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1.        Splošni podatki 
 

1.1. Podatki o študijskem programu 
 
Študijski program druge stopnje Slovenistika je 2-letni magistrski študijski program in je 
nadaljevanje predlaganega 3-letnega študijskega programa Slovenistika. Ima dve študijski 
smeri: 

- Literarne vede 
- Jezikoslovje 
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1.2. Klasifikacija študijskega programa 
 
 
Naslov / ime 
študijskega programa: 

SLOVENISTIKA II. STOPNJA 

Stopnja in vrsta študijskega 
programa (označite): 

 dodiplomski - univerzitetni                        X podiplomski - magistrski   
 dodiplomski - visokošolski strokovni         podiplomski - doktorski   
 program za izpopolnjevanje                      dvojni  
 interdisciplinarni               

Smeri študijskega programa: Jezikoslovje 
Literarne vede 

Opredelitev študijskega področja po 
Iscedovi klasifikaciji 
(označite področja): 

 (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede 
 (21) umetnost 

 X (22) humanistične vede 
 X (31) družbene vede 

 (32) novinarstvo in informiranje 
 (34) poslovne in upravne vede (34%) 
 (38) pravo 
 (42) vede o živi naravi 
 (44) vede o neživi naravi 
 (46) matematika in statistika 
 (48) računalništvo 
 (52) tehniške vede 
 (54) proizvodne tehnologije (66%) 
 (58) arhitektura in gradbeništvo 
 (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
 (64) veterinarstvo 
 (72) zdravstvo 
 (76) socialno delo 
 (81) osebne storitve 
 (84) transportne storitve 
 (85) varstvo okolja 
 (86) varnost 

Utemeljitev: Opredelitev po pretežnosti glede na učne vsebine: 
- humanistične vede (75%) 
- družboslovne vede (25%) 

Opredelitev znanstveno-
raziskovalne discipline po 
Frascatijevi klasifikaciji (označite 
discipline): 

 naravoslovno-matematične vede 
 tehniške vede 
 medicinske vede 
 biotehniške vede 

 X družboslovne vede 
 X humanistične vede 

 druge vede 
Utemeljitev: 
 

Pedagoški sodelavci so raziskovalno dejavni na področjih 
humanističnih in družboslovnih ved. 

Umetniške discipline (naštejte): / 

Utemeljitev: / 

 



Fakulteta za humanistiko UNG, Slovenistika II. st., smer Literarne vede 
 

 5

2. Opredelitev temeljnih ciljev programa oz. splošnih in 
predmetnospecifičnih kompetenc 

 

2.1. Temeljni cilji programa 
 
Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kar najbolj 
celovit vpogled v literarne vede s poudarjenim znanstvenim pristopom k literarnim vedam. 
Sposobni bodo poglobljenega obravnavanja problemov in raziskovalnega pristopa k 
njihovemu reševanju, znali bodo proučevati konkretne literarne pojave, obenem pa bodo 
imeli osnovni vpogled v možnosti prenosa lastnega znanja v prakso. Po končanem študiju 
bodo zmožni tako lastnega znanstvenega udejstvovanja kot delovanja v specifičnem 
podjetju in/ali organizaciji, ki se ukvarja z literarnovednimi vprašanji. 
 

2.2. Splošne (generične) kompetence  
 

- Obvladanje metodologije raziskovalnega dela in sposobnost za samostojno 
raziskovalno delo. 

- avtonomnost v strokovnem in znanstvenoraziskovalnem delu, 
- samostojnost pri odločanju, 
- sposobnost prepoznavanja znanstveno zanimivih tem; 
- strokovna kritičnost in odgovornost, 
- sposobnost znanstvenega udejstvovanja, pisanja ter predstavljanja lastnega 

znanstvenega dela, 
- ustvarjalnost, 
- iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, 
- pripravljenost na stalno (vseživljenjsko) izpopolnjevanje.  

 

2.3. Predmetno-specifične kompetence  
 

- Poznavanje temeljnih smeri v znanstvenem proučevanju literature; 
- poznavanje osnov literarne teorije, literarne zgodovine in literarne metodologije kot 

treh jedrnih disciplin preučevanja literature; 
- poznavanje ključnih problemov sodobne literarne vede; 
- razumevanje položaja literarnih ved v okviru primerjalne vede; 
- razumevanje in umeščanje slovenske literature v širši kontekst malih literatur; 
- poznavanje možnosti razvoja literarnih ved, še zlasti v okoljih, ki so s slovenskim 

okoljem laže primerljivi; 
- obvladovanje znanstvenega aparata za preučevanje literature z vidika metodoloških 

izhodišč empirične literarne vede, feministične teorije, postkolonialne teorije in 
recepcijske estetike;  

- sposobnost analize in samostojne interpretacije odnosov v literarnem besedilu in 
njegovem razmerju s tekstnim repertoarjem; 

- poznavanje osrednjih možnosti prenosa literarnovednih spoznanj v prakso; 
- poudarki na interdisciplinarni povezavi z zgodovino, sociologijo in deloma filozofijo 

omogočajo poznavanje temeljev literarnih ved v kontekstu humanistike in 
družboslovja; 

- poznavanje drugih literatur malih narodov in zapostavljenih oziroma manj znanih 
literatur; 
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- poznavanje koncepta manjšinjskih literatur; 
- sposobnost umeščanja različnih literarnovednih metod v širše epistemološke 

kontekste; 
- pri samostojnem raziskovalnem delu in seminarskih nalogah pridobljena 

sposobnost združevanja metodoloških izhodišč z veščino interpretacije literarnega 
teksta omogoča oblikovanje kompetentnih kritiških in literarnovednih besedil. 

 
Predmetno - specifične kompetence so podrobneje zapisane v priloženih učnih načrtih po 
posameznih učnih enotah, kjer so pri vsakem predmetu navedeni vzgojno - izobraževalni 
smotri. 
 
 
 
3. Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti (v 

skladu z Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po 
ECTS)  

 

3.1. Število in poimenska navedba učnih enot 
 
Študent programa Slovenistika, smeri Literarne vede, posluša v času študija 3 obvezne 
predmete (v prvem semestru 1. letnika). Ti podajo temeljno znanje za poglobljeno 
razumevanje na področjih, bistvenih za profil strokovnjaka s področja literarnih ved: 
literarne teorije, primerjalne literarne zgodovine ter metodologije raziskovanja literature.  
 
Obvezna sestavina programa je tudi individualni raziskovalni projekt, ki temelji na 
samostojnem raziskovalnem delu. To delo je v 1. letniku ovrednoteno z 9 ECTS, v 2. pa s 
24 ECTS. S samostojnim raziskovalnim delom pridobi študent tudi znanje, potrebno za 
sestavo magistrske naloge, ki je dodatno ovrednotena še z 12 ECTS.  
 
V drugem semestru 1. letnika se študent odloči za izbirni modul znotraj programa: izbira 
lahko med naslednjimi moduli: Slovenska književnost med  srednjim vekom in romantiko, 
Literature manjšin in malih narodov, Študiji spolov in književnost. Študent posluša v 
vsakem letniku predmete iz izbranega modula, ki mu omogočajo, da poglobi znanje na 
izbranih področjih. Izbirni predmeti se v vsakem letniku ovrednotijo s 24 ECTS, pri čemer 
mora biti iz izbranega modula zbranih vsaj 18 ECTS, 6 ECTS v vsakem letniku pa je 
splošno izbirnih: študent jih lahko pridobi z izbirnimi predmeti tega programa, s predmeti 
drugih sorodnih programov ali z drugimi predmeti, ki se mu zdijo skladni z njegovim 
študijskih programom.  
 
Drugi semester 2. letnika je v celoti namenjen samostojnemu raziskovalnemu delu in 
pripravi magistrske naloge. 
 
Študent lahko drugi semester 1. letnika ali prvi semester 2. letnika (do 30 ECTS) opravi na 
drugi domači ali tuji izobraževalni ustanovi, pri kateri se izvaja soroden program. Če je s to 
ustanovo podpisan dogovor o skupni magistrski diplomi (joint degree), lahko študent na 
partnerski ustanovi opravi še drugi semester 2. letnika (v obsegu 30 ECTS), v primeru da 
tam pripravi in zagovarja magistrsko nalogo. 
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3.2. Predmetnik 
 
Podiplomski magistrski študijski program Slovenistika,  
smer Literarne vede (druga stopnja) 
       
1.LETNIK             
Obvezni predmeti Predavanja 

 
Seminar 

 
Vaje 

 
Samostojno 

delo študenta 
Ure 

skupaj 
ECTS

Metodologija literarnega 
raziskovanja 

30 30 30 180 270 9 

Sodobne literarne teorije 30 30 30 180 270 9 

Metodologija medkulturnih študij 30 30 30 180 270 9 

Skladnja ali Fonologija 30  30 120 180 6 

Individualno raziskovalno delo I       270 270 9 

Predmet 1 iz izbranega modula       120 180 6 

Predmet 2 iz izbranega modula       120 180 6 

Splošni izbirni predmet       120  180 6 

SKUPAJ 1. LETNIK 210 180 120 1290 1800 60
              
2.LETNIK        
Obvezni izbirni predmet s smeri 
jezikoslovje 

30    30  120 180 6 

Predmet 1 iz izbranega modula 30  30    120 180 6 

Predmet 2 iz izbranega modula 30  30    120 180 6 

Splošni izbirni predmet 30  30    120 180 6 

Individualno raziskovalno delo II       720 720 24 

Magistrska naloga       360 360 12 

SKUPAJ 2. LETNIK 120 90 30 1560 1800 60
              

Izbirni predmeti (MODUL: SLOVENSKA KNJIŽEVNOST MED SREDNJIM VEKOM IN ROMANTIKO) 
Retorika, literarna teorija, 
jezikoslovje in nauk o lepem v 
Evropi od srednjega veka do 
razsvetljenstva 

30  30    120 180 6 

Slovensko srednjeveško slovstvo 
in evropski kontekst 

30  30    120 180 6 

Slovstvo slovenskih 
protestantskih piscev 

30  30    120 180 6 

Barok in razsvetljenstvo v 
slovenskem slovstvu 

30  30    120 180 6 

Gledališče na Slovenskem od 
začetkov do razsvetljenstva  

30  30    120 180 6 

Stičišča med likovno in literarno 
umetnostjo na Slovenskem od 
konca srednjega veka do 
začetka 20. stoletja  

30  30    120 180 6 

Pomožne historično-filološke 
vede in njihove moderne 
tehnološke aplikacije 

30  30    120 180 6 

Izbirni predmeti (MODUL: LITERATURE MANJŠIN IN MALIH NARODOV) 
Sociologija in estetika 
manjšinskega pisanja 

30  30    120 180 6 

Književnost Slovencev v Avstriji 30  30    120 180 6 
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Književnost Slovencev v Italiji 30  30    120 180 6 

Slovenska književnost v diaspori 30  30    120 180 6 

Literarno ustvarjanje v 
tujejezičnem okolju  

30  30    120 180 6 

Migracije in večkulturnost 30  30    120 180 6 

Izbrana poglavja iz manjšinskih 
književnosti ali književnosti malih 
narodov 

30  30    120 180 6 

Izbirni predmeti (MODUL: ŠTUDIJI SPOLOV IN KNJIŽEVNOST) 
Feministična literarna veda 30  30    120 180 6 

Podobe žensk v svetu mitov in 
njihova recepcija v slovenski 
književnosti 

30  30    120 180 6 

Reprezentacije spolov v 
slovenski književnosti 

30  30    120 180 6 

Spolni stereotipi v slovenski 
mladinski književnosti 

30  30    120 180 6 

Sociologija spolov 30  30    120 180 6 

Literarne ustvarjalke v evropskih 
književnostih 

30  30    120 180 6 

Postkolonialne teorije in študije 
spolov 

30  30    120 180 6 

 
  

3.3. Vertikalna in horizontalna povezanost predmetov  
 
Povezavo med posameznimi sklopi učnih vsebin prikazuje Slika 1. 
 
Predmeti so razporejeni tako, da so v prvem letniku v sklopu obveznih predmetov 
podana tista osnovna znanja, ki jih bo študent potreboval pri Individualnem 
raziskovalnem delu I in pri izbirnih predmetih. Zaželena je tudi povezava med izbirnimi 
predmeti in Individualnim raziskovalnim delom I, ki bo potekalo znotraj projektov in bo s 
svojo interdisciplinarnostjo omogočalo, da študent uveljavi svoja znanja in nagnjenja 
skladno z izborom predmetov. 
 
Obvezna vsebina drugega letnika je Individualno raziskovalno delo II, ki se horizontalno 
povezuje z magistrsko nalogo. To študentu omogoča bolj poglobljeno obravnavo 
tematike, vezane na konkretno raziskovalno okolje. Tudi tukaj je predvideno in 
zaželeno, da študent pri Individualnem raziskovalnem delu II in pripravi magistrske 
naloge uporabi vsebine predmetov, ki jih je poslušal v skladu z osebno izbiro in 
strokovnimi interesi. 
 
Individualno raziskovalno delo II je znanstvenoraziskovalna priprava na magistrsko 
nalogo; mentor Individualnega raziskovalnega dela II je tudi mentor magistrske naloge. 
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Slika 1: Vertikalna in horizontalna povezanost predmetov 
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3.4.  Kreditno ovrednotenje celotnega programa in posameznih učnih enot, letno 
in celotno število ur študijskih obveznosti študenta ter letno in celotno 
število organiziranih skupnih oz. kontaktnih ur programa  

 
Predlagani študijski program je v skladu z zakonskimi določili ovrednoten po ECTS 
(European Credit Transfer System). Za vsak predmet, projekt in za magistrsko delo je 
določeno ustrezno število kreditnih točk (KT), ki označuje obseg študentovega dela. Ena 
točka predstavlja 25 do 30 ur študentove obremenitve, vštete pa so tudi individualne 
obremenitve kot npr. priprave na predavanja in vaje, izdelovanje seminarskih nalog, 
individualni študij, projektno delo. Te obremenitve bomo vsakoletno preverjali s 
študentskimi anketami in v primeru neskladnosti primerno prilagodili študijske zahteve.  
 
Študijski program v celoti je ovrednoten s 120 KT. Vsak posamezen letnik ima 60 KT.  
 
Program Slovenistika, smer Literarne vede, predvideva takšno razporeditev kreditov: v 
prvem letniku 42 ECTS za obvezne predmete, 18 za izbirne predmete (12 za predmete iz 
izbranega modula – Slovenska književnost od srednjega veka do razsvetljenstva ali 
Literature manjšin in malih narodov ter Študiji spolov in književnost- in 6 ECTS za splošne 
izbirne predmete) in 9 za Individualno raziskovalno delo I. Drugi letnik nima obveznih 
predmetov; 18 ECTS je predvidenih za izbirne predmete (12 za predmete iz izbranega 
modula, ki mora biti isti kot v prvem letniku, 6 ECTS za obvezni izbirni predmet s smeri 
jezikoslovje in 6 ECTS za splošne izbirne predmete), 24 za Individualno raziskovalno delo 
II in 12 za magistrsko nalogo. 
 
Kreditno ovrednotenje programa po ECTS omogoča našim študentom vključevanje v 
druge študijske programe na Univerzi Nova Gorica in na visokošolskih zavodih v Sloveniji 
ali v tujini. Našim študentom bo omogočeno, da ob vnaprejšnji odobritvi s strani Senata 
fakultete del obveznosti v obsegu do 30 ECTS (en semester) opravijo v okviru drugega 
sorodnega programa. Kolikor obstaja ustrezen sporazum med institucijama, lahko študent 
opravlja na drugi instituciji tudi Individualno raziskovalno delo in/ali magistrsko nalogo 
(joint degree); v tem primeru lahko opravi na partnerski instituciji še en semester (30 
ECTS), skupaj torej dva semestra (60 ECTS). V enakem obsegu in pod enakimi pogoji bo 
omogočeno študentom drugih študijskih programov iz Slovenije ali tujine, da sodelujejo v 
predlaganem študijskem programu. 
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4. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa 
 
 
V prvi letnik druge stopnje študijskega programa Slovenistika, smer literarne vede se 
lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s 
področja slovenistike, primerjalne književnosti, klasične filologije in drugih humanističnih 
programov, ki obsegajo vsebine s področja literarnih ved. 
 
Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 ECTS) z drugih področij naslovijo 
vloge na študijsko komisijo Fakultete za humanistiko, univerzitetnega študijskega 
programa Slovenistika. Na podlagi opravljenega študijskega programa in glede na 
različnost strokovnega področja od učnih vsebin študijskega programa Slovenistika prve 
stopnje lahko komisija kandidate sprejme brezpogojno ali lahko določi diferencialne izpite, 
ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Diferencialni izpiti obsegajo od 10 
do 60 ECTS in se določijo izmed teh: Slovenska književnost 1, Slovenska književnost 2, 
Slovenska književnost 3, Uvod v študij književnosti z literarno teorijo, Pregled svetovne 
književnosti 1, Pregled svetovne književnosti 2, Literatura in druge umetniške zvrsti, Uvod 
v literarno interpretacijo, Literatura na stičišču, Izbrana poglavja iz starejše slovenske 
književnosti, Izbrana poglavja iz novejše slovenske književnosti, Izbrana poglavja iz 
svetovne književnosti. 
Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje 
ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.  
 
Kandidatu, ki je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 ECTS z 
istih  področij, se priznajo obveznosti v obsegu 60 ECTS in se lahko vpiše v drugi letnik 
programa Slovenistika (II. stopnja; študijsko področje Literarne vede.  
 
Kandidatu, ki je končal 4-letni univerzitetni dodiplomski študijski program (»nebolonjski 
program«) s področja slovenistike, primerjalne književnosti, klasične filologije in drugih 
humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja literarnih ved, se priznajo 
obveznosti v obsegu 96 ECTS in se lahko vpiše v drugi letnik programa Slovenistika (II. 
stopnja – smer Literarne vede). Študent obvezno opravlja Individualno raziskovalno delo 
II v obsegu 12 ECTS in Magistrsko nalogo v obsegu 12 ECTS, tako da zbere skupno 24 
ECTS. Kandidat, ki je končal 4-letni univerzitetni dodiplomski študijski program 
(»nebolonjski program«) z drugih področij, naslovi vlogo na študijsko komisijo Fakultete 
za humanistiko, univerzitetnega študijskega programa Slovenistika. Na podlagi 
opravljenega študijskega programa in glede na različnost strokovnega področja od učnih 
vsebin univerzitetnega študijskega programa Slovenistika (»nebolonjskega programa«) 
lahko komisija kandidate sprejme brezpogojno ali lahko določi diferencialne izpite, ki jih 
morajo kandidati opraviti pred vpisom. Diferencialni izpiti obsegajo od 10 do 60 ECTS in 
se določijo izmed teh: Slovenska književnost 1, Slovenska književnost 2, Slovenska 
književnost 3, Uvod v študij književnosti z literarno teorijo, Pregled svetovne književnosti 
1, Pregled svetovne književnosti 2, Literatura in druge umetniške zvrsti, Uvod v literarno 
interpretacijo, Literatura na stičišču, Izbrana poglavja iz starejše slovenske književnosti, 
Izbrana poglavja iz novejše slovenske književnosti, Izbrana poglavja iz svetovne 
književnosti. 
 
V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in 
izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena in ocena diplomskega 
dela).
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5. Merila za priznavanje znanja in spretnosti,  pridobljenih pred 

vpisom v program  
 

Opravljene obveznosti v obsegu do 12 ETCS po kateremkoli programu magistrskega 
študija ali vseživljenjskega izobraževanja na enakovredni stopnji zahtevnosti, 
ovrednotenega z ECTS, lahko študent prenese in uveljavi kot opravljeno študijsko 
obveznost. Te študijske obveznosti se obravnavajo kot splošni izbirni predmeti. 
 
Univerza v Novi Gorici lahko v skladu z 9. členom Meril za akreditacijo na podlagi 
dokumentirane vloge Komisiji za študijske zadeve študentu prizna znanje, pridobljeno 
pred vpisom, tudi v obsegu, večjem kot 12 KT. Vsaka vloga se obravnava posebej. 
Komisija da vlogo v obravnavo nosilcu ustreznega predmeta, ki presodi, ali pridobljeno 
znanje, usposobljenost ali zmožnosti po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma 
ustrezajo kompetencam, določenim z učnim programom posameznega predmeta. 
Pridobljena znanja je možno priznati, če po zahtevnosti v celoti ustrezajo standardom 
Univerze v Novi Gorici.  
 
Po teh pravilih se lahko tudi: 
 

- upošteva spričevala in druge listine o pridobljenem znanju izven visokošolskega 
sektorja, 

- ocenjuje izdelke, storitve, objave, ki jih je študent izdelal pred vpisom, 
- prizna del obveznosti iz programa (vaje, seminarske naloge, projekt). 

 
Navedene možnosti priznavanja znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, niso 
predvidene  kot merilo pri pogojih za vpis ali merilo za izbiro ob omejitvi vpisa. 

 
 
 

6. Načini ocenjevanja 
 

Preverjanje znanja je načrtovano vnaprej. Pri vsakem predmetu so vsaj trije izpitni roki. 
Način ocenjevanja študentovega znanja je odvisen od vsebine in načina izvedbe 
posameznega predmeta. Lahko se ocenjuje izdelke, kot so seminarske naloge in projekti, 
pri čemer se daje poleg pisnega izdelka poudarek tudi študentovi ustni predstavitvi pred 
učiteljem in študenti. S tem se spodbuja čim bolj aktiven pristop, ustvarjalnost, razvijanje 
veščine nastopanja in argumentiranega razpravljanja. Pridobljeno znanje se preverja s 
pisnimi in/ali ustnimi izpiti, lahko pa tudi s kolokviji kot sprotno obliko preverjanja znanja. 
Uspešnost individualnega raziskovalnega dela se sproti preverja z vmesnim poročilom, 
oceni pa na podlagi zaključnega poročila, ki ga študent tudi ustno predstavi pred mentorji 
in študenti.  

 
 
 

7. Pogoji za napredovanje po programu 

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 48 ECTS iz prvega letnika, od tega najmanj 27 
ECTS iz obveznih predmetov, Individualno raziskovalno delo in ustrezno število izbirnih 
predmetov, do skupno min. 48 ECTS. 
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Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih 
po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor magistrskega dela, kar 
skupaj pomeni najmanj 120 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS). 

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. letnik, če zbere 18 ECTS iz predmetnika tega 
letnika. 

Študent lahko med študijem samo enkrat ponavlja letnik.  
 
Študent, ki mu preneha status študenta, obdrži pravico opravljati preostale študijske 
obveznosti zadnjega vpisanega letnika še dve leti po izteku statusa.  

 
 
 

8.  Določbe o prehodih med programi  
 
Študentom je omogočen prehod iz drugih magistrskih študijskih programov: 
 
Študentom in diplomantom katerih koli magistrskih študijskih programov katere koli 
visokošolske ustanove lahko nosilci predmetov priznajo izpite, ki po zahtevnosti ustrezajo 
standardom Univerze v Novi Gorici, in se po vsebini vsaj 70% ujemajo z vsebinami 
predmetov na predlaganem študijskem programu. Postopek je podrobneje opisan v točki 
9. Za direkten prehod v drugi letnik mora študent zbrati enako število točk kot študenti 
predlaganega programa, torej vsaj 48 ECTS, drugače se lahko vpiše le v prvi letnik. 
 
Poleg tega lahko študent prenese in uveljavi kot opravljeno študijsko obveznost tudi 
opravljene obveznosti v obsegu do 12 ETCS po katerem koli programu magistrskega 
študija katere koli visokošolske ustanove ali vseživljenjskega izobraževanja na 
enakovredni stopnji zahtevnosti. 
 
Izmenljivost:  

- Med študijem lahko študent opravi del študijskih obveznosti v obsegu do 60 KT (do 
dva semestra) na drugih po ECTS kreditno ovrednotenih študijskih programih iste 
stopnje na Univerzi v Novi Gorici ali drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji ali 
tujini. V ta namen je potrebno vnaprejšnje soglasje senata šole, če gre za drugo 
institucijo pa tudi sklenitev tripartitnega sporazuma med študentom in obema 
institucijama..  

- Če obstaja tovrsten sporazum med institucijama, lahko študent opravlja na drugi 
instituciji tudi individualno raziskovalno delo in/ali magistrsko nalogo (joint degree). 

 
V enakem obsegu in pod enakimi pogoji je omogočeno študentom drugih študijskih 
programov, ki tako želijo, da opravljajo študijske obveznosti v predlaganem študijskem 
programu. 
 
Zaradi lažjega omogočanja izmenljivosti je študij organiziran tako, da so vsi predmeti 
semestrski.  
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9.  Pogoji za dokončanje študija 
 
Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisano individualno 
raziskovalno delo in uspešen zagovor magistrske naloge. 
 
Postopki v zvezi z dvigom teme, izdelavo magistrske naloge in zagovorom so podrobneje 
opredeljeni s študijskimi pravili. 
 
Študentom, ki opravijo vse obveznosti po tem programu, podeli Univerza v Novi Gorici 
magistrsko diplomo, ki je javna listina. Diplomi je priložena tudi Priloga k diplomi z vsemi 
pomembnimi podatki o študiju.  

 
 
 

10.    Navedba strokovnega oz. znanstvenega naslova  
 
Uspešno opravljen študij magistrskega programa Slovenistika zagotavlja strokovni naslov 
magister oziroma magistrica slovenistike.  
 


