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PREDMETNIK

Smer Literarne vede sestavljajo obvezni predmeti s področij literarnih ved in
jezikoslovja, ki se navezujejo na slovensko književnost. Izbirne predmete lahko
kandidati izbirajo z obeh smeri, s težiščem na literarnovednih predmetih. Temeljni cilj
programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kar najbolj celovit vpogled v
literarne vede s poudarjenim znanstve- nim pristopom k literarnim vedam. Sposobni
bodo poglobljenega obravnavanja problemov in raziskovalnega pristopa k njihovemu
reševanju, znali bodo proučevati konkretne literarne pojave, obenem pa bodo imeli
osnovni vpogled v možnosti preno- sa lastnega znanja v prakso. Po končanem študiju
bodo zmožni tako lastnega znanstvenega udejstvovanja kot delovanja v specifičnem
podjetju in/ali organizaciji, ki se ukvarja z literarnovednimi vprašanji.

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici
Študijski program Slovenistika, 2. stopnja
Smer Literarne vede
Predmetnik
1. letnik
Obvezni predmeti

ECTS

Individualno raziskovalno delo I

9

Metodologija literarnega raziskovanja

9

Metodologija medkulturnih študij

9

Skladnja

6

Sodobne literarne teorije

9

Splošno izbirni predmeti

ECTS

Analiza manj znanega jezika

6

Barok in razsvetljenstvo v slovenskem slovstvu

6

Didaktika jezika

6

Didaktika književnosti

6

Digitalna humanistika

6

Feministična literarna veda

6

Gledališče na Slovenskem od začetkov do razsvetljenstva

6

Gledališče na Slovenskem: historični in teatrološki vidiki

6

Izbrana poglavja iz manjšinskih književnosti in književnosti malih narodov

6

Književnost Slovencev v Italiji

6

Literarne ustvarjalke v evropskih književnostih

6

Literarno ustvarjanje v tujejezičnem okolju

6

Logika in analitična filozofija

6

Migracije in večkulturnost

6

Podobe žensk v svetu mitov in njihova recepcija v slovenski književnosti

6

Pomožne historično-filološke vede in njihove moderne tehnološke aplikacije

6

Postkolonialne teorije in študije spolov

6

Psiholingvistika

6

Reprezentacije spolov v slovenski književnosti

6

Retorika, literarna teorija, jezikoslovje in nauk o lepem v Evropi od srednjega veka do

6

razsvetljenstva

Slovenska književnost v diaspori

6

Slovensko srednjeveško slovstvo in evropski kontekst

6

Slovstvo slovenskih protestantskih piscev

6

Sociologija in estetika manjšinskega pisanja

6

Sociologija spolov

6

Spolni stereotipi v slovenski mladinski književnosti

6

2. letnik
Obvezni predmeti

ECTS

Individualno raziskovalno delo II

24

Magistrsko delo

12

Splošno izbirni predmeti

ECTS

Barok in razsvetljenstvo v slovenskem slovstvu

6

Didaktika jezika

6

Didaktika književnosti

6

Feministična literarna veda

6

Gledališče na Slovenskem od začetkov do razsvetljenstva

6

Izbrana poglavja iz manjšinskih književnosti in književnosti malih narodov

6

Književnost Slovencev v Avstriji

6

Književnost Slovencev v Italiji

6

Literarne ustvarjalke v evropskih književnostih

6

Migracije in večkulturnost

6

Podobe žensk v svetu mitov in njihova recepcija v slovenski književnosti

6

Pomožne historično-filološke vede in njihove moderne tehnološke aplikacije

6

Postkolonialne teorije in študije spolov

6

Reprezentacije spolov v slovenski književnosti

6

Retorika, literarna teorija, jezikoslovje in nauk o lepem v Evropi od srednjega veka do

6

razsvetljenstva

Slovenska književnost v diaspori

6

Slovensko srednjeveško slovstvo in evropski kontekst

6

Slovstvo slovenskih protestantskih piscev

6

Sociologija in estetika manjšinskega pisanja

6

Sociologija spolov

6

Spolni stereotipi v slovenski mladinski književnosti

6

Obvezni izbirni

Obvezni izbirni predmet iz smeri Jezikoslovne vede

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

ECTS

6
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