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ZAKAJ IZBRATI ŠTUDIJ HUMANISTIČNIH ZNANOSTI NA
AMEU – ISH?
Alma Mater Europaea - Fakulteta za humanistični študij, Institutum Studiorum
Humanitatis, Ljubljana (krajše AMEU – ISH), se ponaša s prepoznavno 25-letno tradicijo
podiplomske visokošolske in raziskovalne dejavnosti. Tu je diplomiralo že skoraj 200
doktorjev in magistrov znanosti, ki danes delujejo na visokih položajih. AMEU - ISH ponuja
vrhunski interdisciplinarni študij na različnih raziskovalnih področjih humanistike, pa tudi
družboslovja, pri katerem sodelujejo številni mednarodno uveljavljeni raziskovalci in
raziskovalke, in pri katerem se s študenti in študentkami intenzivno ter posvečeno razvija
lastni raziskovalni potencial. V študijskem letu 2017/18 je AMEU - ISH poleg podiplomskega
(magistrskega in doktorskega) študija akreditiral tudi dodiplomski univerzitetni študijski
program Humanistični študiji, ki se je pričel izvajati v študijskem letu 2018/19, s čimer je
zagotovljena celotna vertikala študija humanistike na vseh treh bolonjskih stopnjah.
Študijski program Humanistične znanosti usposablja intelektualce za argumentiran
družbeno-kritični pogled na procese in prakse v družbi. Študentke in študenti tega
programa ob veščinah komunikacije in samorefleksije pridobijo odlično humanistično
izobrazbo, s katero spoznavajo, interpretirajo in obvladujejo sisteme vednosti ter kulturne,
politične in druge družbene prakse. Študijski program temelji na vrhunski teoriji in pristni
znanstveno-raziskovalni radovednosti, obravnavani raziskovalni problemi pa zadevajo
predvsem aktualne človekove/družbene potrebe. Študij predstavlja intelektualni izziv
in užitek!
Magistrski študij humanističnih znanosti (2. bolonjska stopnja) je tako prava izbira, v
kolikor:
–
–
–
–
–
–

so temeljne človeške vrednote vir navdiha študenta oziroma študentke,
so filozofija, psihologija, sociologija in umetnost tiste besede, ki v študentu oziroma
študentki prebudijo željo po raziskovanju,
se le-ta sprašuje, kaj sta sreča in blagostanje, kakšen je svet, v katerem živimo, kako se
soočamo s svetovnimi izzivi, kot so trpljenje, migracije, lakota,
ga oziroma jo zanima, kako lahko spremeni svet in se spogleduje z alternativnimi viri
energije, s podjetništvom, z družbenim učinkom, spremembo izobraževalnega sistema,
si želi samorazvoja in vpogleda v lastno bivanjsko vpetost,
ga oziroma jo navdihuje raziskovanje življenja, sveta in družbe.

Prednosti študija na AMEU – ISH
✓ Vrhunski domači in tuji visokošolski učitelji

✓ Individualen pristop

✓ Izrazita interdisciplinarnost in izbirnost predmetov
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✓ Visokokakovostna raziskovalna dejavnost

✓ Sodobna informacijska tehnologija

✓ Akreditacija in mednarodna primerljivost

PREDSTAVITEV AMEU – ISH
Osnovni podatki o visokošolskem zavodu
Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski
humanistični študij, Ljubljana je bila na podlagi Akta o ustanovitvi dne 3. 6. 1992 vpisana v
sodni register ter na podlagi odločbe o vpisu v evidenco visokošolskih zavodov pri
Ministrstvu za šolstvo in šport št. 601-736/95 z dne 24. 11. 1995 deluje kot samostojni
visokošolski zavod (tedaj z imenom Institutum Studiorum Humanitatis – Fakulteta za
podiplomski humanistični študij, Ljubljana).
Status pravne osebe je od tedaj isti, ustanovitelj, naziv in sedež ustanove pa se je spreminjal.
Dne 1. 1. 2014 se je ISH, Fakulteta za humanistični podiplomski študij, Ljubljana priključil
pod okrilje lastnika Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor (AMEU – ECM) in je
z dnem 30. 4. 2014 postal samostojna organizacijska enota pod imenom Alma Mater
Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični
študij, Ljubljana. Zaradi pričetka izvajanja visokošolskega izobraževanja na dodiplomski
(univerzitetni) ravni je v septembru 2019 fakulteta pričela delovati pod novim imenom Alma
Mater Europaea – Fakulteta za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis,
Ljubljana (krajše AMEU – ISH).
AMEU – ISH deluje kot samostojni visokošolski zavod na podlagi sklepa o podaljšanju
akreditacije št. 6033-27/2012/15, ki ga je dne 21. 3. 2013 izdal NAKVIS. S sklepom št. 6033359/2015/2 je bil AMEU – ISH kot samostojni visokošolski zavod vpisan v razvid
visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Zavod kot enovita
pravna oseba zasebnega prava posluje v skladu z veljavno zakonodajo in za svoje obveznosti
odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je
visokošolskemu zavodu ISH, Fakulteti za podiplomski humanistični študij dne 24. 4. 2012
podelil akreditacijo študijskima programoma druge in tretje stopnje Humanistične znanosti
(številka odločb: 6033-82/2011/14 (magistrski študijski program druge stopnje Humanistične
znanosti) in 6033-83/2011/17 (doktorski študijski program Humanistične znanosti). V
septembru 2017 je Svet NAKVIS-a prav tako podelil akreditacijo univerzitetnemu
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študijskemu programu 1. stopnje Humanistični študiji (številka odločbe: 6033-15/2016/21, z
dne 21. 9. 2017), ki ga fakulteta izvaja od študijskega leta 2018/19 dalje. Vsi študijski programi
so akreditirani po veljavnih predpisih in merilih institucij Republike Slovenije.
AMEU – ISH je vpisan v Razvidu raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost RS (ARRS) v evidenco raziskovalnih organizacij pod št. 0433. Pri ARRS ima AMEU
– ISH registrirani raziskovalni skupini, ki delujeta v okviru Inštituta za humanistične študije
in Inštituta za družboslovne raziskave. AMEU – ISH z Inštitutom za civilizacijo in kulturo
(ICK) in raziskovalno skupino, ki deluje v okviru Alma Mater Europaea – Evropski center,
Maribor (AMEU – ECM), prav tako tvori skupno programsko skupino v okviru
raziskovalnega programa Raziskave kulturnih formacij (evidenčna številka P6-0278; 5.
obdobje financiranja: 1.1. 2019 – 31. 12. 2024).
AMEU – ISH ima kot samostojni visokošolski zavod svojo visokošolsko knjižnico, ki je kot
urejena zbirka knjig začela nastajati že leta 1994. Osnovni knjižnični fond poskuša zapolniti
področje humanističnih ved (predvsem področje socialne in zgodovinske antropologije,
sociologije kulture, teorije medijev, lingvistike, epistemologije) in tako pokriti vse teme
študijskih in raziskovalnih programov fakultete. Knjižnica AMEU – ISH je locirana na
naslovu Dunajska 106, Ljubljana (poslovna stavba B, pritličje; sosednja stavba lokacije
fakultete), njene storitve pa so dostopne vsem uporabnikom brez omejitev. Knjižnica ima
številčno oznako (siglo) 50137 in je polnopravna članica COBISS. Odprta je v popoldanskih
urah, in sicer v ponedeljek in četrtek med 15.30 in 19. uro in v sredo med 15.30 in 20. uro, kar
znaša 11,5 ur na teden.
V okviru založbe AMEU – ISH redno izdaja znanstvene monografije in znanstvene serijske
publikacije, ki se sofinancirajo predvsem iz javnih sredstev v okviru knjižnih projektov Javna
agencije za knjigo oziroma projektov ARRS za znanstvene serijske publikacije.
Tabela 1. Osebna izkaznica visokošolskega zavoda
Ime visokošolskega zavoda/raziskovalne Alma Mater Europaea – Fakulteta za
organizacije
humanistični študij, Institutum Studiorum
Humanitatis, Ljubljana
Kratica imena
AMEU – ISH
Naslov
Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana
Spletno mesto
http://www.ish.si/
E-naslov
ish@ish.si
Telefon
+386 2 250 19 97
Faks
+386 2 250 19 98
Akreditacija samostojnega visokošolskega Prva 24. 11. 1995, aktualna 21. 3. 2013 (velja
zavoda
do 30. 09. 2020)
Erasmus ID koda
SI LJUBLJANA39
Številka ECHE listine
272314-EPP-1-2018-1-SI-EPPKA1-ECHE
Poslanstvo in vizija AMEU - ISH
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Osnovno poslanstvo AMEU – ISH je izvajanje visokošolske izobraževalne ter
znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti na področju humanistike, njej sorodnih ali
povezanih znanstvenih disciplin in novih mejnih ved, ter služenje domači in mednarodni
skupnosti kot izobraževalno in znanstveno-raziskovalno središče, ki s komplementarnimi
programi in znanji dopolnjuje ponudbo drugih univerz in visokošolskih zavodov na tem
področju.
Fakulteta z organizacijo in načinom dela zagotavlja povezavo med pedagoškim in
znanstveno-raziskovalnim delom, saj je specifičnost njenega delovanja prav neposredna
povezanost izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega procesa, ki pomeni sprotno
prelivanje znanstvenih rezultatov v učne vsebine. Na ta način fakulteta skrbi za razvoj
znanstvenih disciplin ter strokovnih področij v domačem in mednarodnem okolju ter
pospešuje dotok znanja in metod iz najbolj razvitih humanističnih središč v slovenski in
srednjeevropski prostor.
Vizija AMEU – ISH je graditi na prepoznavnosti, elitnosti in specifični vlogi institucije z
dolgoletno tradicijo na področju humanistike in njej sorodnih disciplin z vključevanjem
vrhunskih predavateljev in predavateljic ter raziskovalcev in raziskovalk v pedagoški in
raziskovalni proces, s ponudbo odličnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih
programov, kot tudi s krepitvijo visokokakovostnega raziskovalnega dela ter z organizacijo
vidnih dogodkov.
Najizrazitejša intelektualna vizija AMEU – ISH je tako povezovanje izobraževanja in
raziskovanja in ob tem nenehno sledenje razvoju humanističnih znanosti ter uvajanje novih
pristopov in nove miselnosti.

Slogan AMEU – ISH:

Študij humanistike: za ljudi, ki ne gredo naravnost.

Strateške usmeritve AMEU - ISH
Delovanje AMEU – ISH izhaja iz naslednjih strateških usmeritev, ki so zapisane v
Strateškem načrtu AMEU – ISH 2018 – 2023:
1.
2.
3.
4.
5.

visokokakovostno izvajanje in razvoj izobraževalne dejavnosti,
znanstvenoraziskovalna in razvojna odličnost,
širitev mednarodnega sodelovanja in povezovanja z izobraževalnimi,
raziskovalnimi, kulturnimi in drugimi institucijami,
zagotavljanje kakovosti in prizadevanja za odličnost v izobraževanju, strokovnem
udejstvovanju, raziskovanju in poslovanju,
promocija izobraževalne in raziskovalne dejavnosti AMEU – ISH.

OPIS
ŠTUDIJSKEGA
ZNANOSTI

PROGRAMA

HUMANISTIČNE

Splošno o študijskem programu 2. stopnje Humanistične znanosti
Stran | 5

Tabela 2. Osebna izkaznica študijskega programa Humanistične znanosti
Ime študijskega programa
Stopnja
Vrsta
Klasius SRV

Humanistične znanosti
druga
magistrski študijski program
17003 - Magistrsko izobraževanje (druga
bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba
(druga bolonjska stopnja)
Trajanje
2 leti / 4 semestre
Obseg
120 ECTS
Študijsko področje (ISCED)
Št. 22 - Humanistične vede
Klasius P
220 Humanistika (podrobneje
neopredeljeno)
Klasius P-16
02 Umetnost in humanistika
022 Humanistika (razen jezikov)
Raziskovalno področje (Frascati)
Humanistične vede
Znanstveni oz. strokovni naslov
magister/magistrica humanističnih
znanosti
Razvrstitev v SOK (Slovensko ogrodje raven 8
kvalifikacij)
Razvrstitev v EOK (Evropsko ogrodje raven 7
kvalifikacij)
Razvrstitev v EOVK (Evropsko ogrodje druga stopnja
visokošolskih kvalifikacij
Akreditacija

odločba NAKVIS št. 6033-82/2011/14, z dne
24. 4.2012

Koncept humanističnih znanosti odpira interdisciplinarni pristop znotraj področja
izobraževanja druge stopnje, tako da ponuja široka osnovna znanja iz raznih polj
humanistike in obenem usmerja študente in študentke k samostojnemu znanstvenemu
raziskovanju. Študijski program je po letnikih strukturiran na način, ki v maksimalni meri
izkorišča horizontalno in vertikalno povezljivost vsebin. Program Humanistične znanosti
združuje znanja, ki izhajajo iz tradicionalističnih šol in znanstvenih disciplin, sočasno pa
sledi sodobni znanosti, ki temelji na kritični perspektivi, inovativnih metodah, pristopih in
perspektivah: ti so danes splošno razumljeni kot napredek in aktualizacija humanistike.
Magistrski študijski program 2. stopnje Humanistične znanosti je organiziran kot stičišče
različnih
disciplin,
iz katerega študenti in študentke pridobijo osnovna znanja iz glavnih področij
humanistike: lingvistike javnega govora, antropologije, zgodovinske antropologije,
antropologije spolov, filozofije, balkanske antropologije, teorije medijev in filma, ter
transverzalne discipline, epistemologije, ki omogoča razumevanje konceptov humanistike,
klasifikacijo informacij, ter razvija argumentacijska orodja in povezuje vse predmete kot
osnovni metodološki okvir. Na ta način študent oziroma študentka že na samem začetku
pridobi osnovni “navigacijski stroj” za strokovno pripravo magistrskega študija. Obenem pa
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epistemologija prestavlja uvod v kulturo evropske miselnosti, v navade mišljenja ter odpira
vpogled v osnovne znanstvene tokove, ki so spreminjali in oblikovali humanistiko.
Humanistične znanosti niso samo interdisciplinarno področje, temveč tudi način življenja,
obnašanja, komuniciranja, ki omogoča razumevanja vloge državljana in državljanke,
razumevanja kulture in izobraževanja ter uveljavljanja in negovanja določenih vrednot, ki
so jih humanisti osebno živeli od antike do danes, v pogosto “nevidni” kontinuiteti. Skozi
strukturo predmetov dobi študent oziroma študentka vpogled v imanentno antropologijo
ter zgodovino intelektualcev, ta pa mu omogoča, da locira svoje mesto znotraj znanstvenega
polja po končanem študiju. To pa ne pomeni izolacije, ampak nasprotno, pripravljenost na
črpanje izkušenj in analiziranje le-teh, v nenehnih strokovnih, terenskih in s prakso
povezanih dejanjih pod mentorskim nadzorom.
Z namenom posodobitve učnih načrtov ter vnašanja novih, interdisciplinarno naravnanih
vsebin v študijski proces, AMEU – ISH na 2. stopnji študija načrtuje uvedbo modula izbirnih
predmetov Digitalna humanistika, ki bo študij humanistike na 2. bolonjski stopnji
aktualiziral in priredil za poklice prihodnosti. Študij digitalne humanistike združuje
spoznavanje, razumevanje in uporabo novih digitalnih orodij na področjih humanistike,
umetnosti in kulturne dediščine. To je več disciplinarni študij, ki je posvečen umetni
inteligenci, strojnemu učenju, »big data«, digitalizaciji arhivskih virov, porajanju in prenosu
filozofskih idej v zgodovini, etičnim vprašanjem v digitalnih svetovih in drugim
vprašanjem, povezanim s politično-družbeno-ekonomskimi sistemi v prihodnosti.

TEMELJNI
CILJI
KOMPETENCE

ŠTUDIJSKEGA

PROGRAMA

IN

Cilji študijskega programa kot izhodišče za preverjanje učnih izidov študentov in
študentk so naslednji:
–

–
–
–

–

–

študijski program zagotavlja študentom in študentkam spoznavanje in obvladovanje
epistemološko najbolj prepričljivih sistemov vednosti ter razumevanje/interpretacijo
rezultatov raziskovanja, ki je v prvi vrsti usmerjeno v aktualne človekove potrebe;
razširjen in poglobljen študij disciplin in področij, ki niso ali pa so šibkeje zastopana v
drugih slovenskih visokošolskih institucijah;
organiziranje študijskega programa, ki je zanimiv tudi za študente in študentke izven
Slovenije, zlasti iz Srednje in Vzhodne Evrope;
študijski program izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in
konceptualno opremljene strokovnjake, ki so sposobni samostojne kritične analize
pojmov in pojavov, ki so vezani na specifična razsežja in področja humanistike, ki jih
pokriva študijski program;
med pričakovane učne izide štejemo usposobljenost diplomantov in diplomantk v
visoko samorefleksivne raziskovalce in raziskovalke, ki imajo kritičen odnos do
zbranega gradiva, ob tem pa ohranjajo etičnost in občutljivost do predmeta
raziskovanja;
sposobnost vključevanja historične perspektive, torej sposobnost zgodovinskega
umeščanja problemov v interakciji s sodobnostjo;
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–

–

pričakovani učni izidi študentov in študentk se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in
sistematičnega mentorskega dela profesorjev s študenti in študentkami, s sprotnim
preverjanjem napredovanja glede študija literature, izbora raziskovalnih tehnik, s
stalnim koordiniranjem aktivnosti, ki vodijo v smer konceptualno koheretno izdelanega
raziskovanja;
sprotni učni izidi se preverjajo tudi s pomočjo seminarskih nalog in v okviru priprav in
prijave teme magistrske naloge.

Z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa študenti in študentke razvijajo
naslednje splošne kompetence:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

obvladovanje znanstvenega aparata, metod in tehnik raziskovanja (tudi terenskega
dela);
usposobljenost za samostojno raziskovanje;
razumevanje ključnih teoretskih pojmov, ki določajo posamezne predmete;
spoznanje z epistemološkimi koncepti in pristopi;
razumevanje transnacionalnih procesov, kulturne raznolikosti in identitet na lokalni in
globalni ravni;
sposobnost teoretske refleksije in artikulacije analize humanističnih interdisciplinarnih
vsebin;
zgodovinsko umeščanje problemov v interakciji s sodobnostjo;
kompetenca pisanja humanističnih interdisciplinarnih analitičnih, znanstvenih besedil,
poljudnoznanstvenih in kritičnih besedil;
usposobljenost za različne oblike prenosa znanja (aplikativna znanost), za javne
predstavitve, prezentacije, nastope in za vzpostavljanje dialoga z mediji;
zmožnost kritičnega opazovanja družbeno kulturnih procesov znotraj znanstvenega
polja in na ravni vsakdanjega življenja;
uporaba etičnih meril in zavezanost profesionalni etiki.

Z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa študenti in študentke prav tako
razvijajo naslednje predmetnospecifične kompetence:
–
–
–

–
–

–
–

metodološka in konceptualna opremljenost za kritično analizo pojmov in pojavov;
poznavanje in razumevanje zgodovine, pomena in kritik temeljnih pojmov posameznih
predmetnih vsebin humanističnih znanosti ter seznanjenost z aktualnimi dilemami;
predmet omogoča usmerjanje v delo na področju sestavljanja znanstvenih,
raziskovalnih, kulturnih in pedagoških programov, ter poglabljanje kompetenc na
področju promocije kulture in umetnosti;
inovacijski pristop omogoča variante konstrukcij iz različnih že utemeljenih
znanstvenih pristopov in svobodno produkcijo teorije;
usmeritev v področja, kjer so relevantne informacije o humanističnih znanosti nujne
kot osnova dela – popularizacija kulture in znanja v različnih institucijah, v medijih in
kulturno umetniški produkciji;
kritične analize in obravnave spola, telesa in seksualnosti znotraj različnih znanstvenih
disciplin in v različnih družbeno kulturnih okolij;
kritične analize, refleksije in spoznavanje različnih tipov novih medijev in komunikacij;
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–

razviti samorefleksivnost v odnosu do zbranega gradiva ter etičnost, občutljivost do
predmeta
preučevanja.

OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA
Visokošolski zavod AMEU-ISH na drugi stopnji študija izvaja izredni študij.
Izredni študij se izvaja praviloma tako, da se predavanja izvajajo v popoldanskem času ob
delavnikih in ob sobotah dopoldne. Predmeti se predvideno izvajajo eden za drugim (ali pa
se sočasno izvajata dva ali trije). Študijske obveznosti študenti in študentke opravljajo
sprotno, samostojno ali v timu. Ob koncu se izvede izpit ali individualne naloge. Prisotnost
na vajah je obvezna. Spremljanje predavanj je pogoj za pristop k izpitu. Študij je podprt z
informacijsko tehnologijo (e-indeks, e-učilnica, e-poštni predal, SMS sporočila).

PREDMETNIK
S
KREDITNIM
ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI

OVREDNOTENJEM

Magistrski študijski program druge stopnje Humanistične znanosti je oblikovan skladno z
določili Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in Meril za
akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov Uradni
list RS, št. 42/17 in 14/19). Upošteva tudi priporočila mednarodnih dokumentov, kot je
Bolonjska deklaracija (1999), in sicer glede trajanje študija, letne obremenitve študenta
oziroma študentke, študijskih dosežkov in mednarodne mobilnosti.
Predmetnik študijskega programa tvorijo obvezni in izbirni predmeti. Obvezni predmeti
so razporejeni v okviru štirih semestrov znotraj dveh letnikov podiplomskega študijskega
programa v skupnem obsegu 40 ECTS kreditnih točk. Dopolnjujejo se z desetimi izbirnimi
predmeti v skupnem obsegu 50 ECTS kreditnih točk, ki zagotavljajo lastno izbirnost
študentov in študentk ter so v predmetniku uvrščeni od prvega semestra dalje. Izdelava
magistrskega dela je del zadnjega, četrtega semestra, in obsega 30 ECTS kreditnih točk.
Študenti in študentke magistrskega študijskega programa 2. stopnje Humanistične znanosti
lahko izbirajo med 13 izbirnimi predmeti; vsak izmed njih je ovrednoten s po 5 ECTS
kreditnimi točkami. Izbirne predmete je možno izbirati iz nabora predlaganih izbirnih
predmetov ali iz ponudbe drugih izbirnih predmetov.
Slika 1. Sestava predmetnika magistrskega študijskega programa Humanistične znanosti (2.
bolonjska stopnja)
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4 obvezni
predmeti
(40 ECTS)

Humanistične
znanosti

Izdelava
magistrskega
dela

(120 ECTS)

10 izbirnih
predmetov
(50 ECTS)

(30 ECTS)

Tabela 3. Predmetnik magistrskega študijskega programa Humanistične znanosti (2.
bolonjska stopnja) po posameznih letnikih študija s kreditnim ovrednotenjem po ECTS
Humanistične znanosti – 1. letnik
Zap. št.

Predmet

ECTS

1. SEMESTER
1

Epistemologija

10

2

Družbena komunikacija in mediji

10

3

Izbirni predmet 1

5

4

Izbirni predmet 2

5

2. SEMESTER
5

Zgodovinska antropologija in regionalne študije

10

6

Antropologija spolov in kultur

10

7

Izbirni predmet 3

5

8

Izbirni predmet 4

5

Skupaj za 1. letnik

60

Humanistične znanosti – 2. letnik
Zap. št.

Predmet

ECTS

3. SEMESTER
9

Izbirni predmet 5

5
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Zap. št.

Predmet

ECTS

10

Izbirni predmet 6

5

11

Izbirni predmet 7

5

12

Izbirni predmet 8

5

13

Izbirni predmet 9

5

14

Izbirni predmet 10

5

4. SEMESTER
15

Izdelava magistrskega dela

Skupaj za 2. letnik
Skupaj za celotni program

30
60
120

Tabela 4. Seznam izbirnih predmetov magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Humanistične znanosti in njihovo kreditno ovrednotenje po ECTS
Zap. št.

Predmet

ECTS

1

Rituali od plemenskih skupnosti do države –
zgodovinsko-antropološko-pravne študije

5

2

Filozofija narave: umetnost, znanost in estetika

5

3

Fevdalna Evropa

5

4

Semiotika vsakdanjega življenja

5

5

Sodobne teorije v umetnosti

5

6

Filozofija človekovih pravic

5

7

Izbrana poglavja iz filozofije in sociologije
športa

5

8

Prostor, telo in novi mediji v umetnosti in
estetiki

5

9

Religija in družba

5

10

Medijski študiji

5

11

Umetnost in življenje: filozofske teorije in
umetniške prakse

5

12

Novi mediji v vsakdanjem življenju

5

13

Zgodovina feminizma

5
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VPISNI POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA
V magistrski študijski program Humanistične znanosti se lahko vpiše:
–

–

–

kdor je končal študijski program 1. stopnje s področij humanističnih ved in družbenih
ved ter je dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS, in lahko vstopi v program 2.
stopnje brez dodatnih pogojev;
za kandidate in kandidatke, ki so končali študijski program 1. stopnje z drugih
strokovnih področij, študijska komisija po pregledu prijav pripravi dodatne obveznosti
iz manjkajočih vsebin, ki so bistvene za nadaljevanje študija;
kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študij po dosedanjem (predbolonjskem)
študijskem programu s področij, ki so navedena v točki 1., lahko vstopi v program 2.
stopnje brez dodatnih pogojev.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati in kandidatke, ki so končali enakovredno
izobraževanje, kot je navedeno v točkah od 1. do 3. v tujini. Vpisujejo se pod enakimi pogoji,
kot veljajo za kandidate in kandidatke, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom na
magistrski študij morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za nadaljevanje
magistrskega študija.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bo izbor kandidatov oziroma kandidatk temeljil na
uspehu pri zaključenem študiju in dosežkov na znanstvenem in strokovnem področju.
Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:
1. Uspeh pri predhodnem študiju (povprečna ocena vseh opravljenih izpitov) 60%;
2. Ocena diplomskega dela 40%.
O tem odloča Komisija za študijske zadeve.

PRIJAVNI IN VPISNI POSTOPEK
Prijavo za vpis vsi kandidati in kandidatke oddajo preko elektronske vloge na spletnem
portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer na 2 načina:
1. Če se kandidat oziroma kandidatka prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se
natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila
izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ
do roka, določenega z razpisom. Po pošti pa mora v referat AMEU-ISH priporočeno poslati
tiste priloge k prijavi, za katere je v prijavi označil/a, da jih bo poslal po pošti (na pošiljki
mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2. Če se kandidat oziroma prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z
uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato
natisniti, podpisati in ga skupaj z obveznimi prilogami priporočeno poslati po pošti ali
osebno dostaviti do roka na naslov, določen z razpisom.
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Kandidati in kandidatke bodo k vpisu pisno povabljeni in hkrati obveščeni o datumu vpisa.

MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI,
PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V ŠTUDIJSKI PROGRAM
Priznavanje znanj in spretnosti je določeno s posebnim Pravilnikom o priznavanju znanj in
spretnosti na študijskih programih Alma Mater Europaea – Fakulteti za humanistični študij,
Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana.
AMEU - ISH kandidatom in kandidatkam prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu,
vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetno-specifičnim
kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati in kandidatke
želijo vpisati ali so vanj vpisani.
Kandidatom in kandidatkam se priznavajo:
–

–
–

že pridobljeno znanje in spretnosti, ovrednotene s kreditnimi točkami, iz drugih
študijskih programov, ki so jih kandidati oziroma kandidatke pridobili v okviru
vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih institucij,
znanja in spretnosti, pridobljene z različnimi formalnimi programi in neformalnimi
izobraževalnimi aktivnostmi,
znanja in spretnosti, pridobljene z delom, samoizobraževanjem ali priložnostnim
učenjem.

Pri priznavanju in nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje pridobljenega
znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na magistrskem študijskem
programu Humanistične znanosti, na katerega se bo vpisal kandidat oziroma kandidatka.
Formalno pridobljena so tista znanja in spretnosti, ki jih kandidati oziroma kandidatke
pridobijo v okviru vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih institucij in jih izkazujejo z
različnimi javno veljavnimi spričevali in diplomami in kandidatom oziroma kandidatkam
dajejo javno veljavno stopnjo izobrazbe ali kvalifikacijo.
Neformalno pridobljena so tista znanja in spretnosti, ki jih kandidati in kandidatke
pridobijo v vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih institucijah ali zunaj njih, izkazujejo pa
jih s potrdili o usvojenem znanju ali veščinah (tečaji, delavnice, seminarji ipd.).
Izobraževalne aktivnosti kandidatom oziroma kandidatkam ne dajejo javno veljavne
stopnje izobrazbe ali kvalifikacije. V kategorijo neformalno pridobljenih znanj sodijo tudi
znanja in spretnosti, pridobljena s priložnostnim učenjem, ki jih kandidati in kandidatke
pridobijo na delovnem mestu, doma (samoizobraževanje, ljubiteljska dejavnost) in v
vsakdanjem okolju ter zajemajo vsa znanja, spretnosti in izkušnje, ki jih pridobijo v
vsakdanjem življenju. Tako pridobljena znanja se izkazujejo s potrdili delodajalca, lastnimi
izdelki ali osebnimi zapisi.
Podlaga za priznavanje znanj in spretnosti so potrdila ali druge listine, in sicer:
–
–

javno veljavne listine (spričevala, diplome),
potrdila o opravljenem delu študijskega programa ali opravljenih obveznosti v
študijskem programu,
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–
–
–
–
–
–

potrdila izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju,
spričevala ter druge listine,
izdelki, storitve, projekti, objave in druga avtorska dela kandidatov in kandidatk,
dokazila o registriranih patentih,
ustrezne reference o praktičnem usposabljanju in delovnih izkušnjah,
znanja, pridobljena s samoizobraževanjem in priložnostnim učenjem in
druga dokazila/znanja, o katerih presojajo pristojni organi Fakultete.

Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi
vloge kandidata oziroma kandidatke, ki v referatu za študijske zadeve vloži vlogo za
priznavanje na obrazcu, ki je sestavni del pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
Uspešnost študentov in študentk pri izpolnjevanju obveznosti iz študijskega programa se
ugotavlja s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Preverjanje in ocenjevanja znanja
podrobneje ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Alma Mater Europaea –
Fakulteti za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana.
Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so izpiti, skupinski izpiti iz več učnih enot,
kolokviji, ocenjevanje seminarskih nalog in del, testi in druge oblike preverjanja in
ocenjevanja znanja, določene z učnimi načrti posameznih učnih enot.
Izpit ali delni izpit je redna oblika zaključnega preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga
opravlja študent oziroma študentka po zaključku študijskega procesa. Kolokviji, testi,
domače naloge, sodelovanje na predavanjih, seminarjih, vajah in terenskih projektih ter
ocenjevanje seminarskih del, učnih nastopov in praktičnih del so oblike sprotnega
preverjanja in ocenjevanja znanja študentov oziroma študentk iz posameznih učnih enot.
Preverjanje znanja je lahko ustno ali pisno oz. ustno in pisno. Poteka lahko tudi s
preverjanjem pisnih, grafičnih, tehničnih in drugih izdelkov oz. nalog in njihovega zagovora
ali s preverjanjem praktičnega dela oziroma v kombinaciji več oblik skladno z učnim
načrtom predmeta.
Znanje študenta oziroma študentke na izpitu, kolokviju in pri drugih oblikah preverjanja
znanja se ocenjuje s pozitivnimi in negativnimi ocenami. Pozitivne ocene so odlično (10),
prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6). Negativna ocena je nezadostno (od 5 do 1).
Opravljene obveznosti študenta oziroma študentke se ocenjujejo z ocenami od 10 do 1.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU
V drugi letnik podiplomskega študija se lahko vpiše študent ali študentka, ki je pridobil/a
najmanj 45 kreditnih točk, torej ki je opravil/a izpitne obveznosti:
–

treh (3) modulov: iz obvezne Epistemologije humanističnih ved ter dveh drugih
izbranih modulov oz.
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–

obveznosti dveh (2) modulov (med njima obvezne Epistemologije humanističnih ved)
in individualnega raziskovalnega dela na študijskem programu ali smeri.

Za študente in študentke, ki ponavljajo 1. letnik ali pavzirajo, veljajo enaki pogoji za vpis v
2. letnik kot pri rednem napredovanju.
Ponavljanje letnika
Študent oziroma študentka, ki ni izpolnil/a pogojev za napredovanje, lahko ponavlja letnik.
Zaradi neizpolnjevanja obveznosti lahko študent oziroma študentka samo enkrat ponavlja
en letnik v teku celotnega študija.
Pogojni vpis
Študent oziroma študentka se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, četudi ni opravil/a vseh
obveznosti in pogojev za napredovanje v višji letnik in če ima zato utemeljene razloge (in
zahtevana dokazila), ki so naslednji:
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

materinstvo v času študija,
rizična nosečnost v tekočem študijskem letu, in to ne glede na iztek,
očetovstvo v prvem letu otrokovega življenja, če živi oče z otrokom v skupnem
gospodinjstvu in če koristi pravico do dopusta za nego in varstvo otroka,
bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj,
smrt družinskih članov študenta oziroma študentke (mati, oče, brat, sestra, mož, žena,
otrok) v času izpitnih rokov tekočega študijskega leta,
težje socialne razmere družine študenta oziroma študentke, ki so evidentirane na
Centru za socialno delo in so ovirale študijsko angažiranost študenta v času izpitnih
rokov tekočega študijskega leta,
izjemna aktivnost na umetniškem, kulturnem, humanitarnem, športnem in
raziskovalnem področju v času izpitnih obdobjih,
izobraževanje po dveh ali več študijskih programih,
najmanj trimesečno izobraževanje v tujini,
aktivno sodelovanje v organih zavoda.

Študent oziroma študentka, ki se želi v naslednjem študijskem letu izjemoma (pogojno)
vpisati v višji letnik, mora oddati prošnjo na komisijo za študijske zadeve.
Študentu oziroma študentki, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se
omogoči hitrejše napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem
sprejme senat zavoda na podlagi prošnje kandidata oziroma kandidatke in obrazloženega
mnenja komisije za študijske zadeve. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.
Absolventski staž
V primeru, da študent oziroma študentka v zadnjem letniku ni opravil/a vseh predpisanih
študijskih obveznosti in zaključnega dela ter še ni ponavljal/a letnika ali zamenjal/a
študijski program, lahko prosi za vpis v absolventski staž.
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Študent oziroma študentka, ki se želi v naslednjem študijskem letu vpisati v absolventski
staž, mora oddati elektronsko prošnjo preko VIS-a, ki jo natisne, podpiše in z ustreznimi
dokazili posreduje bodisi po pošti ali osebno referatu za študijske zadeve.
Podaljšanje statusa
Študentu oziroma študentki se lahko podaljša status za največ za eno leto, če se iz
upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik v skladu s Statutom in drugimi akti AMEU - ISH.
Utemeljeni razlogi za neopravljene študijske obveznosti so naslednji:
–
–
–
–
–

–
–
–
–

materinstvo v času študija,
rizična nosečnost v tekočem študijskem letu, in to ne glede na iztek,
očetovstvo v prvem letu otrokovega življenja, če živi oče z otrokom v skupnem
gospodinjstvu in če koristi pravico do dopusta za nego in varstvo otroka,
bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj,
težje socialne razmere družine študenta oziroma študentke, ki so evidentirane na
Centru za socialno delo in so ovirale študijsko angažiranost študenta oziroma študentke
v času izpitnih rokov tekočega študijskega leta,
priznan status osebe s posebnimi potrebami,
aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih ali športnih prireditvah,
aktivno sodelovanje v organih zavoda,
drugo.

Študent oziroma študentka mora predložiti uradno dokazilo o utemeljenih razlogih, ki jih
uveljavlja.

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA
Študenti in študentke zaključijo študij tako, da opravijo:
–
–
–

4 obvezne predmete (40 ECTS)
10 prosto izbirnih predmetov (50 ECTS)
magistrsko nalogo (30 ECTS)

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti v skupnem
obsegu 120 kreditnih točk po ECTS ter pripravi in uspešno zagovarja zaključno (magistrsko)
nalogo.

PREHODI MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI
Prehodi z drugih študijskih programov na magistrski program druge stopnje Humanistične
znanosti so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med
študijskimi programi (Uradni list RS, št. 14/19) in drugimi predpisi:
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–

–

–

iz študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
z ustreznih strokovnih področij. Tem kandidatom oziroma kandidatkam se ob vpisu v
magistrski študijski program Humanističnih znanosti praviloma priznajo primerljive
študijske obveznosti;
iz specialističnih študijskih programov s področja humanistike in družboslovja. Tem
kandidatom oziroma kandidatkam se ob vpisu v magistrski študijski program
Humanistične znanosti priznajo primerljive študijske obveznosti;
študentom in študentkam drugih univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih
programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v magistrski študijski program Humanistične
znanosti, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo magistrirati
po novem programu.

Prehodi so možni med študijskimi programi s sorodnih področij:
–
–
–

ki so javno veljavni v RS,
ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc,
med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna polovica obveznosti po
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Pri prehodu se lahko priznavajo:
–
–

primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent oziroma študentka opravil/-a v prvem
študijskem programu;
neformalno pridobljena primerljiva znanja.

Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega in pri vzporednem študiju se študentu
oziroma študentki priznajo izpiti in druge študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg
in zahtevnost znanja, ki se zahtevajo po študijskem programu. Glede na obseg priznanih
obveznosti iz prvega študijskega programa v RS ali tujini, se lahko študent oziroma
študentka vpiše v isti ali višji letnik na predloženem študijskem programu.
Kandidat oziroma kandidatka v skladu z določili razpisa visokošolskega zavoda vloži prijavo
in predloži dokazila:
1. predmetnik predhodnega študijskega programa,
2. učne načrte predmetov, ki jih je opravil/a v predhodnem študijskem programu in
3. dokazilo o doseženem uspehu pri posameznem predmetu.
Komisija vsako vlogo obravnava individualno, saj so študijski programi, ki so jih zaključili
kandidati oziroma kandidatke, in njihove predhodno opravljene študijske obveznosti
različni. Pri odločitvi o prehodu iz enega študijskega programa v drugega določi komisija
študijske obveznosti in kreditne točke iz prejšnjega programa, ki se lahko priznajo, in
vsebino študijskih obveznosti (predmete) in obseg študijskih obveznosti (ECTS), ki jih mora
študent oziroma študentka opraviti, če želi diplomirati v novem programu.
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MOŽNOSTI
ZAPOSLOVANJA
DIPLOMANTOV
DIPLOMANTK HUMANISTIČNIH ZNANOSTI

IN

Diplomanti in diplomantke humanističnih znanosti so po končani drugi stopnji
magistrskega študija usposobljeni za samostojno opravljanje strokovnih nalog z različnih
področij. Usposobljeni so za socialno podjetništvo, za formiranje žarišč družbenih inovacij,
za kulturno posredništvo in opravljanje koordinacijskih, vodstvenih in zahtevnih
strokovnih nalog v kulturnih institucijah ter nevladnih organizacijah, povezanih z
administrativno-strokovnimi dejavnostmi, zbiranjem, evidentiranjem in dokumentiranjem
podatkov in informacij, prenosom znanj in informacij ter njihovo uporabo v praksi.
Poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc diplomanti in diplomantke
humanističnih znanosti pridobijo in utrdijo specifične kompetence, ki izhajajo iz
poznavanja ter jim omogočajo zaposlovanje v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih,
gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki zadevajo poznavanje družbenih
procesov in kulturnih fenomenov, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin,
človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja
kulture,
ter
ukvarjanja
s
kulturno
dediščino
itd.

KONTAKTNI PODATKI
Za vse dodatne informacije se obrnite na:
Alma Mater Europaea – Fakulteta za humanistični študij, Institutum Studiorum
Humanitatis, Ljubljana
Kardeljeva ploščad 1
1000 Ljubljana
Tel.: 02/250‐19‐97
Fax: 02/250‐19‐98
Spletna stran: www.ish.si
E‐mail: ish@ish.si
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