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O

fakulteti

Fakulteta za slovenske in mednarodne
študije je članica Nove univerze in
izvaja univerzitetno izobraževalno,
znanstveno, raziskovalno, študijsko
in svetovalno dejavnost na področju
interdisciplinarnih humanističnih in
sorodnih znanosti.

Je edina in osrednja visokošolska
ustanova v Republiki Sloveniji in v
svetu, ki ji prvo in osrednje znanstveno
ter pedagoško poslanstvo predstavlja
slovenoslovje s preučevanjem in
raziskovanjem identitete slovenskega
naroda v njenem širšem smislu.

Fakulteta spodbuja in goji
temeljno, aplikativno in razvojno
raziskovanje na področju
slovenoslovja tudi z usmerjanjem
študentov k aktivnemu
raziskovalnemu delu. Prednost
fakultete je sodelovanje z
mnogimi sorodnimi institucijami
ter drugimi partnerji v
mednarodnem okolju, pri tem pa
je velika pozornost namenjena
kompetencam in zaposlitvenim
možnostim diplomantov.

Zakaj

izbrati študij na

Fakulteti

za

slovenske in mednarodne študije ?
• Ekskluziven, interdisciplinaren, primerjalen program slovenoslovja s temeljno
obravnavo ter aplikativnimi podpornimi raziskavami slovenskega ozemlja in
identitete slovenskega naroda.
• Kakovosten, svobodomiseln, kritičen, nepristranski študijski program, ki
obsega slovensko književnost, zgodovino, geopolitiko, kulturo, umetnost, politiko,
pravo in filozofijo.
• Odličen akademski zbor, ki ga sestavljajo vrhunski domači predavatelji in
raziskovalci z mednarodnimi izkušnjami, kot so prof. dr. Matej Avbelj, doc. dr. Saša
Babič, doc. dr. Tatiana Bajuk Senčar, prof. dr. Vito Bobek, prof. dr. Janez Bogataj, izr.
prof. dr. Liliana Brožič, prof. dr. Rada Cossutta, prof. dr. Darko Darovec, doc. dr. Manca
Erzetič, prof. dr. Nadja Furlan Štante, prof. ddr. Igor Grdina, doc. dr. Barbara Ivančič
Kutin, zasl. prof. dr. Peter Jambrek, prof. dr. Milan Jazbec, izr. prof. dr. Tomaž Kladnik,
prof. dr. Janko Kos, doc. dr. Urška Lampe, prof. dr. Lovrenc Lipej, prof. dr. Barbara
Murovec, zasl. prof. dr. Ernest Petrič, doc. dr. Jelka Pirković, doc. dr. Stanislav Raščan,
doc. dr. Tina Rožac, zasl. prof. dr. Dimitrij Rupel, doc. dr. Andrej Sovinc, doc. dr. Mateja
Šmid Hribar, prof. dr. Ivan Štuhec, prof. dr. Polona Tratnik, doc. dr. Verena Vidrih Perko,
doc. dr. Ines Vodopivec, izr. prof. dr. Drago Zajc in prof. dr. Mitja Žagar.
• Odlične zaposlitvene možnosti v diplomaciji, javni upravi, nevladnih organizacijah,
kulturni dediščini, turizmu in gospodarstvu, novinarstvu, kreativnih in kulturnih
industrijah, v kulturnih in turističnih organizacijah, v občinski upravi, v gospodarstvu in
podjetniških razvojnih projektih; na področju dela z medijskimi komunikacijami, kulturno
in naravno dediščino, literarnimi in zgodovinskimi vedami, digitalno humanistiko.
• Fakulteta ima ECHE listino, ki omogoča internacionalizacijo; študijske izmenjave
študentov in profesorjev.
• Dosegljiva cena študija kot odlična investicija v vašo prihodnost.
• Praksa predstavlja obvezno in vnaprej načrtovano prvino dodiplomskega
univerzitetnega študijskega programa »Slovenski študiji«.
• Prilagojeni urniki, ter poglobljen, interaktiven in individualen pristop do študenta
− študentom smo na voljo za njihove individualne študijske potrebe.

O

študijskem programu

Akreditiran dodiplomski univerzitetni
študijski program Slovenski študiji
združuje specifična znanja o fenomenih
slovenstva z vidika zgodovine, etničnosti
in etnične raznolikosti, naravnih danosti in kulturne dediščine, politike in

geostrateškega položaja, gospodarstva, okoljskih vidikov in trajnostnega
razvoja Slovenije, slovenskega jezika,
književnosti, slovenske umetnosti, filozofije idr.

Po izpolnjenih pogojih za
dokončanje univerzitetnega
študijskega programa Slovenski
študiji pridobi diplomant
strokovni naslov diplomant
slovenskih študijev/diplomantka
slovenskih študijev (za imenom
in priimkom), z okrajšavo dipl.
slov. štud. (UN).

Študijski program Slovenski študiji traja
tri leta oziroma šest semestrov in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cena
šolnine je primerljiva s cenami programov na drugih fakultetah in znaša

2.000,00 € za posamezni letnik študija.
Študentom je po predhodnem dogovoru
s fakulteto omogočena znižana šolnina
oziroma obročno plačevanje šolnine.

Univerzitetni študijski program
Slovenski študiji se izvaja kot
izredni študij.
Predavanja so organizirana v
popoldanskem času v Ljubljani.

Predmetnik
1. LETNIK
PREDMET

2. LETNIK
ECTS

PREDMET

ECTS

Zgodovina Slovencev in obča
zgodovina do 18. stoletja

6

Položaj Slovenije v mednarodni skupnosti

7

Metodologija v slovenoslovju

7

Urejanje in upravljanje različnosti:
etnična raznolikost v Sloveniji in Evropi

7

Ustanovitev in ustava slovenske države

6

Slovenska filozofija

6

Slovenska in evropska književnost

6

5

Kultura na Slovenskem

5

Narava in kulturna dediščina Slovenije
v evropskem kontekstu

Od kulture do države: narodni/nacionalni
koncepti, programi in ideologije

6

Knjižna in bralna kultura na Slovenskem

5
7

Evropska integracija

5

Mednarodno pravno varstvo manjšin:
Slovenija, zamejstvo in diaspora

Slovenska in evropska sodobna zgodovina

7

7

Slovenski jezik in književnost

7

Kontaktno slovensko jezikoslovje v
alpsko-jadranskem prostoru

Slovenska zgodovina umetnosti

5

Okoljski vidiki trajnostnega razvoja Slovenije
v evropskem in globalnem kontekstu

6

Teološka misel v družbenih tokovih
in literaturi na Slovenskem

5

Skupaj

60

Kreativno pisanje
Skupaj

5
60

3. LETNIK
PREDMET

ECTS

Etnologija in antropologija na Slovenskem

5

IZBIRNI PREDMETI

Znameniti Slovenci

5

PREDMET

Novejša slovenska umetnost

5

6

Slovenska in mednarodna gospodarska
infrastruktura: prostor, komunala,
energetika, promet, komunikacije

5

Demografija: Kvantitativni
in kvalitativni pristopi
Miti in popularna kultura

6

Filozofija medkulturnosti

5

Totalitarni režimi in Slovenci 1941–1990

6

Država, demokracija in tranzicija

5

Slovenske gospodarske in finančne
panoge ter korporacije

6

Izbirni predmet 1

6
6

Izbirni predmet 3

6

Položaj, pristojnosti, ugled in
(ne)sodelovanje Slovencev v
Avstro-Ogrski, Jugoslaviji in EU

6

Izbirni predmet 2
Izbirni predmet 4

6

Akademski forum

6

Praksa

6

Slovenske varnostne študije

6

Skupaj

60

Zgodovina migracijskih procesov

6

Humanistične korespondence I

6

ECTS

Pogoji

za vpis

Na univerzitetni študijski program Slovenski študiji se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu Gastronomija in
turizem in izpit iz maturitetnega predmeta matematika; če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta tuj jezik;
c) kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu
Naravovarstveni tehnik in izpit iz maturitetnega predmeta matematika; če je
kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega
predmeta tuj jezik;
d) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa bodo kandidati iz točke:
a) izbrani glede na:
• splošni uspeh pri maturi ………………………….....................................……. 35 % točk,
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku ………………….......………....................……. 20 % točk,
• uspeh pri obveznih predmetih mature …………………………................... 45 % točk;
(slovenščina, matematika, tuj jezik)
b) izbrani glede na:
• splošni uspeh pri poklicni maturi ………………….......………...............……. 40 % točk,
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku ………………….......………....................……. 40 % točk,
• uspeh pri maturitetnem predmetu ………………….....…......................…. 20 % točk;
c) izbrani glede na:
• splošni uspeh pri poklicni maturi ………………….......………................…… 40 % točk,
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku …………………............………................…… 40 % točk,
• uspeh pri maturitetnem predmetu ………………….......………..............…… 20 % točk;
d) izbrani glede na:
• splošni uspeh na zaključnem izpitu ………………….......………..............… 60 % točk,
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku ………………….......……….....................…… 40 % točk.

Univerzitetna knjižnica
Nove univerze
Univerzitetna knjižnica Nove univerze omogoča študentom dostop do več kot
15.000 tiskanih del in za člane knjižnice oddaljen dostop od doma za vse informacijske
vire (mednarodne in slovenske podatkovne baze) s polnimi besedili člankov in knjig. S
svojimi storitvami knjižnica učinkovito podpira študijski proces na fakultetah in znanstveno-raziskovalno delo pedagoškega osebja. Centralna knjižnica UKNU ima sedež
v Ljubljani, za študente fakultet pa omogoča izposojo gradiva na enotah v referatu v
Kranju in Novi Gorici.
V knjižnici, kjer lahko najdete aktualno gradivo in zanesljive informacije, ste
dobrodošli vsak delovni dan med 10. in 18. uro.

Fakulteta za slovenske
in mednarodne študije
Mestni trg 23
1000 Ljubljana
T: +386 1 251 44 84
E: tajnistvo@fsms.nova-uni.si
Referat za študentske in študijske zadeve
T: +386 5 934 47 62
E: referat@fsms.nova-uni.si
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