UNIVERZA V NOVI GORICI
FAKULTETA ZA HUMANISTIKO

ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE

KULTURNA ZGODOVINA
PREDMETNIK

Izviren in inovativen študijski program Kulturna zgodovina je utemeljen na slovenski
kulturnozgodovinski tradiciji, saj smo Slovenci kot skupnost smisel in možnost svoje
samobitnosti dolgo razpoznavali v kulturi. Temeljni cilj študijskega programa je
izobraziti strokovnjake, ki bodo sposobni opravljati dela na področju raziskovalnih,
kulturnih in upravnih dejavnosti. Za doseganje pričakovanih ciljev študija jih
seznanjamo s temeljnimi vsebinami kulturne zgodovine, zgodovine idej in ideologij
ter intelektualnega razvoja. Ob pridobivanju teoretičnega znanja študenti bogatijo
svoje obzorje z reševanjem konkretnih delovnih nalog in raziskovanjem tem, ki so
zanimive tako za lokalno okolje kot mednarodni prostor, v zadnjem letniku študija
pa v izbranem podjetju ali organizaciji na področju gospodarstva, storitvenih
dejavnosti, uprave oziroma raziskovalne in razvojne dejavnosti opravijo tudi
tritedensko praktično usposabljanje.

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici
Študijski program Kulturna zgodovina, 1. stopnja
Predmetnik
1. letnik
Obvezni predmeti

Družba in kultura vzhodnoalpskega prostora od prazgodovine do visokega srednjega

ECTS

8

veka

Politična zgodovina habsburške monarhije v 19. in 20. stoletju

8

Pravna zgodovina

8

Svetovne vojne 20. stoletja

8

Uvod v študij zgodovine

8

Splošno izbirni predmeti

ECTS

Arhivistika

4

Digitalna humanistika

4

Furlanski jezik

4

Izbrana poglavja iz kulturne zgodovine

4

Izbrana poglavja iz politične in kulturne zgodovine Jugoslavije

4

Izbrana poglavja v zgodovini vinogradništva in vinarstva

4

Kulturna dediščina v historični perspektivi

4

Lektorat: angleščina I

4

Lektorat: italijanščina I

4

Metodologija empiričnega dela v humanistiki

4

Slovenska uprizoritvena umetnost*

4

Slovenščina za tujce*

6

Spol v dobi moderne

4

Spomin in zgodovina

4

Telesna kultura, šport in olimpijstvo v zgodovini

4

Zgodovina in literatura

4

Zgodovina znanosti

4

Obvezni izbirni

ECTS

Latinščina I

8

Lektorat: nemški jezik I.

8

2. letnik
Obvezni predmeti

ECTS

Gospodarska zgodovina

8

Kultura fevdalne družbe

8

Kultura regij in obmejnih prostorov

8

Kulturna zgodovina slovenskega prostora

8

Stari vzhod in kultura antičnega sveta

8

Splošno izbirni predmeti

ECTS

Arhivistika

4

Digitalna humanistika

4

Furlanski jezik

4

Izbrana poglavja iz kulturne zgodovine

4

Izbrana poglavja iz politične in kulturne zgodovine Jugoslavije

4

Izbrana poglavja v zgodovini vinogradništva in vinarstva

4

Kulturna dediščina v historični perspektivi

4

Lektorat: angleščina II

4

Lektorat: italijanščina II

4

Metodologija empiričnega dela v humanistiki

4

Spol v dobi moderne

4

Spomin in zgodovina

4

Telesna kultura, šport in olimpijstvo v zgodovini

4

Zgodovina in literatura

4

Zgodovina znanosti

4

Obvezni izbirni

Latinščina II

ECTS

8

Lektorat: nemški jezik II

8

3. letnik
Obvezni predmeti

ECTS

Agrarna zgodovina

8

Diplomsko delo

12

Evropa v obdobju revolucij

8

Praktično usposabljanje

4

Temeljne zgodovinske znanosti

8

Zgodovina historiografije

8

Splošno izbirni predmeti

ECTS

Arhivistika

4

Digitalna humanistika

4

Furlanski jezik

4

Izbrana poglavja iz kulturne zgodovine

4

Izbrana poglavja iz politične in kulturne zgodovine Jugoslavije

4

Izbrana poglavja v zgodovini vinogradništva in vinarstva

4

Kulturna dediščina v historični perspektivi

4

Metodologija empiričnega dela v humanistiki

4

Spol v dobi moderne

4

Spomin in zgodovina

4

Telesna kultura, šport in olimpijstvo v zgodovini

4

Zgodovina in literatura

4

Zgodovina znanosti

4

Več informacij o prijavah in vpisu:
Študentska pisarna
T: 05 33 15 234
T: 05 9099 717
E: studentska.pisarna@ung.si
Tajništvo Fakultete za humanistiko
T: 05 33 15 237
E: info.fh@ung.si
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