahko obsegajo
znanja iz učnih enot: Rimska zgodovina in slovenski prostor v antiki (5 ECTS), Zgodovina
slovenskega prostora v srednjem veku (5 ECTS), Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem
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—
—

—

novem veku (5 ECTS), Slovenska zgodovina 19. stoletja 1790-1914 (5 ECTS), Slovenska 1914–
1941 (5 ECTS), Slovenska zgodovina po letu 1941 (5 ECTS). Prav tako pa mora kandidat
opraviti ustrezno število obveznosti na drugem delu dvopredmetnega študijskega progama, ki
so bistvene za nadaljevanje študija;
kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih
strokovnih področij (zgodovine);
kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih
strokovnih področij (družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved), če je pred vpisom v
študijski program opravil študijske obveznosti v obsegu 5-30 ECTS, ki so bistvene za
nadaljevanje študija ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega
programa, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti v okviru predlaganega
študijskega programa lahko obsegajo znanja iz učnih enot: Rimska zgodovina in slovenski
prostor v antiki (5 ECTS), Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (5 ECTS),
Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (5 ECTS), Slovenska zgodovina 19.
stoletja 1790-1914 (5 ECTS), Slovenska 1914–1941 (5 ECTS), Slovenska zgodovina po letu 1941
(5 ECTS). Prav tako pa mora kandidat opraviti ustrezno število obveznosti na drugem delu
dvopredmetnega študijskega progama, ki so bistvene za nadaljevanje študija;
diplomant univerzitetnih študijskih programov z ustreznih področij (zgodovina), sprejetih
pred 11. 6. 2004, in diplomant visokošolskih strokovnih študijskih programov z ustreznih
področij, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki so končali tudi program za pridobitev specializacije.
Kandidatom se praviloma priznajo študijske obveznosti v obsegu do 30 ECTS ter ustrezno
število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.

Vloge kandidatov, ki se vpisujejo po točkah 2, 3, 4 in 5 obravnava Oddelek za zgodovino, ki
določi obseg in vrsto študijskih obveznosti, ki se priznajo, ter obseg in vrsto manjkajočih
obveznosti. Komisija za študijske zadeve Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na podlagi
sklepa Oddelka za zgodovino izda kandidatu sklep.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini, ki je
nostrificirano v RS.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa bodo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, izbrani v
skladu z 41. členom ZVIS, kar pomeni, da se bo pri izbiri kandidatov v magistrski študijski
program upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju – 70 % in diplomske naloge oz. diplomske
seminarske naloge – 30 %, če jo je predhodni študijski program predvideval.
Način študija: redni in izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 15 za redni in 7 za izredni študij
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 2 za redni in 2 za izredni študij
23. UMETNOSTNA ZGODOVINA (dvopredmetni nepedagoški)
V dvopredmetni nepedagoški študijski program druge stopnje Umetnostna zgodovina se lahko
vpiše:
— kdor je končal eno- ali dvopredmetni študijski program prve stopnje Umetnostna zgodovina;
— kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS s področij: (14)
izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, (21) umetnost, (22) humanistične vede, (31)
družbene vede, (32) novinarstvo in informiranje, (34) poslovne in upravne vede, (38) pravo,
če je pred vpisom na dvopredmetni študijski program druge stopnje Umetnostna zgodovina
uspešno opravil obveznosti v obsegu od 6 do 24 ECTS pri predmetih iz dodiplomskega
dvopredmetnega študijskega programa umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze
v Mariboru:
Uvod v študij umetnostne zgodovine (3 ECTS),
Zgodovina umetnostne zgodovine (3 ECTS),
Zgodovina arhitekture (6 ECTS),
Zgodovina slikarstva (6 ECTS)
Zgodovina kiparstva (6 ECTS)
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ter ustrezno število oziroma obseg obveznosti na drugem delu dvopredmetnega študijskega
programa. Obveznosti pri omenjenih predmetih morajo kandidati opraviti do vpisa v prvi
letnik magistrskega študija;
— kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih
strokovnih področij humanističnih in družboslovnih ved, če so pred vpisom v študijski
program opravili študijske obveznosti v obsegu od 6 do 24 ECTS pri predmetih iz
dodiplomskega dvopredmetnega študijskega programa umetnostne zgodovine na Filozofski
fakulteti Univerze v Mariboru:
Uvod v študij umetnostne zgodovine (3 ECTS),
Zgodovina umetnostne zgodovine (3 ECTS),
Zgodovina arhitekture (6 ECTS),
Zgodovina slikarstva (6 ECTS) in
Zgodovina kiparstva (6 ECTS)
ter ustrezno število oziroma obseg obveznosti na drugem delu dvopredmetnega študijskega
programa. Obveznosti pri omenjenih predmetih morajo kandidati opraviti do vpisa v prvi
letnik magistrskega študija;
— diplomant univerzitetnih študijskih programov z ustreznih področij (humanistične in
družboslovne vede), sprejetih pred 11. 6. 2004; prizna se mu praviloma 30 ECTS ter ustrezno
število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa;
— diplomant visokošolskih študijskih programov z ustreznih področij (humanistične in
družboslovne vede), sprejetih pred 11. 6. 2004, ki je končal tudi program za pridobitev
specializacije; prizna se mu praviloma 30 ECTS ter ustrezno število na drugem delu
dvopredmetnega študijskega programa.
Vloge kandidatov, ki se vpisujejo po točkah 2 in 3 obravnava Oddelek za umetnostno zgodovino,
ki določi obseg in vrsto študijskih obveznosti, ki se priznajo, ter obseg in vrsto manjkajočih
obveznosti. Komisija za študijske zadeve Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na podlagi
sklepa Oddelka za umetnostno zgodovino izda kandidatu sklep.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini, ki je ustrezno
priznano.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa bodo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, izbrani v
skladu z 41. členom ZVIS, kar pomeni, da se bo pri izbiri kandidatov v magistrski študijski
program upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena študija, vključno z oceno
diplomske naloge oziroma diplomske seminarske naloge, če jo je predhodni študijski program
predvideval).
Prehodi med študijskimi programi so v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. l.
RS, št. 95/2010) možni za kandidate študijskega področja Umetnostna zgodovina.
Način študija: redni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 20
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 1 za redni študij
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ŠTUDIJSKI PROGRAMI 3. STOPNJE:
1. FILOZOFIJA
2. GEOGRAFIJA
3. GERMANISTIČNE ŠTUDIJE
4. HUNGARISTIČNE ŠTUDIJE
5. PEDAGOGIKA
6. SLOVENISTIČNE ŠTUDIJE
7. SOCIOLOGIJA
8. UMETNOSTNA ZGODOVINA
9. VEDENJSKA IN KOGNITIVNA NEVROZNANOST
10. ZGODOVINA
Kraj izvajanja študija: Maribor
Trajanje študija: 3 leta
Pogoji za vpis:
1. FILOZOFIJA
V doktorski študijski program Filozofija se lahko vpiše, kdor je končal:
− študijski program 2. stopnje;
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in
študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski
program določijo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS: Analiza klasičnih filozofskih tekstov
(8 ECTS); Vednost, bit in um (8 ECTS). Teoretična ali praktična filozofija (8 ECTS); Vrednote
in vrline (8 ECTS); Metodologija filozofskega raziskovanja (10 ECTS); trije izbirni predmeti (3
x 6 ECTS);
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit
magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTSami.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
−
−
−

Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na:
podlagi povprečne ocene študija (10 %),
ocene diplomske ali magistrske naloge (10 %) in
izbirni izpit (80 %).

Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50
% izpitnih obveznosti.
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
– znanstvena monografija,
– samostojni znanstveni sestavek v monografiji,
– izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah,
indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revijah, ki jih naštevajo kriteriji
Filozofske fakultete za izvolitve v nazive.
−
−
−
−
−
−

Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
strokovna monografija,
samostojni strokovni sestavek v monografiji,
objavljeni strokovni prispevki na konferencah,
strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov,
uredništvo monografije ali revije,
druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.
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Kadar je treba sprejeti oceno o znanstvenem in strokovnem delu kandidata za vpis, le-to sprejme
Komisija za študijske zadeve Senata Filozofske fakultete. Komisija za študijske zadeve Senata
Filozofske fakultete lahko kot pogoj za oblikovanje ocene določi tudi uspešno opravljen preizkus
izbirnega izpita, ki ga določi posameznemu kandidatu.
VPIS PO MERILIH ZA PREHODE
V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je
možen prehod v študijski program tretje stopnje Filozofija iz študijskih programov iste stopnje. V
študijski program tretje stopnje Filozofija se lahko vpiše, kdor je:
—
—

končal študijski program za pridobitev naslova magister znanosti po nebolonjskih programih,
kjer se mu prizna 120 ECTS in se lahko vpiše neposredno ali v 2. ali v 3. letnik;
končal štiriletni univerzitetni dodiplomski študij po nebolonjskih programih v obsegu 240
ECTS in nato končal specialistični študij, ter tako skupaj zbral 300 ECTS, ki se mu prizna 60
ECTS.

Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Filozofije vpišejo študenti
študijskih programov 3. stopnje, s področja humanistika (22), družbene vede (31), ki ob
zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih
za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti
(ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
- vpis v 1. letnik (izredno): 5
- vpis po merilih za prehode: 1 (2. letnik), 1 (3. letnik)
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
- vpis v 1. letnik (izredno): 2
- vpis po merilih za prehode (izredno): 1 (2. letnik), 1 (3. letnik)
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
red. prof. dr. Bojan Borstner
Telefon: 02 22 93 797
Elektronski naslov: bojan.borstner@um.si
2. GEOGRAFIJA
V doktorski študijski program Geografija se lahko vpiše, kdor je končal:
− študijski program 2. stopnje,
− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004,
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo
študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS: Geografija prebivalstva (6 ECTS), Ekonomska
geografija (6 ECTS), Socialna in kulturna geografija (6 ECTS), Ekološka geografija (6 ECTS),
Geografija Slovenije (6 ECTS) in 5 izbirnih predmetov (5 x 6 ECTS),
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit
magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTSami.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini, ki je
nostrificirano v RS.
−
−

Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na:
podlagi povprečne ocene študija (10%),
ocene diplomske ali magistrske naloge (10%) in
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−

−
−
−

−
−
−
−
−
−

izbirni izpit (80%).
Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu
50% izpitnih obveznosti.
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
znanstvena monografija
samostojni znanstveni sestavek v monografiji
izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah,
indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revijah, ki jih naštevajo kriteriji
Filozofske fakultete za izvolitve v nazive.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
strokovna monografija,
samostojni strokovni sestavek v monografiji,
objavljeni strokovni prispevki na konferencah,
strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov,
uredništvo monografije ali revije,
druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.

Predviden obseg vpisa v program je 10 kandidatov. Minimalno število vpisanih, ki je pogoj za
izvajanje programa je 1 kandidat.
VPIS PO MERILIH ZA PREHODE
V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je
možen prehod v študijski program tretje stopnje Geografija iz študijskih programov iste stopnje.
V študijski program tretje stopnje Geografija se lahko vpiše, kdor je:
—
—

končal študijski program za pridobitev naslova magister znanosti po nebolonjskih programih,
kjer se mu prizna 60 ECTS in se lahko vpiše neposredno v 2. letnik;
končal štiriletni univerzitetni dodiplomski študij po nebolonjskih programih v obsegu 240
ECTS in nato končal specialistični študij, ter tako skupaj zbral 300 ECTS, ki se mu prizna 60
ECTS.

Na študijski program tretje stopnje Geografija lahko prehajajo tudi kandidati z drugih študijskih
programov tretje stopnje: humanistika (22), družbene vede (31), glede na izpolnjevanje vpisnih
pogojev in zadostno število razpoložljivih mest. Pri tem se ugotavljajo študijske obveznosti, ki
jih je opravil študent in se mu določijo preostale obveznosti za diplomiranje po novem
študijskem programu. Študent predloži uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in
potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu. O vlogi odloča Komisija za študijske
zadeva Senata Filozofske fakultete.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
- vpis v 1. letnik (izredno): 3
- vpis po merilih za prehode: 3 (2. letnik)
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
- vpis v 1. letnik (izredno): 1
- vpis po merilih za prehode (izredno): 1 (2. letnik)
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
izr. prof. dr. Vladimir Drozg
Telefon: 02/229653
Elektronski naslov: vlado.drozg@um.si
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3. GERMANISTIČNE ŠTUDIJE
Smeri študija:
Nemški jezik
Nemška književnost
V študijski program 3. stopnje GERMANISTIČNE ŠTUDIJE se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program 2. stopnje,
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in
študijski program za pridobitev specializacije,
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit
magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTSami.
Izvajanje študijskega programa načeloma poteka v nemškem jeziku, zato je priporočeno znanje
nemškega jezika vsaj na stopnji B2 po evropskem referenčnem okviru za priznavanje
tujejezikovnih znanj in spretnosti.
Kandidatom iz tretje alineje zgoraj se pred vpisom v študijski program določijo študijske
obveznosti v obsegu 31 ECTS na smeri Nemški jezik oz. 30 ECTS na smeri Nemška književnost. Te
obveznosti so naslednje:
smer Nemški jezik:
− Razumevanje in tvorjenje pisnih besedil, 3 ECTS
− Razumevanje in tvorjenje ustnih besedil, 3 ECTS
− Jezik in mediji, 3 ECTS
− Kontrastivna tekstologija, 3 ECTS
− Kontrastivna analiza diskurza, 3 ECTS
− Večjezičnost in jezikovni stiki, 3 ECTS
− Slovaropisje kot kulturna praksa, 4 ECTS
− Medkulturnost v strokovni komunikaciji, 3 ECTS
− Nemški jezik: medkulturni pogled, 3 ECTS
− Jezikovne napake, 3 ECTS
smer Nemška književnost:
− Razumevanje in tvorjenje pisnih besedil, 3 ECTS
− Razumevanje in tvorjenje ustnih besedil, 3 ECTS
− Regionalno v nemški literaturi stičnih prostorov, 3 ECTS
− Transkulturnost v nemški književnosti 20. stol., 3 ECTS
− Literatura in popularna kultura, 3 ECTS
− Uvod v medkulturno literarno vedo, 3 ECTS
− Klasiki otroške in mladinske književnosti, 3 ECTS
− Književnost 20. in 21. stol. pri pouku, 3 ECTS
− Podobe lastnega in tujega v novejši nemški književnosti, 3 ECTS
− Jezik in književnost v popularni kulturi, 3 ECTS
Če bo vpis omejen, bo izbira temeljila na naslednjih kriterijih:
− povprečna ocena na predhodnem študiju (70 %)
− uspeh pri izbirnem predmetu (30 %).
VPIS PO MERILIH ZA PREHODE
Skladno z merili za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje GERMANISTIČNE ŠTUDIJE
vpišejo kandidati, ki so končali:
—
—

študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004;
ob vpisu se kandidatu prizna 90 ECTS; o priznavanju odloči komisija za študijske zadeve FF
UM, in sicer po preučitvi dokumentacije (uradno potrjeni program dosedanjega študijskega
programa in potrdilo o opravljenih obveznostih na dosedanjem študijskem programu), ki jo
predloži kandidat ter na osnovi mnenja Oddelka za germanistiko;
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—
—

univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev
specializacije;
ob vpisu se kandidatu prizna 60 ECTS, o priznavanju odloči komisija za študijske zadeve FF
UM, in sicer po preučitvi dokumentacije (uradno potrjeni program dosedanjega študijskega
programa in potrdilo o opravljenih obveznostih na dosedanjem študijskem programu), ki jo
predloži kandidat ter na osnovi mnenja Oddelka za germanistiko.

Na doktorski študij je možen prehod iz drugega študijskega programa 3. stopnje, pri čemer se
kandidatu v celoti ali delno priznajo obveznosti opravljene na predhodnem doktorskem
programu, ki po vsebini in kompetencah ustrezajo študijskemu programu GERMANISTIČNE
ŠTUDIJE. Kandidat, ki želi preiti iz drugega programa 3. Stopnje
Način izvajanja študija: izredni
Program se bo organizirano izvajal, če bo na posamezni smeri najmanj 5 vpisanih študentov,
sicer bo potekal individualno.
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
- vpis v 1. letnik (izredno): 6
- vpis po merilih za prehode: 1 (2. letnik), 1 (3. letnik)
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
- vpis v 1. letnik (izredno): 2
- vpis po merilih za prehode (izredno): 1 (2. letnik), 1 (3. letnik)
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
Izr. prof. dr. Vida Jesenšek
Telefon: 02 22 93 622
Elektronski naslov: vida.jesensek@siol.net
Doc. dr. Melanija Larisa Fabčič
Telefon: 02 22 93 609
Elektronski naslov: melanie.f@triera.net
4. HUNGARISTIČNE ŠTUDIJE
V študijski program 3. stopnje Hungaristične študije se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program 2. stopnje;
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in
študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski
program določijo študijske obveznosti v obsegu 33 ECTS iz Univerzitetnega dvopredmetnega
študijskega programa prve stopnje Madžarski jezik s književnostjo (Obvezni modul 1: Uvod v
jezikoslovne študije 9 ECTS; Obvezni modul 2: Osnove madžarskega jezika 6 ECTS; Obvezni
modul 5: Razvoj madžarskega jezika 6 ECTS; Obvezni modul 6: Stavek, poved in besedilo 6
ECTS; Obvezni modul 9: Jezik in družba 6 ECTS),
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit
magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTSami.
Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na:
− povprečni oceni študija (70 %) in
− oceni magistrske/diplomske naloge (30 %).
VPIS PO MERILIH ZA PREHODE
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Hungaristične študije vpišejo
študenti študijskih programov 3. stopnje, s področja humanistike in družboslovja, ki ob zaključku
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za
priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti
(ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
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V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
- vpis v 1. letnik (izredno): 5
- vpis po merilih za prehode: 1 (2. letnik), 2 (3. letnik)
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
- vpis v 1. letnik (izredno): 1
- vpis po merilih za prehode (izredno): 1 (2. letnik)
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
Izr. prof. dr. Anna Kollath
Telefon: 02 22 93 629
Elektronski naslov: anna.kollath@um.si
5. PEDAGOGIKA
V študijski program 3. stopnje Pedagogika se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program 2. stopnje
− univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004
− visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo
študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS: Uvod v pedagogiko (6 ECTS), Osnove didaktike (6
ECTS), Zgodovina pedagogike in šolstva (6 ECTS), Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v
pedagogiki (6 ECTS), Teorija vzgoje (6 ECTS).
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit
magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTSami.
Na programu Pedagogika je 30 vpisnih mest. Minimalno število za izvajanje programa je 1
vpisan kandidat.
Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na podlagi:
−

povprečne ocene študija (10 %),

−

ocene diplomske ali magistrske naloge (10 %) in

−

izbirnega izpita (80 %).
Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu
50% izpitnih obveznosti.

Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so: znanstvena monografija;
samostojni znanstveni sestavek v monografiji; izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s
faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in
revijah, ki jih naštevajo kriteriji Filozofske fakultete za izvolitve v nazive.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo strokovna monografija, samostojni strokovni
sestavek v monografiji, objavljeni strokovni prispevki na konferencah, strokovni članki in/ali
recenzenstvo teh člankov, uredništvo monografije ali revije ter druge oblike dokumentirane
strokovne dejavnosti.
Kadar je potrebno sprejeti oceno o znanstvenem in strokovnem delu kandidata za vpis, le-to
sprejeme Komisija za študijske zadeva Senata Filozofske fakultete. Komisija za študijske zadeve
Senata Filozofske fakultete lahko kot pogoj za oblikovanje ocene določi tudi uspešno opravljen
preizkus izbirnega izpita, ki ga določi posameznemu kandidatu.
VPIS PO MERILIH ZA PREHODE
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Pedagogika vpišejo študenti
študijskih programov 3. stopnje, s področja humanistika (22), družbene vede (31), ki ob
zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih
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za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti
(ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
- vpis v 1. letnik (izredno): 5
- vpis po merilih za prehode: 2 (3. letnik)
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
- vpis v 1. letnik (izredno): 2
- vpis po merilih za prehode (izredno): 1 (3. letnik)
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
izr. prof. dr. Edvard Protner
Telefon: 02 2293 607
Elektronski naslov: edvard.protner@um.si
6. SLOVENISTIČNE ŠTUDIJE
Smeri študija:
Slovenska književnost
Slovenski jezik
V študijski program 3. stopnje Slovenistične študije se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
− študijski program 2. stopnje,
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in
študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski
program določijo študijske obveznosti v obsegu 48 ECTS iz Univerzitetnega enopredmetnega
študijskega programa prve stopnje Slovenski jezik in književnost (Obvezni modul 1:
Jezikovna norma in predpis (12 ECTS); Obvezni modul 2: Zgodovina jezikoslovja (12 ECTS);
Obvezni modul 8: Slovenska književnost prve polovice 20. stol. (12 ECTS); Obvezni modul 10:
Slovenska književnost po l. 1950 (12 ECTS),
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit
magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTSami.
Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na:
− povprečni oceni študija (70 %) in
− oceni magistrske/diplomske naloge (30 %).
VPIS PO MERILIH ZA PREHODE
V skladu z 49. čl. Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je
možen prehod v študijski program 3. stopnje Slovenistične študije iz študijskih programov iste
stopnje, v kolikor kandidat izpolnjuje pogoje za vpis in je na razpolago zadostno število vpisnih
mest. pri tem se ugotavljajo študijske obveznosti, ki jih je študent opravil, in se mu določijo
preostale obveznosti, da lahko konča konča študij po novem študijskem programu.. V študijski
program 3. stopnje Slovenistične študije se lahko vpiše, kdor je:
— končal študijski program za pridobitev naslova magister znanosti, kjer se mu prizna od 60 do
90 ECTS in se lahko vpiše neposredno v 2. ali 3. letnik;
— končal štiriletni univerzitetni študijski študij po nebolonjskih programih v obsegu 240 ECTS in
nato končal specialistični študij ter tako skupaj zbral 300 ECTS in se mu prizna 60 ECTS.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
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Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
- vpis v 1. letnik (izredno): 15
- vpis po merilih za prehode: 8 (2. letnik), 2 (3. letnik)
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
- vpis v 1. letnik (izredno): 5
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
doc. dr. Branislava VičarTelefon: 02 22 93 635
Elektronski naslov: branislava.vicar@um.si
7. SOCIOLOGIJA
V doktorski študijski program Sociologija se lahko vpiše, kdor je končal:
− študijski program druge stopnje;
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in
študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski
program določijo študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS. Kandidati morajo opraviti naslednje
izpite: Sodobne sociološke perspektive (6 ECTS), Determinante družbenega vedenja (6 ECTS),
Sociologija sodobne kulture (6 ECTS), Metode družboslovnega raziskovanja (6 ECTS),
Sociološki vidiki globalizacije (6 ECTS).
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit
magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTSami.
Vpisne pogoje izpolnjujejo kandidati, ki so opravili ekvivalentno izobraževanje v tujini.
Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na:
− podlagi povprečne ocene študija (10 %),
− ocene diplomske ali magistrske naloge (10 %) in
− izbirni izpit (80 %).
Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50
% izpitnih obveznosti.
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so: znanstvena monografija;
samostojni znanstveni sestavek v monografiji; izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s
faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali
A&HCI, in
revijah, ki jih naštevajo kriteriji Filozofske fakultete za izvolitve v nazive.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo strokovna monografija, samostojni strokovni
sestavek v monografiji, objavljeni strokovni prispevki na konferencah, strokovni članki in/ali
recenzenstvo teh člankov, uredništvo monografije ali revije ter druge oblike dokumentirane
strokovne dejavnosti.
VPIS PO MERILIH ZA PREHODE
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Sociologija vpišejo študenti
študijskih programov 3. stopnje, s področja družboslovja ali humanistike, ki ob zaključku študija
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot
obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega
študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih
morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
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Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
- vpis v 1. letnik (izredno): 10
- vpis po merilih za prehode: 10 (za 2. letnik), 10 (za 3. letnik)
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
- vpis v 1. letnik (izredno): 3
- vpis po merilih za prehode (izredno): 2 (2. letnik), 1 (3. letnik)
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc
Telefon: 02 22 93 664
Elektronski naslov: marina.tavcar@um.si
8. UMETNOSTNA ZGODOVINA
V študijski program tretje stopnje Umetnostna zgodovina se lahko vpiše, kdor je končal:
— bolonjski študijski program druge stopnje,
— univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004,
— univerzitetni nebolonjski študijski program v obsegu 240 ECTS in specialistični program ter
tako skupaj zbral 300 ECTS. Kandidatom, ki se vpisujejo pod točko 3, se prizna 60 ECTS.
— visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ki ga je bilo mogoče vpisati
pred uvedbo bolonjske reforme in zaključiti najkasneje do 2015/16, ter študijski program za
pridobitev specializacije. Kandidati, ki se vpisujejo pod točko 4, morajo pred vpisom opraviti
izpite v obsegu 30 ECTS in sicer iz predmetov:
Uvod v študij umetnostne zgodovine (3 ECTS),
Zgodovina umetnostne zgodovine (3 ECTS),
Pisni viri za umetnostno zgodovino (3 ECTS),
Uvod v ikonografijo (3 ECTS),
Zgodovina arhitekture (6 ECTS),
Zgodovina slikarstva (6 ECTS) in
Zgodovina kiparstva (6 ECTS).
— enega od študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske
unije, ali drug enovit magistrski študijski program,ki je ovrednoten z najmanj 300 ECTS,
— ekvivalentno izobraževanje v tujini, ki je ustrezno priznano,
— magisterij znanosti po nebolonjskih programih. Kandidatom, ki se vpisujejo pod točko 7, se
prizna 60–120 ECTS in se jih vpiše v drugi ali tretji letnik.
Če bo kandidatov več kot je predvidenih študijskih mest, bo izbira temeljila na naslednjih
kriterijih:
— povprečni oceni študija (40%),
— oceni diplomske ali magistrske naloge (30%),
— izbirnem izpitu (30%)
Del izbirnega izpita (60%) se lahko nadomesti z izkazom strokovnega in znanstvenega dela.
Oddelek za umetnostno zgodovino bo takšne primere reševal individualno na sejah Oddelka, pri
čemer mora kandidat ob prijavi priložiti izkaz o svoji celotni bibliografiji. Glavna merila za
znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
— znanstvena monografija,
— samostojni znanstveni sestavek v monografiji,
— izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah, ki jih naštevajo kriteriji Filozofske fakultete
za izvolitev v nazive .
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
— strokovna monografija,
— samostojni strokovni sestavek v monografiji,
— objavljeni strokovni prispevki na konferenca,
— strokovni članki in/ali recenzentstvo teh člankov,
— uredništvo monografije ali revije,
— druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.
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VPIS PO MERILIH ZA PREHODE
Prehodi med študijskimi programi so v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur.
L. RS, št. 95/2010) možni za kandidate študijskega področja Umetnostna zgodovina. Prehodi med
študijskimi programi v Statutu Univerze v Mariboru (členi 113 do 119: Merila za prehode med
študijskimi programi). Opredeljeni sta prehodnost med študijskimi programi Univerze v Mariboru
in prehodi med univerzami.
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
- vpis v 1. letnik (izredno): 5
- vpis po merilih za prehode: 2 (2. letnik), 2 (3. letnik)
Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva za:
- vpis v 1. letnik (izredno): 2
- vpis po merilih za prehode (izredno): 1 (2. letnik), 1 (3. letnik)
9. VEDENJSKA IN KOGNITIVNA NEVROZNANOST
V doktorski študijski program Vedenjska in kognitivna nevroznanost se lahko vpiše, kdor je
uspešno končal:
− študijski program 2. stopnje;
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe sprejet pred 11. 6. 2004;
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če so
končali tudi študijski program za pridobitev specializacije. Tem študentom se pred vpisom v
študijski program določijo obveznosti v obsegu 30 ECTS (znanja morajo pridobiti iz področij
psihologije in računalništva, in sicer morajo opraviti izpite (Kognitivna psihologija (5 ECTS),
Psihomertija (5 ECTS), Fiziologija (5 ECTS), Statistika in metodologija (5 ECTS), Osnove
računalništva (5 ECTS), Angleški jezik (5 ECTS));
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit
magistrski študijski program, ovrednoten s 300 ECTS.
Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva:
− uspeh pri študiju (povprečna ocena) 50 % teže,
− uspeh pri izbirnem izpitu – 50 % teže.
VPIS PO MERILIH ZA PREHODE
Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Vedenjska in kognitivna
nevroznanost vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje, s področja medicinskih, bioloških,
psiholoških in nevroznanstvenih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu
prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna
komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in EU za:
- vpis v 1. letnik (izredno): 5
- vpis po merilih za prehode (izredno): 5 (2. letnik), 5 (3. letnik)
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
Red. prof. dr. Norbert Jaušovec
Telefon: 02 22 93 606
Elektronski naslov: norbert.jausovec@um.si
Telefon: 02 22 93 638
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10. ZGODOVINA
Smeri študija:
Stari vek
Srednji vek
Novi vek
Novejša zgodovina (19. stoletje)
Sodobna zgodovina (20. stoletje)
V študijski program tretje stopnje Zgodovina se lahko vpiše, kdor je končal:
− študijski program 2. stopnje;
− študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
− študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in
študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom določijo
študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS: Historiografski praktikum (10 ECTS) ne glede na
izbrano študijsko smer ter vsebine glede na študijsko smer;
− študijska smer STARI VEK: Rimska zgodovina in slovenski prostor v antiki (10 ECTS), Grška
zgodovina (10 ECTS) - obvezno;
− študijska smer SREDNJI VEK: Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (10 ECTS) –
obvezno; Evropska zgodovina srednjega veka (10 ECTS) ali Neevropska zgodovina srednjega
veka (10 ECTS) – študent izbere enega od navedenih predmetov glede na problematiko, s
katero se ukvarja;
− študijska smer NOVI VEK: Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (10 ECTS)
– obvezno; Evropska zgodovina zgodnjega novega veka (10 ECTS) ali Neevropska zgodovina
zgodnjega novega veka (10 ECTS) – študent izbere enega od navedenih predmetov glede na
problematiko, s katero se ukvarja;
− študijska smer NOVEJŠA ZGODOVINA (19. stoletje): Slovenska zgodovina 19. stoletja 17901914 (10 ECTS) – obvezno; Zgodovina Balkana 19. Stoletje 1790-1914 (10 ECTS), Evropska
zgodovina 19. Stoletja 1789-1914 (10 ECTS) ali Neevropska zgodovina 19. stoletja 1776-1914
(10 ECTS) – študent izbere enega od navedenih predmetov glede na problematiko, s katero se
ukvarja;
− študijska smer SODOBNA ZGODOVINA (20. stoletje): Slovenska zgodovina po letu 1914 (10
ECTS) - obvezno; Zgodovina Evrope po letu 1914 (10 ECTS), Zgodovina Balkana po letu 1914
(10 ECTS) ali Neevropska zgodovina po letu 1914 (10 ECTS) – študent izbere enega od
navedenih predmetov glede na problematiko, s katero se ukvarja;
− študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit
magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na:
− podlagi povprečne ocene študija (40 %),
− ocene diplomske ali magistrske naloge (30 %),
− izbirni izpit (30 %).
Del izbirnega izpita (40 %) se lahko nadomesti z izkazom strokovnega in znanstvenega dela.
Oddelek za zgodovino bo takšne primere reševal individualno na sejah Oddelka, pri čemer mora
kandidat ob prijavi priložiti izkaz o svoji celotni bibliografiji.
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
− znanstvena monografija,
− samostojni znanstveni sestavek v monografiji,
− izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah, ki jih naštevajo kriteriji Filozofske fakultete
za izvolitve v nazive.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
− strokovna monografija,
− samostojni strokovni sestavek v monografiji,
− objavljeni strokovni prispevki na konferencah,
− strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov,
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−
−

uredništvo monografije ali revije,
druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.

Za študij zgodovine je priporočeno znanje jezikov, ki pa se glede na izbrano študijsko smer
razlikujejo.
Študijska smer STARI VEK, SREDNJI VEK in NOVI VEK: Zaradi dela z viri in literaturo je
priporočljivo znanje latinščine in nemščine.
Študijska smer NOVEJŠA ZGODOVINA (19. stoletje) in SODOBNA ZGODOVINA (20. stoletje): Zaradi
dela z viri in literaturo je priporočljivo znanje angleščine, nemščine in srbščine ali hrvaščine.
VPIS PO MERILIH ZA PREHODE
V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je
možen prehod v študijski program tretje stopnje Zgodovina. V študijski program tretje stopnje
Zgodovina se omogoči prehod, kandidatu, ki je:
—
—

končal študijski program za pridobitev naslova magister znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004,
kjer se mu ob vpisu prizna 120 ECTS in se lahko vpiše neposredno v 2. ali v 3. letnik;
končal štiriletni univerzitetni dodiplomski študij po nebolonjskih programih v obsegu 240
ECTS in nato končal specialistični študij, ter tako skupaj zbral 300 ECTS, ki se mu prizna 60
ECTS.

Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Zgodovina vpišejo študenti
študijskih programov 3. stopnje, s področja humanistika (22), družbene vede (31), ki ob
zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih
za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti
(ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov
v bolonjske študijske programe.
Način izvajanja študija: izredni
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik (izredno): 20
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode (izredno): 3 (2. letnik), 7 (3. letnik)
Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu:
Red. prof. dr. Darko Friš
Telefon: 02 22 93 658
Elektronski naslov: darko.fris@um.si
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