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Dodiplomski študijski program

Trajanje študija: 3 leta (180 ECTS)
Strokovni naziv: diplomirani zgodovinar (UN),
diplomirana zgodovinarka (UN)

Trajanje študija: 3 leta (180 ECTS)
Strokovni naziv: diplomirani slovenist (UN),
diplomirana slovenistka (UN)

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti strokovnjakinje in strokovnjake, ki so sposobni opravljati dela na
področju raziskovalnih, kulturnih, turističnih ter drugih
storitvenih in gospodarskih dejavnosti. Seznanijo se s temeljnimi vsebinami kulturne zgodovine, zgodovine idej
in ideologij ter intelektualnega razvoja.
Ob pridobivanju teoretičnega znanja študenti in študentke bogatijo svoje obzorje z reševanjem konkretnih
delovnih nalog in raziskovanjem tem, ki so zanimive tako
za lokalno okolje kot za mednarodni prostor. Na stičišču
slovanskega, romanskega in germanskega sveta pomeni
tako zastavljeni študij zgodovine tudi pomembno oporo
slovenski skupnosti v zamejstvu. Študenti in študentke v
izbranem podjetju ali organizaciji na področju gospodarstva, storitvenih dejavnosti, uprave oziroma raziskovalne
in razvojne dejavnosti opravijo obvezno dvotedensko
praktično usposabljanje. Gre za preučevanje kulturne
zgodovine, varovanje kulturne dediščine in urejanje dokumentarnega ter arhivskega gradiva.

Predmetnik omogoča pridobitev širokega temeljnega
znanja na področjih slovenistike, splošnega jezikoslovja in
literarnih ved. Obvezne predmete, pri katerih se študentke in študentje seznanijo s temeljnimi znanji s področij jezikoslovja ter literarnih ved, dopolnjujejo izbirni predmeti,
s katerimi študenti in študentke poglobijo vsebine in razširijo svoje interdisciplinarno znanje za nadaljnji študij ali
zaposlitev na področju.

kulturna dediščina v historični perspektivi / zgodovina in
literatura / pravna zgodovina / kultura regij in obmejnih
prostorov / zgodovina historiografije / agrarna zgodovina
/ temeljne zgodovinske znanosti / arhivistika / spomin in
zgodovina / furlanski jezik / zgodovina športa in olimpijstva / spol v dobi moderne
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko kandidati in kandidatke z opravljeno splošno maturo ali pred 1. 6. 1995 zaključenim katerim koli štiriletnim srednješolskim programom oziroma opravljeno
poklicno maturo po srednješolskem programu z istega
strokovnega področja (Klasius-P-16 področje 02: Umetnost
in humanistika; 03: Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost; 04: Poslovne in upravne vede, pravo) in izpitom iz maturitetnega predmeta zgodovina. Če je kandidat
ali kandidatka zgodovino opravljal/-a pri poklicni maturi,
pa mora opraviti izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
geografija, umetnostna zgodovina ali sociologija.
https://www.ung.si/sl/fakultete/fakultetaza-humanistiko/programi/1KZ/

besediloslovje / digitalna humanistika / drama in digitalni obrat / frazeologija / glasoslovje / teorija in zgodovina
umetnosti in medijev / literatura na stičišču / slovenski
literarni diskurz in spol / kulturna industrija in kreativni
sektor v Evropski uniji / jezikovne tehnologije / literatura in druge umetnostne zvrsti / metodologija literarnega
raziskovanja / morfologija / psiholingvistika / slovenska
uprizoritvena umetnost / sociolingvistika / splošno jezikoslovje / statistične metode / uvod v literarno interpretacijo / lektorati: angleščina, italijanščina, nemščina
Študenti in študentke preučujejo književne pojave z metodami, ki so v slovenskem prostoru nove. Že med študijem so
spodbujeni k samostojnemu raziskovanju posameznih tem
ali problemov. Ob strokovnih vsebinah s področja književnosti in jezika so seznanjeni tudi z drugimi humanističnimi ter
družboslovnimi vsebinami. To jim omogoča lažji prehod na
raziskovalne programe druge stopnje ali nadaljevanje študija
za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe.
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko kandidati in kandidatke z opravljeno splošno
maturo ali pred 1. 6. 1995 zaključenim katerim koli štiriletnim
srednješolskim programom oziroma opravljeno poklicno
maturo po srednješolskem programu z istega strokovnega
področja (Klasius-P-16 področje 02: Umetnost in humanistika; 03: Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost; 04: Poslovne in upravne vede, pravo) in izpit iz enega
od maturitetnih predmetov: zgodovina, sociologija, filozofija
ali psihologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat ali kandidatka opravil/-a pri poklicni maturi.
https://www.ung.si/sl/fakultete/fakultetaza-humanistiko/programi/1SI/

Slovenistika
Magistrski študijski program
Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)
Strokovni naziv: magister slovenistike,
magistrica slovenistike
Dvoletni magistrski program Slovenistika je nadaljevanje
triletnega dodiplomskega programa Slovenistika, vendar
se na študij lahko vpišejo tudi diplomanti in diplomantke
drugih študijskih smeri.
Ima dve študijski smeri: Jezikoslovne vede in Literarne
vede.
Glavne značilnosti programa so poudarek na samostojnem raziskovalnem delu, veliko število izbirnih vsebin in
povezanost v regijo. Magistrski študijski program Slovenistika omogoča tudi povezovanje vsebin obeh smeri.
Pri tem lahko študentje in študentke izbirajo med širokim
naborom predmetov z druge smeri, s čimer pridobijo
celovito slovenistično izobrazbo, lahko pa se usmerijo v
zgolj eno področje študija in si zagotovijo trdne temelje
za nadaljnje delo na izbranem področju.
_Smer Literarne vede
Temeljni cilj programa je izobraziti strokovnjake in strokovnjakinje, ki bodo imeli kar najbolj celovit vpogled v
literarne vede s poudarjenim raziskovalnim pristopom.
Sposobni bodo poglobljenega obravnavanja problemov
in samostojnega pristopa k njihovemu reševanju, znali
bodo proučevati konkretne literarne pojave, obenem pa
bodo imeli širok pregled nad možnostmi prenosa lastnega znanja v prakso. Po končanem študiju bodo zmožni
tako samostojnega znanstvenega udejstvovanja kot delovanja v gospodarstvu in organizacijah, ki se ukvarjajo z
literarnovednimi temami.
Vpisni pogoji
Zaključen dodiplomski študijski program v obsegu vsaj
180 ECTS s področja slovenistike, primerjalne književnosti, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja literarnih ved. Po
merilih za prehode se kandidatom in kandidatkam, ki
so končali dodiplomski študijski program v obsegu 240
ETCS z istih področij, lahko priznajo obveznosti v obsegu 60 ETCS in se tako vpišejo v drugi letnik programa
Slovenistika.
https://www.ung.si/sl/fakultete/fakultetaza-humanistiko/programi/2SI1/

_Smer Jezikoslovne vede
Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjake in strokovnjakinje, ki bodo imeli kar najbolj celovit vpogled v jezikoslovne vede, pri čemer je poudarek na znanstvenem
pristopu v jezikoslovju. Sposobni bodo poglobljenega
obravnavanja problemov ter raziskovalnega in ustvarjalnega opisa in reševanja jezikovnih vprašanj. Obvladovali
bodo več smeri preučevanja jezikovnih pojavov in različne načine prenosa lastnega znanja v prakso. Po končanem
študiju bodo zmožni tako samostojnega znanstvenega
udejstvovanja na širšem področju jezikoslovja kot tudi
delovanja v specifičnem visokotehnološkem podjetju.
Vpisni pogoji
Zaključen dodiplomski študijski program v obsegu vsaj
180 ETCS s področja slovenistike, primerjalnega slovanskega jezikoslovja, splošnega jezikoslovja, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja jezikoslovnih ved. Po merilih za prehode
se kandidatom in kandidatkam, ki so končali dodiplomski
študijski program v obsegu 240 ETCS z istih področij, lahko priznajo obveznosti v obsegu 60 ETCS in se tako vpišejo v drugi letnik programa Slovenistika.
Od vključno študijskega leta 2020/2021 dalje je na magistrskem študijskem programu, smer Jezikoslovne vede,
na voljo možnost pridobitve dvojne diplome s področja Language Science v sodelovanju z Univerzo
Ca' Foscari v Benetkah.
https://www.ung.si/sl/fakultete/fakultetaza-humanistiko/programi/2SI2/

Migracije in medkulturni odnosi

Magistrski študijski program (Erasmus Mundus)
Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)
Strokovni naziv: Master of Arts in Migration and
Intercultural Relations
Študij se osredotoča na človekove pravice, demokratične
vrednote, socialno državo in trg dela, to je na globalne izzive,
s katerimi se soočajo tudi države članice EU. Program z izrazito
interdisciplinarno in medkulturno perspektivo je plod sodelovanja med evropskimi in afriškimi univerzami.
https://www.ung.si/sl/fakultete/fakultetaza-humanistiko/programi/2MI1/

Fakulteta za humanistiko
misliti_čez_

Raziskujemo medkulturnost, razumevanje jezika, umetnosti in literature, poglabljamo se v migracije, študije spola, večjezičnost ter čezmejnost, digitalno, vizualno in medijsko kulturo, mnogotera zgodovinska vprašanja ter pereče teme
tehnokulture …
Vas zanima študijska izkušnja raziskovanja in ustvarjanja v mednarodnem prostoru?
Pridružite se akademski skupnosti, umeščeni v regijsko in čezmejno okolje. Od klasičnih humanističnih vsebin do najsodobnejših interdisciplinarnih znanj. Od temeljnih vprašanj o jeziku do drznih eksperimentov in kritičnega dialoga.

Študij brez šolnin
Univerza v Novi Gorici ima koncesijo za izvajanje dodiplomskih programov Slovenistika in Kulturna zgodovina ter
magistrskega programa Slovenistika – smeri Jezikoslovne vede in Literarne vede. Redni dodiplomski in podiplomski
študij sta brez šolnine za vse državljane Republike Slovenije in držav članic EU ter za državljane Srbije, Bosne in
Hercegovine, Črne gore, Kosova in Severne Makedonije.

Fakulteta za humanistiko
Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13
5000 Nova Gorica
tel.: +386 (0)5 331 52 37
e-pošta: info.fh@ung.si
www.ung.si
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