Predmetnik programa Humanistične znanosti
Modul Študiji družb in človeka
Koordinatorica modula: izr. prof. dr. Polona Tratnik

1. LETNIK
1. semester:
Obvezna sestavina programa v prvem semestru sta 1 temeljni predmet (ovrednoten s 15
kreditnimi točkami po ECTS (v nadaljevanju KT) in 1 izbirni predmet (ovrednoten s 5 KT) ter
individualno raziskovalno delo – predpriprave na doktorski tezi, ki prinaša 10 KT.
1 temeljni predmet (15KT):
Humanistika I.
različni izvajalci
1 izbirni predmet (5KT):
Interdisciplinarne metodologije
različni izvajalci
2. semester:
Obvezna sestavina programa v drugem semestru sta 1 temeljni predmet (ovrednoten s 15 KT)
in 1 izbirni predmet (ovrednoten s 5 KT), ki ga študentke in študenti izberejo med različnimi
ponujenimi (glede na izbrano znanstveno področje raziskovanja posameznega študenta) ter
doktorski seminar – prijava teme doktorske teze, ki prinaša 10 KT.
1 temeljni predmet (15 KT):
Humanistika II.
različni izvajalci
1 izbirni predmet (5 KT):
Religija in družba
Izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante
Antropologija dela in migracij
Doc. dr. Nina Vodopivec
Antropologija ljubezni in seksualnosti
Doc. dr. Alja Adam

2. LETNIK
3. semester:
V tretjem semestru študentje in študentke izberejo 4 izbirne predmete (vsak ovrednoten s 5
KT) izmed ponujenih in opravijo individualno raziskovalno delo (na doktorski disertaciji), ki
prinese 10 KT.
4 izbirni predmeti (vsak po 5 KT):
Sodobni izzivi azijskih miselnih tradicij
Izr. prof. dr. Helena Motoh
Filozofija človekovih pravic
Izr. prof. dr. Rok Svetlič
Medkulturnost in etos sporazumevanja
Prof. dr. Lenart Škof
Znanje in sodobne družbe
Doc. dr. Eva Klemenčič
Doba revolucij
Prof. dr. Igor Grdina
Politična zgodovina
Izr. prof. dr. Cirila Toplak
Zibeljka civilizacije – Bližnji vzhod od Akeramičnega neolitika do Perzijskega imperija
Doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger
4. semester:
V četrtem semestru študentje in študentke izberejo še 2 izbirna predmeta (vsak je ovrednoten
s 5 KT) izmed ponujenih individualno raziskovalno delo (na doktorski disertaciji), ki prinese 10
KT ter imajo doktorski seminar (10 KT).
2 izbirna predmeta (vsak po 5 KT):
Logoterapija in eksistencialna analiza
Doc. dr. Sebastjan Kristovič
Aplikativna medicinska antropologija
Prof. dr. Mojca Ramšak
Izbrana poglavja iz filozofije in sociologije športa
Red. prof. dr. Lev Kreft

Spoli in spolnosti v terapevtskem kontekstu
Izr. prof. dr. Renata Šribar

3. LETNIK
5. semester:
V petem semestru kandidati in kandidatke pripravljajo doktorsko disertacijo.
6. semester:
V šestem semestru študentje in študentke doktorsko disertacijo zaključijo in jo zagovarjajo.

