Zakaj izbrati študij slovenoslovja?
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je mlada fakulteta, a je sploh edina fakulteta, ki ponuja
študij slovenoslovja kot študij o slovenstvu, slovenski zgodovini in kulturi ter državi, in sicer na vseh
treh študijskih stopnjah. Z ozirom na dejstvo, da je na zaposlitvenem trgu najbolj iskan posameznik s
širokim spektrom znanja, z našimi študijski programi zagotavljamo študentom in študentkam zelo
bogate kompetence z različnih področij humanistike in družboslovja: zgodovinopisja ter politologije,
študijev umetnosti, kulturne ter naravne dediščine, filozofije, jezika in književno sti, prava, migracij in
varovanja okolja.
Študentom omogočamo tudi kvalitetno študijsko prakso na relevantnih državnih, lokalnih in kulturnih
institucijah, kjer obstajajo možnosti za bodoče zaposlitve. Študentom nudimo praktična strokovna
usposabljanja tudi v okviru samih predmetov in na poletnih ter jesenskih šolah.
Naš akademski zbor sestavljamo vrhunski raziskovalci, priznani učenjaki in strokovnjaki z bogatim
znanjem in strokovnimi izkušnjami, ki študentom in študentkam posredujemo dragoceno znanje o
zgodovinskih, političnih, pravnih, kulturnih, jezikoslovnih, filozofskih in narodnih vprašanjih, povezanih
s Slovenijo in slovenstvom, tudi s primerjalnih vidikov v mednarodnem kontekstu in v povezavi z
drugimi relevantnimi področji. Omogočamo visoko stopnjo notranje izbirnosti, pa tudi z drugimi
programi Nove univerze.
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je močno mednarodno vpeta, razpolaga z ESCHE listino,
kar omogoča študentske in profesorske izmenjave s partnerskimi fakultetami v tujini.

Fakulteta ima tudi močno raziskovalno dejavnost in prek projektov sodeluje s številnimi institucijami
in raziskovalci iz Slovenije in iz tujine. Študenti imajo možnost sodelovanja v raziskovalni dejavnosti
fakultete in lastne raziskovalne dejavnosti ob podpori kvalitetnih mentorjev.
Študent in študentka pri nas nista zgolj številka, temveč se zadevamo, da sta posameznika z osebnimi
afinitetami, sposobnostmi in vizijami. Študij na naši fakulteti je zasnovan tako, da se v kar največji
možni meri prilagaja individualnim študijskim interesom posameznikov. Profesorji sodelujemo s
študenti in študentkami kot s posamezniki in jih individualno usmerjamo ter podpiramo. Študijske
skupine so majhne, zato ima vsakdo možnost za osebni profesionalni razvoj.

S študijski procesi sledimo aktualnim trendom in uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo za izvajanje
študija. Študij je digitaliziran in študijske vsebine so dostopne študentkam in študentom na daljavo, pa
tudi za nazaj, kar omogoča kakovostno poglabljanje v podane vsebine. S tem je obenem dana tudi
možnost za enakovredno kvaliteten študij tudi tistim, ki se zaradi različnih razl ogov študija na lokaciji
fakultete ne morejo udeležiti.
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