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Uvod
Fakulteta za humanistične študije je bila ustanovljena leta 2000 in je ustanovna
članica Univerze na Primorskem. Diplomanti fakultete so široko razgledani in
izobraženi humanisti in družboslovci, kar jim omogoča dobre zaposlitvene
možnosti. Študijski programi so prepoznavni po možnosti izbiranja predmetov
po lastnem interesu in po študiju v manjših skupinah, kar študentom omogoča
maksimalno sodelovanje z učitelji. Študenti pri nas niso le številke, ampak
enakovredni sogovorniki znotraj akademske skupnosti. Fakulteta ima nove
prostore z učilnicami, opremljenimi v skladu s sodobnimi standardi.
Na Fakulteti za humanistične študije izvajamo študijske programe s področij
humanistike, družboslovja in umetnosti. Razpisujemo enopredmetne in
dvopredmetne dodiplomske študijske programe, ki so sodobni ter prilagojeni tako
interesom študentov kot tudi potrebam na trgu. Poleg predmetnih vsebin v okviru
vpisanega, osnovnega študijskega programa lahko študenti izbirajo med predmeti
drugih študijskih programov znotraj fakultete ali na drugih fakultetah v tujini.
Na fakulteti aktivno sodelujemo s tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi
institucijami ter tako študentom v okviru izmenjav ponujamo možnosti študija in
opravljanja praktičnega usposabljanja na tujih univerzah, udeležbo na poletnih
šolah in konferencah. Pogosta so gostovanja priznanih tujih predavateljev in
raziskovalcev v okviru študijskega procesa.
Prepoznavni smo po študiju v manjših skupinah, svoji dinamičnosti, usmerjenosti v
prihodnost, odprtem odnosu med učitelji, tutorji in študenti ter po ustvarjalnih,
kritično mislečih, angažiranih učiteljih in študentih. Študij na dodiplomski ravni
ponuja možnost aktivnega raziskovanja, individualnega sodelovanja s profesorji
ter pridobivanja praktičnih znanj, ki študenta usposobijo za strokovno delovanje na
različnih področjih.
Diplomanti fakultete so zaposljivi na področju raziskovanja, izobraževanja,
svetovanja, analiz, načrtovanja, upravljanja projektov in mednarodnega
sodelovanja. Odvisno od izbire študijskega programa se lahko zaposlijo v medijih,
založništvu, muzejih, arhivih, kot analitiki, načrtovalci, kartografi in strokovni
sodelavci v zasebnih in javnih podjetjih, državni upravi, prevajalskih agencijah ter
drugih javnih ali gospodarskih organizacijah in mednarodnih ustanovah .
Diplomanti 1. stopnje lahko študij nadaljujejo na številnih magistrskih programih
naše fakultete. Študentom so na voljo nepedagoški in pedagoški študijski programi
2. stopnje in tudi številni doktorski programi.
www.fhs.upr.si

2

Na Fakulteti za humanistične študije se izvajajo naslednji dodiplomski
programi:
Univerzitetni študijski programi 1. stopnje:

str.

• Geografija,
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• Italijanistika,
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• Komuniciranje in mediji,
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• Medkulturno jezikovno posredovanje,
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• Slovenistika,

19

• Zgodovina.
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Dvopredmetni univerzitetni študijski programi 1. stopnje (študent
izbere dva od navedenih programov):
• Arheologija,
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• Geografija,
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• Zgodovina.
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Geografija

Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni študijski program Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta geografija; če je kandidat navedeni predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli drugega maturitetnega predmeta;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno
izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

PREDSTAVITEV PROGRAMA
Študijski program Geografija je sodoben, aplikativen in na študenta osredotočen študij z
najdaljšo tradicijo na fakulteti, ki je organiziran v obliki predavanj, vaj, seminarjev,
terenskih vaj, samostojnih učnih enot - terenskih seminarjev (Istra, Zahodna in Srednja
Evropa, Slovenija z zamejstvom in JV Evropa) in praktičnega usposabljanja. Študenti
pridobijo splošno geografsko izobrazbo in vpogled v razvoj in stanje geografske vede.
Praktična znanja s področja geografskih informacijskih sistemov (GIS) in tematske
kartografije (trije predmeti), terenskih in kabinetnih metod geografskega raziskovanja ter
izkušnje, ki jih študenti pridobijo na praksi pri partnerskih ustanovah, so pomembne
kompetence diplomantov geografije. Nekoliko večji je poudarek na vsebinah, povezanih z
morjem, krasom in turizmom ter geografskimi problemi območij raznovrstnih stikov (med
državami, jeziki, kulturami itn.). Pri programu sodelujejo mednarodno uveljavljeni
raziskovalci z Geografskega inštituta Antona Melika (Ljubljana) in Inštituta za raziskovanje
krasa (Postojna) Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Program odlikuje velika
izbirnost (7 izbirnih predmetov v treh letih), predavatelji uporabljajo e-učilnico ter v
pedagoško delo vključujejo tudi raziskovanje v okviru lastnih projektov. Študenti so
organizirani v Društvu prijateljev geografije Koper, ki je del evropskega združenja mladih
geografov EGEA, kar študentom omogoča sodelovanje na različnih domačih in mednarodnih
kongresih, delavnicah, izmenjavah itn. Diplomanti lahko študij nadaljujejo na magistrskem
študijskem programu 2. stopnje Geografija, ki je usmerjen v prostorsko planiranje, ali na
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dvopredmetnem pedagoškem magistrskem študijskem programu Geografija - Zgodovina.
Geograf bo našel zaposlitev kot analitik, načrtovalec, kartograf ali strokovni delavec v
zasebnih in javnih ustanovah, kjer je zaželeno poznavanje naravnih, družbenih in
prostorsko razvojnih problemov ter procesov.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov
diplomirani geograf (UN) oz. diplomirana geografinja (UN)

PREDMETNIK

1. letnik (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Uvod v družbeno geografijo

6

Uvod v fizično geografijo

6

Metodologija geografskega raziskovanja

6

Angleški jezik 1

6

Regionalna geografija sveta

6

Splošna geografija Slovenije

6

Kvantitativne metode v geografiji in uvod v GIS

6

IZBIRNI PREDMETI
3 obvezni predmeti 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ

3x6

2. letnik (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Geografija poselitve in prebivalstva

6

Geomorfologija in klimatogeografija

6

Angleški jezik 2

6

GIS in tematska kartografija

6

Pokrajinska in humana ekologija

6

Terenski seminar Jugovzhodna Evropa

3
6

Izbrane teme iz regionalne geografije Evrope

6

Terenski seminar Slovenija z zamejstvom

3

IZBIRNI PREDMETI
1 notranje izbirni predmet

6

1 zunanje izbirni predmet

6

1 notranje ali zunanje izbirni predmet

6

3. letnik (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Hidrogeografija in geografija morij

6

Ekonomska in socialna geografija

6

Statistične metode v GIS-u

6

Študijska praksa

6

Terenski seminar Zahodna in Srednja Evropa

3

Regionalno planiranje

6

Regionalna geografija Slovenije

6

Terenski seminar Istra

3

IZBIRNI PREDMETI
1 notranje izbirni predmet

6

1 zunanje izbirni predmet

6

1 notranje ali zunanje izbirni predmet

6

NOTRANJE IZBIRNI PREDMETI

ECTS

Biogeografija

6

Geologija krasa ter kraške jame in vode

6

Geografija naravnih nesreč

6

Uporabna družbena geografija

6

Naravni in družbeni viri v turizmu

6

Uporabna geografija v regionalnem razvoju

6

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si
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Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Italijanistika

Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni študijski program Italijanistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta tuji jezik - italijanščina ali italijanščina kot jezik okolja na narodno mešanem
območju; če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz
kateregakoli drugega maturitetnega predmeta;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno
izobraževanje v tujini.
Za uspešno vključitev v študijski program Italijanistika se priporoča predznanje v obsegu 350 ur
pouka italijanskega jezika.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c ) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

PREDSTAVITEV PROGRAMA
Študijski program Italijanistika študentom omogoča pridobitev ustreznega jezikovnega in
strokovnega znanja s preučevanjem teoretičnih in metodoloških konceptov o italijanščini
kot tujem in drugem jeziku, italijanske književnosti v matični deželi in svetu ter
medkulturne jezikovne komunikacije. Poleg obvladovanja italijanščine kot tujega oz.
drugega jezika ter kulturne dediščine in vrednot, je za uspeh tujejezičnega komuniciranja
izredno pomembno poznavanje družbeno (s kulturo) določenih pravil o verbalnem in
neverbalnem obnašanju. Slednje je eden od pogojev za učinkovito sporazumevanje v
določeni
jezikovni
skupnosti,
še
zlasti
v
večkulturnih
okoljih.
Študent italijanistike bo zato spoznaval tudi sporazumevalna pravila na stičnih jezikovnih
območjih (dvojezičnost in jezikovne zvrsti). Poznavanje narečij in zvrsti jezikovnih
skupnostih v slovensko-italijanskem stičnem prostoru, ob slovenščini kot indikatorju
kulturne reference in zavesti o jeziku, bo študentom s pomočjo kontrastivne analize
omogočilo vpogled v jezikoslovje kot znanstveno vedo. Opremljen z znanjem in
metodologijo humanističnega raziskovanja bo študent ustrezno pripravljen za raziskovalno
delo med študijem in po njem. Soudeležba v evalvaciji lastnih dosežkov študija (jezikovni
portfolio) pa bo študentom pomagala utrditi zavest o lastnem znanju in sposobnostih
spremljanja lastne študijske poti.
9

V izbirnem delu programa in ob učenju nekaterih jezikov EU (francoščina, nemščina) ter
uporabi angleščine kot "lingue france" in slovenščine kot drugega in tujega jezika, bo imel
diplomant dodiplomskega študija dovolj temeljnih znanj jezikoslovja, da se bo lahko
usmeril v podiplomski študij (magisterij in doktorat) s področij teoretskega jezikoslovja,
medkulturne jezikovne komunikacije in didaktike.
Program bo sledil disciplini področja, vendar bo v svoji izvedbi in s pomočjo izmenjav z
Università Ca’ Foscari iz Benetk nov in privlačen za prostor Severnega Sredozemlja in
Srednje Evrope.

Trajanje študija štiri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 240 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov
diplomirani italijanist (UN) oz. diplomirana italijanistka (UN)

PREDMETNIK

1. letnik (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Tuj jezik: Angleščina 1

6

Italijanska književnost 1

6

Uvod v jezikoslovje

6

Besediloslovje

6

Moderni italijanski jezik 1

6

Slovnica italijanskega jezika 1 - oblikoslovje in skladnja

6

IZBIRNI PREDMETI
3 predmeti (obvezni predmeti 1. letnika drugih študijskih programov
UP FHŠ)
1 notranje izbirni predmet

3x6
6

2. letnik (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Moderni italijanski jezik 2

6
10

Italijanska književnost 2

6

Slovnica italijanskega jezika 2 - skladnja

6

Fonetika in fonologija italijanskega jezika

3

Latinski jezik

6

Tuji jezik: Angleščina 2

3

IZBIRNI PREDMETI
5 predmetov (3 notranje izbirni in 2 zunanje izbirna predmeta)

5x6

3. letnik (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Moderni italijanski jezik 3

6

Italijanska književnost 3 – sodobna književnost in književnost ob meji

6

Slovnica italijanskega jezika 3 – skladnja in semantika

6

Romansko jezikoslovje in zgodovina italijanskega jezika

6

Ustno in pisno sporočanje

3

Tuji jezik: Angleščina 3

3

IZBIRNI PREDMETI
5 predmetov (3 notranje izbirni in 2 zunanje izbirna predmeta)

5x6

4. letnik (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Slovnica italijanskega jezika 4 – kontrastivna analiza

6

Italijansko jezikoslovje - dialektologija

6

Didaktika italijanskega jezika

6

Didaktika književnega pouka in kulture

3

Multimedijske in učne tehnologije pri poučevanju italijanščine

3

Sociolingvistika

6

Teorija in tehnike medkulturne komunikacije

6

Jezikoslovni vidiki prevajanja (ITA)

6

Medkulturni vzorci sporazumevanja in jezikovni portfolijo

3

Jeziki kot medkulturna izkušnja

3

Študijska praksa

6

IZBIRNI PREDMETI
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1 zunanje izbirni predmet

6

NOTRANJE IZBIRNI PREDMETI

ECTS

Mladinska književnost

6

Italijanska književnost in film

6

Psiholingvistika

6

Leksikografija in leksikologija italijanskega jezika

6

Filozofija jezika

6

Komuniciranje in mediji v italijanskem jeziku

6

Korpusna metoda v mikrojezikih

6

Strokovni jezik literarne kritike

6

Italijanska dramatika

6

Italijanska književnost v Istri

6

Italijanska književnost in umetnost

6

Kot notranje izbirni predmet si študent lahko izbere tudi katerikoli
predmet študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje
UP FHŠ, ki se izvaja v tujem jeziku

6

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Komuniciranje in

mediji
Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni študijski program prve stopnje Komuniciranje in mediji se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta sociologija; če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit
iz kateregakoli drugega maturitetnega predmeta;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno
izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c ) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu

12

70 % točk,

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

PREDSTAVITEV PROGRAMA
Študijski program Komuniciranje in mediji temelji na prepričanju, da je sedanjost
opredeljena s svojim odnosom do preteklosti in prihodnosti, ta odnos pa je v veliki meri
posredovan prek medijev, ki jih v najširšem smislu lahko pojmujemo kot tehnologije
komuniciranja. Po eni strani je zato nujen povratek k temeljnim vsebinam komunikološke
vede, kot teoretskega in metodološkega jedra študijskega programa, po drugi strani pa ga
spremlja usmeritev v prihodnost, v kateri bodo dominirale potrebe po poznavanju
tehnoloških rešitev in zahteve po kombiniranju humanističnega, družboslovnega in
naravoslovnega znanja.
Področje medijev se hitro spreminja, vlogo tradicionalne medijske industrije pa postopoma
prevzemajo informacijsko-komunikacijske in kreativne industrije. Omenjene spremembe
vodijo v potrebe po razvoju novih znanj in kompetenc, ki se nanašajo tako na teoretske in
praktične vidike komuniciranja, sposobnost upravljanja z lastnim delom, kot tudi na
kritični razmislek o svetu v katerem živimo danes in v katerem bomo živeli v prihodnje.
Študijski program Komuniciranje in mediji potrebna znanja zagotavlja najprej v okviru
obveznih vsebin, ki pokrivajo tri tematske stebre programa: komunikološkega (teorija,
epistemologija in metodologija komuniciranja), humanistično-družboslovnega (filozofija,
sociologija, politologija, psihologija) in tehnološkega (digitalni mediji), ki se nato
nadgrajujejo in dopolnjujejo s številnimi izbirnimi vsebinami. Program izvajajo
predavateljice in predavatelji Oddelka za medijske študije ob pomoči zunanjih sodelavk in
sodelavcev, s čimer je zagotovljeno pokrivanje potrebnih praktičnih znanj s področja
medijev in komuniciranja. Po uspešno zaključenem triletnem programu lahko študenti
študij nadaljujejo na programu druge stopnje.

Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov
diplomant komuniciranja in medijev (UN) oz. diplomantka komuniciranja in medijev
(UN)
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PREDMETNIK

1. letnik (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Angleški jezik 1

6

Osnove medijskih študijev in komunikoloških teorij

6

Zgodovina medijev

6

Uvod v socialno in politično psihologijo

6

Praktikum medijskega branja in pisanja

6

Uvod v politologijo

6

Filozofija

6

IZBIRNI PREDMETI
3 zunanje izbirni predmeti

3x6

2. letnik (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Angleški jezik 2

3

Trženje in tržno komuniciranje

6

Epistemologija in metodologija raziskovanja medijev

6

Uvod v družbeno teorijo

6

Medijska produkcija

6

Javnost in javno mnenje

6

Študijska praksa

3

IZBIRNI PREDMETI
4 predmetov (2 notranje izbirni, 1 notranje ali zunanje izbirni in 1
zunanje izbirni predmet)

4x6

3. letnik (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Angleški jezik 3

3

Raziskovanje občinstev

6

Komuniciranje in politika

6
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Politična ekonomija komuniciranja

6

Medkulturno komuniciranje

6

Tehnologija in politika informacij

6

Digitalni praktikum

6

Zaključno delo

3

IZBIRNI PREDMETI
3 predmeti (1 notranje izbirni, 1 notranje ali zunanje in 1 zunanje
izbirni predmet)

3x6

NOTRANJE IZBIRNI PREDMETI

ECTS

Skupnostni mediji

6

Kvalitativno raziskovanje

6

Teorija iger v biopsihologiji

6

Etično in odgovorno medijsko delovanje

6

Medijski spektakli

6

Glasba in mediji

6

Medijska pismenost

6

Psihologija komuniciranja

6

Medijsko pravo

6

Propaganda in film

6

Spletno oblikovanje in interakcija

6

Uvod v uredniško delo in založništvo

6

Priprava besedil za izdajo

6

Teorije množičnega komuniciranja in izzivi sodobne javnosti

6

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Medkulturno jezikovno posredovanje
Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz
maturitetnega predmeta angleški jezik; če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru
poklicne mature, pa izpit iz drugega maturitetnega predmeta.
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c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno
izobraževanje v tujini.
Za uspešno vključitev v študijski proces se priporoča predznanje angleščine na ravni B2 oziroma
predznanje pridobljeno v okviru tečaja v obsegu 420 ur. Pri drugem tujem jeziku izbor italijanščine
omogoča študij na začetni ali nadaljevalni ravni, izbor francoščine pa predvideva študij na začetni
ravni.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c ) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

PREDSTAVITEV PROGRAMA
Študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje razvija sporazumevalno zmožnost v
štirih jezikih, študenti spoznajo ključne medkulturne specifike, usvojijo tehnike prevajanja
in se naučijo uporabljati prevajalska orodja. Posebnost študija je obvezna praksa v
tujini. Pridobljene kompetence omogočajo diplomantom zaposlitev v vlogi prevajalcev,
jezikoslovcev in večjezičnih strokovnih kadrov. Študenti se lahko odločijo za smeri
angleščina - italijanščina in angleščina - francoščina, kot lektorat pa izberejo tretji tuji
jezik: ruščino, kitajščino ali španščino.
Študenti lahko študij nadaljujejo v magistrskem programu Jezikovno posredovanje in
prevajanje. V dveletnem študijskem programu pridobijo ustrezno jezikoslovno in
prevajalsko znanje s preučevanjem teoretičnih in metodoloških konceptov prevajanja, po
opravljenih obveznostih pa strokovni naziv magister/magistrica prevajanja. Študenti lahko
izbirajo med dvema jezikovnima smerema: angleščina - francoščina in angleščina italijanščina, poleg temeljnih študijskih vsebin pa izbirajo tudi med področnimi moduli:
prevajanjem družboslovnih in humanističnih, pravnih ali poslovnih besedil.
Študijski smeri angleščina - italijanščina in angleščina - francoščina
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov

16

diplomirani mediator jezikov in kultur (UN) oz. diplomirana mediatorka jezikov in
kultur (UN)

PREDMETNIK

1. letnik, smer angleščina – francoščina (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Moderni angleški jezik 1

6

Moderni angleški jezik 2

6

Uvod v jezikoslovje

6

Pravopis in pravorečje

6

Moderni francoski jezik 1

6

Moderni francoski jezik 2

6

IZBIRNI PREDMETI
2 zunanje ali notranje izbirna predmeta

2x6

2 lektorata

2x6

2. letnik, smer angleščina – francoščina (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Angleščina kot strokovni jezik

6

Angleški jezik v medkulturnem položaju

6

Jezikovni viri

6

Osrednji vidiki prevajanja

6

Francoščina kot strokovni jezik

6

Francoski jezik v medkulturnem položaju

6

IZBIRNI PREDMETI
2 zunanje izbirna predmeta

2x6

2 lektorata

2x6

3. letnik, smer angleščina – francoščina (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Angleško-slovenska kontrastiva

6

Francosko-slovenska kontrastiva

6

Sodobne anglofonske kulture

6
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Sodobne frankofonske kulture

6

Jezikovni vidiki prevajanja

6

Študijska praksa

9

Diplomsko delo

3

IZBIRNI PREDMETI
3 predmeti (1 notranje izbirni in 2 zunanje izbirna predmeta)

3x6

1. letnik, smer angleščina – italijanščina (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Moderni angleški jezik 1

6

Moderni angleški jezik 2

6

Uvod v jezikoslovje

6

Pravopis in pravorečje

6

Moderni italijanski jezik 1

6

Slovnica italijanskega jezika 1 – oblikoslovje in skladnja

6

IZBIRNI PREDMETI
2 zunanje ali notranje izbirna predmeta

2x6

2 lektorata

2x6

2. letnik, smer angleščina – italijanščina (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Angleščina kot strokovni jezik

6

Angleški jezik v medkulturnem položaju

6

Osrednji vidiki prevajanja

6

Slovnica Italijanskega jezika 2 - skladnja

6

Jezikovni viri

6

Moderni italijanski jezik 2

6

IZBIRNI PREDMETI
2 zunanje izbirna predmeta

2x6

2 lektorata

2x6

3. letnik, smer angleščina – italijanščina (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS
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Angleško-slovenska kontrastiva

6

Slovnica italijanskega jezika 4 - kontrastivna analiza

6

Sodobne anglofonske kulture

6

Sodobne italofonske kulture

6

Jezikovni vidiki prevajanja

6

Študijska praksa

9

Diplomsko delo

3

IZBIRNI PREDMETI
3 predmeti (1 notranje izbirni in 2 zunanje izbirna predmeta)

3x6

1. letnik, smer angleščina – slovenščina (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Moderni angleški jezik 1

6

Moderni angleški jezik 2

6

Uvod v jezikoslovje

6

Pravopis in pravorečje

6

Literarna stilistika in struktura literarnega dela

6

Praktikum medijskega branja in pisanja

3

Slovensko oblikoslovje

3

IZBIRNI PREDMETI
2 zunanje ali notranje izbirna predmeta

2x6

2 lektorata

2x6

2. letnik, smer angleščina – slovenščina (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Angleščina kot strokovni jezik

6

Angleški jezik v medkulturnem položaju

6

Jezikovni viri

6

Osrednji vidiki prevajanja

6

Književnost in kulture 20. stoletja

6

Sociolingvistika

3

Slovenska skladnja

3

IZBIRNI PREDMETI
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2 zunanje izbirna predmeta

2x6

2 lektorata

2x6

3. letnik, smer angleščina – slovenščina (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Angleško-slovenska kontrastiva

6

Lektoriranje

3

Besediloslovje

3

Sodobne anglofonske kulture

6

Poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika

3

Priprava besedil na izdajo

3

Jezikoslovni vidiki prevajanja

6

Študijska praksa

9

Diplomsko delo

3

IZBIRNI PREDMETI
3 predmeti (1 notranje izbirni in 2 zunanje izbirna predmeta)

3x6

NOTRANJE IZBIRNI PREDMETI – LEKTORATI

ECTS

Angleščina 1

6

Francoščina 1

6

Italijanščina 1

6

Ruščina 1

6

Španščina 1

6

Kitajščina 1

6

Angleščina 2

6

Francoščina 2

6

Italijanščina 2

6

Ruščina 2

6

Španščina 2

6

Kitajščina 2

6

Angleščina 3

6

Francoščina 3

6

Italijanščina 3

6
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Ruščina 3

6

Španščina 3

6

Kitajščina 3

6

Angleščina 4

6

Francoščina 4

6

Italijanščina 4

6

Ruščina 4

6

Španščina 4

6

Kitajščina 4

6

Grščina 1

6

Grščina 2

6

NOTRANJE IZBIRNI PREDMETI

ECTS

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

6

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

6

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

6

Digitalna besedila

6

Psihogeografija, literatura in film

6

Diskurzi sodobne Rusije

6

Temljni predmeti drugi smeri študijskega programa

6

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Slovenistika

Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni študijski program Slovenistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno
izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
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70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

PREDSTAVITEV PROGRAMA
Študijski program Slovenistika izobražuje študente za splošno slovenistično izobrazbo, kar
pomeni, da si diplomanti pridobijo strokovno in poglobljeno znanje o razvoju in sedanjem
stanju slovenskega jezika, književnosti in kulture. Ob tem pa se usposobijo za poklicno
delovanje kot lektorji oziroma za delo v založništvu ali se pripravijo za nadaljevanje
študija na pedagoškem drugostopenjskem študiju. Pri jezikovnih predmetih študenti
spoznavajo ravni in zgodovino slovenskega jezika, se naučijo uporabljati sodobne jezikovne
vire in pripomočke, pridobijo znanje s področja jezikoslovja ter didaktična znanja za
poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. Pri književnih predmetih pa se
podrobno seznanijo z razvojem slovenske in svetovne književnosti, z gradnjo literarnih
besedil in drugimi literarno-teoretskimi problemi, urijo pa se lahko tudi v literarni kritiki in
ustvarjanju leposlovja. Izbirne vsebine si odberejo med predmeti drugih jezikoslovnih in
humanističnih programov na Fakulteti ter na Univerzi na Primorskem, pri izbiri pa jim
glede na njihova zanimanja lahko pomagajo tutorji. Posebnost programa so predmeti, ki
skupaj s prakso študente izurijo v uredniških in založniških veščinah, tako da so zmožni
sodelovati pri izdelavi knjig in tiskovin, od ravni lektoriranja do njihove tehnične
postavitve v e-obliki ali za natis. Študij diplomantom daje osnove za delo v kulturnih in
javnih, pa tudi v gospodarskih ustanovah, še posebej digitalnem založništvu. Zaposlijo se
lahko kot lektorji, prevajalci, pisci besedil, uredniki in oblikovalci tekstov, novinarji,
sodelavci v kulturnih in izobraževalnih ustanovah, založništvu, medijih, oglaševalskih
agencijah itn.

Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov
diplomirani slovenist (UN) oz. diplomirana slovenistka (UN)

PREDMETNIK

1. letnik, modul za naravne govorce (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Uvod v jezikoslovje

6
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Pisanje strokovnih in znanstvenih besedil

6

Uvod v književnost

6

Tuj jezik - angleščina

6

Glasoslovje

6

Oblikoslovje

6

Književnost I: starejša slovenska književnost

6

Pravopis in pravorečje

6

Literarna stilistika in struktura literarnega dela

6

Svetovna književnost 1: od začetkov do renesanse

6

2. letnik, modul za naravne govorce (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Zgodovina slovenskega jezika

6

Sociolingvistika

6

Svetovna književnost 2: od renesanse do sodobnosti

6

Skladnja

6

Književnost II: slovenska književnost od romantike do moderne

6

Jezikovni viri

6

Uvod v uredniško delo in založništvo

6

Pomenoslovje in besedotvorje

6

IZBIRNI PREDMETI
2 predmeta (1 zunanje izbirni in 1 notranje izbirni predmet)

2x6

3. letnik, modul za naravne govorce (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Lektoriranje

6

Besediloslovje

6

Dialektologija

6

Slovenska poezija od moderne do sodobnosti

3

Slovenska dramatika od moderne do sodobnosti

3

Retorika in argumentacija

6

Priprava besedil za izdajo

6

Slovenska proza od moderne do sodobnosti

3
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Poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika

6

Študijska praksa

3

Zaključno seminarsko delo

6

IZBIRNI PREDMETI
1 zunanje izbirni predmet

6

1. letnik, modul za tuje govorce (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Uvod v jezikoslovje

6

Uvod v književnost

6

Tuj jezik - angleščina

6

Oblikoslovje

6

Književnost I: starejša slovenska književnost

6

Literarna stilistika in struktura literarnega dela

6

Svetovna književnost 1: od začetkov do renesanse

6

IZBIRNI PREDMETI
3 (2 zunanje izbirna predmeta in 1 notranje izbirni predmet –
lektorat)

3x6

2. letnik, modul za tuje govorce (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Zgodovina slovenskega jezika

6

Sociolingvistika

6

Svetovna književnost 2: od renesanse do sodobnosti

6

Skladnja

6

Književnost II: slovenska književnost od romantike do moderne

6

Jezikovni viri

6

Uvod v uredniško delo in založništvo

6

Glasoslovje

6

Pravopis in pravorečje

6

Pomenoslovje in besedotvorje

6

3. letnik, modul za tuje govorce (60 ECTS)
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TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Lektoriranje

6

Besediloslovje

6

Dialektologija

6

Slovenska poezija od moderne do sodobnosti

3

Slovenska dramatika od moderne do sodobnosti

3

Retorika in argumentacija

6

Priprava besedil za izdajo

6

Slovenska proza od moderne do sodobnosti

3

Poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika

6

Pisanje strokovnih in znanstvenih besedil

6

Študijska praksa

3

Zaključno seminarsko delo

6

NOTRANJE IZBIRNI PREDMETI

ECTS

Jezikoslovni vidiki prevajanja

6

Literarna kritika in kreativna besedila

6

Teorija in praksa tiskanih medijev

6

Slovenska zgodovina, kultura, literatura in družba

6

NOTRANJE IZBIRNI PREDMETI - LEKTORATI

ECTS

Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik 1 - osnovna raven (A1)

6

Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik 2 - nadaljevalna raven (A2)

6

Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik 3 - nadaljevalna raven (B1)

6

Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik 4 - izpopolnjevalna raven (B2)

6

Ruski jezik - začetna raven (A1, A2)

6

Ruski jezik - nadaljevalna raven (B1)

6

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si
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Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Zgodovina

Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega
predmeta zgodovina; če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz enega
od maturitetnih predmetov: filozofija, geografija ali sociologija;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno
izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

PREDSTAVITEV PROGRAMA
Študijski program Zgodovina ponuja pregled vseh zgodovinskih obdobij ter združuje
raziskave svetovne in evropske zgodovine s posebnim poudarkom na Sredozemlju in na
celotnem slovenskem etničnem prostoru. Študentom omogoča spoznavanje preteklosti z
različnih vidikov: političnega, gospodarskega, pravnega, kulturnega in socialnega ter
razvija zavest o njihovi prepletenosti. Ponuja izkustveno izobraževanje, saj spodbuja
razpravo o interpretaciji zgodovinskih dogodkov, procesov in teorij, podprto s historičnimi
viri, omogoča pa tudi visoko stopnjo individualizacije študija prek seminarskih nalog in
drugega samostojnega dela študentov. Študenti pridobijo mednarodno primerljiva znanja s
področja zgodovine, seznanijo se s temeljnimi dilemami in perspektivami stroke ter z
različnimi raziskovalnimi in interpretativnimi metodami. Hkrati izoblikujejo sposobnost
samostojne, kritične obravnave zgodovinskih dogodkov in procesov ter pridobijo praktična
znanja, po zaključku študija pa možnosti zaposlitve na širšem področju kulture, v turizmu,
medijih, državni upravi, vladnih in nevladnih organizacijah, svetovalnih dejavnostih idr.
Oddelek za zgodovino izvaja pedagoško delo na dodiplomski in podiplomski ravni.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
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Strokovni naslov
diplomirani zgodovinar (UN) oz. diplomirana zgodovinarka (UN)

PREDMETNIK

1. letnik (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Zgodovina idej

6

Zgodovina antike

6

Primerjalna zgodovina Sredozemlja in Evrope (14.-18. stoletje)

6

Teorije in metodologije zgodovinopisja

6

Zgodovina tradicionalne ljudske kulture

6

Zgodovina Istre in Primorske

6

IZBIRNI PREDMETI
4 zunanje izbirni predmeti (1x tuj jezik)

4x6

2. letnik (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Ideologije 19. in 20. stoletja

6

Zgodovina srednjega veka

6

Zgodovina 19. stoletja

6

Zgodovina vsakdanjega življenja

6

Pregledna zgodovina sveta

6

Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja (17.-19. stoletje)

6

Študijska praksa

6

IZBIRNI PREDMETI
3 notranje izbirni predmeti

3x6

3. letnik (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Slovenska zgodovina 19. in 20. stoletja

6

Ekonomska in socialna zgodovina predindustrijske dobe

6

Zgodovina slovenskih dežel v srednjem in novem veku

6

Zgodovina 20. stoletja

6
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Arhivistika, muzeologija in konservatorstvo

6

Zgodovinska antropologija

6

Zaključno delo ali notranje izbirni predmet

6

IZBIRNI PREDMETI
3 predmeti (2 notranje izbirna in 1 zunanje izbirni predmet)
NOTRANJE IZBIRNI PREDMETI

3x6
ECTS

Zgodovina jugovzhodne Evrope

6

Kulture vzhodnega Sredozemlja

6

Latinski jezik in osnove epigrafike

6

Arhitekturna zgodovina

6

Postkolonializem in indigenizem

6

Zgodovina knjige

6

Zgodovina umetnosti srednjega veka in renesanse

6

Zgodovina spolov, družine in sorodstva

Z

Antropologija Sredozemlja

6

Verovanjske prakse

6

Zgodovina sodobne družbe

6

Od paleografije do digitalizacije – praktikum pisnih virov

6

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si

Dvopredmetni univerzitetni študijski program 1. stopnje

Arheologija
Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Arheologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno
izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
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kandidati iz točk a) in c ) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

PREDSTAVITEV PROGRAMA
Dvopredmetni študijski program Arheologija omogoča študentom, da si pridobijo
mednarodno primerljiva znanja s področja arheologije in arheološke dediščine. Seznanijo
se s temeljnimi koncepti prepoznavanja, evidentiranja, vrednotenja, dokumentiranja in
varovanja arheološke dediščine in njenega pomena. V pedagoški proces programa so
vključeni različni teoretski vidiki, nove metode dela v arheologiji (GIS, Lidar itd.),
preučevanje materialne kulture in tudi prenos pridobljenih znanj za aplikativno in
praktično rabo v ustanovah, ki se ukvarjajo z varovanjem, raziskovanjem, promocijo,
izobraževanjem in trženjem arheološke dediščine. Terensko in praktično delo v majhnih
skupinah študentom omogoča neposredno spoznavanje arheološkega dela in metodologije,
poleg tega pa so od vsega začetka vpeti v projektno in raziskovalno delo na fakulteti in
univerzi. Diplomanti bodo usposobljeni za samostojno temeljno delo in opravljanje nalog
strokovne in tehnične narave v muzejih, Zavodu za varstvo kulturne dediščine,
organizacijah regionalnega razvoja, državni upravi, gospodarskih družbah s področja
preventivne arheologije, turizmu. Študij v kombinaciji z drugimi dvopredmetnimi programi
in vsebinami omogoča diplomantom, da bodo diplomanti usposobljeni za široko paleto
zaposlitvenih možnosti v javnem ali gospodarskem sektorju. Študij pripravi študente tudi
na nadaljevanje študija arheologije, ki ga izvajamo na 2. in 3. stopnji. Dvopredmetni
študijski program arheologije lahko študenti kombinirajo z dvopredmetnim programom
Geografija ali Zgodovina.

Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (90 ECTS za vsak program)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov
diplomirani arheolog (UN) in ... oz. diplomirana arheologinja (UN) in …

PREDMETNIK

1. letnik (30 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Metodologija arheoloških raziskav

3
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Arheologija starejše kamene dobe

6

Kulture vzhodnega Sredozemlja

6

Arheologija neolitika in eneolitika

6

Arheologija kovinskih obdobij

6

Latinski jezik in osnove epigrafike 1

3

2. letnik (30 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Zgodovina in teorija arheoloških raziskav

3

Uvod v materialno kulturo

6

Latinski jezik in osnove epigrafike 2

3

Antični Rim in njegove province

6

Umetnostna dediščina antike

6

IZBIRNI PREDMETI
1 notranje ali zunanje izbirni predmet

6

3. letnik (30 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Bizanc – dedič rimskega imperija

3

Arheologija in javnost

3

Arheologija zgodnjega srednjega veka

6

Arheologija srednjega in novega veka

6

Med arheologijo in etnologijo

6

Zaključno seminarsko delo ali študijska praksa

3

IZBIRNI PREDMETI
1 notranje ali zunanje izbirni predmet (skupni za oba štud. programa)

NOTRANJE IZBIRNI PREDMETI

6

ECTS

Temelji antične numizmatike

6

Podvodna arheologija

6

Kulturni in duhovni svet antike

6

Zgodovina antike

6
30

Družbene in zakonske osnove dediščine

6

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si

Dvopredmetni univerzitetni študijski program 1. stopnje

Geografija
Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno
izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

PREDSTAVITEV PROGRAMA
Dvopredmetni študijski program Geografija je sodoben, aplikativen in na študenta
osredotočen študij, ki je organiziran v obliki predavanj, vaj, seminarjev in terenskih vaj.
Študenti pridobijo splošno geografsko izobrazbo in vpogled v razvoj in stanje geografske
vede ter druge izbrane smeri. Zaradi kombinacije dveh študijskih smeri je manj možnosti
izbiranja predmetov drugih smeri. Z vidika pridobitve poklica učitelja po zaključeni drugi
stopnji je smiselna kombinacija geografije z zgodovino. Študenti pridobijo tudi praktična
znanja s področja geografskih informacijskih sistemov (GIS) in tematske kartografije ter
terenskih in kabinetnih metod geografskega raziskovanja. Nekoliko večji je poudarek na
vsebinah, povezanih z morjem, krasom in turizmom ter geografskimi problemi območij
raznovrstnih stikov (med državami, jeziki, kulturami itn.). Pri programu sodelujejo
mednarodno uveljavljeni raziskovalci z Geografskega inštituta Antona Melika (Ljubljana) in
Inštituta za raziskovanje krasa (Postojna) Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Predavatelji uporabljajo e-učilnico ter v pedagoško delo vključujejo tudi raziskovanje v
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okviru lastnih projektov. Študenti so organizirani v Društvu prijateljev geografije Koper, ki
je del evropskega združenja mladih geografov EGEA, kar študentom omogoča sodelovanje
na različnih domačih in mednarodnih kongresih, delavnicah, izmenjavah itn. Diplomanti
lahko študij nadaljujejo na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Geografija, ki je
usmerjen v prostorsko planiranje, na dvopredmetnem pedagoškem magistrskem študijskem
programu Geografija - Zgodovina (učiteljski poklic) ali na magistrskih programih drugih, na
dvopredmetnem programu izbranih študijskih smeri. Geograf bo našel zaposlitev kot
analitik, načrtovalec, kartograf ali strokovni delavec v zasebnih in javnih ustanovah, kjer
je zaželeno poznavanje naravnih, družbenih in prostorsko razvojnih problemov ter
procesov. Program lahko študenti kombinirajo z dvopredmetnim programom Arheologija,
ali Zgodovina.

Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (90 ECTS za vsak program)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov
diplomirani geograf (UN) in ... oz. diplomirana geografinja (UN) in ...

PREDMETNIK

1. letnik (30 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Uvod v družbeno geografijo

6

Uvod v fizično geografijo

6

Metodologija geografskega raziskovanja 1

3

Regionalna geografija sveta

6

Splošna geografija Slovenije

6

Uvod v GIS

3

2. letnik (30 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Geografija poselitve in prebivalstva

6

GIS in tematska kartografija

6

Geomorfologija in klimatogeografija

6

Pokrajinska in humana ekologija

6
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IZBIRNI PREDMETI
2 predmeta (1 notranje in 1 zunanje izbirni predmet - skupna za oba
programa)

2x6

3. letnik (30 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Hidrogeografija in geografija morij

6

Ekonomska in socialna geografija

6

Regionalno planiranje

6

Regionalna geografija Slovenije

6

Zaključno seminarsko delo ali študijska praksa

3

IZBIRNI PREDMETI
1 notranje ali zunanje izbirni predmet (skupni za oba programa)
NOTRANJE IZBIRNI PREDMETI

6
ECTS

Geologija krasa ter kraške jame in vode

6

Uporabna družbena geografija

6

Naravni in družbeni viri v turizmu

6

Biogeografija

6

Geografija naravnih nesreč

6

Uporabna geografija v regionalnem razvoju

6

Terenski seminar Istra

3

Terenski seminar Zahodna in Srednja Evropa

3

Terenski seminar Jugovzhodna Evropa

3

Terenski seminar Slovenija z zamejstvom

3

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si

pravljena matura ali poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta

Dvopredmetni univerzitetni študijski program 1. stopnje

Zgodovina
Pogoji za vpis v program:
V univerzitetni dvopredmetni študijski program Zgodovina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
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d) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno
izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
kandidati iz točk a) in c ) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
- uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

PREDSTAVITEV PROGRAMA
Dvopredmetni študijski program Zgodovina ponuja pregled vseh zgodovinskih obdobij ter
združuje raziskave svetovne in evropske zgodovine s posebnim poudarkom na Sredozemlju
in na celotnem slovenskem etničnem prostoru. Študentom omogoča spoznavanje
preteklosti z različnih vidikov: političnega, gospodarskega, pravnega, kulturnega in
socialnega ter razvija zavest o njihovi prepletenosti. Ponuja izkustveno izobraževanje, saj
spodbuja razpravo o interpretaciji zgodovinskih dogodkov, procesov in teorij, podprto s
historičnimi viri, omogoča pa tudi visoko stopnjo individualizacije študija prek seminarskih
nalog in drugega samostojnega dela študentov. Študenti pridobijo mednarodno primerljiva
znanja s področja zgodovine, seznanijo se s temeljnimi dilemami in perspektivami stroke
ter z različnimi raziskovalnimi in interpretativnimi metodami. Hkrati izoblikujejo
sposobnost samostojne, kritične obravnave zgodovinskih dogodkov in procesov ter pridobijo
praktična znanja, po zaključku študija pa možnosti zaposlitve na širšem področju kulture, v
turizmu, medijih, državni upravi, vladnih in nevladnih organizacijah, svetovalnih
dejavnostih idr. Program lahko študenti kombinirajo z dvopredmetnim programom
Arheologija ali Geografija.
Trajanje študija tri leta
Število kreditnih točk (ECTS) 180 ECTS (90 ECTS za vsak program)
Način študija redni
Kraj izvajanja študija Koper
Strokovni naslov
diplomirani zgodovinar (UN) in ... oz. diplomirana zgodovinarka (UN) in ...

PREDMETNIK

1. letnik (30 ECTS)
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TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Zgodovina antike

6

Primerjalna zgodovina Sredozemlja in Evrope (14. – 18. stoletje)

6

Teorije in metodologije zgodovinopisja

6

Zgodovina Istre in Primorske

6

IZBIRNI PREDMETI
1 notranje ali zunanje izbirni predmet

6

2. letnik (30 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Ideologije 19. in 20. stoletja

6

Zgodovina vsakdanjega življenja

6

Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja (17.-19. stol.)

6

Zgodovina srednjega veka

6

Zgodovina 19. stoletja

6

IZBIRNI PREDMETI
1 notranje ali zunanje izbirni predmet

6

3. letnik (30 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI

ECTS

Slovenska zgodovina 19. in 20. stoletja

6

Ekonomska in socialna zgodovina predindustrijske dobe

6

Zgodovina slovenskih dežel v srednjem in novem veku

6

Zgodovina 20. stoletja

6

Zaključno seminarsko delo ali študijska praksa

3

IZBIRNI PREDMETI
1 notranje ali zunanje izbirni predmet

6

NOTRANJE IZBIRNI PREDMETI

ECTS

Zgodovina jugovzhodne Evrope

6

Arhitekturna zgodovina

6

Zgodovina knjige

6

Globalna zgodovina medkulturnosti

6
35

Zgodovina sodobne družbe

6

Od paleografije do digitalizacije – praktikum pisnih virov

6

Zgodovina spolov, družine in sorodstva

Z

Arhivistika, muzeologija in konservatorstvo

6

Pregledna zgodovina sveta

6

Zgodovina idej

6

Zgodovina tradicionalne ljudske kulture

6

Zgodovinska antropologija

6

Več o študijskem programu: www.fhs.upr.si
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Opombe:
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