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1. Predlagatelj in utemeljitev vloge 
 

1.1. Podatki o predlagatelju 
 
• Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je za�ela z delovanjem v študijskem letu 

1919/20.  
• Naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, (Oddelek za etnologijo in kulturno 

antropologijo), Ašker�eva 2, 1000 Ljubljana 
• Kontaktna oseba za predlagani študijski program: izr. prof. dr. Rajko Murši� 

 
 

• Akreditiranih in izvajanih drugih dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov na 
Filozofski fakulteti je 38. Univerzitetni enopredmetni in dvopredmetni študijski 
programi so: 

 
univerzitetni enopredmetni programi: univerzitetni dvopredmetni programi: 
Angleški jezik in književnost Angleški jezik in književnost 
Arheologija  Bibliotekarstvo 
Bibliotekarstvo  �eški jezik in književnost 
Etnologija in kulturna antropologija Filozofija 
Filozofija  Francoski jezik in književnost 
Geografija Geografija  
Muzikologija  Grški jezik in književnost 
Nemški jezik in književnost  Hrvaški, srbski in makedonski jezik in 

književnosti 
Pedagogika – pedagogika, - andragogika Italijanski jezik in književnost 
Prevajalski študij  Latinski jezik in književnost 
Primerjalna književnost in literarna teorija Muzikologija 
Psihologija  Nemški jezik in književnost  
Slovenski jezik in književnost Pedagogika  
Splošno jezikoslovje  Poljski jezik in književnost 
Umetnostna zgodovina Primerjalna književnost in literarna teorija 
Zgodovina Primerjalno indoevropsko jezikoslovje  
 Primerjalno slovansko jezikoslovje 
 Ruski jezik in književnost 
 Slovaški jezik in književnost 
 Slovenski jezik in književnost 
 Sociologija 
 Sociologija kulture 
 Splošno jezikoslovje  
 Španski jezik in književnost 
 Umetnostna zgodovina  
 Vzhodnoazijske študije – Japonologija in 

sinologija 
 Zgodovina  
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• Akreditirani in že izvajani bolonjski programi na Filozofski fakulteti v študijskem letu 
2007/08 so : 

 
Bolonjska univerzitetna programa prve stopnje: 
Bibliotekarstvo in informatika 
Medjezikovno posredovanje 
Bolonjski univerzitetni program druge stopnje: 
Tolma�enje 
Bolonjski program tretje stopnje: 
Prevodoslovje 
 
 

• Akreditiranih je 18 bolonjskih programov na dan 31.12.2007: 
 
Bolonjski univerzitetni programi prve stopnje: 
Anglistika 
Bibliotekarstvo in informatika 
Etnologija in kulturna antropologija 
Geografija 
Germanistika 
Medjezikovno posredovanje 
Primerjalna književnost in literarna teorija 
Sociologija kulture 
Umetnostna zgodovina   
Bolonjski programi druge stopnje: 
Bibliotekarstvo 
Geografija 
Informacijska znanost z bibliotekarstvom 
Prevajanje  
Tolma�enje 
Umetnostna zgodovina 
Založniški študiji 
Zgodovina jugovzhodne Evrope 
Bolonjski program tretje stopnje: 
Prevodoslovje 
 
 

• Podiplomski študijski programi:       
  
 Magistrski in doktorski programi: Specialisti�ni programi: 
1.  Ameriške študije Šolska pedagogika 
2.  Arheologija Andragogika 
3.  Bibliotekarstvo Klini�no psihološko svetovanje 
4.  Etnologija in kulturna antropologija Šolska psihologija 
5.  Filozofija Konferen�no tolma�enje 
6.  Geografija  
7.  Germanski jeziki in književnosti  
8.  Klasi�na filologija  
9.  Muzikologija  
10.  Pedagogika in andragogika  
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11.  Primerjalna književnost in literarna teorija  
12.  Primerjalno jezikoslovje  
13.  Splošno jezikoslovje  
14.  Psihologija  
15.  Romanski jeziki in književnosti  
16.  Slovanski jeziki in književnosti  
17.  Sociologija kulture  
18.  Socialna antropologija  
19.  Umetnostna zgodovina  
20.  Zgodovina  
21.  Ženske študije in feministi�na teorija  

 
 

• Števil�ni podatki o vpisanih študentih po letnikih in diplomantih za zadnjih 5 let so 
naslednji: 

 
Število študentov na dodiplomskem študiju: 
 
Štud. leto 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Absolvent 
2002/2003 2416 1489 1260 1040 912 
2003/2004 2325 1680 1219 1089 1746 
2004/2005 2396 1543 1441 1045 1937 
2005/2006 2350 1548 1318 1244 1841 
2006/2007 2074 1280 1191 1134 1894 
 
 
Število diplomantov: 
 

Leto Število 
diplomantov 

2002 949 
2003 763 
2004 863 
2005 813 
2006 843 
 
 
Vpis v 1. in 2. letnik magistrskega in specialisti�nega študija: 
 

Študijsko leto Vpis 
1. letnik (št.)  

Vpis 
2. letnik (št.) 

skupaj 
1. in 2. letnik 

2002/2003 307 203 510 
2003/2004 234 280 514 
2004/2005 231 196 427 
2005/2006 210 213 423 
2006/2007 202 173 375 
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Število študentov, ki jim je bil odobren neposredni prehod na doktorat: 
 

Študijsko leto  
Št. študentov, ki jim je bil odobren 
neposreden prehod na doktorski študij 

2000/2001 10 
2001/2002 16 
2002/2003 35 
2003/2004 81 
2004/2005 76 
2005/2006 77 
2006/2007 48 
 
 
Uspešnost magistrskega in specialisti�nega ter doktorskega študije:  
 

Študijsko leto Zaklju�en magistrski in 
specialisti�ni študij (št.) 

Zaklju�en doktorski študij 
(št.) 

2002/2003 101 50 
2003/2004 116 53 
2004/2005  89 45 
2005/2006  84 52 
2006/2007 48 48 

 
 

• Število in vrsta zaposlenih: 

Število zaposlenih na Filozofski fakulteti na dan 31. 12. 2007 
 
I. U�ITELJI  
1. redni profesorji 70 
2. izredni profesorji 70 
3. Docenti 59 
4. višji predavatelji - 
5.  Predavatelj 2 
6. u�itelj športne vzgoje 4 
 Skupaj 205 
   
 LEKTORJI  
7.  Lektorji - NAŠI 56 
8.  Lektorji-tujci 10 
9. lektorji v tujini 27 
10. lektor v Centru 1 
 Skupaj 94 
   
 ASISTENTI 98 
 ASISTENTI STAŽISTI  - 
   
 SKUPAJ U�ITELJI IN SODELAVCI 397 
   
II. POGODBENI U�ITELJI IN SODELAVCI (33% ZAP.) 92 
   
III. RAZISKOVALNI DELAVCI  
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11. mladi raziskovalci 41 
12. delavci na projektih 33 
 SKUPAJ 74 
IV. KNJIŽNI�NI DELAVCI  
13 

Bibliotekarji 
39 (od tega 3 
nadomeš�anja) 

14  Knjiž.manipulant 2 
15. Vodja OHK 1 
 SKUPAJ 42 
   
V. LABORANTI 2 
   
VI. STROKOVNI DELAVCI  
 na oddelkih 22(od tega 1 porodniška) 
 strokovne službe, tehni�na služba 48(od tega 2 porodniški) 
 CSTJ (9),CPI (5 -od tega 1 nadomeš�anje),ZIFF (7- od tega 2 

nadomeš�anje), Založba (1), Knjigarna  (1) 
23 

 SKUPAJ STROKOVNI DELAVCI 93 
   
 VSE SKUPAJ 700 
   
 
 

• Zgodovina delovanja zavoda: 
 

Zametki študija, ki se danes nadaljuje na Filozofski fakulteti, segajo v leto 1597, ko je bil v 
Ljubljani ustanovljen jezuitski kolegij. Od tedaj je na Slovenskem v razli�nih oblikah 
obstajalo nepretrgano pou�evanje osnovnih humanisti�nih ved. Leta 1848 se je odlo�no za�ela 
pojavljati zahteva po slovenski univerzi, ki je svojo zgodovinsko formulacijo dobila februarja 
1898 v kranjskem Deželnem zboru. 
Po koncu prve svetovne vojne se je kon�no, julija 1919, uresni�ila želja po slovenski univerzi 
s sprejetjem zakona o Univerzi v Ljubljani, sestavljeni iz teološke, pravne, filozofske, 
tehni�ne in nepopolne medicinske fakultete. Ljubljanska Filozofska fakulteta je svoje 
neprekinjeno delovanje za�ela v zimskem semestru 1919/20, in sicer z 245 študenti. 
Prirodoslovno-matemati�ni del se je prvi� lo�il od humanisti�no-družboslovnega leta 1949, 
dokon�no pa leta 1957. Deset ved na Filozofski fakulteti pou�ujemo že od samega za�etka: 
filozofijo, pedagogiko, zgodovino, geografijo, umetnostno zgodovino, slavistiko, romanistiko, 
germanistiko, klasi�no filologijo in primerjalno jezikoslovje. Vsaj za filozofijo in klasi�no 
filologijo pa je mogo�e v resnici trditi, da se v Ljubljani pou�ujeta že štiristo let. 
Diferenciacija ved in strokovnih podro�ij znotraj osnovnih smeri je prisotna že od uradnih 
za�etkov Filozofske fakultete, saj je bilo zlasti na jezikoslovnih oddelkih mogo�e študirati po 
razli�nih študijskih programih: slovenski jezik in književnost, primerjalno slovansko 
jezikoslovje, ruski jezik in književnost, srbski, hrvaški in makedonski jezik in književnosti, 
francoski jezik in književnost, italijanski jezik in književnost, španski jezik in književnost,  
angleški jezik in književnost, nemški jezik in književnost, latinski jezik in književnost, grški 
jezik in književnost – nekateri programi so novi, samo na�elo študijskega programa pa se ni 
spremenilo. 
Oddelka primerjalne književnosti (1925) in etnologije (1940) sta bila ustanovljena pred drugo 
svetovno vojno, drugi oddelki so se jima pridružili po koncu vojne: arheologija (1948), 
psihologija (1950), sociologija (1960; leta 1983 je dobila drugi, takrat B-program – 
sociologijo kulture), muzikologija (1962) in bibliotekarstvo (1987).  Program vzhodnoazijskih 
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študij z usmeritvama japonologija in sinologija je nastal pozneje (1995), kmalu za njim pa 
tudi prevajalstvo (1998). Najmlajši študijski programi na fakulteti so �eški jezik in 
književnost, slovaški jezik in književnost, poljski jezik in književnost (prvi� razpisani leta 
2004). 
Vprašanje enopredmetnega oziroma dvopredmetnega študija je bilo aktualno že od samega 
za�etka. Prevladovala je dvopredmetnost, poljubne povezave pa so se deloma uveljavile s 
spremembami študija v šestdesetih letih, zlasti pa s statutom iz leta 1977 in z visokošolskimi 
izobraževalnimi programi iz leta 1985, ki so trajanje smeri B s treh podaljšali na štiri leta in 
ga izena�ili s študijem A, kar se je dejansko formaliziralo v devetdesetih letih. Takrat sta se 
študija A in B preimenovala v dvopredmetni študij. Programi se lahko kombinirajo poljubno, 
kar je velika prednost pri zaposljivosti diplomantov. 
Danes fakulteta izdaja ve� kot 700 razli�nih vrst diplom, ima izjemno razvito mrežo 
mednarodnih povezav in organizira veliko število znanstvenih sre�anj, omogo�a udeležbo v 
mednarodnih raziskovalnih in aplikativnih projektih ter akademsko mobilnost u�iteljev in 
študentov. V okviru fakultete, tako v podporo njenih dejavnosti kot za širšo javnost, deluje 
Osrednja humanisti�na knjižnica (OHK), ki je po knjižnem fondu druga najve�ja slovenska 
knjižnica, po izposoji pa je celo na samem vrhu. Raznolikost znanstvenih disciplin Filozofske 
fakultete in prisotnost razli�nih virov znanja na istem mestu omogo�ata in celo spodbujata 
interdisciplinarnost tako pri podajanju znanja kakor tudi pri študiju samem. 
 
 

1.2. Kratka utemeljitev vloge (dvodisciplinarni študij etnologije in kulturne 
antropologije) 

 
Zanimanje za �loveka in njegove na�ine življenja je staro vsaj toliko kot �loveška kultura. 
Prve opise zanimivosti življenja doma�ega in tujih ljudstev najdemo že med najstarejšimi 
ohranjenimi pisnimi dokumenti. Z novim vekom in »odkritjem« zunajevropskega sveta se 
zanimanje za na�ine življenja okrepi in pojavijo se prvi pregledi �loveka in njegovih 
zna�ilnosti (Magnus Hunt, 1501, Antropologija o dostojanstvu, naravi in lastnostih �loveka 
ter o elementih, delih in �lenih �loveškega telesa). Ob koncu 18. stoletja se pojavi potreba po 
bolj poglobljenem pregledu na�inov življenja ljudstev velikih evropskih imperijev. Slovaški 
državni statistik František Kollár je okoli leta 1790 skoval izraz »etnografija« kot opis 
ljudstev. Imperialnim in kolonialnim potrebam po poznavanju podjarmljenih ljudstev so se po 
Herderjevemu opevanju »ljudskega duha« pridružile še romanti�no-osvobodilne težnje, tako 
da sta se v 19. stoletju v srednji Evropi razvili dve vedi, ki sta obravnavali na�ine življenja, 
izro�ila in vsakdanjo kulturo. Prva se je posvetila preu�evanju na�inov življenja evropskih 
ljudstev (etnografija), druga pa zunajevropskih ljudstev (etnologija). Na Slovenskem se je 
prva razvijala v okviru slavistike (prva univerzitetna predavatelja sta bila v Gradcu in na 
Dunaju delujo�a Karel Štrekelj in Matija Murko od 80. let 19. stoletja), druga v povezavi s 
fizi�no antropologijo in prazgodovino (Niko Župani� in Božo Škerlj v za�etku 20. st.) ali 
teologijo (Lambert Ehrlich). Od Vilka Novaka (50. leta 20. st.) na Slovenskem za oba tokova 
uporabljamo skupno ime etnologija. Ker pa se je v mednarodnem komuniciranju za vedo o 
na�inih življenja v zadnjih desetletjih uveljavil naziv kulturna/socialna antropologija, ga v 
zadnjih dveh desetletjih bolj intenzivno uporabljamo tudi pri nas. 
Etnologija oziroma kulturna antropologija ima v Sloveniji zgledno zgodovino. Seminar za 
etnografijo so zasnovali že leta 1919, ob ustanovitvi ljubljanske univerze, in ga vklju�ili v 
organizacijsko strukturo Filozofske fakultete. Redni študij »etnologije z etnografijo« se je 
za�el v študijskem letu 1940/41.  
Študentje so takrat (do leta 1948) lahko vpisali študijsko usmeritev »etnologija z etnografijo« 
kot dodatni študijski predmet. Predmetnik, ki ga je zasnoval prvi visokošolski u�itelj 
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etnologije/kulturne antropologije na Slovenskem prof. dr. Niko Župani�, je bil izrazito 
antropološki. Katedro za etnologijo je leta 1957 prevzel prvi doktorand etnologije na 
Slovenskem, prof. dr. Vilko Novak, ki je sledil široki komparativni Župani�evi zasnovi 
predmetnika in poleg ob�e etnologije posebej razvrstil še predmete s prikazi regionalne 
etnologije zunajevropskih in evropskih ljudstev. Posebno pozornost pa je seveda namenil tudi 
predstavitvi in prikazom slovanskih in slovenske ljudske kulture.  
Pomemben del vseh predmetnikov od samega za�etka študija etnologije (kulturne 
antropologije) na ljubljanski univerzi so terenske oz. »seminarske vaje« (tudi v obliki 
ekskurzij) in »po�itniška praksa«, kot so jo imenovali v �asih Vilka Novaka. Novaku je sledil 
prof. dr. Slavko Kremenšek. Ta je na eni strani opustil ozko razumevanje ljudske kulture, ki 
so ga dotlej povezovali le s podeželjem, in za�el preu�evati delavsko in urbano kulturo, na 
drugi strani pa se je naslonil na izrazito historicisti�no metodološko paradigmo.  
Do naslednjega ve�jega premika je prišlo v akademskem letu 1990/91, ko se je kulturna 
antropologija eksplicitno pojavila v imenu oddelka in smo kmalu zatem ob dotedanjem 
dvopredmetnem študiju uvedli tudi samostojni študij etnologije in kulturne antropologije. Od 
takrat lahko govorimo o novem razcvetu etnologije/kulturne antropologije – tako v 
kadrovskem kot problemskem smislu. Po nekaterih radikalnih epistemoloških rezih v 
devetdesetih letih lahko današnji program etnologije in kulturne antropologije primerjamo s 
katerimkoli podobnim univerzitetnim programom v Evropi in svetu.  
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (OEKA) na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani je mati�ni univerzitetni oddelek v Sloveniji, ki usposablja strokovnjake za 
etnologijo kot pomembno nacionalno in primerjalno vedo. Zaradi izjemno bogate tradicije, 
raziskovalnih izkušenj in gosto spletene mreže mednarodnih povezav je OEKA osrednja 
etnološka in kulturnoantropološka institucija na Slovenskem. V svoji skoraj sedemdesetletni 
zgodovini je razvil lastne teoretsko-metodološke pristope, ki jih je ves �as soo�al z 
raziskovalnimi pristopi po svetu, pomembno sooblikoval zgodovino vede in njeno strokovno 
podobo, se enakovredno posve�al preu�evanju slovenske problematike, jugovzhodne Evrope, 
srednje in vzhodne Evrope ter drugih delov Evrope in zunajevropskih dežel. Skozi �as je 
bistveno zaznamoval tudi razvoj posameznih usmeritvenih podro�ij in poddisciplin. Na 
oddelku danes delujejo vodilni slovenski strokovnjaki na podro�jih etnologije Slovenije in 
Slovencev, primerjalne mitologije, folkloristike, etnološke muzeologije in konservatorstva, 
urbane in transnacionalne antropologije, antropologije migracij itd.  
Univerzitetni študijski program Etnologija in kulturna antropologija podaja na sodoben, 
kriti�en in metodološko utemeljen na�in pridobljena temeljna znanja o kulturni podobi 
Slovencev in Slovenk ter prebivalcev in prebivalk Slovenije v preteklosti in danes, dotika se 
transnacionalnih obmo�ij, na katerih živijo ali kamor so se priselili slovensko govore�i 
prebivalci in prebivalke, vklju�uje pa tudi pestrost in bogastvo doma�e in drugih 
srednjeevropskih, slovanskih in jugovzhodnoevropskih tradicionalnih in sodobnih kultur na 
ravni vsakdanjega življenja. Celovito oriše okoliš�ine in posledice stikov slovenskega 
prebivalstva s svetom in podaja primerjalno ter analiti�no podobo drugih in druga�nih 
na�inov življenja na intra- in interkulturni ravni, skupaj s sodobnimi na�ini sledenja, 
analizami in uporabo poznavanja na�inov prežemanja in razlo�evanja med konstrukti, ki jih 
razumemo kot kulture. Kulturo obravnava kot konstruirano izkustveno sfero na�inov 
življenja. Temeljni program študija etnologije in kulturne antropologije oriše zgodovinske 
vidike nastajanja, ohranjanja in spreminjanja izro�il in identitet ter skozi parcialne prereze in 
sinteti�ne prikaze reflektira tudi sodobne kompleksne kulturne procese.  
V zadnjih prenovah študijskega programa smo k dotedanji regionalni �lenitvi programov 
dodali še nove usmeritvene predmete, kot so na primer antropologija globalizacije, 
antropologija migracij, antropologija turizma, popularne kulture, kulturni menedžment, 
medicinska antropologija, simbolna antropologija, antropologija spola, politi�na in 
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ekonomska antropologija. Iz doslej omenjenih temeljnih vsebin so izpeljane tudi njihove 
aplikativne sestavine. Uporabno zasnovane vaje iz antropologije migracij, vizualne 
antropologije, etnološke didaktike, etnološke muzeologije, kulture oglaševanja, množi�nih 
medijev, razvoja podeželja in urbanega okolja, regionalnih raziskav, kulture poslovnih stikov 
in diplomacije itd. študentom in študentkam omogo�ajo povezovati »teorijo« s »prakso« oz. 
jim ponujajo veš�ine, ki jih bodo lahko uporabili v delovni praksi. Na oddelku še bolj 
intenzivno kot že desetletja doslej izvajamo razli�ne oblike terenskih vaj, ekskurzij, obveznih 
terenskih in institucionalnih praks, študentje pa pridobivajo tudi veš�ino pisnega in ustnega 
izražanja ob izdelovanju in predstavljanju seminarskih nalog, študijskih in aplikativnih 
elaboratov in projektov. 
Znanje in veš�ine, ki jih študentje in študentke pridobijo pri teh predmetih, omogo�ajo 
kasnejšim diplomantom dodatno fleksibilnost na trgu dela. 
 
Temeljni cilj programa je študentom posredovati temeljna znanja z razvejanega podro�ja 
etnologije oz. kulturne antropologije. Program univerzitetnega študija vodijo habilitirani 
nosilci in izvajalci temeljnih ter specialnih etnoloških in kulturnoantropoloških predmetov, ki 
svoje pedagoško delo povezujejo s temeljnim in aplikativnim raziskovalnim delom tako v 
nacionalnem kot mednarodnem okviru. 
 
 

 1.2.1. Utemeljitev dvodisciplinanrih programov Filozofska fakultete 
 
Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani bodo lahko študentje izbirali med 
preoblikovanimi študijskimi programi, ki so eno- ali dvodisciplinarni, tako na prvi kot na 
drugi stopnji študija, ter enovitimi pedagoškimi dvopredmetnimi ali enopredmetnimi 
programi na drugi stopnji. Katere izmed navedenih tipov študijskih programov so discipline, 
ki se združujejo na Filozofski fakulteti, pripravile, je bilo odvisno od fakultetnega 
nacionalnega in akademskega poslanstva, razvoja ved, potreb družbe in, ne nazadnje, od 
kadrovskih, prostorskih in finan�nih omejitev. 
 
Dvodisciplinarnost na Filozofski fakulteti – struktura in specifika  
 
Struktura 
 
Študent/ka izbere izmed akreditiranih in razpisanih dvodisciplinarnih študijskih programov 
poljubna dva programa, ki skupaj tvorita celoto. Kot doslej bo tudi v bolonjskih programih 
struktura dvodisciplinarnega študija enakovredno sestavljena iz vsebin in kompetenc dveh 
disciplin oz. strokovnih podro�ij:  

� Vsako podro�je zavzema to�no polovico, torej 50 % obremenitev in to�k, za prvo 
stopnjo torej po 90 ECTS, za drugo stopnjo 60 to�k, skupaj torej 180 oz. 120 ECTS. 
Dva dvodisciplinarna študijska programa skupaj tvorita en zaklju�en študij.  

� Ker pomeni dvodisciplinarnost najve�jo mero izbirnosti, se predpisana izbirnost v 
obsegu 10% izpolni znotraj obeh podro�ij oz. tako, kot to predvidevata posamezna 
programa. 

� Možne so povezave med vsemi dvodisciplinarnimi programi, med vsemi 
dvodisciplinarnimi programi na prvi in vsemi dvodisciplinarnimi programi na drugi 
stopnji.  

� Študij je kon�an, ko študirajo�i opravijo vse obveznosti na obeh dvodisciplinarnih 
študijskih programih. 

� Strokovni naslov je sestavljen iz navedbe obeh zaklju�enih disciplin.  
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Specifika 
 
1. Enakovredna dvodisciplinarnost 
 
Iz zgornje strukture je razvidna temeljna enakovrednost obeh disciplin, ki sestavljata 
dvodisciplinarni študij. Povezovanje dveh ali ve� ved v en študij je po vsem svetu 
tradicionalno in ustaljeno, posebno v humanistiki in družboslovju. Posebnost modela 
Filozofske fakultete pa je prav enakovrednost, ki je, kot je razvidno iz predstavljene 
zgodovine in razvoja dvodisciplinarnosti, nastala iz družbenih potreb in na željo študentske 
populacije zaradi boljše zaposljivosti. Medtem ko je mogo�e najti številne primere 
ve�disciplinarnosti v študijskih programih na evropskih in zunajevropskih univerzah, tudi 
zelo renomiranih, je dvodisciplinarnost našega tipa manj pogosta. Med ponudniki izstopa 
šesta najve�ja nemška porurska Univerza Bochum, ki se s svojim modelom enakovredne 
dvodisciplinarnosti posebej ponaša. 
 
2. Prosta izbirnost disciplin 
 
Specifika dvodisciplinarnosti na Filozofski fakulteti je poleg enakovrednosti disciplin oz. 
strokovnih podro�ij tudi možnost prostega kombiniranja. Tu se razlikujemo od nekaterih 
drugih ponudnikov dvodisciplinarnosti, kjer je ta vezana na nekaj kombinacij, saj pou�ujejo 
strokovno veliko bolj homogena podro�ja (matematika in fizika, biološke vede ipd.). Prednost  
vezanih kombinacij je, da omogo�ajo ponudbo sorodnih vsebin in s tem tudi ve�jo strokovno 
strnjenost ter lažjo logistiko. Prednost proste izbirnosti pa je, da daje študentom in študentkam 
možnost sledenja lastnim interesom in s tem ve�jo motiviranost za študij. Omogo�a zelo 
veliko mero fleksibilnosti v profilih in ustvarjanje palete poklicnih povezav, ki se lahko 
odzivajo tudi na tržne niše in za katere posebni študiji ne bi bili rentabilni. Kot so izpostavili 
študenti svetniki Filozofske fakultete, prosta izbirnost v nekaterih povezavah omogo�a 
ustvarjanje individualnih profilov in zaposlovanje na delovnih mestih, ki take profile 
potrebujejo, s tem pa zvišuje zaposljivost.  
 
3. Seznam dvodisciplinarnih študijskih programov, ki se med seboj povezujejo - po dva 
skupaj sestavljata celoten študij 
 
PRVA STOPNJA: 

Anglistika; �eški jezik in književnost; etnologija in kulturna antropologija; filozofija 
kulture; francoski jezik in književnost; grški jezik, književnost in kultura; italijanski 
jezik in književnost; japonologija; južnoslovanski študiji; latinski jezik, književnost in 
kultura; nemcistika; poljski jezik in književnost; primerjalna književnost in literarna 
teorija; primerjalno jezikoslovje; primerjalno slovansko jezikoslovje; ruski jezik in 
književnost; sinologija; slovaški jezik in književnost; slovenski jezik in književnost; 
sociologija kulture; splošno jezikoslovje; španski jezik in književnost; in drugi 
programi, ki jih bomo razvijali glede na potrebe družbe in razvoj strok.  
 

DRUGA STOPNJA: 
Anglistika; �eški jezik in književnost; etnologija in kulturna antropologija; filozofija 
kulture; francisti�ne študije; grški jezik, književnost in kultura; italijanski jezik in 
književnost; japonologija; južnoslovanski študiji; latinski jezik, književnost in kultura; 
nemcistika; poljski jezik in književnost; primerjalna književnost in literarna teorija; 
primerjalno jezikoslovje; primerjalno slovansko jezikoslovje; rusistika; sinologija; 
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slovaški jezik in književnost; slovenski jezik in književnost; sociologija kulture; 
splošno jezikoslovje; španski jezik in književnost in drugi programi, ki jih bomo 
razvijali glede na potrebe družbe in razvoj strok, predvsem interdisciplinarni, ki jih že 
pripravljamo. 

 
 
Za lažje razumevanje in bolj poglobljeno utemeljitev dvodisciplinarnosti, kot se je razvila v 
Sloveniji na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in jo želimo v bolonjsko preoblikovani 
obliki tudi obdržati in gojiti, podajamo zgodovinski oris razvoja, izkušenj, zagotavljanja 
kakovosti študija in razliko med enodisciplinarnimi in dvodisciplinarnimi študiji.    
 
Zgodovinski oris dvodisciplinarnosti 
 
Kot je v humanistiki in družboslovju obi�ajno, je bila ve�ina disciplin, ki so se razvijale in jih 
je bilo mogo�e študirati na Filozofski fakulteti od ustanovitve Univerze v Ljubljani, 
zasnovanih tako, da so se lahko v veliki meri povezovale ali sestavljale. K temu je pripomogel 
tudi skupni strokovni naslov – podro�ja, za katera se je študent usposobil, so bila razvidna iz 
opravljenih predmetov in obveznosti. Postopoma, z razvojem disciplin, se je vedno bolj 
ustalila obveza opravljanja dolo�enih predmetnih sklopov za doseganje želenega poklicnega 
profila oz. profilov. Širjenje podro�ij je sledilo potrebi po zagotavljanju �im ve�je palete strok 
in ved na slovenski univerzi ter svetovnemu razvoju pri specializiranju znanja, raziskav in 
njegovega posredovanja. Potreba družbe po usposabljanju za jasno dolo�ene, vendar kljub 
temu sestavljene poklicne profile, še posebej za u�iteljski poklic, je v šestdesetih letih 
privedlo do delitve na tako imenovani eno- in dvopredmetni študij z ustreznimi strokovnimi 
naslovi. (Doslej ustaljena izraza eno- in dvopredmetnost sta nejasna, saj se danes beseda 
»predmet« v slovenš�ini razume ožje. Verjetno sta prevzeta iz nemške terminologije, ki še 
danes omogo�a širše in ožje razumevanje. Ker se študentje usposabljajo za dve disciplini oz. 
strokovni podro�ji, uporabljamo odslej izraz »dvodisciplinarnost«.) Kot enodisciplinarni so 
bili takrat organizirani le nekateri t. i. nepedagoški študiji, in sicer: arheologija, muzikologija, 
primerjalna književnost, psihologija in zgodovina. Dvodisciplinarnost je bila strukturirana po 
modelu glavnega in stranskega predmeta – A- in B-predmet. Pri takratnem A- in B-študiju je 
bil ve�ji poudarek na A-vedi, obstajala pa je tudi že možnost izbire dveh A-disciplin ter 
dodatnih, vzporednih C-disciplin. To možnost so izkoristili posebno uspešni in zainteresirani 
študentje. Povezovanje dveh predmetov je bilo vezano na u�iteljski poklic, ker je bilo za 
pedagoški poklic smotrno in gospodarsko smiselno povezati dvoje strok. 
  
 »Nepedagoške« smeri na dvodisciplinarnih študijskih programih so bile uvedene v 
osemdesetih letih; s tem se je FF predvsem odzvala na želje študirajo�ih. Prevladovalo je  
namre� mnenje, da se  diplomanti in diplomantke FF iz teh ved zaposlujejo tudi zunaj šolstva 
in zato ne potrebujejo pedagoških vsebin, pa� pa ve� strokovnih. Tudi z uvedbo 
enodisciplinarnosti v nekaterih vedah, ki so jih dotlej študirali dvopredmetno, je Filozofska 
fakulteta reagirala na spremenjeni trg delovne sile ter na potrebe diplomantov in 
gospodarstva, ki so zahtevali �im boljše in bolj poglobljeno usposabljanje za posamezne 
profile. Temu cilju smo sledili tudi kasneje, v študijskem letu 1997/98, z izena�enjem A- in 
B-dvodisciplinarnosti v enakovredne dvodisciplinarne študijske programe, pri �emer imata 
obe podro�ji enak obseg študija, zato je podelitev strokovnega naslova z obeh podro�ij v ve�ji 
meri upravi�ena. 
 
Kot je razvidno iz tega historiata, se je Filozofska fakulteta že od svoje ustanovitve do danes v 
oblikovanju ponujenih študijskih programov odzivala na potrebe družbe, trga in gospodarstva, 
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kot so jih zaznale discipline ter njeni »uporabniki«, torej študirajo�i ter diplomanti in 
diplomantke. 
 
Kakovost študentov dvodisciplinarnega študija  
 
Dvodisciplinarni študij pomeni posebno prednost in kakovost Filozofske fakultete, ker se nanj 
vpisujejo najbolj uspešni dijaki in dijakinje. To je razvidno iz vsakoletne analize vpisa na 
univerzitetne študijske programe. 
Ti uspešni dijaki in dijakinje so za študij bolj motivirani in zainteresirani, imajo boljše 
delovne navade, so bolj samostojni in pripravljeni opraviti ve� dela ter vložiti ve� truda v 
doseganje višjega, bolj zahtevnega cilja. Iz statistike prijav je razvidno, da je zanimanje za 
dvodisciplinarni študij vsako leto ve�je.  
 
Prenovljena dvodisciplinarnost 
 
Kot smo uvodoma navedli, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani prenavljamo tako 
enodisciplinarne kot dvodisciplinarne študijske programe. Pri nekaterih disciplinah se bodo 
lahko študentje odlo�ali med enimi in drugimi. Zaradi kompeten�ne usmerjenosti in 
ovrednotenja delovne obremenitve študentov in študentk se razlika med eno- in 
dvodisciplinarnostjo glede na razli�ne profile poglablja. To je razvidno ne le iz opisa profila 
diplomanta oz. diplomantke, temve� tudi iz ustreznih strokovnih naslovov. Medtem ko 
prenovljeni enodisciplinarni programi pomenijo razširitev in poglobitev kompetenc na enem 
podro�ju samem ter možnost zunanje izbirnosti, pa so prenovljeni dvodisciplinarni programi 
že sami po sebi izbirni in ustvarjajo profile, ki od vsega za�etka zahtevajo sposobnost gibanja 
med dvema podro�jema ter ustrezno povezovanje, tudi �e to ni posebej poudarjeno v samih 
študijskih programih. Z ustvarjanjem diplomantov, ki se kompetentno gibljejo med dvema 
disciplinama in ju povezujejo, izpolnjujemo ne le zahteve hitro spreminjajo�ega se trga, 
temve� tudi zahteve Lizbonske strategije, bolonjskih in pobolonjskih evropskih dokumentov 
oz. akcijskih na�rtov ter omogo�amo zviševanje zaposljivosti, �eprav je izvedba takih 
programov zahtevnejša. 
 
 

1.2.2. Utemeljitev dvodisciplinarnega programa Etnologija in kulturna 
antropologija 

 
Prvostopenjski univerzitetni dvodisciplinarni študijski program Etnologija in kulturna 
antropologija dopolnjuje akreditirani samostojni program etnologije in kulturne antropologije. 
Glavni razlog za pripravo dvodisciplinarnega programa, ki poteka vzporedno in skupaj s 
samostojnim programom, je v tem, da omogo�a študij dveh dopolnjujo�ih se humanisti�nih 
ali družboslovnih disciplin v programih Filozofske fakultete. Obseg dvodisciplinarnega 
študija etnologije in kulturne antropologije je za polovico manjši od obsega samostojnega 
študija, vendar smo pisci programa upoštevali hierarhijo znanj in veš�in, ki jih mora usvojiti 
študent ali študentka v okviru skupnega študija, tako da kumulativni u�inek znanj in veš�in, ki 
jih pridobi, vklju�uje glavne temeljne in usmeritvene predmete študija etnologije in kulturne 
antropologije. Izhajajo� iz izkušenj izvajanja dvodisciplinarnega študija na Filozofski 
fakulteti, pri�akujemo veliko zanimanje za takšne dvodisciplinarne študije oz. povezavo 
študija etnologije in kulturne antropologije z drugimi smermi dvodisciplinarnih programov. S 
tem programom tudi omogo�amo ve�jo zaposljivost diplomantov in diplomantk. 
Študij etnologije in kulturne antropologije ima na Slovenskem skoraj 70-letno zgodovino 
(za�el se je leta 1940) in je namenjen poznavanju in razumevanju na�inov življenja in kulture 
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v njeni najbolj temeljni obliki. Študij ljudske kulture in sodobnega vsakdanjega življenja ter 
primerjalno poznavanje svetovnih kultur je mogo�e odli�no povezati z razli�nimi 
dvodisciplinarnimi programi, ne glede na to, �e gre za jezikoslovne programe, za filozofijo ali 
za bolj družboslovno zasnovane programe. Poznavanje kulturne raznoli�nosti, razumevanje 
doma�ih in tujih specifik ter razumevanje temeljnih vzvodov konstitucije in konstrukcije 
svetovnih kultur je kulturni kapital, ki ga bo vsak diplomant ali diplomantka u�inkovito 
uporabil/a v razli�nih okoliš�inah kasnejše prakti�ne uporabe pridobljenega znanja in veš�in. 
 

2. Sklep senata univerze oz. samostojnega visokošolskega zavoda k predlaganemu 
študijskemu programu 
 

Sprejet na senatu univerze dne:   30.9.2008 
Sprejet na senatu �lanice univerze oz. samostojnega visokošolskega zavoda 
dne: 

    9.4.2008  

 

3. Interno pridobljena neodvisna ekspertna mnenja o študijskem programu  
 

Ekspertno mnenje so 
pripravili (ime in priimek, 
zavod, država): 

prof. dr. Petar Paveši�, KDŠ, Slovenija 
doc. dr. Alenka Janko Spreizer, FHŠ UP, Slovenija 
doc. dr. Ingrid Slavec Gradišnik, ZRC SAZU, Slovenija 
 

 
Dne 24. septembra 2008 smo z Univerze v Ljubljani prejeli recenzentska mnenja prof. dr. 
Petra Paveši�a, doc. dr. Ingrid Slavec Gradišnik ter doc. dr. Alenke Janko Spreizer o 
prvostopenjskem UN dvodisciplinarnem študijskem programu Etnologija in kulturna 
antropologija. Ugotavljamo, da nih�e od recenzentov ni imel resnejših pomislekov k 
nadaljevanju postopka sprejemanja programa. K nekaterim pomislekom in opozorilom 
nekaterih recenzentov pa kljub temu podajamo utemeljitve za naše odlo�itve. 
 
Prof. dr. Petar Paveši� na program ni imel nikakršnih pripomb, zato naš komentar na njegove 
pripombe ni potreben. 
 
Doc. dr. Ingrid Slavec Gradišnik prav tako program pozitivno ocenjuje v  vseh to�kah, edino 
kritiko bi lahko prepoznali v to�ki 8. Ustreznost habilitacij in referenc izvajalcev (str.6), kjer 
piše, da je »zaradi številnih strokovno-izbirnih predmetov (je) opazna preobremenjenost tako 
u�iteljev, ki so razen svojih temeljnih predmetov še nosilci predmetov s predvidenimi drugimi 
izvajalci (nosilstvo se giblje med 3 in 12 (!) predmeti na u�itelja), ko bodo ti dosegli ustrezno 
habilitacijo. Hkrati pa so ob številnih izbirnih predmetih mo�no obremenjeni tudi asistenti, 
posebno tisti, ki še pripravljajo svoja magistrska oz. doktorska dela (konkretno, težko si je 
zamisliti predviden angažma asistenta z magisterijem pri petih predmetih – �etudi gre le za 
vaje – in še pri seminarju).« 
 
Naj na to pripombo odgovorimo, da bomo vsako leto izvajali le tiste strokovno-izbirne 
predmete, za katere bo prijavljenih zadostno število študentov glede na normative Univerze. 
To pomeni, da vsi navedeni predmeti vsako leto dejansko ne bodo izvajani, zato nobeden od 
nosilcev v resnici ne bo imel ve� pedagoških ur od maksimalne obremenitve oz. 
maksimalnega dovoljenega števila ur na teden (za docenta, izr. in red. prof. 8 ur na teden, za 
asistenta 12). Poleg tega so od petih asistentov na oddelku trije že doktorirali in so v 
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postopkih habilitacije (asist. dr. Jože Hudales, asist. dr. Jaka Repi� in asist. dr. Peter Simoni�), 
za katere pri�akujemo, da bodo v kratkem tudi že kon�ani, dva pa bosta predvidoma 
doktorirala že v tem študijskem letu, se pravi še pred pri�etkom izvajanja prijavljenega 
programa. Realna obremenjenost nosilcev bo tako veliko manjša, kot se zdi iz prijave 
programa, saj bodo asistenti kot habilitirani docenti že v kratkem �asu lahko prevzeli nosilstva 
od nekaterih v programu predvidenih nosilcev. 
 
Doc. dr. Alenka Janko Spreizer se prav tako pohvalno izraža o programu, edino kritiko bi 
lahko prepoznali na str. 3-4, kjer piše: »Glede ustreznosti kreditnega vrednotenja posameznih 
delov študijskega programa je opaziti rahlo netransparentnost pri nekaterih predmetih. 
Merila dolo�ajo za kreditno to�ko mersko enoto za vrednotenje dela, ki ga študent v 
povpre�ju opravi in predstavljajo njegovo obremenitev, pri �emer 1 to�ka pomeni 25-30 ur 
obremenitve študenta, kot obremenitev pa se štejejo predavanja (P), vaje (V), seminarji (S) in 
druge oblike dela (DO), individualno delo, priprava na izpite ipd. V vlogi se zdi, da je 
obremenitev študenta ŠOŠ izvzeta iz kreditnega to�kovanja. Zaradi te nedoslednosti ni �isto 
jasno, zakaj so nekatere vaje ozna�ene z manj, druge pa z ve� kreditnimi to�kami. Z izjemo 
omenjene nejasnosti je program sicer ustrezno ovrednoten s kreditnimi to�kami; prav tako so 
ustrezno izra�unana tudi razmerja med deli obveznega in izbirnih komponent programa.” 
 
Študenti pri ve�ini vaj v predmetniku pridobijo 3 KT. Vaje, ki so v predmetniku ozna�ene z 
druga�nim številom kreditnih to�k, in sicer so to vaje pri predmetu Geneza slovenskega 
kulturnega prostora in Gospodarske kulture Slovenije (nosilec je red. prof. dr. Janez Bogataj), 
zahtevajo druga�ne oblike dela študentov (npr. terenske vaje), ki so podrobneje opredeljene v 
u�nih na�rtih posameznih u�nih enot predmetnika.   
 

4. Študijski program s sestavinami iz 7. �lena Meril za akreditacijo 
 

4.1. Splošni podatki o programu 
 

Naslov / ime študijskega 
programa: 

Etnologija in kulturna antropologija (dvodisciplinarni 
program) 

 Študijski program je popolnoma nov in ne nadomeš�a nobenega programa. 
 Študijski program je nov in nadomeš�a 'nebolonjski' univerzitetni dvopredmetni študijski program 

etnologije in kulturne antropologije. 
Stopnja in vrsta študijskega 
programa (ozna�ite): 

 dodiplomski - univerzitetni                      podiplomski - magistrski      
 dodiplomski - visokošolski strokovni      podiplomski - doktorski   
 program za izpopolnjevanje                     dvodisciplinarni 
 interdisciplinarni               

Program traja (ozna�ite):  1 leto           2 leti               3 leta                     4 leta 
Smeri študijskega programa: Študij nima smeri.  

 
Moduli študijskega 
programa: 

Program ne predvideva modulov. 
 

Opredelitev študijskega podro�ja po Iscedovi klasifikaciji (ozna�ite podro�je): 

�(14) izobraževanje u�iteljev in pedagoške vede 
�(21) umetnost 
�(22) humanisti�ne vede 
�(31) družbene vede 

�(52) tehniške vede 
�(54) proizvodne tehnologije 
�(58) arhitektura in gradbeništvo 
�(62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
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�(32) novinarstvo in informiranje 
�(34) poslovne in upravne vede 
�(38) pravo 
�(42) vede o živi naravi 
�(44) vede o neživi naravi 
�(46) matematika in statistika 
�(48) ra�unalništvo 

 

�(64) veterinarstvo 
�(72) zdravstvo 
�(76) socialno delo 
�(81) osebne storitve 
�(84) transportne storitve 
�(85) varstvo okolja 
�(86) varnost 

Utemeljitev: Študijsko podro�je Filozofske fakultete UL je opredeljeno v 7. �lenu Pravil 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je usklajeno z 12., 13., 14. in 17. �lenom Statuta 
Univerze v Ljubljani. 
Pojasnilo: V slovenskem prostoru sodi na podro�je humanistike, vendar pa se v mednarodni 
klasifikaciji uvrš�a v družbene vede. 

Opredelitev znanstveno-raziskovalne discipline po Frascatijevi klasifikaciji (ozna�ite 
discipline): 

�naravoslovno-matemati�ne vede 
�tehniške vede 
�medicinske vede 
�biotehniške vede 

�družboslovne vede 
�humanisti�ne vede 
�druge vede 

 
Utemeljitev: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta je vpisana v evidenco raziskovalnih 
organizacij, ki po podatkih Urada za znanost MŠZŠ izpolnjujejo pogoje za izvajanje prora�unsko 
financiranih projektov pod številko 0581. 
Za izvajanje predlaganega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija so 
relevantna naslednja raziskovalna podro�ja po klasifikaciji ARRS, ki so že registrirana na FF UL: 
6.00.00 – Humanisti�ne vede 

6.03 – etnologija 
6.04.02 – socialna in kulturna antropologija 

 
Pojasnilo: Iscedova in Frascatijeva metodologija uvrš�anja znanstvenih ved na posamezna 
podro�ja se pri etnologiji in kulturni antropologiji razlo�ujeta od nacionalne klasifikacije 
znanstvenih ved na Agenciji za raziskovalno dejavnost in s tem povezanimi akti, ki jih kot 
študijska in raziskovalna podro�ja navajata Statut Univerze v Ljubljani in Pravila Filozofske 
fakultete.  
Zato glede na slovensko prakso posebej izpostavljamo in uvrš�amo naše raziskovalno podro�je 
na polje humanistike. 

Umetniške discipline (naštejte): 
/ 
Utemeljitev: 
/ 
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4.2. Opredelitev temeljnih ciljev programa oz. splošnih in predmetnospecifi�nih 
kompetenc 
 
 

4 2.a. Temeljni cilji programa 
 

Temeljni cilji prvostopenjskih dvodisciplinanrih študijskih programov – splošno: 
 
Diplomantke in diplomanti prvostopenjskih dvodisciplinarnih univerzitetnih študijskih 
programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin.  Poleg ciljev, ki jih 
dosegajo na podro�ju obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja  
povezovati med seboj in tako tudi z drugimi podro�ji. Transfer znanja iz enega podro�ja na 
drugega spodbuja fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v razli�nih situacijah. 
Dvodisciplinarnost pospešuje sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi 
znanja, metodologije, razumevanja strokovnih metod, pristopov in procesov. Cilj 
dvodisciplinarnih programov je usposobiti diplomant/ke za nove kompetence na podlagi 
razumevanja in povezovanja razli�nih vidikov predmetno specifi�nega znanja. Širši družbeni 
interes dvodisciplinarnih programov je pove�anje zaposljivosti diplomantov, kar sledi iz 
njihovega obvladovanja oz. poznavanja dveh strokovnih podro�ij; usmerjenost v 
interdisciplinarno reševanje problemov zvišuje njihove možnosti na trgu delu. 
 
Temeljni cilji dvodisciplinarnega študijskega programa Etnologija in kulturna 
antropologija: 
 
Prvostopenjski univerzitetni dvodisciplinarni študijski program Etnologija in kulturna 
antropologija daje nujno potrebna znanja in veš�ine za nadaljevanje študija na drugi stopnji v 
okviru kateregakoli programa humanistike in družboslovja – eno- ali dvodisciplinarnega, 
omogo�a pa tudi prakti�no uporabna znanja za tiste, ki se zaposlijo takoj po diplomi. 
Študentke in študentje prvostopenjskega univerzitetnega dvodisciplinarnega študiskega 
programa Etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanisti�nih in družboslovnih 
kompetenc pridobijo specifi�ne kompetence, ki izhajajo iz poznavanja na�inov življenja in 
kulturne raznolikosti ter omogo�ajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje pri 
opravljanju pomožnih in strokovno manj zahtevnih del v kulturnih, upravnih, vladnih in 
nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na podro�jih, ki – v navezavi s 
pridobljenim znanjem in veš�inami druge discipline – zadeva poznavanje procesov in sestavin 
vsakdanjega življenja, na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, 
komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, �lovekovih pravic, zdravstvene 
kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s 
kulturno dediš�ino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih 
centrih, knjižnicah itd.  
Diplomanti in diplomantke so po kon�ani prvi stopnji univerzitetnega dvodisciplinarnega 
študija usposobljeni za opravljanje nekaterih strokovnih nalog z zgoraj omenjenih podro�ij. 
Usposobljeni so za kulturno posredništvo in opravljanje razli�nih nalog v kulturnih 
institucijah ter nevladnih organizacijah, povezanih z administrativno-strokovnimi 
dejavnostmi, zbiranjem, evidentiranjem in dokumentiranjem podatkov in informacij, 
prenosom znanj in informacij ter njihovo uporabo v praksi.  
Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je seznanitev z neposrednim 
soo�anjem z ljudmi v njihovem vsakdanjem življenju v razli�nih kulturnih kontekstih. 
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4.2.b. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom 
 
Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvodisciplinanrih študijskih programov: 
 
- razmišljajo logi�no, abstraktno, analiti�no in sinteti�no; 
- so usposobljeni za sodelovanje pri reševanju strokovnih vprašanj;  
- seznanjeni so s temeljnimi raziskovalnimi metodami, ki jih tvorno prenašajo z enega 
podro�ja na drugega;  
- pridobljena znanja in usposobljenosti povezujejo med obema strokama in z razli�nimi 
drugimi podro�ji; 
- svoja znanja prenašajo na druga problemska podro�ja (sposobnost transferja) ter jih rešujejo 
intradisciplinarno; 
- zaradi poznavanja dveh strokovnih podro�ij so bolj fleksibilni pri opredeljevanju in 
reševanju konkretnih vprašanj 
- bolj celovito pristopajo k evidentiranju problemov in njihovem reševanju  
- usposobljeni so uporabljati dva razli�na strokovna diskurza, ki jim omogo�ata jasnejšo 
argumentacijo 
- imajo ve�jo sposobnost komuniciranja, ki izhaja iz razumevanje dveh pogledov in omogo�a 
uspešno vklju�evanje v timsko delo     
- informacije dvojno kontekstualizirajo; 
- lažje in bolj kompetentno se odzivajo na nove izzive in se jim prilagajajo in/ali jih 
modificirajo; 
- zavezani so profesionalni etiki ter so sposobni razvijati refleksijo o njej tudi v širšem 
družbenem kontekstu;  
- zbirajo bibliografske in druge podatke iz baz in drugih virov; 
- uporabljajo IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi in predstavitvi informacij;  
- sodelujejo pri ocenjevanju in zagotavljanju kakovosti lastnega dela; 
- oblikujejo in sooblikujejo  u�inkovite med�loveške odnose;  
- imajo zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenega znanja in pripravljenost za 
tako nadgradnjo.   
 
Splošne kompetence, ki se pridobijo z dvodisciplinarnim študijskim programom 
Etnologija in kulturna antropologija: 
 
- razumevanje besedil; 
- pridobivanje in uporaba virov, znanja in informacij; 
- poznavanje informacijske tehnologije; 
- poznavanje znanstvenega aparata; 
- usposobljenost za sodelovanje v skupinskem delu; 
- odprtost za alternativne poglede in rešitve; 
- usmerjenost v realno izvedljive rešitve; 
- usposobljenost za razli�ne oblike povezovanja in prenosa znanja; 
- zmožnost ugotavljanja potreb okolja; 
- poznavanje razli�nih kulturnih kontekstov, stikov ter izmenjav med ljudstvi in socialnimi 
skupinami; 
- veš�ine izražanja v medijih; 
- uporaba informacijskih orodij v komunikacijskih medijih in pri administraciji; 
- zmožnost kooperativnosti in skupinskega dela ter integracije v delovno okolje; 
- komunikacijska odprtost in sposobnost usklajevanja razli�nih interesov; 
- uporaba eti�nih meril in zavezanost profesionalni etiki; 
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- usposobljenost za delo z ljudmi. 
 
 

4.2.c. Predmetnospecifi�ne kompetence, ki se pridobijo s prvostopenjskim 
univerzitetnim  dvodisciplinarnim študijskim programom Etnologija in 
kulturna antropologija 

 
- Temelje kompetence za nadaljnje samostojno specializirano terensko raziskovalno delo na 
razli�nih obmo�jih sveta. 
- Veš�ine branja strokovnih besedil ter pisanja razli�nih oblik znanstvenih in strokovnih 
besedil. 
- Iskanje, prepoznavanje in uporaba pisnih in drugih virov ter literature. 
- Zmožnost eti�ne presoje.  
- Spoznavanje temeljnih zna�ilnosti na�inov življenja na posameznih kontinentih in razvijanje 
kriti�nega odnosa do aktualnih družbeno-politi�nih dogajanj. 
- Usposobljenost za aplikativno delo v zvezi s posameznimi predmetnimi vsebinami (npr. 
turizem, mediji, oglaševanje, razvoj podeželja, regionalni razvoj, kultura organizacij, poslovni 
stiki, varovana obmo�ja, ekologija).  
- Poznavanje varstvenih, civilnodružbenih in kulturnih institucij, zbirk, materialne in 
nematerialne kulturne dediš�ine v posameznih slovenskih krajih in regijah. Usposobljenost za 
pomožna dela v teh ustanovah. 
- Seznanjenost z znanji in veš�inami znanstvenoraziskovalnega, strokovnega, aplikativnega in 
razvojnega dela.  
- Seznanjenost z delovnim okoljem in ljudmi, zaposlenimi v etnoloških/antropoloških 
institucijah ter pridobivanje delovnih in terenskih raziskovalnih izkušenj. 
- Poznavanje izvira, pomena in kritik pojma kulture, ljudstva in drugih temeljnih pojmov vede 
ter posameznih njenih podro�ij. 
- Komunikacijske kompetence in usposobljenost za timsko delo na razli�nih 
predmetnospecifi�nih podro�jih. 
 
Predmetnospecifi�ne kompetence so sicer navedene tudi v Modelih u�nih na�rtov za vsak 
predmet posebej (Priloga št. 9 b).  
 
 

4.3. Podatki o mednarodni primerljivosti programa 
 

Tuji sorodni študijski 
program (ime programa, 
zavod, država): 

1. Etnologija, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Fakulteta 
za zgodovinske in pedagoške vede Univerze v Wroclawu, Poljska 
(http://www.etnologia.uni.wroc.pl/). 
2. Etnologija, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 
Filozofska fakulteta Komenskega Univerze v Bratislavi, Slovaška 
(http://www.fphil.uniba.sk/~keka/). 
3. Etnologija in kulturna antropologija, Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Zagrebu, 
Hrvaška (http://www.ffzg.hr/etno). 
4. Demoetnoantropologija, Oddelek za zgodovinske, arheološke, 
socialnoantropološke in geografske raziskave, Filozofska fakulteta, 
Univerza v Palermu, Italija 
(http://www.testlettere.unipa.it/?id_pagina=77&id_menu=23&id_menu2
=77&id_menu_pre=9)  
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Med postopkom priprave prenovljenega programa smo pregledali veliko evropskih 
programov etnologije in kulturne antropologije. Že samo poimenovanje programov se od 
države do države izrazito razlikuje, še bolj pa na�ini pou�evanja etnologije oz. 
kulturne/socialne antropologije. Toda povsod se nagibajo k izvedbi reforme v obliki sistema 3 
+ 2 + 3. Tu in tam so antropološke vsebine pripete na druge programe, drugod poznajo 
dvodisciplinarne programe (najve�krat v obliki glavne in pomožne discipline), v nekaterih 
državah pa ponujajo tudi samostojni študij etnologije in/ali kulturne antropologije. 
Med programi, ki v svojem imenu vklju�ujejo podro�je etnologije in kulturne antropologije in 
smo jih ob primerjavi vsaj do dolo�ene mere lahko pregledali in upoštevali (vsi nimajo 
celotnih programov na mreži), so programi v Zagrebu, Beogradu, Skopju, Bratislavi (na prvi 
stopnji etnologija, na drugi stopnji etnologija in kulturna antropologija), Krakovu (etnologija 
oz. kulturna antropologija), Lodžu in Poznanju. �e povezava med poimenovanjem etnologije 
in kulturne antropologije ni jasno razvidna v programu, ki ga izvajajo, pa je razvidna iz imena 
oddelka: danes bomo v srednji in vzhodni Evropi težko našli oddelke za etnologijo, ki ne bi 
svojemu imenu dodali še kulturne ali socialne antropologije. 
V nekaterih zahodnoevropskih deželah (Španija, Portugalska) uporabljajo naziv socialna 
antropologija za vedo, ki jo pri nas razumemo kot etnologija. V zadnjih letih smo se 
podrobneje seznanili s programi v Lizboni (http://www.iscte.pt), Portu in Bragi (Portugalska) 
ter v Sevilli, Barceloni (http://www.ub.es/antropo/menuppal.htm; http://www.uab.es), Elchu 
(http://antropologia.umh.es/) in Madridu (Španija). Z nekaj izjemami (obe univerzi v 
Barceloni) socialne antropologije ne pou�ujejo kot samostojnega študija na prvi stopnji, 
ampak le kot specializacijo na drugi stopnji študija. Ker pa programov še niso prilagodili 
bolonjskim zahtevam (so sredi reforme), jih nismo mogli predložiti kot vzor. 
V Franciji ponekod lo�ujejo med socialno antropologijo (ki v glavnem preu�uje 
zunajevropske kulture) in kontinentalno etnologijo, drugod poznajo obe pod skupnim 
nazivom etnologija ali pa za vedo uporabljajo tudi naziv folkloristika. Bolj poglobljene stike 
imamo z univerzami v Lillu (Université Lumiere Lille 2), Nici, Aix-en-Provencu in Parizu 
(Université René Descartes Paris 5 Sorbonne). Prav slednji program, ki so ga uskladili z 
bolonjsko reformo v letu 2005, nam je v nekaterih segmentih služil za zgled. Zgledovali smo 
se predvsem po bolj odprti zasnovi predmetnika in izbirnosti, nismo pa mogli povzeti vsebin 
njihovega programa, ker je njihov program tesno povezan s programom sociologije in bolj 
izrazito od našega usmerjen v preu�evanje zunajevropskih kultur. 
Programov na Nizozemskem, v Nem�iji in Avstriji v �asu, ko smo pripravljali naše predloge 
prenovljenega programa, niso za�eli niti prenavljati, podobno pa je tudi na Švedskem. V letu 
2007 je situacija v zvezi z bolonjsko prenovo v teh deželah enako nepredvidljiva kot pred 
dvema letoma. (Na Nizozemskem naj bi vztrajali na svojih ute�enih izkušnjah.) V teh deželah 
imamo tesne stike s središ�i vede v Leidnu 
(http://www.studiegids.leidenuniv.nl/index.php3?m=26&c=78&garb=0.7035535409663051), 
Amsterdamu, Nijmegnu (http://www.socsci.kun.nl/maw/antropologie/), Bremnu 
(http://www.kultur.uni-bremen.de/home.html), Tübingenu (http://www.uni-
tuebingen.de/kultur/), Bayreuthu (http://www.uni-bayreuth.de/departments/ethnologie/), 
Stockholmu (http://www.socant.su.se), v Gradcu in na Dunaju. Nizozemski model smo v 
marsi�em vzeli kot izhodiš�e, v nekaterih segmentih izvedbe programa pa smo se zgledovali 
tudi po programu v Stockholmu. V teh državah še vedno lo�ujejo med preu�evanjem 
zunajevropskih kultur (oddelek v Bayreuthu je na primer usmerjen le v preu�evanje afriških 
kultur) in preu�evanjem evropskih kultur. Zato na primer tesno sodelujemo z obema 
etnološkima oddelkoma na Univerzi na Dunaju, za evropsko etnologijo 
(http://www.univie.ac.at/volkskunde/) in za etnologijo, socialno in kulturno antropologijo 
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(http://www.univie.ac.at/voelkerkunde/). Posebno izzivalen nam je bil zgled oddelka za 
empiri�ne raziskave kulture na Univerzi v Tübingenu, katerega program pa je žal še dale� od 
bolonjske prenove. 
Ker se kurikularno tesneje povezujemo z univerzami v Španiji (Barcelona – 
http://antalya.uab.es/antropologia/eng/index.asp), Franciji (Pariz in Lille; 
http://www.shs.univ-paris5.fr/), Avstriji (Dunaj; http://www.univie.ac.at/voelkerkunde/) ter na 
Švedskem (Stockholm, http://www.socant.su.se/) in na Irskem (Maynooth; 
http://anthropology.nuim.ie/), smo v marsi�em povzeli njihove izkušnje, nismo pa mogli 
predložiti njihovih programov, ker – z izjemo programa na Univerzi René Descartes Paris 5 – 
še niso prilagodili programov po bolonjski reformi. 
Vzorov iz Velike Britanije nismo upoštevali zato, ker se še niso lotili bolonjske prenove in 
tudi zato, ker britanska socialna antropologija izhaja iz kolonialne tradicije in ji je v marsi�em 
še vedno zavezana, na drugi strani pa skupaj z ameriško ostaja samoumevni center, na 
katerega se nanašamo pri ve�ini kurikularnih vsebin. Nekaj izjem, s katerimi imamo tesnejše 
stike – St. Andrews, Middlesex (http://www.mdx.ac.uk/subjects/hcs/index.htm), East Anglia 
in Bristol (http://www.uwe.ac.uk/) – zgolj potrjuje pravilo.  
Najbližji našemu programu so programi v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. 
Antropologija je v Gr�iji na primer vstopila na univerzo šele v zadnjih dveh desetletjih.  
Stiki z univerzami v Atenah, Solunu 
(http://www.uom.gr/index.php?tmima=8&newlang=eng&categorymenu=2), Florini, 
Mitiliniju in Ioanini so za nas dragoceni, vendar se zaenkrat po njihovih rešitvah ne moremo 
zgledovati, �eprav z njimi intenzivno sodelujemo pri pripravi poletne šole v Konitsi in v 
okviru mreže Border Crossings.  
Etnologija ima na Madžarskem daljšo tradicijo, vendar z izjemo oddelka za etnologijo v 
Szegedu (http://primus.arts.u-szeged.hu/ethnology/angololdal/index.htm), ki se navezuje na 
študij primerjalne religiologije, z madžarskimi središ�i nimamo tesnejših stikov. Zelo 
negotova je situacija etnologije, folkloristike in kulturne antropologije v Italiji, kjer so 
predavanja iz antropoloških predmetov praviloma pripeta nekemu drugemu »mati�nemu« 
študiju, ve�inoma sociologiji ali jezikoslovju. Zato prenovljenih programov z univerz v 
Bologni, Sienni in Peruggi, s katerimi sodelujemo tako na pedagoškem kot na raziskovalnem 
in aplikativnem podro�ju, nismo mogli predložiti. Podobno negotova je situacija v Bolgariji in 
Romuniji (http://www.unibuc.ro/en/catd_flcef_en). Kolegice in kolegi na Univerzi v 
Bukarešti že štiri leta kordinirajo Ceepusovo mrežo, v kateri snujemo skupno diplomo (joint 
degree).  
V primerjavo pa smo vendarle priložili tudi program, ki po imenu in konceptu povsem 
odstopa od drugih podobnih »bolonjskih« programov in predvsem dokazuje, da bolonjska 
reforma, pri kateri bi si morali biti po mnenju nekaterih programi podobni kot jajce jajcu in po 
vsej Evropi povsem standardizirani, �e že ne uniformirani, lahko prinaša tudi nepri�akovane 
inovacije. Program socialne antropologije in etnologije, ki ga izvajajo na Univerzi v Palermu, 
se imenuje Demo-etno-antropologija, izvaja pa ga Oddelek za zgodovinske in arheološke, 
socialnoantropološke in geografsko-kulturne raziskave. (Z izrazom demologija so italijanski 
kolegi pod vplivom Antonia Gramscija poimenovali preu�evanje ljudstva in njegovega 
življenja.) 
Glede na zgodovino vede in akademsko situacijo so našim izkušnjam najbližji programi na 
Poljskem, Slovaškem in v državah bivše Jugoslavije. V nekaterih središ�ih so se ob bolonjski 
reformi, ki so jo za razliko od nas opravili mimogrede in z bistveno manj napora ter 
izpolnjenih papirjev, zgledovali po našem predmetniku (Lodž, Bratislava, Zagreb in Skopje).  
Zato smo si temeljiteje ogledali programe na Poljskem (Lodž, Krakov 
(http://www3.uj.edu.pl/IE/), Poznanj, Vroclav (www.etnologia.uni.wroc.pl)), �eškem (Praga - 
http://etnologie.ff.cuni.cz/, Pardubice - http://www.mujweb.cz/www/velikonoce/HTM-
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Pardubice/social.htm, Brno - http://www.phil.muni.cz/etnol/ in Plzen), Slovaškem (Bratislava 
- www.fphil.uniba.sk), Hrvaškem (Zagreb - http://www.ffzg.hr/etno/index.html, Zadar) in 
deloma celo v Litvi in v Rusiji (Moskva).  
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Primerjalna preglednica po to�kah 4.3.a – 4.3.g: 
 
 Univerza v Vroclavu, 

Poljska, 
(Uniwerzytet 
Wroclawski), 

Oddelek za Etnologijo in 
kulturno antropologijo 

(Katedra Etnologii i 
Antropologii Kulturowej) 

Univerza Komenskega 
Bratislava, 
Slovaška, 

Filozofska fakulteta, 
Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo 

(Univerzita Komenského, 
Filozofická fakulta, 
Katedra etnológie a 

kultúrnej antropológie). 

Univerza v Zagrebu 
(Sveu�ilište u Zagrebu), 

Filozofska fakulteta 
(Filozofski fakultet), 

Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo 
(Odsjek za etnologiju i 
kulturnu antropologiju) 

 

Univerza v Palermu 
(Universitá degli Studi di 

Palermo), Filozofska 
fakulteta (Facoltá de 
Lettera e filosofia), 

Oddelek za zgodovinske 
in arheološke, 

socialnoantropološke in 
geografske raziskave 

(Dipertimenti dei studi 
culturali storico-

archeologici, socio-
antropologici e 

geografici) 

Univerza v Ljubljani, 
Filozofska fakulteta, 

Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo 

4. 3. a. Primerljivost 
koncepta, formalne in 
vsebinske 
strukturiranosti: 
 
- ime programa 
 
 
 
- status programa 
 
- stopnja programa 

 
 
 
 
 
Etnologija 
 
 
 
verificiran, izvajan 
 
dodiplomska (BA) 
(prva stopnja) 

 
 
 
 
 
Etnologija 
 
 
 
verificiran, izvajan 
 
dodiplomska (BA) 
(prva stopnja) 

 
 
 
 
 
Etnologija in kulturna 
antropologija 
 
 
verificiran, izvajan 
 
dodiplomska (BA) (prva 
stopnja) 

 
 
 
 
 
Demo-etno-antropologija 
 
 
 
verificiran, izvajan 
 
dodiplomska (BA) (prva 
stopnja) 

 
 
 
 
 
Dvodisciplinarni študijski 
program Etnologija in 
kulturna antropologija 
 
v verifikaciji 
 
dodiplomska (BA) 
(prva stopnja) 

Delež izbirnosti (glede na 
ECTS) 
 

Obvezni predmeti: 
92 % 
Izbirni predmeti: 
8 % 

Obvezni predmeti: 
58 % 
Izbirni predmeti: 
42 % 

Obvezni predmeti: 
50 % 
Izbirni predmeti: 
50 % 

Obvezni predmeti: 
60-65 % 
Izbirni predmeti: 
35-40 % 

Obvezni predmeti: 
66,7 % 
Izbirni predmeti: 
33,3  %. 
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 Univerza v Vroclavu, 

Poljska, 
(Uniwerzytet 
Wroclawski), 

Oddelek za Etnologijo in 
kulturno antropologijo 

(Katedra Etnologii i 
Antropologii Kulturowej) 

Univerza Komenskega 
Bratislava, 
Slovaška, 

Filozofska fakulteta, 
Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo 

(Univerzita Komenského, 
Filozofická fakulta, 
Katedra etnológie a 

kultúrnej antropológie). 

Univerza v Zagrebu 
(Sveu�ilište u Zagrebu), 

Filozofska fakulteta 
(Filozofski fakultet), 

Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo 
(Odsjek za etnologiju i 
kulturnu antropologiju) 

 

Univerza v Palermu 
(Universitá degli Studi di 

Palermo), Filozofska 
fakulteta (Facoltá de 
Lettera e filosofia), 

Oddelek za zgodovinske 
in arheološke, 

socialnoantropološke in 
geografske raziskave 

(Dipertimenti dei studi 
culturali storico-

archeologici, socio-
antropologici e 

geografici) 

Univerza v Ljubljani, 
Filozofska fakulteta, 

Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo 

4. 3. b. Primerljivost 
možnosti dostopa in 
pogojev za vpis v študijski 
program 

Matura matura matura matura matura 

4. 3. c. Primerljivost 
trajanja študija, 
napredovanja, 
dokon�anja študija in 
pridobljenih naslovov: 
 
Trajanje študija 

 
 
 
 
 
 
3 leta 

 
 
 
 
 
 
3 leta 

 
 
 
 
 
 
3 leta 

 
 
 
 
 
 
3 leta 

 
 
 
 
 
 
3 leta 

Število ECTS 180 180 90  (dvodisciplinarni 
študij) 

180 (kombiniran – 
ve�disciplinarni študij) 

90 etnologija in kulturna 
antropologija +  90  
druga disciplina 

Napredovanje Po letnikih Po letnikih Po letnikih Po letnikih Po letnikih 
Dokon�anje študija Diplomsko delo Diplomsko delo in 

zaklju�ni (državni) izpit 
 
 

90 ECTS, diplomskega 
dela ni 

Zaklju�ni izpit. Diplomsko delo 
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 Univerza v Vroclavu, 

Poljska, 
(Uniwerzytet 
Wroclawski), 

Oddelek za Etnologijo in 
kulturno antropologijo 

(Katedra Etnologii i 
Antropologii Kulturowej) 

Univerza Komenskega 
Bratislava, 
Slovaška, 

Filozofska fakulteta, 
Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo 

(Univerzita Komenského, 
Filozofická fakulta, 
Katedra etnológie a 

kultúrnej antropológie). 

Univerza v Zagrebu 
(Sveu�ilište u Zagrebu), 

Filozofska fakulteta 
(Filozofski fakultet), 

Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo 
(Odsjek za etnologiju i 
kulturnu antropologiju) 

 

Univerza v Palermu 
(Universitá degli Studi di 

Palermo), Filozofska 
fakulteta (Facoltá de 
Lettera e filosofia), 

Oddelek za zgodovinske 
in arheološke, 

socialnoantropološke in 
geografske raziskave 

(Dipertimenti dei studi 
culturali storico-

archeologici, socio-
antropologici e 

geografici) 

Univerza v Ljubljani, 
Filozofska fakulteta, 

Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo 

Pridobljeni naslov Licenciat iz etnologije Bakalar (Bc) iz etnologije Prvostupnik/ca etnologije 
i kulturne antropologije 

Laurea (BA) Diplomirani etnolog in 
kulturni antropolog (UN) 
in ...  

4. 3. d. Primerljivost 
na�inov in oblik študija: 

Redni in izredni Redni in izredni Redni in izredni Redni Redni in izredni 

Razmerje med 
predavanji, seminarji in 
vajami 

Program temelji na 
predavanjih, manj je 
seminarskega dela. 

Program temelji na 
predavanjih, manj je 
seminarskega dela. 

Program približno 
enakovredno temelji na 
predavanjih in 
seminarskem delu. 

Program temelji na 
predavanjih in vklju�uje 
seminarske vaje 
(laboratorij). 

Program temelji na 
predavanjih, vajah, 
seminarskem in 
raziskovalnem delu. 

Praksa Praksa poteka v obliki 
obveznih ekskurzij 
znotraj enega od uvodnih 
metodoloških predmetov. 

Praksa poteka v obliki 
obveznih ekskurzij 
znotraj enega od uvodnih 
metodoloških predmetov. 
 

Prakse ni. Prakse ni. Obvezna praksa I, II, III. 

4. 3. e. Možnosti za 
vklju�evanje programa v 
mednarodno sodelovanje 
(mobilnost) oz. skupni 
evropski visokošolski 
prostor: 

Bilateralna pogodba 
Erasmus 

Pogodba Erasmus, 
sodelovanje v mreži 
Ceepus in 
meduniverzitetna 
bilaterala 
 

Ceepus Pogodba Erasmus 
(muzikologija na FF) 

Pogodbe Erasmus in 
Ceepus 
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 Univerza v Vroclavu, 

Poljska, 
(Uniwerzytet 
Wroclawski), 

Oddelek za Etnologijo in 
kulturno antropologijo 

(Katedra Etnologii i 
Antropologii Kulturowej) 

Univerza Komenskega 
Bratislava, 
Slovaška, 

Filozofska fakulteta, 
Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo 

(Univerzita Komenského, 
Filozofická fakulta, 
Katedra etnológie a 

kultúrnej antropológie). 

Univerza v Zagrebu 
(Sveu�ilište u Zagrebu), 

Filozofska fakulteta 
(Filozofski fakultet), 

Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo 
(Odsjek za etnologiju i 
kulturnu antropologiju) 

 

Univerza v Palermu 
(Universitá degli Studi di 

Palermo), Filozofska 
fakulteta (Facoltá de 
Lettera e filosofia), 

Oddelek za zgodovinske 
in arheološke, 

socialnoantropološke in 
geografske raziskave 

(Dipertimenti dei studi 
culturali storico-

archeologici, socio-
antropologici e 

geografici) 

Univerza v Ljubljani, 
Filozofska fakulteta, 

Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo 

4. 3. f. Razlike med 
predlaganim in tujimi 
programi glede na 
specifi�ne potrebe in 
pogoje doma�ega 
gospodarstva in javnih 
služb: 

Na Poljskem so se 
diplomanti doslej 
zaposlovali šele po 
petletnem študiju in 
pridobitvi naziva magister 
etnologije. Po reformi so 
omogo�ili zaposlovanje 
diplomantov (torej izhod) 
že po treh letih, vendar le 
za pomožna dela v 
kulturnih institucijah, 
omogo�ajo pa 
zaposlovanje zunaj ožjega 
podro�ja stroke. Prva 
stopnja je pogoj za vpis 
na drugo stopnjo – 
izhodov bo razmeroma 
malo. 
Na nekaterih univerzah še 
poznajo 

Na Slovaškem so se 
diplomanti doslej 
zaposlovali šele po 
petletnem študiju in 
pridobitvi naziva magister 
etnologije (v muzejih in 
spomeniškovarstvenih 
institucijah ter v kulturi in 
znanosti). 
Po reformi so omogo�ili 
zaposlovanje diplomantov 
(torej izhod) že po treh 
letih, vendar le za 
pomožna dela v kulturnih 
institucijah, omogo�ajo 
pa zaposlovanje zunaj 
ožjega podro�ja stroke. 
Prva stopnja je pogoj za 
vpis na drugo stopnjo – 
izhodov bo razmeroma 

Diplomanti se zaposlujejo 
na širokem podro�ju: v 
gospodarstvu (turizem) in 
kulturnih ustanovah, kjer 
še ne opravljajo 
samostojnih strokovnih 
nalog. Ve�ina študentov 
nadaljuje študij na drugi 
stopnji. 

Diplomanti se zaposlujejo 
predvsem v kulturi in 
družbenih dejavnostih 
(službe v EU) ter v 
institucijah za varovanje 
kulturne dediš�ine in v 
turizmu. 

Diplomanti se bodo 
zaposlovali na zelo 
širokem podro�ju. 
Usposobljeni bodo za 
pomožna 
(administracijska, 
dokumentacijska in 
podobna) dela v 
obstoje�ih kulturnih 
institucijah pa tudi na 
aplikativnih podro�jih, 
kot so turizem, razvoj 
podeželja, lokalne 
skupnosti in država, 
gospodarstvo, stiki z 
javnostmi itd. 
Svoje zaposlitvene 
možnosti in možnosti 
nadaljnjega študija bodo 
utemeljevali na podlagi 
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dvodisciplinarnost, 
vendar tako da druga 
disciplina obsega do 
tretjine programa prve. 

malo. izbire študija na drugi 
disciplini, s �imer si bodo 
izboljšali tako 
zaposlitvene možnosti kot 
možnosti poklicnega 
napredovanja. 

4. 3. g. Usklajenost s 
predpisi EU pri 
reguliranih poklicih: 

Ni reguliran poklic. Ni reguliran poklic. Ni reguliran poklic. Ni reguliran poklic. Ni reguliran poklic. 

 
 
Podrobnejši podatki o mednarodni primerljivosti našega programa z izbranimi programi so dodani v Prilogi št. 3. 
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Sorodnosti in razlike med predlaganim in tujimi programi: 

 
Pri dveh analiziranih študijskih programih gre za razdelitev po stopnjah v letih na 3 + 2 oz. 
kreditih na 180 + 120. Pri dvodisciplinarnih programih se odlo�ajo bodisi za enakovredno 
dvodisciplinarnost (Hrvaška, predvidoma Španija), pri kateri na prvi stopnji študent/ka zbere 
90 kreditov, bodisi za osrednje in pomožno podro�je, ki ga študent/ka izbere v obliki modulov 
(najve�krat po 15 kreditov – tak režim uvajajo v Španiji). Program v Zagrebu je 
dvodisciplinaren in eksplicitno imenovan enako kot naš (etnologija in kulturna antropologija), 
medtem ko je program v Palermu vsebinsko bolj specifi�en, saj s svojimi možnostmi 
povezovanja dveh ali ve� disciplin omogo�a povezovanje razli�nih strok (etnologije oz. 
socialne antropologije, zgodovine in geografije). 
 
Zaradi doseganja mednarodne primerljivosti in možnosti izmenjave študentov je ljubljanski 
študijski program primerljiv z vsemi zgoraj omenjenimi programi v predlagani obliki tako 
glede formalne kot tudi vsebinske strukture, bodisi v bistvenih delih bodisi v celoti. 
 
Specifika dvodisciplinarnega programa je v tem, da študentom in študentkam ponuja pre�enje 
podro�ij in jih oboroži z razli�nimi metodološkimi orodji in veš�inami, tako da je že izbira 
obeh podro�ij sama po sebi polovi�na izbira. 
 
Razlike s primerljivimi programi se kažejo predvsem v stopnji izbirnosti (ki je nekako na 
sredi med programom iz Bratislave, ki ima malo izbirnosti, in programom v Zagrebu, ki 
omogo�a polovi�no izbirnost) ter v ve�jem obsegu kontaktnih ur za izvedbo predmetov pri 
nas.  
 
V ljubljanskem predmetniku je ve�ji delež izvedbe programa v obliki vaj in samostojnega 
seminarskega in raziskovalnega ter prakti�nega dela študentov. 
 

 
4.4. Podatki o mednarodnem sodelovanju visokošolskega zavoda 

 
Mednarodno sodelovanje Filozofske fakultete UL:  
 

Podatki o mednarodnem sodelovanju Filozofske fakultete UL so priloženi v Prilogi št. 9. a. 
 
 

Mednarodno sodelovanje Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo: 
 
a) Predavanja, strokovno izpopolnjevanje in raziskovalno delo sodelavcev Oddelka za 
etnologijo in kulturno antropologijo na univerzah in inštitutih v tujini (2001-2005): 
 
2005 
- Indira Ghandi National Center for the Arts, New Delhi, Indija: predavanje dr. Zmaga 
Šmitka; 
- Inštitut Ludwiga Uhlanda za empiri�ne raziskave kulture, Univerza v Tübingenu, Tübingen, 
Nem�ija: Predavanje dr. Rajka Murši�a. 
- Mednarodna poletna šola za kulturni turizem, Cervia, Italija: predavanja dr. Božidarja 
Jezernika, dr. Rajka Murši�a, dr. Jožeta Hudalesa in Petra Simoni�a; 
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- Oddelek za etnologijo in antropologijo, Univerza Cirila in Metoda, Skopje, Makedonija: 
raziskovalno delo dr. Božidarja Jezernika, dr. Zmaga Šmitka, Petra Simoni�a in mag. 
Boštjana Kravanje (bilateralni projekt); 
- Oddelek za etnologijo in antropologijo, Univerza Cirila in Metoda, Skopje, Makedonija: 
predavanja dr. Zmaga Šmitka, Petra Simoni�a in mag. Boštjana Kravanje (bilateralni projekt); 
- Balkanološki Inštitut SANU, Beograd, Srbija: raziskovalno delo dr. Mirjam Mencej in dr. 
Zmaga Šmitka; 
- Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Univerza v Beogradu, Beograd, Srbija: 
predavanje dr. Mirjam Mencej; 
- Inštitut za etnologijo, kulturno in socialno antropologijo Univerze na Dunaju, Dunaj, 
Intenzivni program Lifeworlds 1: Transitions between Plural Social Milieux, predavanje dr. 
Rajka Murši�a. 
- Oddelek za kulturno antropologijo, Univerza Massachussets, Amherst, ZDA: raziskovalno 
delo dr. Jožeta Hudalesa; 
- Oddelek za podiplomski študij antropologije IDES – CAS, Buenos Aires, Argentina: 
raziskovalno delo dr. Jake Repi�a; 
- Inštitut za zgodovino jugovzhodne Evrope, Univerza Karla Franza, Gradec, Avstrija: 
predavanje dr. Jožeta Hudalesa; 
- Inštitut za narodoznanstvo, Lvov, Ukrajina: predavanje dr. Svaniborja Pettana Filozofska 
fakulteta, Pula, Hrvaška: sklop predavanj dr. Svaniborja Pettana; 
- Muzi�ka akademija Sveu�ilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvaška: sklop predavanj dr. Svaniborja 
Pettana; 
- Fakulteta za gastronomijo in hotelirstvo, Univerza Örebro, Grythythan, Švedska: predavanje 
dr. Janeza Bogataja; 
- Muzej v Raumi, Finska: predavanje dr. Janeza Bogataja; 
- Inštitut za zgodovino umetnosti in arheologijo, Univerza Cirila in Metoda, Skopje, 
Makedonija: predavanje Katje Hrobat; 
 
2004 
- Bremenski inštitut za kulturne raziskave, Univerza v Bremnu, Nem�ija: sklop predavanj dr. 
Rajka Murši�a; 
- Balkanološki Inštitut SANU, Beograd, Srbija: raziskovalno delo dr. Mirjam Mencej in dr. 
Zmaga Šmitka (bilateralni sporazum); 
- Raziskovalni center Ataíde Oliveira, Fakulteta v Algarvu, Faro, Portugalska: raziskovalno 
delo dr. Mirjam Mencej in dr. Zmaga Šmitka (bilateralni sporazum); 
- Oddelek za sociologijo, Univerza v Peradeniyi, Šrilanka: predavanje mag. Boštjana 
Kravanje; 
- Inštitut za etnologijo, kulturno in socialno antropologijo, Univerza na Dunaju, Avstrija: 
predavanje mag. Boštjana Kravanje; 
- Univerza v Washingtonu, Seattle, ZDA: redna predavanja in raziskovalno delo dr. 
Svaniborja Pettana; 
- Univerza v Washingtonu, Bothel, ZDA: predavanje dr. Svaniborja Pettana; 
- Univerza v Oregonu, Eugene, ZDA: predavanje dr. Svaniborja Pettana; 
- Univerza za glasbo in upodabljajo�o umetnost, Dunaj, Avstrija: sklop predavanj dr. 
Svaniborja Pettana;  
- Univerza na Dunaju, Dunaj, Avstrija: predavanje dr. Svaniborja Pettana;  
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2003 
- Oddelek za socialno antropologijo in Oddelek za etnologijo, Univerza v Stockholmu, 
Švedska: sklop predavanj dr. Rajka Murši�a; 
- Katedra za socialno antropologijo, Oddelek za sociologijo, Jagiellonska univerza, Krakov, 
Poljska: predavanje dr. Rajka Murši�a; 
- Inštitut za etnologijo, kulturno in socialno antropologijo, Univerza na Dunaju, Dunaj, 
Avstrija: predavanje dr. Rajka Murši�a;  
- Oddelek za etnologijo, kulturno in socialno antropologijo, Univerza na Dunaju, Dunaj, 
Avstrija: sklop predavanj dr. Boruta Brumna;  
- Oddelek za socialno antropologijo, Univerza v Bergnu, Bergen, Norveška: sklop predavanj 
dr. Rajka Murši�a; 
- Moray kolidž, Univerza Škotskega višavja in otokov, Elgin, Škotska: predavanje Katarine 
Juvan�i�; 
- Univerza v Kaliforniji, Davis, ZDA: predavanje dr. Svaniborja Pettana; 
- Univerza v Wisconsin, Madison, ZDA: predavanje dr. Svaniborja Pettana; 
- Filozofska fakulteta v Puli, Vseu�iliš�e v Reki, Hrvaška: sklop predavanj dr. Svaniborja 
Pettana; 
- Glasbena akademija Vseu�iliš�a v Zagrebu, Zagreb, Hrvaška: sklop predavanj dr. 
Svaniborja Pettana; 
- Kulturna središ�a v Hamiltonu in St. Catharines, Kanada, ter Clevelandu, ZDA: predavanja 
dr. Janeza Bogataja; 
- Moray kolidž, Univerza Škotskega višavja in otokov, Elgin: raziskovalno delo Katarine 
Juvan�i�; 
 
2002 
- Oddelek za geografijo, Matemati�no prirodoslovna fakulteta, Univerza Cirila in Metoda, 
Skopje, Makedonija: raziskovalno delo dr. Zmaga Šmitka in mag. Boštjana Kravanje 
(bilateralni projekt); 
- Inštitut Enzyklopädie des Märchens, Univerza v Göttingenu, Göttingen, Nem�ija: 
raziskovalno delo dr. Mirjam Mencej (Humboldtova štipendija od 1.2.2002 do 30.5. 2003); 
- Univerza Georg-August, Göttingen, Nem�ija: predavanje dr. Mirjam Mencej; 
- Oddelek za etnologijo, Masarykova univerza, Brno, �eška: sklop predavanj dr. Zmaga 
Šmitka; 
- Društvo etnologov Hrvatske, Zagreb, Hrvaška: predavanje dr. Rajka Murši�a;  
- Muzej grada Sarajeva (Despi�a ku�a), Sarajevo, Bosna: vodstvo javne tribune Petra 
Simoni�a; 
- Oddelek za etnologijo, kulturno in socialno antropologijo, Univerza na Dunaju, Dunaj, 
Avstrija: sklop predavanj dr. Rajka Murši�a; 
- Max Planck inštitut za socialno antropologijo, Halle, Nem�ija: predavanje dr. Boruta 
Brumna; 
- Katedra za etnologijo, Univerza v Lodžu, Lodž, Poljska: predavanje mag. Špele Pogorelec; 
- Univerza v Port Moresby, Port Moresby, Papua Nova Gvineja: raziskovalno delo dr. Jake 
Repi�a; 
- Univerza Wesleyan, Middletown, ZDA: raziskovalno delo in sklop predavanj dr. Svaniborja 
Pettana; 
- Univerza Cirila in Metoda v Skopju, Skopje, Makedonija: predavanje dr. Svaniborja 
Pettana; 
- Univerza v Oslu, Oslo, Norveška: predavanje dr. Svaniborja Pettana; 
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2001 
- Inštitut za evropsko etnologijo, Univerza na Dunaju, Dunaj, Avstrija: sklop predavanj dr. 
Boruta Brumna (gostujo�i predavatelj v poletnem semestru); 
- Oddelek za geografijo, Matemati�no prirodoslovna fakulteta, Univerza Cirila in Metoda v 
Skopju, Skopje, Makedonija: raziskovalno delo dr. Zmaga Šmitka, dr. Božidarja Jezernika, dr. 
Rajka Murši�a in dr. Mirjam Mencej (bilateralni projekt); 
- Podiplomska šola za glasbo, Univerza v Kanazawi, Kanazawa, Japonska: sklop predavanj 
dr. Rajka Murši�a;  
- Inštitut za etnologijo, Jagiellonska univerza, Krakov, Poljska: predavanje dr. Božidarja 
Jezernika;  
- Inštitut za etnologijo, Jagiellonska univerza, Krakov, Poljska: predavanje dr. Mirjam 
Mencej; 
- Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta v Beogradu, Beograd, 
Srbija: predavanje mag. Boštjana Kravanje in Petra Simoni�a; 
- Katedra za etnologijo, Univerza Komenskega, Bratislava, Slovaška: sklop predavanj dr. 
Rajka Murši�a; 
- Bremenski inštitut za kulturne raziskave, Univerza v Bremnu, Bremen, Nem�ija: sklop 
predavanj dr. Rajka Murši�a; 
- Hrvaško etnološko društvo, Zagreb, Hrvaška: predavanje dr. Boruta Brumna; 
- Univerza Wesleyan, Middletown, ZDA: raziskovalno delo in sklop predavanj dr. Svaniborja 
Pettana;  
- Univerza Brown, Providence, ZDA: predavanje dr. Svaniborja Pettana; 
- Glasbena akademija Vseu�iliš�a v Zagrebu, Zagreb, Hrvaška: sklop predavanj dr. 
Svaniborja Pettana; 
- Hrvaško etnološko društvo v Zagrebu, Zagreb, Hrvaška: predavanje dr. Vita Hazlerja. 
 
 
b) Izmenjava študentov in profesorjev v okviru Ceepus / Socrates-Erasmus: 

 
Sodelovanje v Socrates-Erasmus 
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo sodeluje v 17 bilateralah z naslednjimi 
središ�i:  
 
1. Oddelek za kulturno antropologijo in zgodovino Amerike in Afrike, Univerza v Barceloni, 
Barcelona, Španija; 
2. Oddelek za kulturno in socialno antropologijo, Avtonomna univerza v Barceloni, 
Barcelona, Španija. 
3. Oddelek za etnologijo Afrike, Univerza v Bayreuthu, Bayreuth, Nem�ija; 
4. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Univerza Komenskega v Bratislavi, 
Bratislava, Slovaška;  
5. Oddelek za kulturne raziskave in evropsko etnologijo, Univerza v Bremnu, Bremen, 
Nem�ija; 
6. Oddelek za evropsko etnologijo, Univerza na Dunaju, Dunaj, Avstrija; 
7. Oddelek za etnologijo, socialno in kulturno antropologijo, Univerza na Dunaju, Dunaj, 
Avstrija; 
8. Oddelek za antropologijo, Univerza Miguel Hernandez v Elchu, Elche, Španija; 
9. Oddelek za kulturno antropologijo in razvojno sociologijo, Univerza v Leidnu, Leiden, 
Nizozemska;  
10. Oddelek za antropologijo Višjega inštituta za delo in poslovanje (ISCTE), Univerza v 
Lizboni, Portugalska;  
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11. Šola/fakulteta za humanistiko in kulturne študije (Šola za zgodovino in politiko), Univerza 
v Middlesexu, Velika Britanija; 
12. Fakulteta za humanisti�ne in družbene vede, Univerza René Descartes v Parizu;  
13. Oddelek za balkanske, slovanske in orientalske študije, Fakulteta za ekonomske in 
družbene vede, Univerza Makedonija v Solunu, Solun, Gr�ija;  
14. Oddelek za socialno antropologijo, Univerza v Stockholmu, Stockholm, Švedska;  
15. Oddelek (inštitut) Ludwiga Uhlanda za empiri�no znanost o kulturi, Univerza Eberharda 
Karlsa v Tübingenu, Tübingen, Nem�ija;  
16. Mednarodni inštitut za preu�evanje kulture in izobraževanja, Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo, Univerza v Wroclawu, Wroclaw, Poljska;  
17. Šola za jezike, lingvistiko in regionalne študije, Fakulteta za humanistiko, jezike in 
družbene vede, Univerza v Bristolu, Bristol, Velika Britanija. 
 
Sodelovanje v Ceepus mreži 
Oddelek se je vklju�il tudi v Ceepus tematsko mrežo RO-130-Ceepus (2003-2004, 2004-2005 
in prenovljeno mrežo Ceepus II 2005-2006 ter kandidira za leto 2006-2007), ki vklju�uje 
naslednje univerzitetne ustanove: 
  
1. Fakulteta za pravo in zgodovino, Jugozahodna univerza Neofita Rilskega, Blagoevgrad, 
Bolgarija;  
2. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofska fakulteta, Univerza 
Komenskega, Bratislava, Slovaška;  
3. Oddelek za folkloristiko in etnologijo, Fakulteta za tuje jezike, Univerza v Bukarešti, 
Bukarešta, Romunija; 
4. Inštitut za zgodovino jugovzhodne Evrope, Univerza Karla Franza, Gradec, Avstrija;  
5. Oddelek za etnologijo. Filozofska fakulteta, Jagielonska Univerza, Krakov, Poljska; 
6. Oddelek za etnologijo, Filozofska fakulteta, Karlova univerza, Praga, �eška;  
7. Fakulteta za slovansko filologijo, Univerza Klimenta Ohridskega, Sofija, Bolgarija; 
8. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Univerza v Szegedu, Szeged, Madžarska; 
9. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Univerza v Zagrebu, Zagreb, Hrvaška. 
V letu 2006-2007 se bodo mreži pridružile še univerze v Srbiji (Beograd), Makedoniji 
(Skopje), Albaniji (Tirana) in na �eškem (Pardubice). 
 
 
c) V okviru Socrates-Erasmus in Ceepus izmenjave že od leta 2000 prihaja do vrste 
izmenjav naših in tujih študentov. Oddelek je tako od leta 2001 gostil tuje študente: 
 
2005-2006: 17 študentov in študentk iz tujine se strokovno izpopolnjuje na našem oddelku v 
okviru Socrates/Erasmus oz. Ceepus programa. 
2004-2005: 15 študentov in študentk iz tujine se je strokovno izpopolnjevalo na našem 
oddelku v okviru Socrates/Erasmus oz. Ceepus programa. 
2003-2004: 13 študentov in študentk iz tujine se je strokovno izpopolnjevalo na našem 
oddelku v okviru Socrates/Erasmus oz. Ceepus programa. 
2002-2003: 1 študentka iz tujine se je strokovno izpopolnjevala na našem oddelku v okviru 
Socrates/Erasmus oz. Ceepus programa. 
2001- 2002: 4 študenti in študentke iz tujine so se strokovno izpopolnjevali na našem oddelku 
v okviru Socrates/Erasmus oz. Ceepus programa. 
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d) Od leta 2001/2 so se v okviru Socrates-Erasmus in Ceepus izmenjave tudi študenti 
našega oddelka vklju�evali v sorodne programe na tujih univerzah 
(gostovanja profesorjev našega Oddelka na tujih univerzah v okviru Ceepus ali 
Socrates/Erasmus so razvidna iz to�ke 4.4 a): 
 
2005-2006: 16 študentov in študentk se je strokovno izpopolnjevalo v tujini v okviru 
Socrates/Erasmus oz. Ceepus programa. 
2004-2005: 19 študentov in študentk se je strokovno izpopolnjevalo v tujini v okviru 
Socrates/Erasmus oz. Ceepus programa. 
2003-2004: 13 študentov in študentk se je strokovno izpopolnjevalo v tujini v okviru 
Socrates/Erasmus oz. Ceepus programa. 
2002-2003: 9 študentov in študentk se je strokovno izpopolnjevalo v tujini v okviru 
Socrates/Erasmus oz. Ceepus programa. 
2001-2002: 15 študentov in študentk se je strokovno izpopolnjevalo v tujini v okviru 
Socrates/Erasmus oz. Ceepus programa. 
 
 
e) Oddelek je poleg Ceepus in Socrates-Erasmus sporazumov vzpostavil še naslednje 
mednarodne sporazume za sodelovanje: 
 
1. Meduniverzitetni sporazum z Univerzo v Lodžu, Poljska; 
2. Medfakultetni sporazum s Fakulteto za politi�ne vede, Univerza v Sarajevu, 2003; 
3. Sporazum na ravni Filozofske fakultete, na pobudo našega oddelka, z Univerzo Arcis 
Patagonia, Chiloé, �ile, 2004; 
4. Sporazum na ravni Filozofske fakultete, na pobudo našega oddelka, s Fakulteto za 
izobraževanje, Centra za patagonske študije, nacionalna univerza v Comahue, Neuquen, 
Argentina, 2004; 
5. Sporazum na ravni Filozofske fakultete, na pobudo našega oddelka, s Fakulteto za znanosti 
o kulturi, Univerza v Bayreuthu, Bayreuth, Nem�ija, 2004; 
6. Sporazum na ravni Filozofske fakultete, na pobudo našega oddelka, s Filološko in 
filozofsko fakulteto, Univerza v Sieni, Italija, 2004; 
7. Sporazum na ravni Filozofske fakultete, na pobudo našega oddelka, z Univerzo Fasta 
Bariloche, Bariloche, Argentina, 2005. 
 
 
f) Obiski tujih predavateljev na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo: 
Predavanja in raziskovalno delo tujih predavateljev na Oddelku za etnologijo in kulturno 
antropologijo (od 2000-2005): 
 
2005 
- dr. Aleksander Boškovi� z Oddelka za socialno antropologijo, Univerza Witwatersrand v 
Johannesburgu, Johannesburg, Južna Afrika; 
- mag. Gretchen Bakke, Univerza v Chicagu, Chicago, ZDA; 
- mag. Tanja Petrovi�, Balkanološki inštitut SANU, Beograd, Srbija; 
- izr. prof. dr. Antonio Miguel Pedregal Nogues, Univerza Elche, Elche, Španija; 
- doc. dr. Jochen Bonz, Univerza v Bremnu, Nem�ija; 
- prof. dr. Thomas Fillitz, Univerza na Dunaju, Dunaj, Avstrija;  
- izr. prof. dr. Hermann Mückler, Univerza na Dunaju, Dunaj, Avstrija; 
- prof. dr. Thomas Schippers, Univerza v Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, Francija; 
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- dr. Valentina Bold, Šola za škotske študije, Univerza v Glasgowu, Glasgow, Velika 
Britanija; 
- dr. Katherine Campbell, Nacionalni center za raziskave in scenske umetnosti Kraljeve 
škotske akademije za glasbo in dramo v Glasgowu, Univerza v Aberdeenu, Aberdeen, 
Oddelek za kreativne in scenske umetnosti na Univerzi v Edinburghu, Edinburgh, Velika 
Britanija;  
- dr. Gabrielle Rasuly Paleczek, Inštitut za socialno in kulturno antropologijo, Univerza na 
Dunaju, Dunaj, Avstrija; 
 
2004 
- dr. Ignazio Macchiarella, Oddelek za zgodovino, geografijo in umetnost, Filozofska in 
filološka fakulteta, Univerza v Cagliaru, Cagliari, Italija; 
- mag. Veronica Aplenc, Univerza v Pensilvaniji, Philadelphia, ZDA; 
- dr. Robert Gary Minnich, Univerza v Bergnu, Bergen, Norveška; 
- prof. dr. Georg Klute, Univerza v Bayreuthu, Bayreuth, Nem�ija; 
- prof. dr. Alexis Tengan, Univerza v Leuvenu, Leuven, Belgija; 
- dr. Luisa Del Guidice, Inštitut za italijansko ustno zgodovino, Los Angeles, ZDA;  
- Veronika Krainz, Avstrijska koordinacija za azil, Dunaj, Avstrija; 
- prof. dr. André Gingrich, Oddelek za etnologijo, kulturno in socialno antropologijo, 
Univerza na Dunaju, Dunaj, Avstrija;  
- dr. Ljubinko Radenkovi�, Balkanološki inštitut SANU, Beograd, Srbija; 
- mag. Tanja Petrovi�, Balkanološki inštitut SANU, Beograd, Srbija; 
- prof. Ingo Schneider, Inštitut za etnologijo, Univerza v Innsbrucku, Innsbruck, Avstrija; 
- Kizali Abeli Mahweshi, Athumani Maganzya Kizali, Tanzanija, in prof. James Woodburn, 
Oxford, Anglija; 
- mag. Giovanni Lunghi, Univerza v Udinah, Viden, Italija; 
- Prof. dr. Mats Eden, Glasbena akademija Malmö, Malmö, Švedska; 
- prof. dr. Joel M. Halpern, emeritus, Oddelek za kulturno antropologijo, Univerza 
Massachussets, ZDA. 
 
2003 
- študenti kulturne antropologije z Univerze v Leidnu; 
- dr. Sanja Kalapoš Gašparac, Inštitut za etnologijo in folkloristiko, Zagreb, Hrvaška;  
- doc. dr. Elke Mader, Oddelek za etnologijo, kulturno in socialno antropologijo, Univerza na 
Dunaju, Dunaj, Avstrija (Socrates-Erasmus izmenjava); 
- izr. prof. dr. Aleksander Boškovi�, Univerza v Rhodesu, Rhodes, Južna Afrika; 
- Joe Moren, Oddelek za glasbeno terapijo, Univerza Maryville, St. Louis, ZDA;  
- prof. dr. Günther Schlee, Max Planck Inštitut za socialno antropologijo, Haale, Nem�ija; 
- doc. dr. Francisco Vaz da Silva, ISCTE, Univerza v Lizboni; Lizbona, Portugalska 
(Socrates-Erasmus izmenjava); 
- doc. dr. Ioannis Manos, Oddelek za balkanske raziskave, Univerza v Solunu, Solun, Gr�ija;  
- izr. prof. dr. Old_ich Kašpar, Oddelek za etnologijo, Karlova univerza v Pragi, Praga, �eška 
(Ceepus izmenjava);  
- prof. dr. Javier Escalera Reyes, Univerza Pablo de la Vida, Sevilla, Španija; 
- asist. dr. Jochen Bonz, Inštitut za kulturne raziskave (BIK), Univerza v Bremnu, Bremen, 
Nem�ija;  
- dr. Paola Barzan, Oddelek za zgodovino vizualnih umetnosti in glasbe, Univerza v Padovi, 
Padova, Italija;  
- Anthony Seeger, Univerza v Kaliforniji, Los Angeles, ZDA;  
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- dr. Christian Promitzer, Oddelek za zgodovino jugovzhodne Evrope Univerze, Gradec, 
Avstrija (Ceepus izmenjava);  
- dr. Branko Jotev, Oddelek za slovanske književnosti, Univerza v Blagoevgrad, Blagoevgrad, 
Bolgarija (Ceepus izmenjava); 
- mag. Howie Firth, Univerza v Elginu, Elgin, Velika Britanija (Socrates-Erasmus 
izmenjava);  
 
2002 
- dr. Ladislav Mlynka, Oddelek za etnologijo, Komenskega univerza, Bratislava, Slovaška 
(Ceepus izmenjava); 
- asist. mag. Maria Six-Hohenbalken, Oddelek za etnologijo, kulturno in socialno 
antropologijo, Univerza na Dunaju, Dunaj, Avstrija (Socrates-Erasmus izmenjava); 
- prof. dr. Javier Escalera Reyes, Oddelek za socialno antropologijo, Univerza v Sevilli, 
Sevilla, Španija;  
- dr. Jim Hoggart in Gordon T. Biggs, Moray kolidž, Velika Britanija; 
- mag. Howie Firth, Moray kolidž, Elgin, Velika Britanija; 
- prof. dr. Andrew Rous, Univerza v Pecsu, Pecs, Madžarska;  
 
2001 
- mag. Veronica Aplenc in mag. Sarah Isacson, Univerza v Pensilvaniji, Philadelphia, ZDA; 
- izr. prof. dr. Marta Botikova, Oddelek za etnologijo, Komenskega univerza, Bratislava, 
Slovaška;  
- mag. Daniela Ivanova, Univerza v Sofiji, Sofija, Bolgarija;  
- izr. prof. dr. Aleksander Boškovi�, Oddelek za socialno antropologijo, Univerza 
Witwatersrand, Johanesburg, Južna Afrika.  
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4.5. Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 

 
Predmetnik prvostopenjskega univerzitetnega dvodisciplinarnega študijskega programa 
Etnologija in kulturna antropologija vsebuje naslednje tipe predmetov: obvezne (steber OB), 
strokovno-izbirne predmete (steber STIP) z vsebinami, ki jih izvajamo le ob zadostnem 
številu prijavljenih študentov) in splošno-izbirne predmete (steber SPIP), ki je na�eloma 
povsem odprt za izbiro znotraj fakultete in zunaj nje). 
 
Obvezni predmeti vklju�ujejo temeljna znanja iz zgodovine vede, njene metodologije in 
klju�nih strokovnih usmeritev. Pri Seminarju I in II študentje izberejo mentorja in obiskujejo 
njegov seminar ter napišejo in zagovarjajo seminarsko nalogo.  
 
Strokovno-izbirni predmeti poglabljajo znanja tako na teoreti�nem kot prakti�nem 
podro�ju. Študentje in študentke imajo možnost izbire predavanj in predavanj z vajami.  
 
Splošno-izbirni predmeti vklju�ujejo vsebine drugih programov Filozofske fakultete, drugih 
fakultet Univerze v Ljubljani (posebej priporo�amo izbiro predmetov na Fakulteti za 
družbene vede in Biotehni�ni fakulteti) ali drugih doma�ih in tujih univerz.  
 
Zaradi mobilnosti ima študent ali študentka možnost, da glede na 6. �len Meril za kreditno 
vrednotenje študijskih programov po ECTS zaradi mobilnosti prenese iz enega študijskega 
programa v drugega najmanj 10 KT iz obveznih ali izbirnih enot. 
 
Študijske obveznosti univerzitetnega dvodisciplinarnega študija Etnologija in kulturna 
antropologija prve stopnje obsega v vsakem od treh letnikov po 30 ECTS kreditov (v vsakem 
semestru 15 kreditnih to�k), skupaj 90 ECTS kreditov.  
  
Študentje in študentke ve�ino vsebin poslušajo oz. obiskujejo po semestrih, nekaterih 
predmetov pa ni mogo�e izvajati druga�e kot skozi celo študijsko leto (takšne so npr. izvedbe 
vaj, ki zadevajo letni krog praznovanj in tradicionalnega gospodarjenja). V teh primerih lahko 
študentje del svojih obveznosti opravijo po prvem semestru (z delno oceno predmeta). 
 
Posebej pomembno je, da je njihovemu samostojnemu delu pod mentorskim vodstvom 
namenjenih skupaj 17 (18,9 %) kreditov (Seminar I in Seminar II, pri katerem napišejo in 
zagovarjajo seminarsko nalogo, Diplomski seminar ter Diplomsko delo), poleg tega pa v 
obliki vaj opravljajo obveznosti v obsegu 14 (15,6 %) kreditov, medtem ko skupaj 6 (6,7 %) 
kreditov pridobijo s prakso.  
Velik del programa bomo izvajali v skladu s sodobnimi interaktivnimi in prakti�nimi u�nimi 
pristopi, posebej pa velja poudariti tudi individualen (mentorski) pristop pri nekaterih 
predmetih. 
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Predmetnik prvostopenjskega univerzitetnega dvodisciplinarnega študijskega programa 
Etnologija in kulturna antropologija 
 
 

4.5.a.  Število in poimenska navedba u�nih enot 
 
UE = število u�nih enot 
ECTS = število kreditnih to�k 
 
 
Preglednica št. 1:  Število in poimenska navedba u�nih enot 
 
UE 1. letnik ECTS 
1. Metodologija etnologije in kulturne antropologije 7 
2. Geneza slovenskega kulturnega prostora 5 
3. Socialni spomin in kulturna dediš�ina 6 
4. Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije 3 
5. Gospodarske kulture Slovenije 4 
6. Antropološke teorije 3 
7. Praksa I. 2 
 Skupaj: 30 
UE 2. letnik  
1. Folkloristika 6 
2. Teorije kulture, na�ini življenja in identitete 3 
3. Seminar I 3 
4. Seminar II 4 
5. – 7. Strokovno-izbirni predmet 12 
8. Praksa II. 2 
 Skupaj: 30 
UE 3. letnik  
1. – 3. Strokovno-izbirni predmet 12 
4. Splošno-izbirni predmet 6 
5. Praksa III. 2 
6. Diplomski seminar 3 
7. Diplomsko delo 7 
 Skupaj: 30 
 Vsi letniki skupaj: 90 
 
 

4.5.b. Vrsta in delež u�nih enot glede na njihovo vklju�enost v strukturo 
programa  

 
Preglednica predmetov po semestrih (SE), predavanjih (P), vajah (V), seminarjih (S) in drugih 
oblikah dela (DO). Dodani so še pregledi po stebrih (ST), kreditnih to�kah (ECTS) in 
kontaktnih urah (KU) ter obremenitvi študenta oz. študentke (ŠOŠ). 
 
 
OB = Obvezni predmet 
STIP = Strokovno-izbirni predmet (izvajanje glede na zanimanje študentov) 
SPIP = Splošno-izbirni predmet (prosta izbira študenta zunaj predmetnika etnologije in kulturne antropologije) 
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Preglednica št. 2: Vrsta in delež u�nih enot glede na ECTS/kontaktne ure: 
 
1. letnik 
 

ST P V S DO 

Metodologija etnologije in kulturne 
antropologije 

OB 3/30 4/90   

Geneza slovenskega kulturnega prostora OB 3/30 2/30   
Socialni spomin in kulturna dediš�ina OB 6/60    
Zgodovina slovenske etnologije in kulturne 
antropologije 

OB 2/20  1/10  

Gospodarske kulture Slovenije OB 2/30 2/30   
Antropološke teorije OB 3/30    
Praksa I. OB    2/30 

Skupaj (30/390):  19/200 8/150 1/10 2/30 
%  63,3/51,2 26,7/38,5 3,3/2,6 6,7/7,7 

 
2. letnik 
 

 P V S DO 

Folkloristika OB 6/60    
Teorije kulture, na�ini življenja in identitete OB 3/30    
Strokovno-izbirni predmet        STIP 9/90 3/60   
Seminar I OB   3/30  
Seminar II OB   4/30  
Praksa II. OB    2/30 

Skupaj (30/330):  18/180 3/60 7/60 2/30 
%  60/54,5  10/18,2  23,3/18,2 6,7/9,1 

 
3. letnik 
 

 P V S DO 

Strokovno-izbirni predmet       STIP 9/90 3/60   
Splošno-izbirni predmet          SPIP 6/60    
Diplomski seminar OB   3/30  
Diplomsko delo OB    7/30 
Praksa III. OB    2/30 

Skupaj (30/300):  15/150 3/60 3/30 9/60 
%  50/50 10/20 10/10 30/20 

 
 
Preglednica št. 3: Posamezne vsebine predmetnika glede na kontaktne ure (KU) 
 
 OBVEZNI PREDMETI 

(OB) 
STROKOVNO-IZBIRNI 
PREDMETI (STIP) 

SPLOŠNO-IZBIRNI  
PREDMETI (SPIP) 

1. letnik 390 0 0 
2. letnik 180 150 0 
3. letnik 90 150 60 
SKUPAJ  660 300 60 
Delež v %: 64,7 29,4 5,9 

     (1020 ur = 100 %) 
 
Skupni delež obveznih vsebin: 660 ur oz. 64,7 %. 
Skupni delež izbirnih vsebin: 360 ur oz. 35,3 %.  
Preglednica št. 4:  Posamezne vsebine predmetnika glede na kreditne to�ke (ECTS) 
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 OBVEZNI PREDMETI 

(OB) 
STROKOVNO-IZBIRNI 
PREDMETI (STIP) 

SPLOŠNO-IZBIRNI  
PREDMETI (SPIP) 

1. letnik 30 0 0 
2. letnik 18 12 0 
3. letnik 12 12 6 
SKUPAJ  60 24 6 
Delež v %: 66,6 26,6 6,6 

     (90 ECTS = 100 %) 
 
Skupni delež obveznih vsebin: 60 ECTS oz. 66,7 %.  
Skupni delež izbirnih vsebin: 30 ECTS oz. 33,3 %. 
 
Dodatno pojasnilo: izbirnost je z vidika študentov in študentk v resnici še ve�ja (43,3 %), saj 
študent ali študentka izbira tudi med razli�nimi predmeti za izvedbo Seminarja I in II ter 
Diplomskega seminarja.  
 

 
4.5.c. Razmerje predavanj, seminarjev in vaj ter drugih oblik študija 

 
Preglednica št. 5: Zbirni podatki o razmerju med predavanji (P), seminarji (S), vajami (V) in 
drugimi oblikami študija (DO) – prakse – glede na število kontaktnih ur (KU) po letnikih: 
 

1. letnik: P S V DO 
Metodologija etnologije in kulturne 
antropologije 

30  90  

Geneza slovenskega kulturnega prostora 30  30  
Socialni spomin in kulturna dediš�ina 60    
Zgodovina slovenske etnologije in kulturne 
antropologije 

20 10   

Gospodarske kulture Slovenije 30  30  
Antropološke teorije 30    
Praksa I.    30 

Skupaj (390): 200 10 150 30 
 % 51,2 2,6 38,5 7,7 

  
2. letnik: P S V DO 

Folkloristika 60    
Teorije kulture, na�ini življenja in identitete 30    
Seminar I  30   
Seminar II  30   
Strokovno-izbirni predmet 90  60  
Praksa II.    30 

Skupaj (330): 180 60 60 30 
% 54,5 18,2 18,2 9,1 

 
3. letnik: P S V DO 

Diplomsko delo    30 
Diplomski seminar  30   
Strokovno-izbirni predmet 90  60  
Splošno-izbirni predmet 60    
Praksa III.    30 



Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Etnologija in kulturna antropologija 
Univerzitetni študijski program, prva stopnja 

 40

Skupaj (300): 150 30 60 60 
% 50 10 20 20 

 
 
Preglednica št. 6: Razmerje med predavanji, seminarji, vajami, in drugimi oblikami 
pedagoškega dela po urah 
 
 P S V DO 
1. letnik 200 10 150 50 
2. letnik 180 60 60 30 
3. letnik 150 30 60 60 
SKUPAJ 530 100 270 120 
Delež v %  52 9,8 26,5 11,7 
(1020 ur = 100 %) 
 
 
Preglednica št. 7: Razmerje med predavanji, seminarji, vajami, in drugimi oblikami 
pedagoškega dela po kreditnih to�kah (ECTS) 
 
 P S V D 
1. letnik 19 1 8 2 
2. letnik 18 7 3 2 
3. letnik 15 3 3 9 
SKUPAJ 52 11 14 13 
Delež v %  57,8 12,2 15,6 14,4 
(90 ECTS = 100 %) 
 
 

4.5.d. Delež prakti�nega usposabljanja v programu, na�in izvedbe, kreditno 
ovrednotenje  

 
V programu je vsako leto predvidenih 30 ur (2 ECTS) prakse (6 dni po 5 ur na dan) oz. v 
celotnem programu v skupnem seštevku 90 ur (6 ECTS).  
 
Prvostpenjski univerzitetni dvodisciplinarni študijski program Etnologija in kulturna 
antropologija se izvaja v obliki predavanj, seminarjev, vaj in terenskih vaj. Del programa je 
tudi delovna praksa. 
Študentke in študenti morajo vsako leto opraviti obvezno delovno prakso. Prakso v skupnem 
obsegu 30 ur ali 6 dni, pri �emer se za delovni dan upošteva 5-urna obremenitev, opravljajo 
vsa tri leta študija v ustanovah ali v okviru terenskih raziskovalnih delavnic. Ovrednotena je s 
po 2 to�kama na leto, to je skupaj s 6 kreditnimi to�kami v treh letih študija. 
Po opravljeni praksi prinese študent ali študentka nosilcu u�nih enot Praksa I, II, III, 
zadolženemu za ocenjevanje in vpisovanje opravljene delovne prakse, ali predstojniku 
oddelka potrdilo ustanove ali organizatorja terenske raziskovalne delavnice, da je tam 
opravljal/a prakso. Iz�rpno poro�ilo o opravljeni delovni praksi mora vsebovati bistvene 
podatke in informacije o opravljeni praksi (kraj, �as, namen in obseg) ter podroben opis 
opravljenega dela za vsak dan posebej. Poro�ilo je pripravljeno kot terenski dnevnik ali 
dnevnik dejavnosti z vsemi potrebnimi prilogami (fotografije oz. reprodukcije, tekstovno in 
drugo dokumentirano gradivo, morebitna evidenca gradiva, dokumentacija itd.) in opremljeno 
z navedki ter kon�nim seznamom virov in literature. 
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Namen delovne prakse je seznanjanje študentov in študentk z delovnim okoljem – predvsem z 
ljudmi, zaposlenimi v institucijah, ki zaposlujejo naše diplomante – in pridobivanje delovnih 
ter terenskih raziskovalnih izkušenj. Z delovno prakso študentke in študenti uporabljajo 
znanje in utrjujejo veš�ine, ki jih pridobivajo med študijem. 
Prakso opravljajo študenti in študentke kadarkoli med študijskim letom, praviloma pa v 
poletnih mesecih, ko se pove�a potreba po tovrstnem delu v ustanovah in je organiziranih 
najve� raziskovalnih delavnic.  
Terenska raziskovalna delavnica je kakršnokoli organizirano etnografsko delo na terenu, ne 
glede na to, ali jo organizira oddelek ali ne. V glavnem gre za poletne etnološke/antropološke 
raziskovalne tabore, pa tudi za poletne šole in druge oblike organiziranega projektnega ali 
prostovoljnega dela doma in na tujem. 
Delovne prakse so lahko povezane tudi s projektnim in raziskovalnim delom sodelavcev 
oddelka, vendar jih ni mogo�e izvajati v okviru predvidenih rednih pedagoških ur pri 
predavanjih, seminarjih ali vajah. V primeru, da študent ali študentka opravlja prakso v 
povezavi z drugimi rednimi pedagoškimi zadolžitvami, mora nosilec projekta oz. raziskovalne 
delavnice, povezane z izvedbo predmeta v dodatnem obsegu ur, vnaprej pridobiti soglasje 
predstojnika oddelka o priznavanju delovne prakse na podlagi naro�nikovega pisma o nameri 
in opredeljene dodatne dnevne obremenitve študentov in študentk.  
Kot delovno prakso je mogo�e priznati tudi terenske vaje in poletne šole, organizirane zunaj 
rednega pedagoškega procesa na oddelku. Tudi v tem primeru je potrebno soglasje 
predstojnika oddelka. 
Kadar terensko prakso organizirajo sodelavci in sodelavke oddelka, predajo praktikanti in 
praktikantke originalno gradivo, zbrano v okviru priznane prakse, v dokumentacijo oddelka. 
�e terensko prakso izvajajo v drugih institucijah ali v organizaciji kolegov in kolegic, ki niso 
sodelavci oddelka, predajo študenti v dokumentacijo – po dogovoru med organizatorjem 
prakse in oddelkom – kopije zbranega gradiva.  
�eprav je zaradi pridobivanja prakti�nih izkušenj v razli�nih institucijah in na terenskih 
delavnicah v interesu študenta ali študentke, da prakse ne opravlja vsa tri leta v isti instituciji 
ali na enak na�in, je ob�asno povsem upravi�eno tudi opravljanje prakse v isti instituciji ali v 
okviru vsakoletnih raziskovalnih delavnic. V tem primeru študent ali študentka odda posebno 
prošnjo z obrazložitvijo namena ponavljanja prakse. 
Študent ali študentka iš�e možnosti opravljanja prakse sam/a.  
Na podlagi predloženega potrdila o opravljeni praksi in oddanega poro�ila ali kopije 
objavljenega poro�ila, ki ga potem hrani dokumentacija Oddelka, se vpiše ocena opravljene 
prakse v elektronski in materialni indeks (dokler bo v rabi). Zadnji rok za oddajo poro�ila o 
opravljeni praksi za teko�e študijsko leto je 20. september. 
Opravljanje enotedenske prakse po vsakem od kon�anih letnikov je na našem oddelku 
organizirano že desetletja. Praksa v takšnem obsegu dni oziroma ur se je izkazala za 
najprimernejšo obliko: poletne delavnice v organizaciji lokalnih muzejev in drugih lokalnih 
organizacij najve�krat potekajo teden dni (prakti�no nikoli ne trajajo dlje �asa), zato bi bila 
daljša praksa neprimerna; poleg tega se lahko študent v enem tednu v zadovoljivi meri 
seznani z institucijo, v kateri opravlja prakso, in spozna glavne specifike dolo�enega profila in 
delovnega podro�ja. 
Pisma o nameri za vklju�evanje študentov Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo v 
izvajanje prakse so priložena v Prilogi št. 7. 
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4.5.e. Vertikalna in horizontalna povezanost predmetov  
 
Vsebinska struktura programa glede na horizontalno in vertikalno povezanost predmetov s 
kreditnimi to�kami (KT), kontaktnimi urami (KU) ter letnim in celotnim številom ur študijske 
obveznosti študenta (ŠOŠ). 
 
Predmeti so horizontalno razdeljeni na dopolnjujo�e se sklope temeljnih in metodoloških 
predmetov, strokovnih usmeritvenih predmetov in dopolnilnih veš�inskih predmetov.  
Ti se potem vertikalno (tudi pre�no) nadgrajujejo, navezujejo in dopolnjujejo. 
 
Preglednica št. 8: Povezanost predmetov 
 

 KT KU ŠOŠ 
1. letnik 30 390 750 
Temeljni in metodološki predmeti 24 300 600 

1. Metodologija etnologije in kulturne antropologije 7 120 175 
2. Geneza slovenskega kulturnega prostora 5 60 125 
3. Socialni spomin in kulturna dediš�ina 6 60 150 
4. Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije 3 30 75 
5. Antropološke teorije 3 30 75 

Usmeritveni strokovni predmeti 4 60 100 
6. Gospodarske kulture Slovenije 4 60 100 

Dopolnilni (veš�inski) predmeti 2 30 50 
7. Praksa I. 2 30 50 
    

2. letnik 30 330 750 
Temeljni in teoreti�ni predmeti 9 90 225 

1. Teorije kulture, na�ini življenja in identitete 3 30 75 
2. Folkloristika 6 60 150 

Usmeritveni strokovni predmeti 19 210 475 
3. Seminar I 3 30 75 
4. Seminar II 4 30 100 
5. Strokovno-izbirni predmeti 12 150 300 

Dopolnilni (veš�inski) predmeti 2 30 50 
6. Praksa II 2 30 50 
    
3. letnik 30 300 750 

Usmeritveni strokovni predmeti 22 210 550 
1. Diplomski seminar 3 30 75 
2. Diplomska naloga 7 30 175 
3. Strokovno-izbirni predmeti 12 150 300 
Dopolnilni (veš�inski) predmeti 8 90 200 
4. Splošno-izbirni predmet 6 60 150 
5. Praksa III 2 30 50 
SKUPAJ 90 1020 2250 

 
 
Preglednica št. 9: Strokovno-izbirni predmeti 
 
1. Antropologija glasbe 

.2. Antropologija medijev 
 3. Antropologija migracij 
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4. Antropologija sodobne Slovenije 
5. Antropologija spola in spolnosti 
6. Antropologija turizma 
7. Aplikativna antropologija in kulturni menedžment 
8. Družbena razmerja v Sloveniji 
9. Ekološka antropologija 

 10. Ekonomska antropologija 
11. Etni�nost in nacionalizem 
12. Etnografsko raziskovanje 
13. Etnologija Afrike 
14. Etnologija Amerik 
15. Etnologija Avstralije in Oceanije 
16. Etnologija Azije 
17. Etnologija Evrope 
18. Etnološka didaktika 
19. Etnološka muzeologija 
20. Etnološko konservatorstvo 
21. Kultura oglaševanja 
22. Kultura podjetništva in mednarodnih stikov 
23. Kultura stavbarstva in bivanja 
24. Kulture Latinske Amerike 
25. Pokolonialna antropologija 
26. Razvoj podeželja 
27. Regionalne raziskave in razvoj 
28. Rituali Slovenije 
29. Simbolna antropologija 
30. Slovensko ustno slovstvo 
31. Sodobni tokovi v kulturni antropologiji 
32. Sorodstvo in socialna struktura 
33. Urbana antropologija 
34. Uvod v mitologijo 
35. Vizualna antropologija 

 
 
Preglednica št. 10:  Matri�ni prikaz horizontalne povezanosti predmetov po letnikih 
 
1. letnik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1.   � � � � � 
2.      �  
3. �   � � �  
4. �  �  � �  
5. �  � �    
6. � � � �   � 
7. �     �  
 
 
2. letnik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1.  � � �   
2. �  � � �  
3. � �     
4. � �     
5.  �    � 
6.     �  
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3. letnik 1. 2. 3. 4. 5. 
1.  � � �  
2. �  � �  
3. � �  � � 
4. � � � � � 
5.   � �  
 
 
Preglednica št. 11: Matri�ni prikaz vertikalne povezanosti predmetnih sklopov med letniki 
 
Predmetni 

sklopi 
Temeljni in 
metodološki 

1 

Usmeritveni 
strokovni 1 

Veš�inski 
1 

Temeljni/ 
teoreti�ni 

2 

Usmeritveni 
strokovni 2 

Veš�inski 
2 

Usmeritveni 
strokovni 3 

Veš�inski 
3 

Temeljni/ 
metodološki 

1 

  
� 

  
� 

 
� 

  
� 

 
� 

Usmeritveni 
strokovni 1 

 
� 

  
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

Veš�inski 1 
 

  
� 

    
� 

  
� 

Temeljni/ 
teoreti�ni 2 

 
� 

 
� 

   
� 

  
� 

 
� 

Usmeritveni 
strokovni 2 

 
� 

 
� 

  
� 

  
� 

 
� 

 
� 

Veš�inski 2 
 

  
� 

 
� 

  
� 

  
� 

 
� 

Usmeritveni 
strokovni 3 

 
� 

 
� 

  
� 

 
� 

 
� 

 
 

 
� 

Veš�inski 3 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
 
 

4.5.f. Kreditno ovrednotenje celotnega programa in posameznih u�nih enot, 
letno in celotno število ur študijskih obveznosti študenta ter letno in celotno 
število organiziranih skupnih oz. kontaktnih ur programa 

 
 
Preglednica predmetov po semestrih (SE), predavanjih (P), seminarjih (S), vajah (V), 
terenskem delu (TD) in praksi ter drugih oblikah dela (DO). Dodani so še pregledi po 
kreditnih to�kah (ECTS), kontaktnih urah (KU) in obremenitvi študenta oz. študentke (ŠOŠ). 
 
Druge oblike dela (DO) vklju�ujejo: projektno in raziskovalno delo, raziskovalne delavnice, 
etnografsko delo na terenu, vodeno samostojno u�enje, idr. 
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Preglednica št. 12: . Kreditno ovrednotenje celotnega programa 
 
1. letnik:  
 
 P S V TD DO � ECTS ŠOŠ 
1. semester         
Metodologija etnologije in  
kulturne antropologije 

30  60 30  120 7 175 

Geneza slovenskega kulturnega 
prostora 

30   30  60 5 125 

Socialni spomin in kulturna 
dediš�ina 

30     30 3 75 

Skupaj: 90  60 60 0 210 15 375 
2. semester         
Zgodovina slovenske etnologije 
in kulturne antropologije 

20 10    30 3 75 

Gospodarske kulture Slovenije 30   30  60 4 100 
Socialni spomin in kulturna 
dediš�ina 

30     30 3 75 

Antropološke teorije 30     30 3 75 
Praksa I     30 30 2 50 

Skupaj: 110  10  30 30 180 15 375 
Skupaj za 1. letnik: 200 10 60 90 30 390 30 750 

 
2. letnik: 
 
 P S  V TD DO � ECTS ŠOŠ 
1. semester         
Folkloristika 60     60 6 150 
Teorije kulture, na�ini življenja 
in identitete 

30     30 3 75 

Seminar I  30    30 3 75 
Strokovno-izbirni predmet* 30     30 3 75 

Skupaj: 120 30    150 15 375 
2. semester         
Seminar II  30    30 4 100 
Strokovno-izbirni predmet* 60  60   120 9 225 
Praksa II     30 30 2 50 

Skupaj: 60 30 60  30 180 15 375 
Skupaj za 2. letnik 180 60 60  30 330 30 750 

 
3. letnik: 
 
 P S V TD DO � ECTS ŠOŠ 
1. semester         
Strokovno-izbirni predmet* 30  60   90 6 150 
Splošno-izbirni predmet 60     60 6 150 
Diplomski seminar   30    30 3 75 

Skupaj: 90 30 60   180 15 375 
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2. semester         
Strokovno-izbirni predmet* 60     60 6 150 
Praksa III     30 30 2 50 
Diplomsko delo     30 30 7 175 

Skupaj: 60    60 120 15 375 
Skupaj za 3. letnik: 150 30 60  60 300 30 750 
Vsi letniki skupaj: 530 100 180 90 120 1020 90 2250 

 
 
*Študent v 2. letniku izbere strokovno-izbirne predmete v skupni vsoti 12 ECTS in v 3. 
letniku v skupni vsoti 12 ECTS. Nekatere predmete izvajamo v obliki predavanj, druge v 
obliki predavanj in vaj.   
Strokovno-izbirni predmeti bodo izvedeni za študente drugega in tretjega letnika skupaj. 
Izvedeni so lahko samo tisti strokovno-izbirni predmeti, ki jih izbere najmanj 10 študentov.  
 
 
Pri izbiranju strokovno-izbirnih predmetov študentke in študentje nabirajo kreditne to�ke v 
naslednjem obsegu:  

- 12 kreditnih to�k v drugem letniku (od tega 9 ECTS predavanj in 3 ECTS vaj) in  
- 12 kreditnih to�k v tretjem letniku (od tega 9 ECTS predavanj in 3 ECTS vaj). 

Študent ali študentka mora v drugem in tretjem letniku zbrati po 6 kreditnih to�k pri izbiri 
predmetov iz bloka STIP 1 in 6 to�k iz bloka STIP 2. 
 
Obiskovanje vaj je obvezno. Študentke in študentje lahko manjkajo najve� do 10% vseh ur. 
 
 
Preglednica št. 13: Strokovno-izbirni predmeti (2. in 3. letnik, steber STIP), blok STIP 1 
 
Predmet: SE P S V DO � ECTS ŠOŠ 
Antropologija glasbe 3-6 60    60 6 150 
Antropologija spola in spolnosti 3-6 30    30 3 75 
Ekonomska antropologija 3-6 30    30 3 75 
Etni�nost in nacionalizem 3-6 30    30 3 75 
Etnologija Afrike 3-6 60    60 6 150 
Etnologija Amerik 3-6 60    60 6 150 
Etnologija Avstralije in Oceanije 3-6 60    60 6 150 
Etnologija Azije 3-6 60    60 6 150 
Etnologija Evrope 3-6 60    60 6 150 
Ekološka antropologija 3-6 60    60 6 150 
Etnološka muzeologija 3-6 60    60 6 150 
Etnološko konservatorstvo 3-6 60    60 6 150 
Kulture Latinske Amerike 3-6 30    30 3 75 
Kultura stavbarstva in bivanja 3-6 30    30 3 75 
Pokolonialna antropologija 3-6 30    30 3 75 
Simbolna antropologija 3-6 30    30 3 75 
Slovensko ustno slovstvo 3-6 60    60 6 150 
Sodobni tokovi v kulturni antropologiji 3-6 30    30 3 75 
Sorodstvo in socialna struktura 3-6 30    30 3 75 
Uvod v mitologijo 3-6 30    30 3 75 
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Preglednica št. 14: Strokovno-izbirni predmeti (2. in 3. letnik, steber STIP), blok ST1P 2 
  
Predmet: SE P S V DO � ECTS ŠOŠ 
Antropologija medijev  3-6 30  60  90 6 150 
Antropologija migracij   3-6 30  60  90 6 150 
Antropologija sodobne Slovenije  3-6 30  60  90 6 150 
Antropologija turizma  3-6 30  60  90 6 150 
Aplikativna antropologija in  
kulturni menedžment  

3-6 30  60  90 6 150 

Družbena razmerja v Sloveniji  3-6 30  60  90 6 150 
Etnografsko raziskovanje 3-6 30  60  90 6 150 
Etnološka didaktika  3-6 30  60  90 6 150 
Kultura oglaševanja  3-6 30  60  90 6 150 
Kultura podjetništva in mednarodnih 
stikov  

3-6 30  60  90 6 150 

Razvoj podeželja  3-6 30  60  90 6 150 
Regionalne raziskave in razvoj  3-6 30  60  90 6 150 
Rituali Slovenije  3-6 30  60  90 6 150 
Urbana antropologija  3-6 30  60  90 6 150 
Vizualna antropologija  3-6 30  60  90 6 150 

 
 
 
Študentke in študentje v 2. in 3. letniku obiskujejo Seminar I, Seminar II in Diplomski 
seminar, ki ga izberejo v okviru nabora seminarjev pri naslednjih predmetih: 
 
Preglednica št. 15: Seminar I. (steber OB) 
 
 SE S � ECTS ŠOŠ 

Antropologija migracij 3 30 30 3 75 
Antropologija turizma 3 30 30 3 75 
Aplikativna antropologija in kulturni menedžment 3 30 30 3 75 
Etnologija Azije 3 30 30 3 75 
Etnologija Evrope 3 30 30 3 75 
Etnološka muzeologija 3 30 30 3 75 
Folkloristika 3 30 30 3 75 
Geneza slovenskega kulturnega prostora 3 30 30 3 75 
Kultura stavbarstva in bivanja 3 30 30 3 75 
Socialni spomin in kulturna dediš�ina 3 30 30 3 75 
Teorije kulture, na�ini življenja in identitete 3 30 30 3 75 
Urbana antropologija 3 30 30 3 75 
Vizualna antropologija 3 30 30 3 75 

 
 
Preglednica št. 16: Seminar II. (steber OB)  
 
 SE S � ECTS ŠOŠ 

Antropologija migracij 4 30 30 4 75 
Antropologija turizma 4 30 30 4 75 
Aplikativna antropologija in kulturni menedžment 4 30 30 4 75 
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Etnologija Azije 4 30 30 4 75 
Etnologija Evrope 4 30 30 4 75 
Etnološka muzeologija 4 30 30 4 75 
Folkloristika 4 30 30 4 75 
Geneza slovenskega kulturnega prostora 4 30 30 4 75 
Kultura stavbarstva in bivanja 4 30 30 4 75 
Socialni spomin in kulturna dediš�ina 4 30 30 4 75 
Teorije kulture, na�ini življenja in identitete 4 30 30 4 75 
Urbana antropologija 4 30 30 4 75 
Vizualna antropologija 4 30 30 4 75 

 
 
Preglednica št. 17: Diplomski seminar (steber OB) 
 
 SE S � ECTS ŠOŠ 

Antropologija migracij 5 30 30 3 75 
Antropologija turizma 5 30 30 3 75 
Aplikativna antropologija in kulturni menedžment 5 30 30 3 75 
Etnologija Azije 5 30 30 3 75 
Etnologija Evrope 5 30 30 3 75 
Etnološka muzeologija 5 30 30 3 75 
Folkloristika 5 30 30 3 75 
Geneza slovenskega kulturnega prostora 5 30 30 3 75 
Kultura stavbarstva in bivanja 5 30 30 3 75 
Socialni spomin in kulturna dediš�ina 5 30 30 3 75 
Teorije kulture, na�ini življenja in identitete 5 30 30 3 75 
Urbana antropologija 5 30 30 3 75 
Vizualna antropologija 5 30 30 3 75 

 
Študentje in študentke pod mentorskim vodstvom izbranega habilitiranega u�itelja ali 
u�iteljice v drugem letniku napišejo in zagovarjajo seminarsko nalogo, v drugem semestru 
tretjega letnika pa napišejo in zagovarjajo diplomsko delo. 
 
Študentke in študentje v 3. letniku napišejo in zagovarjajo Diplomsko delo pri enem izmed 
naslednjih predmetov: 
 
Preglednica št. 18: Diplomsko delo (steber OB) 
 
 SE DO � ECTS ŠOŠ 
Antropologija migracij 6 30 30 7 175 
Antropologija turizma 6 30 30 7 175 
Aplikativna antropologija in kulturni menedžment 6 30 30 7 175 
Etnologija Azije 6 30 30 7 175 
Etnologija Evrope 6 30 30 7 175 
Etnološka muzeologija 6 30 30 7 175 
Folkloristika 6 30 30 7 175 
Geneza slovenskega kulturnega prostora 6 30 30 7 175 
Kultura stavbarstva in bivanja 6 30 30 7 175 
Socialni spomin in kulturna dediš�ina 6 30 30 7 175 
Teorije kulture, na�ini življenja in identitete 6 30 30 7 175 
Urbana antropologija 6 30 30 7 175 
Vizualna antropologija 6 30 30 7 175 
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Splošno izbirni predmeti (steber SPIP): 
 
Pri izbiranju splošno-izbirnih predmetov študentje in študentke nabirajo kreditne to�ke v 
naslednjem obsegu: 
 

- 6 kreditnih to�k v tretjem letniku. 
 

Študentje in študentke lahko kot izbirni predmet uveljavljajo katerikoli predmet, ki se izvaja 
na univerzitetnem študiju prve stopnje v Sloveniji (iz študijskih programov drugih oddelkov 
Filozofske fakultete, drugih fakultet Univerze v Ljubljani – v prvi vrsti priporo�amo 
programe Fakultete za družbene vede in Biotehni�ne fakultete – ali drugih univerz v 
Sloveniji) ali v tujini.  
�e ne uveljavljajo predmetov, ki jih opravijo na študijski izmenjavi, posebej priporo�amo 
naslednje predmete: 
 
Preglednica št. 19: Priporo�eni seznam splošno-izbirnih predmetov (SP-I) 
 
Naziv predmeta Fakulteta Nosilec KU KT 
Biologija �loveka Biotehniška 

fakulteta  
Izr. prof. dr. Marija 
Štefan�i� 

60 5 

Evolucija �loveka Biotehniška 
fakulteta 

Izr. prof. dr. Marija 
Štefan�i� 

30 3 

Ženski žanri in 
politike spolov 

Fakulteta za 
družbene  vede 

As. dr. Maruša Pušnik, izr. 
prof. dr. Breda Luthar 

60 5 

Nova religijska 
gibanja 

Fakulteta za 
družbene  vede 

Doc. dr. Aleš �rni� 60 Število kreditov 
na spletni strani ni 
navedeno. 

Politi�ne 
mitologije 

Fakulteta za 
družbene  vede 

Izr. prof. dr. Mitja 
Velikonja 

90 (60) Število kreditov 
na spletni strani ni 
navedeno. 

Lektorat za tuji 
jezik 

Filozofska 
fakulteta 

Razli�ni nosilci (lektorji) 60 3 

 
Ko bodo akreditirani tudi drugi programi na Filozofski fakulteti (zlasti na smereh Filozofija, 
Sociologija, Sociologija kulture, Geografija, Zgodovina, Psihologija, Pedagogika …), bomo 
seznam sproti dopolnjevali s priporo�enimi predmeti s teh oddelkov.  
Posebej spodbujamo obiskovanje lektoratov iz evropskih in zunajevropskih jezikov. 
 
 
Preglednica št. 20: Delovna praksa (1. - 3. letnik, steber OB) 
 
Priporo�amo, da študent ali študentka opravi prakso vsako leto v drugem okolju (institucija 
varovanja dediš�ine, terenska praksa ali poletna šola, druga institucija). 
 

  SE DO ST ECTS ŠOŠ 
Praksa I. 2 30 OB 2 50 
Praksa II. 4 30 OB 2 50 
Praksa III. 6 30 OB 2 50 
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Preglednica  št. 21:  Seznam predmetov z navedbo nosilca v študijskem programu 
 
Zap. 
št. 

Predmet Nosilec Naziv Vrsta predmeta ECTS Izvajalci vaj in predvideni bodo�i nosilci 
predmetov (ob habilitaciji) 

1 Antropologija glasbe Svanibor Pettan Redni prof. Strokovno-
izbirni 

6  

2 Antropologija medijev Rajko Murši� Izr. prof. Strokovno-
izbirni 

6 Asist. mag. Boštjan Kravanja 

3 Antropologija migracij Zmago Šmitek Redni prof. Strokovno-
izbirni 

6 Asist. mag. Uršula Lipovec �ebron,  
Asist. Maja Lamberger Khatib (MR) 

4 Antropologija sodobne 
Slovenije 

Rajko Murši� Izr. prof. Strokovno-
izbirni 

6 Asist. Dan Podjed 

5 Antropologija spola in spolnosti Božidar Jezernik Redni prof. Strokovno-
izbirni 

3  

6 Antropologija turizma Rajko Murši� Izr. prof. Strokovno-
izbirni 

6 Asist. mag. Boštjan Kravanja,  
asist. dr. Miha Kozorog 

7 Antropološke teorije Karmen Šterk Docentka Obvezni 3 Asist. dr. Jaka Repi� 
8 Aplikativna antropologija in 

kulturni menedžment 
Božidar Jezernik Redni prof. Strokovno-

izbirni 
6 Asist. dr. Peter Simoni� 

9 Diplomski seminar Janez Bogataj 
Božidar Jezernik 
Zmago Šmitek 
Bojan Baskar 
Vito Hazler 
Rajko Murši� 
Mirjam Mencej 

Redni prof. 
Redni prof. 
Redni prof. 
Redni prof. 
Izr. prof. 
Izr. prof. 
Izr. prof. 

Obvezni 3 Predvideni nosilci po izvolitvi v naziv: 
asist. mag. Boštjan Kravanja,  
asist. mag. Uršula Lipovec �ebron,  
asist. dr. Jože Hudales,  
asist. dr. Jaka Repi�,  
asist. dr. Peter Simoni� 

10 Diplomsko delo Janez Bogataj 
Božidar Jezernik 
Zmago Šmitek 
Bojan Baskar 
Vito Hazler 
Rajko Murši� 
Mirjam Mencej 

Redni prof. 
Redni prof. 
Redni prof. 
Redni prof. 
Izr. prof. 
Izr. prof. 
Izr. prof. 

Obvezni 7 Predvideni nosilci po izvolitvi v naziv: 
asist. mag. Boštjan Kravanja,  
asist. mag. Uršula Lipovec �ebron,  
asist. dr. Jože Hudales,  
asist. dr. Jaka Repi�,  
asist. dr. Peter Simoni� 
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Zap. 
št. 

Predmet Nosilec Naziv Vrsta predmeta ECTS Izvajalci vaj in predvideni bodo�i nosilci 
predmetov (ob habilitaciji) 

11 Družbena razmerja v Sloveniji Janez Bogataj Redni prof. Strokovno-
izbirni 

6  

12 Ekološka antropologija Božidar Jezernik Redni prof. Strokovno-
izbirni 

6 Asist. dr. Peter Simoni� 

13 Ekonomska antropologija Božidar Jezernik Redni prof. Strokovno-
izbirni 

3 Asist. dr. Peter Simoni�  

14 Etni�nost in nacionalizem Bojan Baskar Redni prof. Strokovno-
izbirni 

3  

15 Etnografsko raziskovanje Rajko Murši� Izr. prof. Strokovno-
izbirni 

6 Asist. mag. Boštjan Kravanja 

16 Etnologija Afrike Svanibor Pettan Redni prof. Strokovno-
izbirni 

6 Asist. Sarah Luna�ek (MR) 

17 Etnologija Amerik Zmago Šmitek Redni prof. Strokovno-
izbirni 

6 Asist. mag. Uršula Lipovec �ebron 

18 Etnologija Avstralije in 
Oceanije 

Zmago Šmitek Redni prof. Strokovno-
izbirni 

6 Asist. dr. Jaka Repi� 

19 Etnologija Azije Zmago Šmitek Redni prof. Strokovno-
izbirni 

6 Asist. mag. Boštjan Kravanja,  
 

20 Etnologija Evrope Bojan Baskar Redni prof. Strokovno-
izbirni 

6 Asist. dr. Peter Simoni�,  
asist. Alenka Bartulovi� (MR) 

21 Etnološka didaktika Janez Bogataj Redni prof. Strokovno-
izbirni 

6 Asist. dr. Lea Kužnik 

22 Etnološka muzeologija Vito Hazler Izr. prof. Strokovno-
izbirni 

6 Asist. dr. Jože Hudales 

23 Etnološko konservatorstvo Vito Hazler Izr. prof. Strokovno-
izbirni 

6  

24 Folkloristika Mirjam Mencej Izr. prof. Obvezni 6 Asist. Katja Hrobat (MR) 
25 Geneza slovenskega kulturnega 

prostora 
Janez Bogataj Redni prof. Obvezni 5 Asist. Katja Hrobat (MR) 

26 Gospodarske kulture Slovenije Janez Bogataj Redni prof. Obvezni 4 Asist. Katja Hrobat (MR) 
27 Kultura oglaševanja Rajko Murši� Izr. prof. Strokovno-

izbirni 
6 Asist. Andreja Mesari� (MR) 
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Zap. 
št. 

Predmet Nosilec Naziv Vrsta predmeta ECTS Izvajalci vaj in predvideni bodo�i nosilci 
predmetov (ob habilitaciji) 

28 Kultura podjetništva in 
mednarodnih stikov 

Rajko Murši� Izr. prof. Strokovno-
izbirni 
 

6 Asist. Dan Podjed 

29 Kultura stavbarstva in bivanja Vito Hazler Izr. prof. Strokovno-
izbirni 

3  

30 Kulture Latinske Amerike Zmago Šmitek Redni prof. Strokovno-
izbirni 

3 Asist. mag. Uršula Lipovec �ebron 

31 Metodologija etnologije in 
kulturne antropologije 

Rajko Murši� Izr. prof. Obvezni 7 Asist. dr. Jaka Repi�, asist. dr. Jože 
Hudales, asist. dr. Miha Kozorog, asist. 
Andreja Mesari� (MR) 

32 Pokolonialna antropologija Bojan Baskar Redni prof. Strokovno-
izbirni 

3  

33 Praksa I. Mirjam Mencej Izr. prof. Obvezni 2  
34 Praksa II. Mirjam Mencej Izr. prof. Obvezni 2  

35 Praksa III. Mirjam Mencej Izr. prof. Obvezni 2  
36 Razvoj podeželja Janez Bogataj Redni prof. Strokovno-

izbirni 
6 Asist. dr. Tadeja Primoži� 

37 Regionalne raziskave in razvoj Zmago Šmitek Redni prof. Strokovno-
izbirni 

6 Asist. mag. Boštjan Kravanja 

38 Rituali Slovenije Janez Bogataj Redni prof. Strokovno-
izbirni 

6 Asist. Katja Hrobat (MR) 

39 Seminar I. Janez Bogataj 
Božidar Jezernik 
Zmago Šmitek 
Bojan Baskar 
Vito Hazler 
Rajko Murši� 
Mirjam Mencej 

Redni prof. 
Redni prof. 
Redni prof. 
Redni prof. 
Izr. prof. 
Izr. prof. 
Izr. prof. 

Obvezni 3 Predvideni nosilci po izvolitvi v naziv: 
asist. mag. Boštjan Kravanja,  
asist. mag. Uršula Lipovec �ebron,  
asist. dr. Jože Hudales,  
asist. dr. Jaka Repi�,  
asist. dr. Peter Simoni� 
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Zap. 
št. 

Predmet Nosilec Naziv Vrsta predmeta ECTS Izvajalci vaj in predvideni bodo�i nosilci 
predmetov (ob habilitaciji) 

40 Seminar II. Janez Bogataj 
Božidar Jezernik 
Zmago Šmitek 
Bojan Baskar 
Vito Hazler 
Rajko Murši� 
Mirjam Mencej 

Redni prof. 
Redni prof. 
Redni prof. 
Redni prof. 
Izr. prof. 
Izr. prof. 
Izr. prof. 

Obvezni 4 Predvideni nosilci po izvolitvi v naziv: 
asist. mag. Boštjan Kravanja,  
asist. mag. Uršula Lipovec �ebron,  
asist. dr. Jože Hudales,  
asist. dr. Jaka Repi�,  
asist. dr. Peter Simoni� 

41 Simbolna antropologija Mirjam Mencej Izr. prof. Strokovno-
izbirni 

3 Asist. mag. Uršula Lipovec �ebron 

42 Slovensko ustno slovstvo Marko Terseglav Izr. prof. Strokovno-
izbirni 

6  

43 Socialni spomin in kulturna 
dediš�ina 

Božidar Jezernik Redni prof. Obvezni 3  

44 Sodobni tokovi v kulturni 
antropologiji 

Rajko Murši� Izr. prof. Strokovno-
izbirni 

3 Asist. dr. Jaka Repi� 

45 Sorodstvo in socialna struktura Rajko Murši� Izr. prof. Strokovno-
izbirni 

3  

46 Teorije kulture, na�ini življenja 
in identitete 

Rajko Murši� Izr. prof. Obvezni 3  

47 Urbana antropologija Rajko Murši� Izr. prof. Strokovno-
izbirni 

6 Asist. dr. Jaka Repi� 

48 Uvod v mitologijo Mirjam Mencej Izr. prof. Strokovno-
izbirni 

3  

49 Vizualna antropologija Svanibor Pettan Redni prof. Strokovno-
izbirni 

6 Asist. Sarah Luna�ek (MR) 

50 Zgodovina slovenske etnologije 
in kulturne antropologije 

Rajko Murši� Izr. prof. Obvezni 3 Asist. dr. Jože Hudales 

 
Opomba: V okviru študijskega programa etnologija in kulturna antropologija na�rtujemo maksimalne obremenitve vseh habilitiranih u�iteljev in 
sodelavcev, poleg tega pa pri dolo�enih predmetih ra�unamo na to, da bodo asistenti in asistentke kmalu po pridobljenem doktoratu (nekateri že 
v letu, dveh ali treh, drugi v petih do desetih letih) pridobili u�iteljski naziv. Do takrat izvajajo vaje pri predmetih po u�nih na�rtih.  
Vsi habilitirani izvajalci imajo ustrezne reference pri vsebinah predmetov, katerih nosilci so.
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4.5.g. Priloženi u�ni na�rti po posameznih u�nih enotah  

 
U�ni na�rti so priloženi v Prilogi št. 9 b. 
 
 

4.5.h. Dokazilo o dolo�itvi pristojnega organa ali osebe za ECTS; Obrazci 
(predstavitveni zbornik, študentova prošnja/prijava, sporo�ilo o opravljenih 
študijskih obveznostih, študijska pogodba) 

 
Pristojni organ za ECTS Univerze v Ljubljani je Senat UL. Pristojna oseba za ECTS na 
Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo je izredni prof. dr. Rajko Murši�.  
 
Trajanje, kreditno vrednotenje in dokon�anje študija prve stopnje dolo�ata 96. in 97. �len 
Statuta Univerze v Ljubljani. Izpis zadevnih �lenov Statuta je priložen v Prilogi št. 4 a. 
 
Predstavitveni zbornik Univerze v Ljubljani je dosegljiv na spletni strani http://www.uni-
lj.si/English/Datoteke/WelcomeGuide.pdf.  
Obrazci (za Filozofsko fakulteto) so v pripravi tudi na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani, do tedaj pa so informacije dostopne na spletni strani Filozofske fakultete. 
Predstavitveni zbornik študijskega programa etnologije in kulturne antropologije je priložen 
(glej prilogo 4. b). 
 
Obrazci dokumentov iz 9. �lena Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS 
(predstavitveni zbornik, študentova prošnja/prijava, sporo�ilo o opravljenih študijskih 
obveznostih, študijska pogodba) so objavljeni na spletni strani Univerze v Ljubljani: 
http://www.uni-lj.si/studij/dodiplomski/dokumenti.asp.  
V tiskani obliki so priloženi v prilogi št. 4 c. 
 
 

4.6. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa 
 

Pogoji za vpis na študijski program so skladni s �lenoma 38 in 38b Zakona o visokem šolstvu 
ter 115. �lenom Statuta Univerze v Ljubljani.  
 
V prvostopenjski univerzitetni dvodisciplinarni študijski program se lahko vpiše 

a) kdor je opravil maturo 
b) kdor je opravil poklicno maturo in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, vendar 

izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, 
c) kdor je opravil katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1.6.1995,  
d) kdor je uspešno zaklju�il enakovreden študij v tujini.  
 

Ob omejitvi vpisa so kandidati, ki so opravili maturo, izbrani glede na: 
• splošni uspeh pri maturi (60 % to�k) 
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % to�k) 
 

Kandidati, ki so uspešno opravili poklicno maturo kateregakoli strokovnega podro�ja in 
maturitetni preizkus pri predmetu po lastnem izboru, so izbrani glede na: 

• splošni uspeh pri poklicni maturi (60 %); 
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 %). 
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Kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 uspešno dokon�ali katerikoli štiriletni srednješolski program, 
bodo ob omejitvi vpisa izbrani glede na dosežene to�ke, izra�unane na podlagi: 
  

• splošnega uspeha pri zaklju�nem izpitu (60 %); 
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 %). 

 
Glede na obliko srednješolskega izobraževanja bodo v primeru omejitve vpisa po opisanih 
kriterijih izbrani tudi kandidati, ki so zaklju�ili enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
 
�e je zanimanja za vpis ve�, kot je razpisanih mest in bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati razporejeni po merilih, ki jih predvidevata obe stroki, v katere se študent želi 
vpisati.  
Natan�na dolo�ila so vsako leto objavljena v Razpisu za vpis, ki ga objavi Ministrstvo za 
znanost in visoko šolstvo. 
 
Predvideno število vpisnih mest na prvo stopnjo dvodisciplinarnega študija Etnologije in 
kulturne antropologije je 30 za redne študente in 15 za izredne študente. 
 
 

4.7. Dolo�be o uporabi oz. konkretizaciji meril za priznavanje znanja in spretnosti, 
pridobljenih pred vpisom v program  

 
Po univerzitetnih dvodisciplinarnih študijskih programih prve stopnje se lahko kandidatom in 
kandidatkam priznavajo tudi znanja, usposobljenosti in zmožnosti, ki jih je kandidat/ka 
pridobil/a pred vpisom v razli�nih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja in ki po 
vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetnospecifi�nim 
kompetencam, dolo�enim z dvodisciplinarnim  študijskim programom .  
 
Postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je v celoti usklajen s 
Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in 
spretnosti, sprejetem 29. maja 2007 na Senatu Univerze v Ljubljani.   
 
Študentje oz. študentke znanja, pridobljena v razli�nih oblikah formalnega in neformalnega 
izobraževanja ter izkustvenega u�enja (portfolijo, projekti, objave avtorskih del ipd.), izkažejo 
s spri�evali in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela 
študenta.  
 
Vloga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti mora vsebovati: 
 

• spri�evala,  
• druge listine (razli�ni dokumenti, ki jih izda delodajalec in dokazujejo izkušnje, 

potrdila o udeležbi na seminarjih in usposabljanjih ipd.),  
• portfolio, v katerem kandidat pripravi svojo biografijo s podatki o izobrazbi, o 

zaposlitvah ter drugih izkušnjah in znanjih, ki jih je pridobil v preteklosti,  
• druga dokazila (izdelki, storitve, objave in druga avtorska dela kandidatov; projekti, 

izumi, patenti ipd). 
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Priznana znanja, usposobljenosti oz. zmožnosti se lahko upoštevajo kot opravljene študijske 
obveznosti znotraj vseh delov študijskega programa. Iz njih pa morata biti jasno razvidna tako 
vsebina kot obseg vloženega dela študenta, da se lahko znanja ovrednotijo s kreditnimi 
to�kami. Na podlagi individualnih dokumentiranih vlog študentov oz. študentk odlo�a o 
priznavanju in vrednotenju tako pridobljenih znanj, usposobljenosti in zmožnosti Filozofska 
fakulteta na predlog posameznega oddelka. Ob tem upošteva Pravilnik o postopku in merilih 
za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejet 29. maja 2007 na Senatu 
Univerze v Ljubljani, druge dolo�be statuta Univerze v Ljubljani ter Pravila Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani.  
 
 

4.8. Na�ini ocenjevanja 
 
Izpitni režim je usklajen s Statutom Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o izpitnem redu 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Oblike preverjanja znanja so: pisni in ustni izpiti, 
testi, kolokviji, referati, eseji, proseminarske in seminarske naloge, projektne naloge, 
portfolijo in drugo.   
 
Na�ini ocenjevanja posameznih predmetov so zapisani za vsak predmet posebej v u�nih 
na�rtih. Ocenjevalna lestvica je od 6-10 (pozitivno) ter 1-5 (negativno):  
 
10 odli�no  izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami 
9 prav dobro nadpovpre�no znanje, vendar z nekaj napakami 
8 prav dobro solidni rezultati 
7 dobro  dobro znanje, vendar z ve�jimi napakami 
6 zadostno znanje ustreza minimalnim kriterijem 
5-1 nezadostno znanje ne ustreza minimalnim kriterijem 
 
 
Na�ini ocenjevanja posameznih predmetov so za vsak predmet posebej dolo�eni v u�nih 
na�rtih.  
Pri posameznih strokovno-izbirnih predmetih in tistih predmetih, ki obsegajo predavanja in 
vaje ter seminarje, se lo�eno ocenjujejo predavanja, vaje in seminarji. 
Praksa in nekatere delne ocene predmetov se ocenjujejo z oceno opravil/ni opravil. S takšno 
oceno se ocenita tudi Seminar I in Diplomski seminar.  
 
 

4.9. Pogoji za napredovanje po programu 
 
Pogoji za napredovanje po programu so usklajeni s 151.-153. �lenom Statuta Univerze v 
Ljubljani:  
 

1. Za napredovanje iz prvega v drugi letnik dvodisciplinarnega univerzitetnega 
študijskega programa prve stopnje mora študent oz. študentka v celoti opraviti vse 
obveznosti, predpisane s predmetnikom in posameznimi u�nimi na�rti za prvi letnik, v 
skupnem obsegu 60 KT. 

2. Za napredovanje iz drugega v tretji letnik študijskega programa prve stopnje mora 
študent oz. študentka v celoti opraviti vse študijske obveznosti, predpisane s 
predmetnikom in posameznimi u�nimi na�rti za drugi letnik, v skupnem obsegu 60 
KT, torej skupaj za prvi in drugi letnik 120 KT.  
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V skladu s sklepom Senata Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (43. seja senata FF z dne 
25. 5. 2005) in s 153. �lenom Statuta Univerze v Ljubljani se lahko študentu oz. študentki pri 
prehodu v višji letnik izjemoma spregleda do 6 KT študijskih obveznosti (10 % skupnega 
števila KT za posamezni letnik), �e ima za to opravi�ljive razloge. Opravi�ljivi razlogi so 
navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani. Spregledane študijske obveznosti mora študent oz. 
študentka opraviti pred vpisom v višji letnik.  
 
V skladu s 152. �lenom Statuta Univerze v Ljubljani ima študent oz. študentka, ki ni opravil 
oz. opravila vseh študijskih obveznosti za vpis v višji letnik, dolo�enih s študijskim 
programom, možnost, da v �asu študija enkrat ponavlja letnik, �e izpolnjuje s študijskim 
programom dolo�ene pogoje za ponavljanje. Pogoj za ponavljanje letnika v okviru 
predlaganega študijskega programa so opravljene študijske obveznosti v skupnem obsegu 15 
KT (25% skupnega števila KT za posamezni letnik).  
 
Pogoji za podaljševanje statusa študenta so dolo�eni z 238. �lenom, pogoji za mirovanje 
statusa študenta pa z 240. �lenom Statuta Univerze v Ljubljani.  
Študentom in študentkam glede usmerjanja v razli�ne smeri študija, izbire posameznih 
modulov znotraj študijskih programov in drugih vprašanj, povezanih s študijem, svetujejo 
predstavniki študentov, tutorji, mentorji posameznih letnikov ter drugi sodelavci ustreznih 
oddelkov v  okviru govorilnih ur. 
 
 

4.10. Dolo�be o prehodih med programi  
 
Prehajanje med programi je opredeljeno v skladu s 181.-189. �lenom Statuta Univerze v 
Ljubljani in Merili za prehode med študijskimi programi.  
 
Prehodi med programi so mogo�i znotraj programov prve stopnje Filozofske fakultete in 
drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi 
programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za 
pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih 
študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, 
preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov. 
 
Prehajanje na prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program je možno: 
 
a) iz starega UN študijskega programa v istovrstni prenovljen prvostopenjski bolonjski UN 
študijski program:  

 
Kandidat oziroma kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega 
dvodisciplinarnega študijskega programa, v katerega se vpisuje; to je možno le v okviru 
razpoložljivih študijskih mest. Pri tem se smiselno upoštevajo v prejšnjem programu 
opravljeni izpiti in druge študijske obveznosti ter pridobljene študijske vsebine in 
kompetence.    
O izpolnjevanju pogojev za prehod odlo�a pooblaš�eni organ senata FF UL, ki na predlog 
posameznega oddelka dolo�i kandidatu oz. kandidatki za nadaljevanje študija diferencialne 
izpite in druge obveznosti v skupnem obsegu od 10 do 60 KT, ter letnik, v katerega se sme 
vpisati. 
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b) iz prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov:  
 

Kandidat oziroma kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega 
dvodisciplinarnega študijskega programa, v katerega se vpisuje; to je možno le v okviru 
razpoložljivih študijskih mest. Pri tem se smiselno upoštevajo v prejšnjem programu 
opravljeni izpiti in druge študijske obveznosti ter pridobljene študijske vsebine in 
kompetence.   
 
O izpolnjevanju pogojev za prehod odlo�a pooblaš�eni organ senata FF UL, ki na predlog 
posameznega oddelka dolo�i kandidatu oz. kandidatki za nadaljevanje študija diferencialne 
izpite in druge obveznosti v skupnem obsegu od 10 do 60 KT, ter letnik, v katerega se sme 
vpisati. 
 
c) iz prvostopenjskih visokošolskih strokovnih študijskih programov : ¸ 
 
Kandidat oziroma kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega 
dvodisciplinarnega študijskega programa, v katerega se vpisuje; to je možno le v okviru 
razpoložljivih študijskih mest. Pri tem se smiselno upoštevajo v prejšnjem programu 
opravljeni izpiti in druge študijske obveznosti ter pridobljene študijske vsebine in 
kompetence.    
 
O izpolnjevanju pogojev za prehod odlo�a pooblaš�eni organ senata FF UL, ki na predlog 
posameznega oddelka dolo�i kandidatu oz. kandidatki za nadaljevanje študija diferencialne 
izpite in druge obveznosti v skupnem obsegu od 10 do 60 KT, ter letnik, v katerega se sme 
vpisati. 
 
 
d) Prehodi iz višješolskih študijskih programov: prvostopenjski univerzitetni dvodisciplinarni 
študijski programi ne predvidevajo te možnosti. 
 
 

4.11. Podatki o na�inih in oblikah izvajanja študija 
 

Na�ini in oblike izvajanja 
študija (izberite): 

 redni študij              izredni študij               študij na daljavo     
  

Program se bo izvajal v 
dislocirani enoti (kraj, naslov) 

 
/ 

 
Pri izrednem študiju bodo v skladu s pravili opravljanja izrednega študija izvedena predavanja 
in druge oblike pedagoškega dela (npr. vaje) v vsaj 1/3 obsega pedagoškega dela v rednem 
študiju. 
 
 

4.12. Pogoji za dokon�anje študija 
 
Za dokon�anje univerzitetnega dvodisciplinarnega študijskega programa prve stopnje mora 
študent ali študentka opraviti vse obveznosti, ki jih dolo�ajo študijski program in u�ni na�rti 
posameznih predmetov, v skupnem obsegu 90 KT. Celotni študij pa se zaklju�i šele potem, ko 
je študent na obeh izbranih disciplinah opravil vse obveznosti, kot jih dolo�ata študijska 
programa in u�ni na�rti posameznih predmetov, v skupnem obsegu 180 KT.  
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4.13. Pogoji za dokon�anje posameznih delov programa 
 
Program te možnosti ne predvideva. 
 
 

4.14. Navedba strokovnega oz. znanstvenega naslova 
 
Po uspešno opravljenih študijskih obveznostih prvostopenjskega univerzitetnega 
dvodisciplinarnega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija pridobi 
diplomantka oziroma diplomant študijskega programa strokovni naslov diplomirani etnolog in 
kulturni antropolog (UN) in … oz. diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja (UN) in 
…, pri �emer je polni naslov odvisen od vsakokratnega individualnega izbora druge študijske 
discipline.  
 
Okrajšan naslov: dipl. etn. in kult. antrop. (UN) in … 
 
Strokovni naslov je dolo�en v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur.l. 
RS 62/2006). 
 

5. Podatki o izpolnjenih pogojih za izvajanje študijskega programa 
 

5.1. Podatki o izpolnjenih kadrovskih pogojih za izvajanje študijskega programa  
 
Podatki so priloženi v Prilogi št. 5. 
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5.2. Podatki o izpolnjenih materialnih pogojih za izvajanje študijskega programa 
 
Študij etnologije in kulturne antropologije poteka v prostorih Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo na Zavetiški 5 in v drugih prostorih 
FF, ki imajo ustrezno tehni�no opremo za izvedbo študija.  
 

Univerza v Ljubljani 
Filozofska fakulteta 
Ašker�eva 2 
Ljubljana 

 

5.b. Podatki o izpolnjenih materialnih pogojih ( prostori, laboratoriji in knjižnice, (oprema). 
 
Prostori Št. 

kom. 
m2. Ra�unalniška 

oprema 
Ra�unalniški 
terminali 

LCD 
projektorji 

Vizualizer Video 
kamere 

TV + 
rekorder 

Satelitske 
antene 

Dia-
projektorji 

Grafoskopi Kasetofoni Ozvo�enje Multimedijska 
oprema komp. 

Fizi�no 
geografska 
oprema 

Predavalnice 54 2.9
53 

18   14     32 3 12 54 10 9     

Ra�. Predavalnice 4 226 54   4           4         
Didakti�na 

predavalnica 
1 163 1   1 1 2 1 1 1 1         

Laboratorij-fiz.geogra. 1 43 1                       1 
Laboratorij-fono 1 54           1     1 30       

Laboratorij-simultano 
prevajanje 

3 105         1 2     3     3   

Knjižnice 21 1.5
00 

82 44                       

�italnice 3 164 2 3                       
Skupaj: 88 5.2

08 
158 47 19 1 3 36 4 13 63 40 9 3 1 

 
Izpis iz Zemljiške knjige je priložen v Prilogi št. 6. 
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6.  Dokazila o izpolnjenih pogojih za izvedbo prakti�nega usposabljanja 
 
Program po vsakem letniku (5 dni na leto) predvideva tudi prakti�no usposabljanje študentov 
v razli�nih institucijah, organizacijah, muzejih, na organiziranih terenskih delavnicah itd. 
Pisma o nameri za izvajanje prakti�nega usposabljanja za študente so priložena v Prilogi št. 7.  
 
Pri samostojnem prakti�nem delu lahko študentje in študentke uporabljajo ra�unalniško 
opremo v �italnici oddel�ne knjižnice Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo in 
drugih knjižni�nih enot Osrednje humanisti�ne knjižnice, ra�unalniško u�ilnico na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani ter gradivo iz dokumentacije oddelka, ki je zanje dostopno tudi 
v elektronski obliki (Etnološki informacijski laboratorij). 
 

7. Zaposljivost diplomantov 
 
V letu 2005 je Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo izvedel ve� sre�anj z 
delodajalci in diplomanti Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, ki so diplomirali v 
letih 1995-2005 (tako po dvopredmetnih kot po samostojnem programu), da bi ocenili stanje 
pri zaposlovanju in zaposlitvene možnosti za dipl. etnologe in kulturne antropologe ter 
etnologinje in kulturne antropologinje.  
Sre�anja so se udeležili predstavniki Ministrstva za kulturo (Zavod za kulturno dediš�ino), 
Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Slovenskega etnografskega muzeja, 
Inštituta za slovensko narodopisje pri SAZU, nekaj samostojnih podjetnikov in predstavnikov 
medijev. Te institucije ponujajo najpomembnejše zaposlitvene možnosti za diplomante 
oddelka. Poleg sre�anj je oddelek izvedel tudi anketo med diplomanti in napravil analizo 
najpomembnejših zaposlitvenih podro�ij za etnologe in kulturne antropologe. 
 
 

7.1. Podatki o možnostih zaposlovanja diplomantov 
 
Diplomanti in diplomantke prvostopenjskega univerzitetnega dvodisciplinarnega študijskega 
programa Etnologija in kulturna antropologija pridobijo znanja, ki jim omogo�ajo 
nadaljevanje študija na drugi stopnji. Šele drugostopenjsko znanje bo omogo�ilo samostojno 
zaposlovanje v tistih poklicih, ki jih v glavnem opravljajo etnologi in etnologinje ter kulturni 
antropologi in antropologinje, gre pa za razli�ne oblike samostojnega strokovnega dela v 
muzejih (kustosi oz. kustodinje) in v Zavodu za varstvo kulturne dediš�ine RS (etnološki 
konservatorji in konservatorke). Dvodisciplinarna diploma po triletnem programu jim ponuja 
odli�no izhodiš�e za nadaljevanje študija na katerihkoli smereh dvopredmetnega študija na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in na katerihkoli drugih drugostopenjskih študijih 
humanisti�ne in družboslovne usmeritve. Tiste, ki se odlo�ijo kon�ati študij z diplomo, 
usposobi za opravljanje temeljnih in specifi�nih strokovnih in administrativnih opravil v 
razli�nih kulturnih in drugih institucijah. 
 
Tisti diplomati in diplomantke, ki se bodo odlo�ili kon�ati študij po prvi stopnji, se bodo 
lahko zaposlili v razli�nih dejavnostih na podro�ju humanistike, v prvi vrsti v tistih 
institucijah, ki so že doslej zaposlovale etnologe in etnologinje ter kulturne antropologe in 
antropologinje, to so nacionalni, pokrajinski, lokalni in tematski muzeji ter muzejske zbirke, 
Zavod RS za varstvo kulturne dediš�ine in razli�ne kulturne institucije. Svoje delo bodo 
uspešno opravljali opremljeni z znanjem drugega dvodisciplinarnega podro�ja.  
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Diplomanti in diplomantke prvostopenjskega univerzitetnega dvodisciplinarnega študijskega 
programa etnologija in kulturna antropologija bodo lahko opravljali delo v razli�nih 
dokumentacijskih enotah zgoraj omenjenih institucij ter se zaposlovali v vseh pomembnejših 
državnih in nevladnih institucijah za varovanje, promocijo in upravljanje s kulturno dediš�ino. 
Znašli se bodo tudi v neposrednem delu z ljudmi v najrazli�nejših okoliš�inah, posebej v tistih 
kulturnih dejavnostih, ki izhajajo iz poznavanja slovenske in evropskih tradicionalnih kultur. 
Diplomanti in diplomantke prvostopenjskega univerzitetnega dvodisciplinarnega študijskega 
programa etnologije in kulturne antropologije bodo lahko poiskali zaposlitev tudi v t. i. 
terciarnem sektorju, npr. na podro�jih stikov z javnostmi, oglaševanja, ljubiteljske kulture, na 
poslovnem in upravnem podro�ju, v urbanizmu, založniški dejavnosti, v medijih, turizmu ter 
razvojnih projektih.  
 
Glede na evidenco zaposlitev naših diplomantk in diplomantov, ki smo jo pridobili na podlagi 
razposlanih anket in neposrednega preverjanja na sre�anju z diplomanti in diplomantkami, 
smo ugotovili, da so zaposlitvene strategije odvisne od na�ina študija. Diplomanti in 
diplomantke, ki so študirali/e etnologijo kot b-predmet (ali neko� celo c), praviloma niso 
zaposleni/e kot etnologi in etnologinje ter se sami oz. same niti ne vidijo kot etnologe oz. 
kulturne antropologe in etnologinje oz. kulturne antropologinje ter v glavnem ne opravljajo 
dela, ki bi bilo povezano s stroko v ožjem pomenu besede.  
V zadnjih letih se je zaradi »fleksibilizacije« trga dela zgodilo, da se diplomantke in 
diplomanti ve�inoma zaposlujejo le še pogodbeno ali za dolo�en �as, �esar v anketah 
praviloma niso navajali kot zaposlitev. Lahko pa ugotovimo, da se je doslej najve� naših 
diplomantov in diplomantk zaposlilo v muzejih, raziskovalni dejavnosti in v spomeniškem 
varstvu, medtem ko se v zadnjem �asu kaže porast zaposlovanja v širših družbenih 
dejavnostih, predvsem pa v gospodarstvu (ne le v terciarnem ali kvartarnem sektorju, temve� 
tudi na podro�ju primarnega in sekundarnega sektorja, še posebej na podro�ju kulture 
podjetij, marketinga in mednarodnega poslovanja). Predvidevamo, da bodo zaposlitve v teh 
sferah šele rezultat sedanjih reform študijskega programa. 
Prilagamo tabelo s podatki o zaposlitvi 166 diplomantk in diplomantov, za katere smo zbrali 
podatke. Doslej še nismo preverili, koliko diplomantov in diplomantk je v 67-letnem obdobju 
izvajanja našega študijskega programa doštudiralo etnologijo (in kasneje kulturno 
antropologijo) ter na kateri stopnji, vendar ocenjujemo, da jih je bilo povpre�no vsaj 10 letno, 
kar pomeni, da naj bi jih bilo v šestdesetih letih skupaj ve� kot 600. Tako naš vzorec ni 
reprezentativen, kljub temu pa pove, da se je ve�ina naših diplomantk in diplomantov že 
doslej zaposlovala zunaj okvirov ožjih specializacij v stroki (muzealstvo, konservatorstvo in 
raziskovalno delo).  
Da bi na oddelku pripomogli k �im širši zaposljivosti naših diplomantov, smo že pred leti 
uvedli vrsto predmetov, ki študente in študentke usposabljajo za delo na razli�nih, ne zgolj 
ozko etnoloških in antropoloških podro�jih. 
 

54 Muzeji in galerije 
30 Raziskovalne institucije 
28 Visokošolske institucije 
19 Spomeniško varstvo 

7 Kulturne dejavnosti 
6 Knjižni�arstvo 
6 Podjetništvo in samozaposlitev 
4 Javna uprava 
2 Varovana obmo�ja (parki) 
2 Založništvo 
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2 Novinarstvo 
2 Oglaševanje 
1 Lokalne skupnosti 
1 Socialno delo 
1 Šolstvo 
1 Nevladne organizacije 

166 Skupaj 
 
 
Ker kljub izjemnemu razvoju muzejskih dejavnosti v svetu v zadnjem desetletju in pol ne 
moremo pri�akovati, da bomo doživeli bistveno širitev zaposlitvenih možnosti v muzejih tudi 
pri nas (kve�jemu v projektnem smislu), bomo naše diplomate izobraževali tako, da jim bomo 
– poleg zgoraj omenjenega jedra, ki ga bo (za izvajanje samostojnih strokovnih nalog na 
podro�ju etnološkega muzealstva in konservatorstva) sklenil magistrski študij, za samostojno 
raziskovalno delo pa doktorski študij – omogo�ali �im širši spekter zaposlitev.  
Po uspešno kon�anem univerzitetnem dvodisciplinarnem študiju prve stopnje bodo naše 
diplomantke in diplomanti usposobljeni za iskanje svojih priložnosti v razli�nih sodobnih 
pridobitnih in družbenih dejavnostih. Pri tem premisleku izhajamo iz podatkov o 
najpogostejših zaposlitvenih strategijah naših diplomantov in diplomantk v zadnjih letih. Za 
diplomante in diplomantke našega programa, ki bodo kon�ali prvo stopnjo študija etnologije 
in kulturne antropologije, pri�akujemo podobne težnje tudi v naslednjem desetletju ali dveh in 
jih tudi (teoreti�no in prakti�no) usposabljamo v naslednjih smereh: 
 

• Pomožna in tehni�na dela v muzejih in spomeniškem varstvu. 
• Knjižnice, arhivi, knjigarne, založbe, mediji. 
• Samostojne in ljubiteljske kulturne dejavnosti, sodelovanje v kulturnih institucijah, 

organizacija festivalov. 
 
Ter še:  
 
• Oglaševanje, stiki z javnostmi; podjetništvo in samozaposlovanje – svetovalne službe, 

medkulturno posredovanje, javna podjetja, nevladne organizacije (društva); šolstvo in 
obšolske dejavnosti. 

• Turizem in trgovina (spominki, umetnine), razvojni projekti; državna uprava 
(ministrstva) in lokalna samouprava; manjšinska, migracijska in azilna problematika; 
protokol in zunanja politika/mednarodni odnosi. 

 
Izobrazba etnolog in kulturni antropolog omogo�a široke možnosti zaposlovanja, kar 
dokazuje tudi podatek, da je bilo leta 2005 na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije 
razpisanih 22 novih delovnih mest izklju�no za univ. dipl. etnologe in kulturne antropologe in 
da med trajno brezposelnimi ne najdemo tega profila. 
 
Pisma o nameri nekaterih institucij za zaposlovanje diplomantov Oddelka za etnologijo in 
kulturno antropologijo so priložena v Prilogi št. 9 c. 
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7.2.  Mnenje panožne, gospodarske zbornice, resornega ministrstva, drugih relevantnih 
združenj delodajalcev 

 
V Prilogi št. 8 so priložena mnenja dr. Jelke Pirkovi� z Ministrstva za kulturo RS, dr. Roberta 
Preskarja, direktorja Zavoda za varovanje kulturne dediš�ine RS, in dr. Oresta Jarha, 
direktorja Tehniškega muzeja RS in predsednika Skupnosti muzejev Slovenije. 
 
V vseh mnenjih o študijskem programu so izražene dobre dosedanje izkušnje z 
zaposlovanjem naših diplomantov in opažanja, da smo v prenovah programov, predvsem v 
zadnjih letih, naredili velik skok naprej. Naši diplomanti vodijo najzahtevnejše naloge na 
podro�ju varovanja kulturne dediš�ine (tako v muzejih kot na zavodu za varstvo kulturne 
dediš�ine).  
Izražena je tudi pripravljenost, da bodo, kolikor bodo to dopuš�ale razvojne možnosti naše 
družbe, naše diplomante zaposlovali še naprej. 
 

8. Podatki o skupni najvišji dopustni neposredni in dodatni tedenski pedagoški 
obveznosti  
 
Prvostopenjski univerzitetni dvodisciplinarni študijski program Etnologija in kulturna 
antropologija smo pripravili kot dopolnitev samostojnega študijskega programa in ne zahteva 
ne novih dodatnih stroškov ne novih zaposlitev. Program je zasnovan v skladu s sedanjo 
kadrovsko zasedbo oddelka in pri�akovanim napredovanjem sodelavcev in sodelavk oddelka 
(brez novih dodatnih zaposlitev, �eprav bi te bile nujne).  
V skladu z Merili UL o neposredni in posredni obremenitvi pedagoških delavcev smo 
razporedili pedagoške obveznosti na ta na�in, da lahko vsak habilitirani u�itelj izvaja najve� 
120 ur obveznih predavanj letno, drugo pa so seminarji na prvi stopnji, ki jih študent izbere po 
lastnem izboru, in izbirna predavanja na obeh stopnjah. V te obremenitve smo upoštevali tudi 
predavanja, ki jih bodo v prihodnosti izvajali sedanji asistenti, ki bodo kmalu dosegli pogoje 
za habilitacijo v naziv u�iteljev (trije med njimi so že pridobili naziv doktorjev znanosti).  
V tem trenutku imamo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo zaposlenih 7 
u�iteljev (4 redni prof., 3 izr. prof.) in 5 asistentov, en redni profesor (sedaj na Oddelku za 
muzikologijo) pa izvaja polovico svojih pedagoških obveznosti na našem oddelku. 
Na�rtovane obremenitve posameznih predavateljev so enake kot v dosedanjem programu, ki 
ga trenutno izvajamo, in so v skladu z Merili UL. V prilogi smo pripravili seznam nosilcev 
posameznih predmetov, dokler ne bodo njihovi izvajalci, ki so navedeni kot pripravljavci 
posameznih u�nih programov, habilitirani v nazive visokošolskih u�iteljev. 
 

9.  Ocena finan�nih sredstev, potrebnih za uvedbo in izvajanje študijskega programa, in 
predvideni viri 
 
Vire financiranja dolo�a 265. �len Univerze v Ljubljani, in sicer »dejavnost univerze, ki se 
nanaša na programa visokega šolstva ter nacionalnega raziskovalnega in razvojnega 
programa, se financira iz prora�una Republike Slovenije«. 
Podatki o finan�nih sredstvih, potrebnih za izvajanje programa, so priloženi v Prilogi št. 9 d.  
Ker bomo dvodisciplinarni program izvajali skupaj s samostojnim študijem, z njegovo 
izvedbo ne bo nobenih dodatnih stroškov. 
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Nov študijski program bo nadomestil dosedanji dvopredmetni študijski program etnologije in 
kulturne antropologije. 
 
Pojasnilo: Izra�un stroškov izvedbe programa je bil pripravljen ob predvidevanju, da za 
njegovo izvedbo ne bo potrebnih novih nastavitev. Izra�un stroškov izvedbe programa 
predvideva tudi polno izvedbo vseh izbirnih predmetov, katerih nosilci so habilitirani u�itelji 
na oddelku. Ker so izra�uni za nekatere predmete narejeni ob predvidevanju, da jih bodo 
izvajali redni profesorji, je strošek izvedbe nekoliko višji od dejanskih stroškov izvedbe, ko 
bodo predmete prevzeli docenti in docentke. 
Program je zasnovan zelo var�no, saj predvideva skupno izvedbo izbirnih predmetov v 2. in 
3. letniku, kar pomeni, da lahko v primeru var�evanja posamezne predmete dejansko 
izvedemo samo na vsaki dve leti.  
 

10. Evalvacijski postopki programa 
 
Na�in samoevalvacije študijskega programa:  
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo bo spremljal izvajanje študija in njegovo 
uspešnost ter izvajal redne ankete med študenti ter tako sproti pridobival njihova mnenja o 
ustreznosti in kakovosti obstoje�ega programa ter predloge za dopolnitev. Program študija bo 
redno primerjal in usklajeval z novostmi v stroki in izsledki raziskovalnega dela, objavljenimi 
doma ali v tujini. 
Na Univerzi v Ljubljani in njeni Filozofski fakulteti pri�akujemo izvajanje rednih eksternih 
evalvacij (prva je bila izvedena leta 2007). 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: 9.10 .2008     Podpis odgovorne osebe in žig
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Priloge: 
 
1) Sklep senata univerze oz. samostojnega visokošolskega zavoda 
2) Pisna neodvisna strokovna mnenja 
3) Tuji priznani oziroma akreditirani študijski programi iz razli�nih držav;  
�e gre za regulirane poklice, pa tudi sklic na ustrezno direktivo EU 

4) To�ka 4. 5. h.: 
a. statut visokošolskega zavoda 
b. predstavitveni zbornik  
c. študentova prošnja/prijava, sporo�ilo o opravljenih študijskih obveznostih in študijska 

pogodba 
5) Visokošolski u�itelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci: 

a. Izpolnjen Obrazec št. 4  
b. Reference nosilcev 
c. Dokazilo o veljavni izvolitvi v naziv 
d. Izjave glede vrste sklenjenega delovnega razmerja 
e. Soglasja delodajalcev 

6) Prostori in oprema: 
a. Izpis iz zemljiške knjige 
b. Najemna pogodba  

7) Dokazila o izpolnjenih pogojih za izvedbo prakti�nega usposabljanja  
8) Mnenje panožne gospodarske zbornice, resornega ministrstva, združenj delodajalcev 
9) Drugo: 

a. Podatki o mednarodnem sodelovanju Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
b. Priloženi u�ni na�rti po posameznih u�nih enotah  
c. Pisma o nameri za zaposlovanje diplomantov oddelka za etnologijo in kulturno 

antropologijo 
d. Ocena finan�nih sredstev, potrebnih za uvedbo in izvajanje študijskega programa, in 

predvideni viri 
e. Predmetnik študijskega programa in predvideni nosilci predmetov (obrazec MVZT) 
f. Izjava študentov o sodelovanju pri oblikovanju študijskega programa 
 

 
 
 
 
 


