Predstavitveni zbornik Oddelka za anglistiko in amerikanistiko
PRVOSTOPENJSKI UNIVERZITETNI
DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM ANGLISTIKA
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA

1. Podatki o študijskem programu:
Prvostopenjski univerzitetni dvodisciplinarni študijski program Anglistika traja 3 leta (6
semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Študent/ka izbere izmed akreditiranih in
razpisanih dvodisciplinarnih študijskih programov poljubna dva programa, ki skupaj tvorita
celoto. Struktura dvodisciplinarnega študija je enakovredno sestavljena iz vsebin in
kompetenc dveh disciplin oz. strokovnih področij. Vsako področje zavzema točno polovico,
torej 50 % obremenitev in točk, za prvo stopnjo torej po 90 ECTS, za drugo stopnjo 60 točk,
skupaj torej 180 oz. 120 ECTS. Dva dvodisciplinarna študijska programa skupaj tvorita en
zaključen študij. Možne so povezave med vsemi dvodisciplinarnimi programi, med vsemi
dvodisciplinarnimi programi na prvi in vsemi dvodisciplinarnimi programi na drugi stopnji.
Študij je končan, ko študirajoči opravijo vse obveznosti na obeh dvodisciplinarnih študijskih
programih.
Študijski program vključuje štiri kulturne module kot izbirne strokovne vsebine: Ameriški
kulturni modul, Avstralski kulturni modul, Britanski kulturni modul in Kanadski kulturni
modul.
Po uspešno opravljenih študijskih obveznostih pridobi diplomant oz. diplomantka
študijskega programa strokovni naslov:
diplomirani anglist (UN) in ............... oz. diplomirana anglistka (UN) in ...............
Polni naslov je odvisen od vsakokratnega individualnega izbora druge študijske discipline.
Vrsta študijskega programa

Stopnja študijskega programa

Ime študijskega programa

Univerzitetni dvopredmetni

prva stopnja

ANGLISTIKA

a) Opredelitev področij študijskih programov po klasifikaciji KLASIUS
Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-SRV
ožja skupina vrst - raven:

16

podrobna skupina vrst - vrsta:

16204

b) Opredelitev študijskega programa po KLASIUS– P
široko področje:

2

ožje področje:

22

podrobno področje:

222

nacionalno specifično področje: 2223

c) Opredelitev študijskih področij po klasifikaciji ISCED
(22) humanistične vede

d) Znanstvene discipline po klasifikaciji Frascati
humanistične vede
2. Temeljni cilji programa in splošne kompetence
Temeljni cilj
Diplomanti predlaganega dvopredmetnega študijskega programa Anglistika pridobijo vsa
znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot
temeljna znanja in zmožnosti diplomiranega anglista oz. amerikanista, in so usposobljeni
za fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v različnih okoliščinah. Med znanji in
zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednja:
 poznavanje angleškega jezikovnega sistema na vseh ravneh,
 zmožnost dejavne slušne, govorne, bralne in pisne rabe angleškega jezika,
 znanja o jezikovnem stiku med angleščino in slovenščino,
 znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja,
 poznavanje kultur različnih različnih angleško govorečih skupnosti,
 poznavanje književnosti različnih angleško govorečih skupnosti in umetnostnih
besedil v angleščini izpod peres pripadnikov drugih jezikovnih skupnosti,
 pripravljenost in zmožnost razumevanja domačih in nedomačih govorcev angleščine,
 sposobnost jezikovnega sodelovanja in pozitivnega odpravljanja sporazumevalnih
ovir in neuspehov,
 zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih znanj in pripravljenost za tako
nadgradnjo znanja.
Diplomanti predlaganega dvopredmetnega študijskega programa Anglistika obvlada vsa
našteta znanja in zmožnosti in jih zna samostojno ter kritično uporabljati skladno z
okoliščinami delovanja oz. raznih oblik medjezikovnega in medkulturnega posredovanja
glede na določene cilje.
Splošne kompetence
 govorna in pisna sporazumevalna zmožnost;
 sposobnost in spretnost za timsko delo;
 sposobnost samostojnega pridobivanja znanj in vedenj;
 sposobnost za vseživljenjsko učenje v družbi znanja;
 sposobnost analize, sinteze, predvidevanja rešitev in posledic;
 sposobnost razvijanja lastnih raziskovalnih pristopov in usmerjenosti v reševanje
problemov;
 sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 sposobnost reagiranja v konfliktnih situacijah;
 sposobnost razvijanja kritičnega uma.

3. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
Pogoji za vpis na univerzitetni dvopredmetni študij Anglistika so določeni v skladu s
115. členom Statuta Univerze v Ljubljani.
V univerzitetni študijski program Anglistika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit
splošne mature iz predmeta angleščina.
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih:
kandidati pod točko a)
splošni uspeh pri maturi
20%
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
10%
uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku
20%
uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku
20%
uspeh pri maturi iz angleškega jezika
30%
kandidati pod točko b)
splošni uspeh pri poklicni maturi
splošni uspeh v 3.in 4. letniku
uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku
uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku
uspeh pri izpitu splošne mature iz angleščine

20%
10%
20%
20%
30%

kandidati pod točko c)
splošni uspeh pri zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku
uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku
uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku
uspeh iz angleškega jezika pri zaključnem izpitu

20%
10%
20%
20%
30%

4. Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v
program
Znanje, pridobljeno pred vpisom v program Anglistika, se lahko upošteva le kot
opravljena študijska obveznost. Na podlagi meril za priznavanje Filozofska fakulteta prek
ustaljenega postopka obravnava individualne dokumentirane vloge študentov v skladu z
določbami statuta in Pravil FF.

5. Pogoji za napredovanje po programu
Za napredovanje iz prvega v drugi letnik dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega
programa prve stopnje Anglistika mora študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti
za 1. letnik v tolikšnem obsegu, da dosežejo 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom
in posameznimi učnimi načrti za prvi letnik, v obsegu 54 od 60 KT.
Za napredovanje iz drugega v tretji letnik dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega
programa prve stopnje Anglistika mora študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti
za 2. letnik v tolikšnem obsegu, da dosežejo 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom
in posameznimi učnimi načrti za drugi letnik, v obsegu 54 od 60 KT, kar skupaj s celotnimi
obveznostmi 1. letnika (60 KT) pomeni zbranih 114 KT.
V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL, 153. člen) pa se lahko na podlagi
rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili 85 odstotkov
obveznosti (torej dosegli 51 KT). O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in
usmerjanje, pri čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje.
Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik.
V skladu s 152. členom Statuta Univerze v Ljubljani ima študent oz. študentka, ki ni opravil
oz. opravila vseh študijskih obveznosti za vpis v višji letnik, določenih s študijskim
programom, možnost, da v času študija enkrat ponavlja letnik, če izpolnjuje s študijskim
programom določene pogoje za ponavljanje. Pogoj za ponavljanje letnika v okviru
predlaganega študijskega programa so opravljene študijske obveznosti v skupnem obsegu 15
KT (25% skupnega števila KT za posamezni letnik).
6. Pogoji za dokončanje študija
Za dokončanje dvodisciplinarnega študija mora študent oz. študentka opraviti vse
obveznosti, ki jih določajo študijski program in učni načrti posameznih predmetov, v
skupnem obsegu 90 KT. Skupno število kreditnih točk, zahtevanih za dokončanje
univerzitetnega dvodisciplinarnega programa Anglistika, je 90. V sklopu 90 KT mora študent
opraviti:
 vse obveznosti, ki jih določajo učni načrti predmetov (86 KT)
 diplomski izpit (4 KT)
Celotni študij pa se zaključi šele potem, ko je študent na obeh izbranih disciplinah opravil vse
obveznosti, kot jih določata študijska programa in učni načrti posameznih predmetov, v
skupnem obsegu 180 KT.
7. Prehodi med študijskimi programi
Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje, torej 1. stopnje.
Do prenehanja izvajanja študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, so prehodi
mogoči tudi iz nebolonjskih univerzitetnih študijskih programov v študijske programe 1.
stopnje.
Prehodi so možni med študijskimi programi:
 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc;
 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa se lahko študent/-tka
vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. V vsakem primeru mora
kandidat/-ka izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študijskega programa, v katerega
prehaja.
Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik novega študijskega programa,
čeprav se študentu/-ki priznajo posamezne obveznosti, ki jih je opravil/-a v prvem
študijskem programu. V tem primeru mora kandidat/-ka izpolnjevati pogoje za vpis v
začetni letnik v skladu z zakonom in študijskim programom.
Pri prehodih se lahko priznavajo:
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent/-tka opravil/-a v prvem študijskem
programu;
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent/-tka izkazuje z ustreznimi dokumenti.
Študent oz. študentka se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu/ji
je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so
pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.
O vlogah študentov za prehod med študijskimi programi odloča pristojni organ fakultete na
predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.
8. Načini ocenjevanja
Načini ocenjevanja posameznih predmetov in modulov so določeni za vsak predmet oz.
modul v učnih načrtih. Obsegajo ustne in pisne izpite, kolokvije, teste, seminarske naloge,
ustne predstavitve ipd. Ocenjevalna lestvica je od 6-10 (pozitivno) in 1-5 (negativno). Pri
ocenjevanju se upošteva Statut UL in izpitni režim FF.
Ocenjevalna lestvica:
10: odlično
9: prav dobro
8: prav dobro
7: dobro
6: zadostno
5-1: nezadostno

(izjemni rezultati, zanemarljive napake, brez vrzeli);
(nadpovprečno znanje, nekaj manjših napak, brez vrzeli);
(solidni rezultati, manjše vrzeli);
(dobro znanje, večje napake in vrzeli);
(znanje ustreza minimalnim kriterijem);
(znanje ne ustreza minimalnim kriterijem).

9. Predmetnik študijskega programa s podatki o možnostih izbirnih
predmetov in mobilnosti

1. letnik

Kontaktne ure
P

1
2
3
4

5
6
7
8

1. semester
Angleška fonetika in fonologija
Angleško oblikoslovje
Jezik v rabi I
Angleška srednjeveška književnost
Skupaj 1. semester

30
30
30
90

2. semester
Angleški glagol I
Jezik v rabi I
Novejša angleška književnost
Izbirni strokovni predmet
Skupaj 2. semester
Σ (1.s + 2.s)

30

S

V

ECTS

60
60
60
30
210

5
5
2
3
15

60
60
30
60
210
420

5
3
3
4
15
30

30
30
60
120

30
60

30
60
150

Σ

60
150
270

Izbirni strokovni predmet:
Iz spodnje tabele študent izbere enega od dveh izbirnih predmetov, ki sta ovrednotena s
4 KT.
1. letnik
Angleška poezija po 19. stoletju
Angleška poezija 16.-19. stoletje

Kontaktne ure
Σ ECTS
P S V
60 60
4
60 60
4

2. letnik

1
2
3
4

5
6
7
8

3. semester
Angleški glagol II
Angleška historična slovnica
Jezik v rabi II
Dramatika Williama Shakespeara
Skupaj 3. semester
4. semester
Prozodične značilnosti angleškega jezika
Angleška skladnja
Jezik v rabi II
Angleški roman 19. stoletja
Skupaj 4. semester
Σ (3.s + 4.s)

Kontaktne ure
Σ
P
S LV
30
60

30

60
60
30
60
210

5
4
1
5
15

30
60
30
60
60 180
120 390

3
5
2
5
15
30

30
60
150

30
30
60
120
270

ECTS

60

30
30

3. letnik
P

S

KU
V

Σ

ECTS

30
30

4
3

30

30

2

30

30
60

3
3

60

180

15

5. semester
1
2

Prevajanje v slovenščino
Prevajanje v angleščino

3

Jezik v rabi III

4
5

Novejša ameriška književnost
Strokovni izbirni predmet – kulturni modul

30
30

Skupaj 5. semester

60

30

30

60

6. semester
6

Prevajanje v slovenščino

30

30

1

7

Prevajanje v angleščino

30

30

2

8
9
10
11

Uvod v leksikologijo
Jezik v rabi III
Strokovni izbirni predmet – kulturni modul
Diplomski izpit

30
30

60
30
30

5
1
2
4

60
120
510

180
360
1170

15
30
90

Skupaj 6. semester
Σ (5.s +6.s)
Σ (CELOTNI PROGRAM)

60

60
120
540

Strokovni izbirni predmet – kulturni modul:
Študent izbere enega od štirih modulov iz spodnje tabele.

3. letnik
P

KU
S LV

Σ

ECTS

Ameriški kulturni modul

30

60

90

5

Avstralski kulturni modul

30

60

90

5

Britanski kulturni modul

30

60

90

5

Kanadski kulturni modul

30

60

90

5

Legenda:
P – predavanja S
S – seminar
V – vaje
KU – kontaktne ure ETCS
ECTS – kreditne točke

60
120
120

10. Predstavitev posameznih predmetov

Podrobne predstavitve posameznih predmetov so dostopne na spletni strani
www.anglistika.net

