Predmetnik programa Humanistične znanosti
Modul Študiji umetnosti, vizualnosti in medijev
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):
Umetnost in kultura času neoliberalizma in post-tranzicije
Izr. prof. dr. Polona Tratnik
Komunikacija in družba
Izr. prof. dr. Polona Tratnik

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):
Umetnost in življenje: filozofske teorije in umetniške prakse
Prof. dr. Lev Kreft
Teorija filma in popularne kulture
Prof. dr. Darko Štrajn
Semiotika vsakdanjega življenja
Doc. dr. Dalila Honorato
Teorija v umetnosti
Prof. dr. Miodrag Šuvaković
Prostori izkustva: umetnost in estetika od utelešenja do virtualnosti
Prof. dr. Tyrus Miller
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):
Tehnizirani dom in družina med mediji: antropologija novih tehnologij
Doc. dr. Melita Zajc
Umetnost, estetika in prihodnost življenja v mestu
Prof. dr. Curtis L. Carter
Filozofija narave: umetnost, znanost, estetika
Prof. dr. Maria Antonia Gonzalez Valerio
Dokumentarni strip in grafični roman
Doc. dr. Leonora Flis

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.

