Zračni posnetek prazgodovinskega gradišča Debela griža in dela Volčjega Gradu.
Foto: Valentin Benedik, Arhiv Zavoda Krasen Kras.
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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.
• Prilagojeni urniki, ter poglobljen, interaktiven in individualen pristop do študenta
− študentom smo na voljo za njihove individualne študijske potrebe.

O

študijskem programu

Akreditiran magistrski študijski program
Slovenski študiji II temelji na analizi strukture slovenskega kulturnega prostora v
zgodovinskem in mednarodnem kontekstu. Na temeljih interdisciplinarnega povezovanja humanističnih, družboslovnih
in naravoslovnih vsebin posreduje dragocena znanja o slovenski kulturni in naravni dediščini ter kulturi, ki jih obravnava
z najsodobnejših vidikov, s poudarkom na

interpretiranju ter predstavljanju sodobnemu občinstvu. Obenem zagotavlja znanja
o digitalni humanistiki, kulturnih in kreativnih industrijah ter novih medijih, s čimer
študenta opremi z dragocenimi znanji, povezanimi s slovensko tradicijo in kulturo, ter
veščinami obravnavanja ter predstavljanja
teh znanj, kar diplomantu zagotavlja dobre
zaposlitvene možnosti v turizmu, kulturnih
ustanovah in državnih institucijah.

Po uspešno opravljenih študijskih
obveznostih za dokončanje
magistrskega študijskega programa
Slovenski študiji II pridobi diplomantka
oziroma diplomant strokovni
naslov magistrica slovenoslovja/
magister slovenoslovja (za imenom
in priimkom), z okrajšavo mag.
slovenoslovja.
Magistrski študijski program Slovenski
študiji II traja dve leti oziroma štiri semestre in obsega skupaj 120 kreditnih točk po
ECTS. Cena šolnine je primerljiva s cenami
programov na drugih fakultetah in znaša

2.500,00 € za posamezni letnik študija.
Študentom je po predhodnem dogovoru s
fakulteto omogočena znižana šolnina oziroma obročno plačevanje šolnine.

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

Predmetnik
2. LETNIK

1. LETNIK
PREDMET

ECTS

Slovenska samoodločba

8

Razvoj in promocija kulturne
dediščine Slovenije

8

Slovenski jezik in slovenska
književnost

8

Slovenci in Evropa

8

Kultura in ekonomija – marketing,
turizem

8

Slovenska umetnost

8

Izbirni predmet 1

6

Izbirni predmet 2

6

Skupaj

PREDMET

ECTS

Trajnostni razvoj in narava
Slovenije

8

Ustvarjalne in kulturne industrije
Slovenije

8

Digitalna humanistika

8

Metodologija znanstvenega
raziskovanja v humanistiki

6

Izbirni predmet 3

6

Izdelava in zagovor
magistrskega dela

24

Skupaj

60

60

IZBIRNI PREDMETI
PREDMET

ECTS

Vsakdanje in praznično življenje v
Sloveniji – Kulturna dediščina in sodobnost

6

Novi mediji

6

Slovenski voditelji in diplomati

6

Ustvarjalno pisanje

6

Slovenska kultura in verovanja skozi
ljudsko pripovedništvo

6

Slovenska mesta in kulturni spomin

6

Humanistične korespondence II

6

Manjšine in diaspora kot potencial za
matično državo: razvojni koncepti

6

Pogoji

za vpis

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Slovenski študiji
2. stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:
a)	študijski program prve stopnje humanistične usmeritve;
b)	študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij družboslovnih,
humanističnih in poslovnih ter upravnih ved in dosegel najmanj 180 kreditnih
točk po ECTS ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 16 kreditnih
točk po ECTS. Kandidati lahko dodatne študijske obveznosti opravijo med
študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski
študij, in sicer po individualnem programu, ki ga potrdi Študijska komisija;
c) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij in dosegel najmanj
180 kreditnih točk po ECTS ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 24
kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo
med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski
študij, in sicer po individualnem programu, ki ga potrdi Študijska komisija;
d)	študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z drugih strokovnih
področij, sprejet med 1. 1. 1994 in 11. 6. 2004, ter opravil dodatne študijske
obveznosti v obsegu 16 kreditnih točk po ECTS. Te lahko kandidati opravijo med
študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski študij,
in sicer po individualnem programu, ki ga potrdi Študijska komisija;
e)	študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 1. 1. 1994,
z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu
24 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo
med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski
študij, in sicer po individualnem programu, ki ga potrdi Študijska komisija.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
• povprečno oceno prve stopnje študija oziroma dodiplomskega študija 100 % točk
O tem odloča Študijska komisija.
Fakulteta omogoča nadaljevanje študija in vpis v izbrane študijske programe tudi po merilih
za prehode. Informacije o nadaljevanju študija po merilih za prehode dobijo kandidati na
fakulteti.

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.
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