
SLOVENISTIKA V NOVIH BOLONJSKIH 
ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

V zadnji elektronski pošti, ki sem jo po-
slal Bredi, sem jo spraševal, kaj se je zgo-
dilo z njeno idejo, ki jo lahko najdemo 
zapisano v Slovenščini v javnosti iz leta 
1983 (sicer na podlagi posvetovanja iz 
leta 1979), da je v okviru slovenistike 
treba ustanoviti katedro za matematično 
jezikoslovje s poudarkom na jeziko-
slovnih vsebinah. Ker je matematično 
jezikoslovje v tistem času pomenilo 
približno isto kot računalniško, bi se slo-
venistika z uresničitvijo te ideje vključila 
v takrat aktualne tokove računalniške ana-
lize jezika, iz katere se je prav v tem času 
začelo oblikovati korpusno jezikoslovje 
kot samostojno jezikoslovno raziskoval-
no izhodišče. V elektronski pošti sem jo 
spraševal o podrobnostih ideje in tudi po 
tem, kako to, da do uresničitve nikoli ni 
prišlo. Odgovora nisem dobil, saj je bila 
Breda takrat že v bolnišnici.

Ker je profesorica Breda Pogorelec ve-
liko svoje energije vlagala v razmislek 
o univerzitetnih študijskih programih – 
študijski program ljubljanske slovenis-
tike v jezikoslovnem delu je še danes, ko 
se bolonjski programi še ne izvajajo, prav 
tisti, pri katerem je vodila prenovo jeziko-
slovnega dela v osemdesetih profesorica; 
program, ki je v tistem času vključil vr-
sto sodobnih jezikoslovnih vsebin, med 
drugim tudi sociolingvistiko in bese-
diloslovje. Prav tako ne moremo mimo 
njenega pedagoškega dela, povezanega z 
usposabljanjem kadra za delo na univerzi 

– največ univerzitetnih učiteljev jeziko-
slovcev na ljubljanski slovenistiki je prav 
iz njene šole. Zato je prav, da v številki 
revije, ki jo posvečamo njej, spregovo-
rimo nekaj tudi o trenutno najaktualnejši 
temi slovenskega univerzitetnega prosto-
ra, prenovi študijskih programov v skladu 
z bolonjskimi smernicami. 

Bolonjski proces prinaša oz. naj bi v 
univerzitetno delo vnesel vrsto novosti. 
Nekatere so tudi take, ki korenito posegajo 
v tradicionalni ustroj slovenskih in seveda 
tudi drugih evropskih univerz. Ker je bilo 
o tem že veliko napisanega, naj samo na 
kratko povzamem bistvo prenove. 

Vsem je dobro znana bolonjska formula 
3+2+3 (s svojimi variantami), ki pa vse 
pomenijo razdelitev študija na tri stopnje: 
prvo dodiplomsko in drugo magistrsko, 
ki skupaj trajata pet let (večinoma tri na 
prvi in dve na drugi stopnji), ter tretjo 
doktorsko, ki prav tako traja tri leta. Taka 
struktura študija naj bi vodila v večjo 
prehodnost med programi po različnih 
stopnjah in bila osnova vseživljenjskega 
učenja, saj omogoča vračanje v študijski 
proces in na novo vključevanje vanj na 
različnih stopnjah. Prehodnost med pro-
grami in tudi mednarodna primerljivost 
je dosežena s sistemom ECTS (Euro-
pean credit transfer system), s pomočjo 
katerega se vse študentsko delo vrednoti 
s kreditnimi točkami. Vsak predmet je 
kreditno ovrednoten, tako tudi vsak letnik 
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in študijski program kot celota. Kreditni 
sistem omogoča prenos kreditov iz pro-
grama v program, univerze na univerzo 
itd., s čimer naj bi se zagotavljalo večjo 
povezljivost med programi in prehodnost 
študentov ne le med programi, ampak 
tudi univerzami v enotnem evropskem 
univerzitetnem prostoru. 

Še mnogo korenitejša pa je sprememba 
pri usmerjenosti študija na študenta in 
njegove učne dosežke. Poenostavljeno 
povedano: če so bili dosedanji programi 
usmerjeni predvsem na univerzitetne 
učitelje, saj je bil temelj univerzitetnih 
programov učiteljsko raziskovalno delo 
(torej interes univerzitetnega učitelja), 
ki se je bolj ali manj uspešno prenašalo 
v univerzitetni pedagoški proces, so novi 
predvsem na študente in njihov interes. 
Bistvo novih študijskih programov naj bi 
bili namreč jasni profili diplomantov, ce-
loten študijski proces pa usmerjen v pri-
dobivanje kompetenc in spretnosti, ki jih 
posamezni profili diplomantov potrebu-
jejo za uspešno vključevanje na trg dela. 
Naloga avtorjev novih študijskih progra-
mov je tako bila s pomočjo informacij 
delodajalcev ugotoviti, kakšni profili 
diplomantov se pričakujejo na trgu dela, s 
pomočjo informacij naših diplomantov in 
njihovih delodajalcev pa tudi pričakovane 
kompetence in spretnosti, kar vse bi mo-
ralo voditi v oblikovanje študijskih pro-
gramov, prilagojenih aktualnemu času.

Kako bodo novi programi zaživeli, je 
odvisno od vrste dejavnikov: ustreznega 
financiranja, zagotavljanja prostorov 
in opreme za pedagoško delo, dostopa 
do podatkovnih bank znanja, v katere 
se danes spreminjajo še ne tako davni 
predalčki z listki in njim pripadajočimi 
bibliografskimi enotami na knjižnih poli-
cah, torej možnosti, da se študij organizira 
drugače, se bolj individualizira, vanj 
vnaša nove oblike dela, navaja študente 

na timsko delo itd.; v veliki meri pa tudi 
nas, ki učimo na univerzi. Če se bo izka-
zalo, da so novi programi zgolj bolonjska 
formula in forma, smo izgubili priložnost 
za umestitev svojega dela v aktualne 
tokove znanja in njegovega prenosa v 
pedagoško prakso ter s tem oblikovanje 
novih diplomantk in diplomantov, novih 
magistric in magistrov ter doktoric in 
doktorjev znanosti, ki bodo ob zaključku 
svojega univerzitetnega izobraževanja 
zares opremljeni z znanji in vedenji ter 
tudi spretnostmi, prilagojeni sodobnemu 
času in usposobljeni za izzive družbe, ki 
se spreminja bistveno hitreje kot kadar-
koli prej. Univerza naj bi tako bila izrazi-
to usmerjena v potrebe aktualnega časa, 
kjer se bomo tudi univerzitetni učitelji 
morali hitro prilagajati novim situacijam, 
če bomo hoteli ohranjati konkurenčnost 
študijskih programov. 

Kolegice in kolege sem naprosil, da 
na kratko predstavijo nove študijske 
programe oz. ideje o programih na in-
stitucijah, kjer ti še niso verificirani. 
Upam, da boste bralke in bralci tako 
dobili nekaj osnovnih informacij o 
slovenističnih vsebinah v novih bolonj-
sko prenovljenih študijskih programih, 
tako na vseh štirih slovenistikah, lju-
bljanski, mariborski in obeh primorskih, 
koprski in najmlajši novogoriški, ter o 
slovenističnih vsebinah na študijskih 
programih Fakultete za družbene vede 
in Pedagoške fakultete ljubljanske uni-
verze ter prevajalskih programih Filo-
zofske fakultete v Ljubljani. Če vas bo 
karkoli še zanimalo, sem prepričan, da 
smo vsi, ki smo prispevali besedila, ve-
dno na voljo, da vam odgovorimo na 
vprašanja, ki se vam bodo ob branju 
morebiti porajala. 

Vojko Gorjanc
Filozofska fakulteta UL
vojko.gorjanc@ff.uni-lj.si 
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1 Prenova študijskih programov v 
skladu z bolonjsko deklaracijo je med 
vpletenimi, zlasti profesorji, večinoma 
naletela na negativen odziv. Zavračanje 
je najprej povezano s samim konceptom 
prenove – zaradi poudarjanja praktične 
uporabnosti predmetnih vsebin in 
spodbujanja razmisleka o zaposljivosti 
diplomantov (če nekoliko poenosta-
vimo) se zdi v temelju prizadeta raven 
oziroma »akademskost« univerzitet-
nega študija ob hkratnem »višanju« 
doseženega naslova (diplomirani … po 
treh letih študija in magister po petih), 
zahteva po natančnem popisu vsebin, 
metod, ciljev, strani študijske literature 
itd. za vsak predmet pa celo postavlja 
pod vprašaj akademsko svobodo.1 Dru-
gi vzrok za zavračanje je sam izvedbeni 
postopek, ki za vsak program zahteva 
okrog 200 popisanih listov, od katerih 
jih je kar nekaj vedno z enako vsebino 
(npr. dokazila o habilitiranosti učiteljev 
in asistentov, ki tako ali tako vsakih 
nekaj let niso več aktualna). – Ob vseh 
teh pomislekih sama verjamem, da je 
bolonjska prenova študijskih progra-
mov koristna iz več razlogov, od najbolj 
splošnih do povsem strokovnih. V času, 
ko se je število študirajočih v Sloveniji 
povečalo za nekaj 10 odstotkov, in ob 
hkratnem zavedanju, da je pamet lju-
dem v vseh časih podeljevana približno 
enako – ob večji dostopnosti informacij 
različnega značaja se sicer viša stopnja 
in količina poznavanja vsebin ali vsaj 
seznanjenosti z njimi, kaj dosti drugega 

1 Če ne omenjam s tem povezanih izvedbenih težav pri 
zamenjavi učitelja, spremljanju sprotne, torej vedno 
nove študijske literature ali ob preprostem dejstvu, da 
se je učitelj naveličal že tretje leto zapored predstavljati 
vsebino na enak način.

Bolonjsko prenovljena slovenistika na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani

pa ne (navsezadnje je med seznanje-
nostjo z neko vsebino in osvojenostjo 
le-te precejšen razkorak, česar se mnogi 
študentje slabo zavedajo in pričakujejo, 
da jim bodo učitelji s svojo metodično 
telovadbo vsebine brez njihovega tru-
da vlili v glavo) –, zahteve študija ali 
njegov strokovni nivo pač ne more os-
tati enak. Vsi (ali vsaj mnogi), ki zad-
njih nekaj let predavamo na univerzi, 
ugotavljamo, da je nekaj narobe, in se 
nam zdi, da študentje niso dovolj »prid-
ni in pametni«. V resnici pa smo do njih 
krivični, saj pred dvajsetimi, tridesetimi 
leti kakih 20–30 % te populacije sploh 
ne bi sedelo v predavalnici. Če vmes iz-
pustimo vsaj dva razloga, to sta iskanje 
zaposlitve po srednji šoli in razhajanje 
metod učenja na različnih stopnjah 
šolanja (s čimer hočem povedati, da so 
mladi, ki pridejo na fakulteto, do mature 
navajeni na učbenike, ki njihovo pozor-
nost in interes pridobivajo s čim bolj 
privlačnimi »slikicami«),2 pridemo do 
najbolj posebnega, a stroki najbližjega 
razloga za prenovo, to je sam razvoj 
jezikoslovja in literarne vede. 

2 Ljubljanska slovenistika 
v bolonjski prenovi3 

Zadnja sprememba študijskih progra-
mov na ljubljanski slovenistiki je bila 
sredi 80. let, kar pomeni, da so progra-

2 Druga, morda celo boljša možnost za rešitev nastalega 
položaja bi bilo podaljšanje srednješolskega izobraže-
vanja ali vpeljava neke vmesne stopnje med srednjo in 
visoko šolo.
3 Po naključju formalna osamosvojitev slovenistike iz 
Oddelka za slovanske jezike in književnosti v Oddelek 
za slovenistiko v študijskem letu 2002/2003 sovpada z 
začetkom dela za bolonjsko prenovo na Filozofski fa-
kulteti v Ljubljani.
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mi, po katerih študirajo današnje gene-
racije, stari več kot 20 let.4 Seveda to za 
jedrne vsebine slovenistike ne pomeni 
dosti, te ostajajo – in tako tudi v bolonj-
sko prenovljenih programih, spremem-
be pa so v marsičem drugem. Pustimo 
hierarhična razmerja med vsebinami 
ob strani in omenimo le nove smeri 
in metode v proučevanju jezika in li-
terature, ne nazadnje pa tudi nove vidi-
ke, ki jih v svetu na prelomu tisočletja 
odpirata jezik in literatura sama na sebi, 
njun status in vloga. Slovenski jezik in 
slovenska literatura imata svoj matični 
prostor v slovenski državi in nikjer 
drugje na svetu. Nihče drug ju namesto 
nas ne more raziskovati z vidika roje-
nega govorca, še zlasti pa ju nihče drug 
s tega vidika ne more študirati. Študij 
(kateregakoli) maternega jezika nika-
kor ne more biti enak študiju jezika kot 
tujega jezika, ne (samo) zato, ker bi bil 
ta jezik toliko pomembnejši, temveč 
predvsem zato, ker vse, kar vemo o 
jeziku, vemo s pomočjo izkušnje z 
lastnim jezikom – če to izkušnjo in to 
vedenje zanemarimo, lahko o jeziku/
jezikih samo tehnicistično pametu-
jemo. Iz tega izhodišča ima slovenis-
tika kot stroka v slovenskem prostoru 
in v teoretično pluralnem času pri ob-
likovanju študijskih programov dve te-
meljni možnosti: (1) da izbere eno (po 
možnosti seveda sodobno in uspešno 
ter z dovolj učiteljskih moči) teoretično 
smer v jezikoslovju in literarni vedi in 
z njo v okviru univerzitetnega študija 
na dodiplomski (oz. po novem do-
magistrski) stopnji oblikuje študijsko-

4 Samo na papirju so in bodo ostali programi iz 
2000/2001, v katerih so se predmeti morali ovrednotiti s 
kreditnimi točkami in ki bi tudi prinesli nekaj vsebinskih 
sprememb, če bi se tedaj udejanjili, zlasti pa so zahteva-
li kar nekaj dela (»ljubezni trud zaman«!). Na trenutke 
se bojim, da bi utegnil tudi velik del bolonjske prenove 
ostati na papirju.

raziskovalno središče, ki bo slovenski 
jezik in literaturo postavilo – znotraj te/
ene/določene teoretične smeri – ob bok 
drugim jezikom (v praksi bi/bo to ver-
jetno pomenilo: ob angleščino), ali (2) 
da na dodiplomski ravni jezikoslovni in 
literarnovedni teoretični prostor odpira 
in svojim študentom oz. diplomantom 
daje izhodišča v več smeri.

Ljubljanska slovenistika je prva in 
najstarejša slovenistika v slovenskem 
prostoru, zato je razumljivo, da skuša 
obdržati svojo »matičnost«. Pri kon-
cipiranju novega študijskega progra-
ma je zato namenoma želela ohraniti 
raznovrstnost in odprtost različnim 
strokovnim vsebinam in pristopom. 
V jezikoslovnem delu programa to 
na primer pomeni, da tudi v bolonj-
sko prenovljeni obleki vključuje »po-
nudbo« od strukturalnoslovničnih 
prek besediloslovnih do psiho- in 
sociolingvističnih vsebin, da torej vztra-
ja pri pokrivanju obeh temeljnih vidikov 
jezikoslovnih obravnav: gramatičnega 
in pragmatičnega. Še več, ljubljanska 
slovenistika tudi v bolonjskih programih 
načeloma ohranja celovitost jezika in 
književnosti, delno izbiro ponuja le na 
magistrski stopnji znotraj obeh enopred-
metnih programov v obliki dveh smeri: 
bolj jezikoslovne ali bolj literarne oz. 
literarnokulturološke (nekako v razmer-
ju 2/3 proti 1/3 kreditnih točk za eno ali 
drugo).

Dejstvo, na katerega smo pri obliko-
vanju novih programov naleteli, je, da 
je slovenistika do bolonjskih progra-
mov imela akreditiran en sam študijski 
program (s smermi in usmeritvami, kot 
so pedagoška ali samostojna …), kar 
je vsaj nenavadno, saj so (bile) razlike 
med smermi znotraj njega do 50 %, npr. 
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med samostojnim in dvopredmetnim 
programom. V tokratni prenovi se bo to 
tudi formalno spremenilo.

2.1 Ker novi študijski programi še niso 
akreditirani, je za zdaj mogoče govoriti 
le o tistem, kar je ljubljanska slovenis-
tika pripravila v šestih programih: dveh 
prvostopenjskih in štirih drugostopenj-
skih. Neuravnoteženost med številom 
prvo- in drugostopenjskih programov 
je posledica dejstva, da se delitev na 
pedagoški in nepedagoški študij začne 
šele na drugi stopnji, ker so predmeti 
pedagoškega modula uvrščeni tja. – Kot 
že rečeno, poleg tega oba enopredmetna 
(tj. nepedagoški in pedagoški) programa 
na 2. stopnji ponujata dve smeri, jeziko-
slovno in literarno (v pedagoškem) oz. 
jezikoslovno in literarno-kulturološko 
(v nepedagoškem)5 – o modulih 
znotraj jezikoslovne smeri gl. dalje. 
Še nadaljnjo modulacijo vsakega 
od študijskih programov omogočata 
»notranja« oz. strokovna (tj. v okviru 
slovenističnih predmetov) in »zunanja« 
oz. splošna izbirnost (o priporočenih 
vsebinah znotraj zadnje gl. dalje). 
Splošni izbirni predmeti obsegajo v 
programih od 5 do 10 %. Razmerje 
med obveznimi in izbirnimi stro-
kovnimi (tj. slovenističnimi) predmeti 
je po posameznih programih različno, 
načeloma pa velja, da je odstotek iz-
birnosti pri enopredmetnih programih 
višji kot pri dvodisciplinarnih (kakor 
se zdaj imenujejo nekdanji dvopred-
metni nepedagoški programi) in pri 
drugostopenjskih programih višji kot 
pri prvostopenjskih. – O vsebinskih 

5 Večje uvajanje kulturoloških vsebin v okviru literar-
nega dela programa – v ta okvir jih postavlja delitev 
kreditnih točk in ur – je pomembna novost, o kateri v 
tem prispevku ne bomo dalje razmišljali, je pa vsekakor 
vredna premisleka.

razmerjih med obveznim in izbirnim 
delom je brez natančnejše predstavitve 
predmetnika mogoče reči le to, da so 
vsebine, ki predstavljajo temeljna 
slovenistična znanja, tudi bolj obvezne 
– gre torej za neke vrste piramidalni 
princip. Nekoliko natančneje bomo v 
nadaljevanju interpretirali jezikoslovni 
del bolonjsko prenovljenih programov, 
še zlasti z vidika njegove vpetosti v 
razvoj ljubljanske jezikoslovne slo-
venistike sploh.

3 Jezikoslovna slovenistika na 
ljubljanski filozofski fakulteti 

Eno od osrednjih področij, na katerem 
je profesorica Breda Pogorelec, katere 
spominu je posvečena pričujoča številka 
Jezika in slovstva, razdajala svojo ener-
gijo, je slovenščina v izobraževanju. Ob 
njeni 60-letnici je v jubilejnem zapisu 
o njenem delu Ada Vidovič Muha 
(JiS 1987/88, št. 4, 93–96) izpostavila 
zlasti njen prispevek k oblikovanju 
učnih načrtov in učbenikov za srednjo 
šolo (str. 94), profesorica sama pa je 
pred študenti pogosto poudarjala svoj 
prispevek k oblikovanju jezikoslovnega 
dela študijskih programov na ljubljan-
ski slovenistiki v času, ko je začela na 
njej delati kot asistentka po vrnitvi z 
dveletnega (1956–1958) podiplomskega 
študija v Krakovu. Sama se v času svoje-
ga »asistentovanja« pri prof. Pogorelčevi 
zanesljivo spomnim prenove študijskega 
programa sredi 80. let, ki jo je za jeziko-
slovni del vodila profesorica (jaz in Tone 
Pretnar pa sva tipkala).

3.1 Kratek pregled zgodovine

Naj na tem mestu zelo na kratko pov-
zamem, kakšna je bila predvsem vse-
binska, deloma tudi formalna zasnova in 
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dinamika jezikoslovnega dela študijskih 
programov, po katerih so slovenski slo-
venisti študirali na ljubljanski univerzi 
od ustanovitve dalje. O tem sta razmero-
ma podrobno pisala tako Jože Toporišič 
kakor Breda Pogorelec. Toporišič v 
prispevku Petdeset let jezikoslovne sla-
vistike na ljubljanski filozofski fakulteti 
(objava v Portreti, razgledi, presoje, 
1987, 327–355)6 obravnava obdobje 
od ustanovitve do konca 60. let 20. 
stoletja, Breda Pogorelec v uvodnem 
besedilu k Oddelek za slovanske jezike 
in književnosti v Zborniku Filozofske 
fakultete v Ljubljani 1919–1989 (1989: 
131–146) pa od ustanovitve do konca 
80. let. V obeh prikazih je mogoče opa-
zovati dva procesa, in sicer formalno 
osamosvajanje (ali vsaj »oposebljan-
je«) slovenistike znotraj slavistike in 
spreminjanje razmerja med jezikovno-
zgodovinskimi (tudi jezikovnoprimer-
jalnimi) in knjižnojezikovnimi jeziko-
slovnimi vsebinami.

3.1.1 Obdobje do konca 2. svetovne 
vojne
 
Tako Toporišič kot Pogorelčeva 
ugotavljata, da je bil jezikoslovni 
del slovenističnega študija vsebin-
sko omejen na diahronijo, torej na 
zgodovino jezika (od indoevropščine 
dalje), in dialektologijo.7 Predmeti, ki 
jih za ta čas navaja Toporišič (1987: 

6 Na str. 355 je v opombi (*) pojasnjeno, da je bila raz-
prava dokončana 1969. leta in namenjena za zbornik 
Petdeset let slovenske univerze v Ljubljani (1969) – de-
loma je tam tudi izšla pod naslovom Jezikoslovje (str. 
243–252), a močno skrajšana in popravljena. Dodati 
je treba, da tudi brez avtorjevega imena (tako, kot je 
brezimna večina prispevkov v zborniku).
7 Ob profesorjih Rajku Nahtigalu in Franu Ramovšu je 
bil od začetka za lektorja predviden tudi Anton Breznik, 
s čimer bi študij verjetno ne mogel mimo tem sloven-
skega knjižnega jezika. Zakaj pravzaprav Breznik tega 
mesta ni zasedel, ni navedeno.

328), so bili: praslovanska gramatika 
in razmerje med slovanskimi in drugimi 
indoevropskimi jeziki, starocerkvena 
slovanščina, historična gramatika, slo-
venski/srbohrvaški jezik, starejši slo-
venski/srbohrvaški teksti, obča fonetika, 
slovanska akcentologija.8 Formalno to 
pravzaprav sploh ni bil slovenistični 
študij, saj je študij slovenskega in 
srbohrvaškega jezika predstavljal eno 
smer/enoto v dvopredmetnem študiju. 
Slovenski knjižni jezik v študijskih pro-
gramih z imenom ni omenjen, kar je bilo 
za tisti čas tudi politično korektno, »[k]
er glede jezika v na novo nastali državi 
ni bilo jasnosti, saj se je tako imenovani 
narodni jezik imenoval srbohrvatsko-
slovenski oziroma jezik, ki naj bi ga 
sestavljala tudi po mnenju nekaterih 
slovenskih politikov narečja treh plemen 
[…]« (Pogorelec 1989: 133). Po drugi 
strani pa za to obdobje ni mogoče spre-
gledati podatka, da je moral »'[v]sak kan-
didat […] tudi še položiti splošni izpit iz 
učnega jezika' (ki je v tem primeru seveda 
slovenščina). Ta pripomba se je nanašala 
na vse predmetne skupine filozofske 
fakultete« (Toporišič 1987: 327). Na to se 
bomo v nadaljevanju še sklicevali. 

3.1.2 Pohod knjižnojezikovnih vsebin 
po 2. svetovni vojni
 
Formalno je bilo mogoče slovenski 
jezik in književnost brez obvezno hkrat-
nega srbohrvaškega jezika študirati 
kot eno od smeri v dvopredmetnem 
študiju šele od začetka 50. let dalje. 
Slovenski knjižni jezik je v učni načrt 
vstopil leta 1946 z lektoratom, ki ga 

8 Ramovš je leta 1931 na pobudo fakultetnega sveta med 
vsebinami, ki jih mora diplomant obvladati, sicer zapisal 
tudi metode eksperimentalne fonetike, osnove fonologi-
je, razvoj moderne lingvistike, vendar – kot pravi Topo-
rišič (1987: 329) – se to študentom ni predavalo.
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je vodil Anton Bajec – najprej kot del 
predmeta C, naslednje leto tudi kot del 
predmeta A in B. V začetku 50. let se 
sinhrono- in diahronojezikoslovni pred-
meti v študijskem programu postopoma 
razporedijo tako, da knjižnojezikovne 
vsebine študentje poslušajo predvsem 
v prvih dveh letnikih, zadnja dva let-
nika pa sta rezervirana za zgodovinsko 
slovnico, dialektologijo in primerjal-
nojezikoslovne teme. In tako do konca 
50. let. »Seveda tako neugodno razmer-
je sodobnega knjižnega jezika nasproti 
drugim jezikoslovnim disciplinam v 
okviru istega predmeta ali nasproti 
srbskohrvatskemu ali ruskemu jeziku 
s književnostjo ni le posledica dejstva, 
da se pri tujem jeziku poveča število 
ur iz sodobnega jezika zaradi lektorskih 
vaj, temveč gotovo odraža mnenje ses-
tavljavcev učnega načrta, da sodobni 
knjižni jezik sploh ni znanstvena pa-
noga. Kakšen anahronizem glede na 
stanje drugod po svetu in tudi v Jugo-
slaviji!« (Toporišič 1987: 331–332). – 
60. in še očitneje 70. leta so čas, ko je za-
vest o znanstveni vrednosti (uveljavitev 
strukturalističnih teoretičnih izhodišč) 
in pragmatični koristi (sociolingvistična 
spoznanja v 70. letih) proučevanja in 
poučevanja sodobnega knjižnega jezika 
prodirala tudi v slovenistične vode. V 
60. letih so se knjižnojezikovne vse-
bine počasi uvedle najprej v 3. letnik, 
do konca 60. let nato še v četrtega, kar 
pomeni, da je slovenski knjižni jezik 
dobil status diplomskega predmeta. V 
70. letih se je tudi uravnotežilo število 
ur za knjižnojezikovne in druge jeziko-
slovne vsebine.

3.1.3 Naslednjo večjo spremembo v 
študijskih programih sta prinesli dve no-
vosti: uvedba samostojnega študija slo-
venistike v študijskem letu 1976/1977 

in delitev študija na pedagoško in 
nepedagoško smer pri reformi sredi 80. 
let (od študijskega leta 1984/1985 dalje). 
Čeprav ne hkratni, sta tesno povezani, 
saj sta plod enako usmerjenega prizade-
vanja za širitev prostora slovenističnega 
jezikoslovja. Tako samostojni študij 
kakor možnost, da prostor pedagoško-
didaktičnih predmetov v nepedagoškem 
študiju zapolnijo nove jezikoslovne 
vsebine,9 sta jezikoslovnemu delu 
slovenističnega študija odprla vrata za 
nove predmete teoretične in aplikativne 
narave, npr. naglasoslovje in tonemskost, 
pomenoslovje, teorija jezika, pravorečna 
in pravopisna norma, jezikoslovne pod-
stave lektoriranja, izbrana poglavja iz 
pragmatike. To je učitelje in zlasti asis-
tente spodbudilo k raziskovanju novih 
področij ali k preizkušanju novih metod 
in pristopov na »starih«, študentom pa 
je omogočilo, da so lažje našli svojo in-
teresno nišo.10 

3.2 Jezikoslovna slovenistika v 
bolonjsko prenovljenih programih

Jezikoslovni del študijskih programov 
na ljubljanski slovenistiki je koncipi-
ran tako, da se lepo vklaplja v opisani 
zgodovinski razvoj, in sicer vsaj v dveh 
smereh: (1) z nadaljnjim širjenjem 
strokovnih vsebin, kar zagotavlja spod-
bujanje novih jezikoslovnih raziskav 
s strani učiteljev in asistentov, in (2) z 
natančnejšim profiliranjem »produkta« 
študijskega procesa, tj. diplomanta oz. 
magistra. (1) V bolonjski prenovi tako 

9 Paralelno seveda ravno tako literarnovedne.
10 Kako zelo je to res, dokazuje dejstvo, da so po začas-
ni ukinitvi nepedagoške smeri za dvopredmetni študij s 
strani vodstva slovenistike konec 90. let (vzrok zanjo 
je bilo premajhno število dvopredmetnih nepedagoških 
študentov v 3. in 4. letniku in zato neplačevanje dela uči-
teljev in asistentov za te predmete) prav študenti izsilili 
njeno ponovno vzpostavitev leta 2000.
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poudarjana izbirnost je omogočila dvoje: 
najprej to, da so strokovne vsebine do-
datno razširjene z novimi, npr. korpusni 
pristop, govorjeni jezik in besedilo, večji 
poudarek na jezikovni zvrstnosti – osa-
mosvojeno proučevanje posameznih 
zvrsti, npr. (slovenski) jezik v gledališču, 
na filmu, v elektronskih medijih …, dalje 
pa tudi hkratno potekanje gramatičnih in 
pragmatičnih obveznih in izbirnih vse-
bin od prvega do zadnjega letnika obeh 
stopenj.11 (2) Izrabljena je tudi možnost 
modularnega oblikovanja znotraj pro-
gramov. Najobsežnejši program, tako 
rekoč paradni konj ljubljanske slo-
venistike, tj. nepedagoški enopredmetni 
program, na 2. stopnji prinaša v okviru 
jezikoslovnih vsebin dva modula, ki 
dajeta dva dovolj različna profila diplo-
mantov oz. magistrov: jezikoslovca 
raziskovalca in jezi-kovnega svetoval-
ca.12 S tem se je, ne da bi se ob pripravi 
programov tega zave-dala, slovenistika 
odzvala na pobude ljub-ljanske univer-
ze iz leta 1931. Toporišič (1987: 329) 
navaja Ramovšev odgovor na zahteve 
po bolj »praktičnih« vsebinah: »'Prof. 
Ramovš nasprotuje izpremembi z mo-
tivacijo, da fakulteta nima samo naloge 
producirati srednješolskih profesorjev, 
ampak je njen smisel čisto znanstveno 
delovanje.'« in nato: »V zapisniku seje 
fak. sveta 26. marca 1931 pa beremo, da 
je rektor 'dejal, da so predavanja na filo-
zofski fakulteti preveč specialna in da bi 
bilo treba več kompendičnih'.« – S tema 
dvema moduloma sta oba profila, jeziko-

11 Tako je na primer že v prvem letniku prve stopnje ob 
fonetiki in fonologiji slovenskega knjižnega jezika tudi 
tvorjenje in razumevanje besedil ali družbene razsežno-
sti slovenskega jezika, v drugem ob skladnji npr. tudi 
jezikovni vidiki elektronske komunikacije itd.
12 Vsak od modulov vključuje tudi enotedensko prakso, 
vodene terenske vaje za raziskovalca in delo v okviru 
lektorske službe za jezikovnega svetovalca.

slovec in jezikovni svetovalec,13 dobila 
možnost polnega razvoja. Realizacija 
tega programa bo v nadaljevanju najbrž 
odprla vprašanje, ki si ga slovenisti doslej 
niso zares postavili: ali potrebujemo za 
jezikovnega svetovalca (zdaj večinoma 
imenovanega lektor) strokovni izpit in li-
cenco (podobno kot za učitelja v osnovni 
in srednji šoli) ali pa lahko to delo brez 
razlike opravlja prav vsak slovenist. 

3.2.1 Razmerje med 
knjižnojezikovnimi in drugimi 
jezikoslovnimi vsebinami

Ker je bilo eno od temeljnih meril, s kate-
rim sta dosedanja pregleda jezikoslovne 
slovenistike (Toporišič 1987, Pogorelec 
1989) opazovala razvoj, razmerje med 
knjižnojezikovnimi in drugimi jeziko-
slovnimi (predvsem jezikovnozgodovin-
skimi, jezikovnoprimerjalnimi in 
dialektološkimi) predmeti, je treba pove-
dati, da v vseh bolonjsko prenovljenih 
programih knjižnojezikovne vsebine po 
količini sicer prevladujejo, vendar drugi 
jezikoslovni predmeti v nobenem niso 
izključeni, tudi jezikovnoprimerjalne in 
neslovenistične jezikovnozgodovinske 
vsebine so navedene vsaj kot priporočene 
za prosto (»zunanjo«) izbirnost.

4 Postavljeno pod vprašaj

Predstavitev bolonjske slovenistike na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani v tem 
zapisu seveda ni zelo natančna in pod-
robna. Njen namen je opazovati smer 
razvoja, a še to predvsem jezikoslovne-
ga dela programa. Kljub temu se mi zdi 

13 Nabor posebnih predmetov za vsakega od obeh modu-
lov je deloma na razpolago tudi v drugih programih 2. 
stopnje (tako dvodisciplinarnih kakor pedagoških), tako 
da si bodo študentje z ustrezno izbiro lahko sami obliko-
vali bolj znanstveno ali bolj »lektorsko« smer. 
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smiselno navesti dva pomisleka, ki se 
mi v zvezi z novimi študijskimi pro-
grami porajata.
– Ali bi bilo na 2. stopnji primerneje 
prelomiti s tradicijo in uveljaviti dve 
specializaciji – v jezikoslovje in lite-
rarno vedo?
– Ali bi bilo v času, ko globalizacija 
ukinja razlike in spodjeda korenine, 
treba še bolj izpostaviti zgodovinske 
vsebine?

Vsi na slovenistiki, na jezikoslovnem 
delu bolj kakor na literarnovednem, pa 
si zastavljamo še eno vprašanje:
– Kako bomo bogati program, za kate-
rim vsekakor stojimo, tudi izpeljali, če 
bo kadrovska zasedba še dolgo ostala 
takšna, kot je. 

Vedno sicer ostaja možnost cikličnih 
predavanj in seminarjev (verjetno bo 
to potrebno za izbirne predmete), a to 
najbrž ne bi smela biti dokončna rešitev.

Pa še to: V 3.1.1 je omenjeno, da so 
ob ustanovitvi ljubljanske univerze vsi 
študentje filozofske fakultete morali 
opraviti izpit iz učnega jezika, tj. iz 
slovenščine. V pedagoškem modulu 
novih študijskih programov na Filozof-

ski fakulteti v Ljubljani ima predmet 
slovenščina za študente pedagoških 
smeri svoje mesto med tremi obveznimi 
izbirnimi predmeti.
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Nova bolonjska študijska programa slovenskega jezika in 
književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru

Študij slovenskega jezika in 
književnosti se na Univerzi v Mari-
boru izvaja od leta 1961, to je od leta, 
ko je bila ustanovljena Pedagoška 
akademija. Sprva je bil to na Oddelku 
za slovanske jezike in književnosti 
dveletni (štirisemestrski) program, 
ki pa je z ustanovitvijo Pedagoške 
fakultete prerasel v štiriletnega 
(8-semestrskega) visokošolskega, 

kasneje v univerzitetnega.

Filozofska fakulteta Univerze v 
Mariboru izvaja v študijskem letu 
2007/2008 dva enopredmetna univer-
zitetna pedagoška študijska programa, 
devet dvopredmetnih univerzitetnih 
pedagoških študijskih programov, en 
univerzitetni enopredmetni nepedagoški 
študijski program ter dva univerzitetna 
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dvopredmetna nepedagoška študijska 
programa. Študentje lahko poleg red-
nega študija vpišejo tudi vzporedni ali 
zaporedni študij; univerzitetne dvo-
predmetne pedagoške in dvopredmetne 
nepedagoške študijske programe je 
mogoče poljubno vezati v okviru dvo-
predmetnih programov. Za vpis na iz-
redni študij veljajo za razpisane smeri 
isti razpisni pogoji kot za redni študij, 
razlike so le organizacijske glede na 
število vpisanih mest. Razpisani so tudi 
podiplomski študijski programi, in sicer 
osem magistrskih programov in dva eno-
vita doktorska študijska programa.1

1 Dosedanja študijska programa 
slovenistike

Med razpisanimi programi Filozofske 
fakultete sta še zadnjič v študijskem 
letu 2007/2008 razpisana dva programa 
slovenistike, to sta Univerzitetni eno-
predmetni pedagoški program slovenski 
jezik s književnostjo in Univerzitetni dvo-
predmetni pedagoški program slovenski 
jezik s književnostjo in ... Programa sta 
pedagoška, štiriletna univerzitetna. Eno-
predmetni obsega 2700 ur v štirih letih, to 
je v 1. letniku 600, v 2. in 3. letniku 750 
ur ter v 4. letniku 600 ur, dvopredmetni 
pa 1500 ur v štirih letih, to je v vsakem 
letniku po 375 ur. Poleg dodiplomskih 
študijskih programov je razpisan še ma-
gistrski podiplomski študijski program 
Slovenski jezik in književnost.

2 Bolonjska programa slovenistike

V zadnjih letih, še posebej pa v letih 
2006 in 2007, je potekalo intenzivno 
prenavljanje študijskih programov slo-

1 Povzeto po Informativni knjižici Filozofske fakultete 
Maribor (2007: 7–8, 12–13).

venistike, in sicer v duhu bolonjske 
prenove. Študijsko leto 2008/2009 
bo tako prvo leto, ko bo Oddelek za 
slovanske jezike in književnosti Filo-
zofske fakultete Univerze v Mariboru 
vpisal dva bolonjska, to je prvostopenj-
ska magistrska študijska programa 
Slovenski jezik in književnost, enega 
eno- in drugega dvopredmetnega; to sta 
Univerzitetni študijski program prve 
stopnje Slovenski jezik in književnost 
ter Univerzitetni dvopredmetni študijski 
program prve stopnje Slovenski jezik in 
književnost. Programa sta nepedagoška, 
triletna z obveznim nadaljevanjem 
na drugi stopnji (2 leti), to je predvi-
doma na nepedagoški enopredmetni, 
na pedagoški enopredmetni ali na 
pedagoški dvopredmetni smeri, in 
nadomeščata nebolonjski univerzitetni 
enopredmetni pedagoški študijski pro-
gram Slovenski jezik s književnostjo oz. 
nebolonjski univerzitetni dvopredmetni 
pedagoški študijski program Slovenski 
jezik s književnostjo in ... Bolonjska 
programa nimata smeri, po Iscedovi 
klasifikaciji študijskega področja ter po 
Frascatijevi klasifikaciji znanstveno-
raziskovalne discipline se uvrščata med 
humanistične vede. Obe slovenistični 
perspektivi (jezikoslovna ter literar-
nozgodovinska in literarnoteoretična) 
bosta obogateni z interdisciplinarnim 
in medsebojno povezovalnim vidikom, 
kar pomeni, da se v obeh programih 
zastopane jezikoslovne in literarno-
zgodovinske discipline povezujejo z 
disciplinami družboslovnih. Študijska 
programa tako zlasti pri tistih literar-
nozgodovinskih in jezikoslovnih pred-
metih, ki temeljijo na socioloških, filo-
zofskih, psiholoških in kulturoloških 
izhodiščih, vsebujeta tudi posamezne 
vsebine s področij družbenih ved, pa 
tudi naravoslovno-matematičnih ved.
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Enopredmetni program prve stopnje 
obsega 2235 ur v treh letih, to je v 1. 
in 2. letniku 750, v 3. letniku pa 735 
ur, dvopredmetni pa 1125 ur v treh 
letih, to je v prvem letniku 390 ur, v 
2. letniku 435 in v 3. letniku 300 ur.1a 
Bistvena in na prvi pogled opazna 
razlika med do sedaj izvajanima pro-
gramoma in novima bolonjskima pro-
gramoma slovenistike je v tem, da v 
novih programih ni več ključnega 
pomena (skup-no) število ur, temveč 
(skupno) število kreditnih točk, to je 
ECTS (180 oz. 90); isto velja tudi za 
prehode med posameznimi letniki. 
Oboje je ključnega pomena pri po-
vezovanju (izmenjavi) z univerzami, 
ki delujejo po kreditnem sistemu (ne 
glede na vrsto kreditnega sistema oz. 
način označevanja pridobljenih točk).

V težnji po širši vključitvi pragmati-
čnega vidika obravnave jezikoslovnih 
predmetov se je pojavila potreba po 
zasnovi programov, ki ob spoznavanju 
sistema slovenskega jezika vključujeta 
tudi njegovo funkcioniranje v 
praktičnih okoliščinah vsakodnevne 
rabe. Na navedeno se navezuje tudi 
nadaljnja potreba oblikovanja novih 
programov, ki izhaja iz spoznanja, da 
imajo dosedanji diplomanti morda 
premalo aplikativnega znanja. Nova 
študijska programa omogočata prime-
ren nabor potrebnih znanj za obliko-
vanje široko razgledanega diplomanta, 
ki se bo znal ustrezno odzivati na ak-
tualne jezikovne in kulturnopolitične 
izzive sodobnega časa ter se tudi 
uspešno vključiti v trg dela.

Naziv po obeh končanih bolonjskih 
študijih: Diplomirani slovenist (UN) 

(Dipl. sloven. (UN)), Diplomirana slo-
venistka (UN) (Dipl. sloven. (UN)).

2. 1 Univerzitetni študijski 
program prve stopnje Slovenski jezik 
in književnost

2. 1. 1 Organizacija študijskega 
programa

Predmetnik je sestavljen iz 10 obveznih 
modulov (120 ECTS), 5 izbirnih mo-
dulov (30 ECTS), 1 samostojno sestav-
ljenega modula2 (12 ECTS), 1 modula 
Humanistika (9 ECTS) in 1 obveznega 
diplomskega seminarja (9 ECTS). Ob-
vezni moduli so v prvem, drugem, 
tretjem, četrtem in petem semestru, in 
sicer pet iz jezika in pet iz književnosti, 
vsak modul obsega 12 ECTS. Izbirni 
moduli so v prvem, drugem, tretjem, 
četrtem in petem semestru, in sicer 
študent izbere dva iz jezika (prvi in tretji 
semester), dva iz književnosti (drugi 
in četrti semester) in enega iz jezika 
in književnosti (peti semester), vsak 
modul obsega 6 ECTS. Samostojno 
sestavljen modul je v šestem semes-
tru. Študent mora zbrati 12 ECTS, 
priporočena je izbira glede na temo 
izbrane diplomske seminarske naloge. 
Modul Humanistika je v 6. semestru. 
Študent mora zbrati 9 ECTS, in sicer 
6 iz lektorata slovanskega jezika in 
3 iz nabora izbirnih predmetov Filo-
zofske fakultete. Obvezni diplomski 
seminar iz jezika ali književnosti je v 
šestem semestru. Študent mora zbrati 
9 ECTS, in sicer 6 ECTS za diplom-
sko seminarsko nalogo s predstavitvijo 
in zagovorom v seminarju in 3 ECTS 
za pisni diplomski izpit z ustnim zago-

2 Študentje sami sestavijo modul, in sicer tako, da za mo-
dul izberejo tri predmete iz ponujenega seznama. 

1a Upoštevane so kontaktne ure v pedagoškem procesu, 
brez sicer predvidenega samostojnega dela študenta. 
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vorom. Obvezna praksa v programu ni 
predvidena.

Obvezni moduli so jezikovni in 
književni: a) jezikovni: Jezikovna 
norma in predpis, Zgodovina jeziko-
slovja, Besedoslovje in besediloslovje 
slovenskega jezika, Razvoj slovenske-
ga jezika in dialektologija in Morfem-
ska in pomensko-pragmatična podoba 
jezika; b) književni: Uvod v študij 
književnosti, Od svetovne k slovenski 
književnosti, Slovenska književnost 
19. stoletja, Slovenska književnost 
prve polovice 20. stoletja in Slovenska 
književnost po letu 1950.
 
Izbirni moduli so jezikovni, književni 
ter jezikovno-književni: a) jezikovni: 
Slovenski jezik 1 z izbiro med sklopi Ura-
dovalni jezik, Jezik v medijih in Sloven-
ski jezik v stiku ter Slovenski jezik 2 z iz-
biro med sklopi Zgodovina slovenskega 
jezika, Narečje in knjižni jezik in Areal-
no jezikoslovje; b) književni: Slovenska 
književnost 1 z izbiro med sklopi Teorija 
književnosti in metodologija, Morfološka 
struktura književnega dela in Književne 
zvrsti in žanri ter Slovenska književnost 
2 z izbiro med sklopi Literarne vrste in 
slogi v starejši slovenski književnosti, 
Literarne zvrsti in vrste v slovenski 
književnosti 19. stoletja in Literarni žanri 
in slogi v slovenski književnosti ob kon-
cu 19. stoletja; c) jezikovno-književni: 
Slovenski jezik in književnost 1 z izbiro 
med sklopi Stilistika slovenskega jezika 
in starejše književnosti, Stilistika slo-
venskega jezika in novejše književnosti 
in Narečna stilistika slovenskega jezika 
in književnosti.

Samostojno sestavljen modul je Slo-
venski jezik in književnost 2 in vključuje 
predmete: Psiholingvistika, Kognitivno 

jezikoslovje, Etnolingvistika, Korpusno 
jezikoslovje, Sporočanje, Slovenska 
obmejna narečja, Semantika, Jezik in 
znanost, Tradicionalna simbolika v 
slovenski književnosti, Od pridige do 
kratke proze, Sodobna slovenska novela 
in Sodobna slovenska proza z avtobio-
grafsko osnovo.

2. 1. 2 Cilji programa

Temeljni cilji programa izhajajo iz same 
narave slovenistike kot humanistične 
vede posebnega nacionalnega pomena. 
Program je zasnovan tako, da po eni 
strani vključuje spoznavanje sistema 
slovenskega jezika in njegovo funk-
cioniranje v praktičnih okoliščinah vsa-
kodnevne rabe, po drugi strani pa nudi 
sistematičen in natančen razvojni pre-
gled slovenske literarne zgodovine in 
teorije. Obe slovenistični perspektivi sta 
obogateni z interdisciplinarnim in med-
sebojno povezovalnim vidikom.

2. 1. 3 Splošne in 
predmetnospecifične kompetence 
programa

Splošne kompetence, ki se pridobijo 
s programom, razvijajo sposobnosti 
za pridobivanje strokovnega znanja na 
podlagi študija obstoječih teoretičnih 
in metodoloških vzorcev; funkcional-
no uporabo znanstvenih metod (opa-
zovanje, analiziranje, sintetiziranje, 
evalviranje in prezentiranje) pri obliko-
vanju lastnih strokovnih besedil; funk-
cionalno uporabo sodobnih jezikovnih 
tehnologij; splošno informacijsko pis-
menost ter relevantno pridobivanje in 
uporabo domače in tuje literature; ar-
gumentirano, strpno in jezikovno kul-
tivirano izražanje lastnih strokovnih 
stališč v govorjenih in pisanih besedilih; 
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ustvarjalno in kritično mišljenje, po-
vezovanje dejstev in zakonitosti v nove 
kombinacije vedenj; prenos teoretičnega 
znanja v prakso; uporabo znanja v prak-
si; individualno in skupinsko delo.

Predmetnospecifične kompetence 
izhajajo iz celotnega programa, ki na 
podlagi obveznih modulov nudi te-
meljno ogrodje slovenističnih znanj, 
z izbirnimi moduli pa je omogočeno 
pridobivanje specialnih znanj in 
širjenje nabora specifičnih kompetenc. 
Predmetnospecifične kompetence, ki jih 
razvija program Univerzitetni študijski 
program prve stopnje Slovenski jezik in 
književnost, so naslednje: poznavanje in 
razumevanje zgodovine slovenistične 
stroke; poznavanje in obvladovanje 
raziskovalne metodologije v slovenis-
tiki; poznavanje umeščenosti slovenis-
tike v okviru slavistike; poznavanje in 
obvladovanje sodobne jezikovne norme 
v govorjenih in pisanih besedilih; obli-
kovanje komunikacijskih sposobnosti za 
uspešno javno nastopanje; poznavanje 
jezikovne politike in aktualnih vprašanj 
jezikovnega načrtovanja; obvladovan-
je mnogoterih pojavnih oblik jezika v 
umetnostnih in neumetnostnih besedilih 
na ravni temeljne dihotomije knjižno 
in narečno; obvladovanje pomenske in 
oblikovne ravni jezikovnega sistema; 
poznavanje sodobnih raziskovalnih 
teoretičnih in metodoloških pristopov 
v lingvistiki in literaturi ter njihove 
aplikacije v slovenistiki; sposobnost 
primerjalnega povezovanja slovenske 
literarne zgodovine s svetovno; obvlado-
vanje in prepoznavanje literarnih zvrsti 
in vrst; poznavanje morfologije literar-
nega dela; funkcionalno obvladovanje 
literarnoteoretičnih pojmov in sposob-
nost njihove aplikacije pri interpretacijah 
besedil; sposobnost povezovanja pridob-

ljenih literarnih in jezikoslovnih znanj 
pri samostojni interpretaciji besedil; pri-
dobljena sporazumevalna kompetenca v 
enem od slovanskih jezikov; sposobnost 
načrtovanja, izvajanja, vrednotenja in 
predstavljanja lastnega raziskovalnega 
dela z uporabo sodobnih avdiovizual-
nih naprav; sposobnost odzivanja na 
aktualne jezikovne in kulturnopolitične 
izzive sodobnega časa.

2. 1. 4 Horizontalna in vertikalna 
povezanost predmetov

Predmetnik je sestavljen iz obveznih in 
izbirnih modulov, samostojno sestav-
ljenega modula ter izbirnega modula 
Humanistika, ki so med seboj vertikal-
no in horizontalno povezani. V pred-
metniku programa so moduli nasled-
nji: v prvem, drugem, tretjem, četrtem 
semestru so obvezni moduli (izbirni 
in obvezni) iz književnosti in jezika, v 
petem semestru pa je poleg obveznega 
modula iz književnosti in jezika še iz-
birni modul iz jezika in književnosti 
skupaj. V šestem semestru ima študent 
predmetnik iz izbirnih predmetov 
na književnosti in jeziku, pri čemer 
ima možnost izbire glede na temo iz-
brane diplomske seminarske naloge. 
V šestem semestru ima študent tudi 
modul Humanistika, ki je sestavljen 
iz lektorata slovanskega jezika in iz-
birnih predmetov Filozofske fakultete, 
ter izbirni diplomski seminar iz jezika 
ali književnosti. V posameznih semes-
trih so torej predmeti organizirani v 
module, ki se dopolnjujejo, znanje iz 
predmetov in modulov posameznega 
semestra pa je podlaga (ne pa pogoj) 
za uspešno delo pri predmetih v semes-
trih, ki sledijo. Vertikalne in horizon-
talne povezave so kompleksne, saj vsak 
modul v naslednjem semestru temelji na 
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znanju, pridobljenem v prejšnjih semes-
trih. To je temeljna lastnost obravna-
vanega študija, namreč nobene entitete 
se ne da obravnavati ločeno od ostalih. 

V prvem semestru se obvezni jezikov-
ni modul z osnovami iz jezikoslovja 
(Jezikovna norma in predpis) tematsko 
povezuje z jezikovnim izbirnim modu-
lom, ki študentu daje vpogled v osnove 
slovenskega uradovalnega jezika, jezika 
v medijih in v stiku (Slovenski jezik 1). 
Obvezni modul iz književnosti zajema 
vsebine iz uvoda v študij književnosti, 
literarne teorije, mladinske književnosti 
(Uvod v študij književnosti), s čimer so 
postavljeni jezikoslovni temelji in teo-
retska osnova za vsebine iz slovenske 
literarne zgodovine ter s tem vertikalne 
povezave v višjih semestrih. 

V drugem semestru se obvezni modul iz 
književnosti (Od svetovne k slovenski 
književnosti), ki ponuja temeljne vse-
bine iz svetovne književnosti in vpogled 
v začetke slovenske književnosti do leta 
1800, horizontalno povezuje z izbirnim 
modulom iz književnosti, tako da lahko 
študent z ustrezno izbiro predmeta po-
globi vsebine iz teorije književnosti in 
metodologije, morfološke strukture 
književnega dela ter književnih zvrsti 
in žanrov (Slovenska književnost 1). 
Obvezni jezikovni modul iz diahronije 
(Zgodovina jezikoslovja) uvede študenta 
v zgodovino slovenskega knjižnega 
jezika, ponudi osnove iz stare cerkvene 
slovanščine in kulturne zgodovine 
Slovencev. 

V tretjem semestru zajema obvezni jezi-
kovni modul zaokrožene besediloslovne 
in besedoslovne vsebine (Besedoslovje 
in besediloslovje slovenskega jezika) in 
se vertikalno navezuje na obvezni modul 

iz morfemske pomensko-pragmatične 
podobe jezika v petem semestru. Z izbiro 
jezikovnega modula se širi študentovo 
vedenje o zgodovini slovenskega jezika, 
o odnosu narečje in knjižni jezik ter are-
alnem jezikoslovju (Slovenski jezik 2). 
Obvezni modul iz književnosti (Slo-
venska književnost 19. stoletja) zajema 
poglavja iz slovenske književnosti 19. 
stoletja ter se po posameznih semestrih 
vertikalno povezuje z literarnozgodovin-
skimi izbirnimi predmeti ali predmeti v 
tematsko zaokroženih modulih. 

V četrtem semestru zajema obvezni 
modul iz književnosti izbrana poglavja 
iz slovenske književnosti prve polovice 
20. stoletja (Slovenska književnost prve 
polovice 20. stoletja) in se vertikalno 
povezuje z obveznim modulom iz slo-
venske književnosti v petem semestru 
(Slovenska književnost po letu 1950), 
ki ga nadgrajuje. Z izbirnim modulom 
iz književnosti lahko študent razširi 
in poglobi posamezne vsebine iz slo-
venske literarne vede, izbira lahko med 
predmeti, ki zajemajo slogovni, vrstno-
zvrstni, stilno-idejni, interpretativni in 
literarnozgodovinski vidik preučevanja 
slovenske književnosti (Slovenska 
književnosti 2). Obvezni modul iz jezi-
ka (Razvoj slovenskega jezika in dialek-
tologije) poglablja vsebine iz diahronije 
jezika in se vertikalno povezuje z ob-
veznim modulom iz drugega semestra 
(Zgodovina jezikoslovja), na horizon-
talni ravni pa tudi z izbirnimi predmeti 
iz diahronije slovenskega jezika. 

V petem semestru zajema obvezni 
jezikovni modul zaokrožene pomensko-
pragmatične vsebine (Morfemska in 
pomensko-pragmatična podoba jezika) 
in se horizontalno navezuje na izbirni 
modul iz jezika in književnosti (Slo-
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venski jezik in književnost 1), seveda 
z jezikoslovnimi vsebinami (predvsem 
stilistike slovenskega jezika). Ob-
vezni modul iz književnosti (Sloven-
ska književnost po letu 1950) zajema 
poglavja iz slovenske književnosti 
druge polovice 20. stoletja ter se hori-
zontalno navezuje na izbirni modul iz 
jezika in književnosti (Slovenski jezik 
in književnost 1), predvsem z vsebinami 
stilistike starejše, novejše ter narečne 
književnosti. V obeh obveznih modulih 
kakor tudi z izbirnim modulom študent 
širi in poglablja vsebine iz slovenskega 
jezika in literarne vede. 

V šestem semestru študent izbira v sa-
mostojno sestavljenem modulu med 
izbirnimi predmeti iz književnosti in 
jezika (Slovenski jezik in književnost 2) 
in pri izbirnem modulu (Humanistični 
modul) med lektoratom enega slovan-
skega jezika ter izbirnimi predmeti 
Filozofske fakultete. Znanje enega od 
slovanskih jezikov, ki ga študent izbere 
iz ponujenih predmetov v okviru lek-
torata slovanskega jezika, mu omogoči 
poglobljen vpogled v slavistično stro-
kovno literaturo ter dodatne možnosti 
pri izbiri teme in strokovne literature za 
diplomsko seminarsko nalogo iz jezika 
ali književnosti. Hkrati se študent v tem 
semestru odloči za diplomski seminar iz 
književnosti ali jezika. Študij zaključi 
tako, da opravi diplomski izpit ter v 
diplomskem seminarju predstavi in za-
govarja diplomsko seminarsko nalogo.

Z obveznimi moduli in predmeti daje 
predmetnik temeljna znanja iz jezika 
in književnosti, izbirni predmeti in 
tematsko zaokroženi izbirni moduli iz 
književnosti in jezika pa omogočajo 
študentu širjenje in poglabljanje te-
meljnih jezikovnih ali literarnovednih 

vsebin iz obveznih modulov, obenem pa 
mu s premišljeno izbiro od prvega let-
nika naprej omogočajo bolj poglobljen 
študij tistih predmetnih vsebin, ki jih bo 
izbral za temo diplomske seminarske 
naloge.

2. 2 Univerzitetni dvopredmetni 
študijski program prve stopnje 
Slovenski jezik in književnost

2. 2. 1 Organizacija študijskega 
programa

Program formalno poteka šest semes-
trov, ki so vsebinsko strukturirani tako, 
da sta v prvih štirih nosilna in obvezna 
vselej dva modula (po eden s področja 
jezika in književnosti), kombinirana po 
načelu od splošnega k specifičnemu oz. 
od diahronega k sinhronemu. Vsebinsko 
semester zaokrožuje izmenično izbirni 
modul jezika ali književnosti. Peti se-
mester je v celoti izbirni, šesti je grajen 
po enakem načelu kot prvi štirje, le da 
vključuje še obvezni diplomski seminar, 
ki ga študent izbere ali iz jezika ali iz 
književnosti.

Predmetnik je sestavljen iz 8 obveznih 
modulov (48 ECTS), 2 izbirnih modu-
lov (12 ECTS), 2 obveznih predmetov (8 
ECTS), prostih izbirnih predmetov (12 
ECTS), 1 izbirnega lektorata (3 ECTS), 
1 obveznega diplomskega seminarja (7 
ECTS). Obvezni moduli so v prvem, 
drugem, tretjem in četrtem semestru, 
in sicer 4 iz jezika in 4 iz književnosti, 
vsak modul obsega 6 ECTS. Obvezna 
predmeta sta v šestem semestru, in sicer 
eden iz jezika in eden iz književnosti, 
vsak obsega 4 ECTS. Obvezni diplom-
ski seminar iz jezika ali književnosti je 
v šestem semestru. Študent mora zbrati 
7 ECTS, in sicer 4 za diplomsko semi-
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narsko nalogo s predstavitvijo in zago-
vorom v seminarju in 3 ECTS za pisni 
diplomski izpit z ustnim zagovorom. 
Izbirni moduli so v petem semestru, 
in sicer študent izbire en modul iz 
jezika in enega iz književnosti, vsak 
modul obsega 6 ECTS. Prosti iz-
birni predmeti so v prvem, drugem, 
tretjem in četrtem semestru. Študent 
mora zbrati 12 ECTS (6 na Jeziku, 
6 na Književnosti). Priporočljivo je, 
da se izbor smiselno poveže s temo 
diplomske seminarske naloge. Izbirni 
predmet Lektorat je v petem semestru 
(3 ECTS). Študent izbere med ponu-
jenimi slovanskimi lektorati. Obvezna 
praksa v programu ni predvidena.

Obvezni moduli so jezikovni in 
književni: a) jezikovni: Pravopisje in 
pravorečje z osnovami slovenistike, 
Razvoj slovenskega jezika, Obliko-
slovje in besedoslovje ter Zgodovin-
ska slovnica in dialektologija; b) 
književni: Primerjalna književnost in 
literarna teorija, Starejša slovenska 
književnost in mladinska književnost, 
Obdobja in smeri v slovenski književnosti 
ter Slovenska književnost 20. stoletja.

Izbirni moduli so jezikovni in 
književni: a) jezikovni: Jezik z izbiro 
med sklopi Osnove pragmalingvistike, 
Osnove semantike in Osnove korpusne 
lingvistike; b) književni: Književnost z 
izbiro med sklopi Slovenska pripovedna 
proza 20. stoletja, Morfološka struktura 
književnega dela in Književne zvrsti in 
žanri.

Obvezna predmeta sta Skladenjska 
podoba slovenskega jezika (Jezik) 
in Interpretacije izbranih del slo-
venske književnosti po letu 1950 
(Književnost).

2. 2. 2 Cilji programa

Cilj študijskega programa je, da diplo-
mant dobi osnovno teoretično znan-
je s področja slovenskega jezika in 
književnosti, definirano v obveznih 
modulih in obveznih predmetih, izbirni 
moduli in predmeti z obeh področij 
pa mu omogočajo dodatno specifično 
znanje s področja novejših jeziko-
slovnih disciplin (pragmalingvistike, 
semantike in korpusne lingvistike) ter 
razgled po novejši slovenski in svetovni 
književnosti ter morfologiji književnega 
dela. To znanje lahko kombinira s smisel-
no izbrano vezavo drugega predmetne-
ga področja ter se tako na prvi stopnji 
usposobi za osnovni interdisciplinarni 
raziskovalni pristop in ustvari temeljna 
izhodišča za iskanje novih virov znanja 
na strokovnem področju, saj je danes 
splošno znano, da so temeljna žarišča 
novih znanj in odkritij prav na stičiščih 
posameznih disciplin in ved.

2. 2. 3 Splošne in predmetnospecifične 
kompetence programa

Splošne kompetence programa: obvla-
dovanje raziskovalnih metod jezikoslov-
ja in literarnih znanosti; sposobnost kom-
biniranja metodologije slovenističnega 
raziskovalnega dela z metodologijo dru-
gega področja z namenom, pridobivanja 
novih raziskovalih rezultatov; sposob-
nost kritičnega ocenjevanja lastnih in 
tujih raziskovalnih dosežkov; sposob-
nost korektnega vključevanja in kom-
biniranja spoznanih dejstev in znanj v 
novo kvaliteto; razvoj komunikacijskih 
sposobnosti za strpen in korekten stro-
kovni diskurz; oblikovanje sposobnosti 
konstruktivnega sodelovanja pri delu v 
skupini in za sodelovanje pri delu med 
skupinami; oblikovanje načela avto-
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nomnosti in povezovalnosti pri lastnem 
strokovnem delu; praktična uporaba 
znanja v praksi.

Predmetnospecifične kompetence za-
gotavljajo usposobljenost kandidata za 
kvalitetno strokovno svetovalno in sa-
mostojno delo na področju jezika in lite-
rature, ga pripravljajo za nadaljnjo stop-
njo študija in motivirajo za zmožnost 
samostojnega vseživljenjskega učenja. 
Predmetnospecifične kompetence so 
definirane na podlagi celotnega pro-
grama v učnih načrtih predmetov kot 
prenesljive/ključne spretnosti in drugi 
atributi, ki razvijajo dovolj specializiran 
profil diplomanta za opravljanje stro-
kovnih del s področja slovenistike in ga 
usposabljajo za osnovno interdiscipli-
narno strokovno delo. Kandidat si pridobi 
naslednje specifične kompetence: pozna-
vanje ter razumevanje zgodovine in raz-
voja slovenskega jezika in književnosti; 
poznavanje izjemne narečne členjenosti 
in njenega vpliva na standardni knjižni 
jezik; sposobnost soočanja sinhronih 
jezikovno-književnih pojavov z vidika 
zgodovinskega jezikovno-književnega 
razvoja; obvladovanje pravopisa in 
pravorečja slovenskega knjižnega jezika; 
obvladovanje in razumevanje morfem-
skih, oblikoslovno-skladenjskih katego-
rij in poznavanje skladenjsko-besedilne 
strukture jezika; razumevanje besedo-
tvornih, medleksemskih in frazeoloških 
razmerij v slovenskem jeziku z vidika 
novih teoretičnih pristopov v jeziko-
slovju; sposobnost samostojnega sleden-
ja aktualnim jezikovnim in književnim 
pojavom ter njihovo umeščanje v kon-
tekst že pridobljenega znanja; poznavan-
je starejših in modernih tokov slovenske 
literature na prelomu tisočletja; sposob-
nost javnega angažiranja pri spodbujanju 
višje pisne in bralne kulture; oblikovanje 

sposobnosti analitičnega in sintetičnega 
mišljenja; oblikovanje smisla za estetske 
in etične vrednote v stroki.

2. 2. 4 Horizontalna in vertikalna 
povezanost predmetov

Predmetnik je sestavljen iz obveznih in 
izbirnih modulov ter obveznih in izbirnih 
predmetov, ki so med seboj vertikalno in 
horizontalno povezani. V prvem in dru-
gem letniku so obvezni moduli in izbirni 
predmeti iz književnosti in jezika, v pe-
tem semestru si študent sestavi predmet-
nik iz izbirnega modula na književnosti 
in jeziku ter izbirnega slovanskega jezi-
ka, šesti semester sestavljajo obvezni 
predmet iz jezika, obvezni predmet iz 
književnosti ter izbirni diplomski semi-
nar iz jezika ali književnosti. 

V prvem semestru se obvezni jezikov-
ni modul z osnovami iz slovenistike 
(Pravopisje in pravorečje z osnovami 
slovenistike) tematsko povezuje z jezi-
kovnim izbirnim predmetom, ki študentu 
daje vpogled v osnove jezikovne zvrst-
nosti ali jezikovnega načrtovanja (Iz-
brana poglavja iz slovenskega jezika). 
Obvezni modul iz književnosti zajema 
vsebine iz svetovne književnosti in lite-
rarne teorije (Primerjalna književnost in 
literarna teorija), s čimer sta postavljena 
evropski kontekst in teoretska osnova za 
vsebine iz slovenske literarne zgodovine 
v višjih semestrih. 

V drugem semestru se obvezni modul 
iz književnosti (Starejša slovenska 
književnost in mladinska književnost), 
ki ponuja temeljne vsebine iz sloven-
ske mladinske književnosti in vpogled 
v začetke slovenske književnosti, hori-
zontalno povezuje z izbirnim predmetom 
iz književnosti, tako da lahko študent z 
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ustrezno izbiro predmeta poglobi vsebine 
iz mladinske, svetovne ali starejše slo-
venske književnosti (Izbrana poglavja iz 
slovenske in svetovne književnosti). Ob-
vezni jezikovni modul iz diahronije (Raz-
voj slovenskega jezika) uvede študenta v 
zgodovino slovenskega knjižnega jezi-
ka in ponudi osnove iz stare cerkvene 
slovanščine. 

V tretjem semestru zajema obvezni jezi-
kovni modul zaokrožene oblikoslovne 
in besedoslovne vsebine (Oblikoslovje 
in besedoslovje) in se vertikalno na-
vezuje na obvezni predmet iz skladnje 
v šestem semestru. Z izbiro jezikov-
nega predmeta se širi študentovo ve-
denje o knjižnojezikovni samobitnosti 
(Knjižnojezikovna samobitnost). Ob-
vezni modul iz književnosti (Obdobja 
in smeri v slovenski književnosti) za-
jema poglavja iz slovenske književnosti 
19. in 20. stoletja ter se po posameznih 
semestrih vertikalno povezuje z lite-
rarnozgodovinskimi izbirnimi predmeti 
ali predmeti v tematsko zaokroženih 
modulih. 

V četrtem semestru zajema obvezni 
modul iz književnosti izbrana poglavja 
iz slovenske književnosti 20. stoletja 
(Slovenska književnost 20. stoletja) in se 
vertikalno povezuje z obveznim predme-
tom iz slovenske književnosti v šestem 
semestru (Interpretacija izbranih del 
slovenske književnosti po letu 1950). Z 
izbirnim predmetom iz književnosti lah-
ko študent razširi in poglobi posamezne 
vsebine iz slovenske literarne vede, izbira 
lahko med predmeti, ki zajemajo slogov-
ni, interpretativni, vrstni, naratološki in 
literarnozgodovinski vidik preučevanja 
slovenske književnosti (Izbrana poglav-
ja iz slovenske književnosti). Obvezni 
modul iz jezika (Zgodovinska slovnica in 

dialektologija) poglablja vsebine iz dia-
hronije jezika in se vertikalno povezuje z 
obveznim modulom iz drugega semestra 
(Razvoj slovenskega jezika), na horizon-
talni ravni pa tudi z izbirnimi predmeti iz 
diahronije slovenskega jezika. 

V petem semestru študent izbere izbirni 
predmet iz lektorata slovanskega jezika 
in dva modula, enega od treh tematsko 
zaokroženih modulov iz književnosti 
(Slovenska pripovedna proza 20. stoletja, 
Morfološka struktura književnega dela, 
Književne zvrsti in žanri) in enega od 
treh iz jezika (Osnove pragmalingvistike, 
Osnove semantike, Osnove korpusne 
lingvistike). V obeh modulih študent 
širi in poglablja vsebine iz slovenskega 
jezika in literarne vede. Znanje enega od 
slovanskih jezikov, ki ga študent izbere 
iz ponujenih predmetov v okviru lekto-
rata slovanskega jezika, mu omogoči 
poglobljen vpogled v slavistično stro-
kovno literaturo ter dodatne možnosti 
pri izbiri teme in strokovne literature za 
diplomsko seminarsko nalogo iz jezika 
ali književnosti.

V šestem semestru študent opravi po 
en obvezni predmet iz književnosti in 
jezika in se odloči za diplomski seminar 
iz književnosti ali jezika. Študij zaključi 
tako, da opravi diplomski izpit ter v 
diplomskem seminarju predstavi in za-
govarja diplomsko seminarsko nalogo.

Z obveznimi moduli in predmeti daje 
predmetnik temeljna znanja iz jezika in 
književnosti. Izbirni predmeti in tematsko 
zaokroženi izbirni moduli iz književnosti 
in jezika omogočajo študentu širjenje in 
poglabljanje temeljnih jezikovnih ali lite-
rarnovednih vsebin iz obveznih modu-
lov, obenem pa mu s premišljeno izbiro 
od prvega letnika naprej omogočajo bolj 
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poglobljen študij tistih predmetnih vse-
bin, ki jih bo izbral za temo diplomske 
seminarske naloge.
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Prenovljena slovenistika na Fakulteti za humanistične študije 
Univerze na Primorskem 

Slovenistiko na Univerzi na Primorskem, 
kot tudi večino ostalih znanstvenih in 
strokovnih področij, pomembno zazna-
muje problematika neposrednega okolja 
kulturnega in jezikovnega stika. Istočasno 
so zanjo značilni sodobni pristopi, ki na 
jezik in književnost gledajo celostno, kot 
na součinkovanje družbenih in kulturnih 
ter v tem okviru jezikovno-literarnih potez 
neke skupnosti. Na osnovi takih izhodišč 
se je oblikoval že prvi dodiplomski uni-
verzitetni študijski program Slovenistika 
na Fakulteti za humanistične študije Uni-
verze na Primorskem (v nadaljevanju 
UP FHŠ), prav tako pa tudi prenovljeni 
3-letni univerzitetni program Slovenisti-
ka 1. stopnje, ki se je začel prvič izvajati 
v študijskem letu 2007/2008. 

Fakulteta za humanistične študije Ko-
per, ki je bila ustanovljena septembra 
2000, prve študente pa je vpisala v letu 
2001/2002, je imela že od samega 
začetka uveden kreditno-točkovni 

sistem, prav tako pa tudi nekatere druge 
elemente, ki so danes sestavni del t. i. 
bolonjskih študijskih programov (npr. 
širok nabor izbirnih predmetov, interdis-
ciplinarnost, velik obseg samostojnega 
raziskovalnega dela, tutorski sistem). 
Zaradi opisane sodobne narave študij-
skih programov je UP FHŠ v organizacij-
skem smislu laže in hitreje uresničila 
prenovo študijskih programov v skladu 
z bolonjskimi smernicami, in tako kot 
prva fakulteta na področju humanistike 
v Sloveniji v študijskem letu 2007/2008 
razpisala vse prenovljene študijske pro-
grame 1. stopnje (Slovenistika, Italijani-
stika, Zgodovina, Geografija, Filozo-
fija, Kulturni študiji in antropologija, 
Dediščina; v letu 2008/2009 bodo raz-
pisani tudi Medijski študiji). Poleg tega 
je zaradi svojih preteklih izkušenj s 
kreditnim sistemom lahko ohranila pes-
tro izbiro vsebin, ki dopušča oblikovanje 
osebnega, študentovim interesom pri-
lagojenega, programa študija.
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Tako nekatere posebnosti že prvega, pa 
tudi prenovljenega študijskega programa 
koprske slovenistike izhajajo iz značilnosti 
sistema študija in usmeritev Fakultete za 
humanistične študije in kažejo na sodoben 
pristop k študiju, kot npr.:
– kreditni sistem in z njim povezana iz-
birnost (ob temeljnih, obveznih vsebinah 
študentje izbirajo med izbirnimi predmeti 
slovenistične stroke in izbirnimi predme-
ti drugih strok), intedisciplinarnost, saj je 
program v okviru izbirnih vsebin drugih 
strok povezan z drugimi humanističnimi 
študijskimi programi (kulturnimi študiji 
in antropologijo, geografijo kontakt-
nih prostorov, zgodovino, filozofijo, 
dediščino idr.), slovenistični predmeti 
pa na podoben način dopolnjujejo druge 
humanistične programe, vpogled v jezi-
kovne, literarne in druge kulturološke 
posebnosti prostora kulturnega stika med 
Alpami in Jadranom, vključenost profe-
sorjev iz drugih slovenskih visokošolskih 
in raziskovalnih središč in sosednjih 
držav (Italije, Avstrije) ter redna gosto-
vanja predavateljev iz Slovenije in tujine 
(samo v zadnjem letu smo koprski slo-
venisti podpisali bilateralne sporazume 
z univerzami v Trstu, Padovi, Bruslju, 
Antwerpnu, Amsterdamu, Madridu in 
Lancastru), poudarek na neprestanem in 
neposrednem stiku vseh visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev s študenti,
– vključenost študentov v aktivno (teden-
sko) seminarsko in raziskovalno delo, s 
sprotnimi obveznostmi, modula v 4. let-
niku starega programa – študentje izbi-
rajo med jezikovnim in literarnim modu-
lom – sta se preoblikovala v modula 2. 
stopnje. 
Oba študijska programa slovenistike, 
stari in prenovljeni, sta zasnovana so-
dobno tudi z vidika slovenistične in širše 
jezikoslovne stroke, saj se študentje naj-
prej seznanijo s temeljnimi razsežnostmi 

sodobne slovenske jezikovne situacije 
in z njenim zgodovinskim ozadjem, z 
bistvenimi teoretičnimi jezikovnimi in 
književnimi spoznanji, pridobijo os-
nove za oblikovanje jezikovnega pogle-
da na svet, ki zmore kritično vrednotiti 
posamezne pojave v jezikovni in širše 
družbeni stvarnosti, usvojijo literarnoved-
ni instrumentarij za branje in proučevanje 
literature, spoznajo mesto jezikoslovja 
ter literature in literarne vede v okviru 
humanistike (pa tudi družboslovja) in se 
tako usposobijo za kasnejši poglobljeni, 
odprti in kritični študij slovenističnih in 
širše jezikoslovnih področij. Študentje 
pridobijo splošno slovenistično izobraz-
bo, in sicer: 
– strokovno poglobljeni vpogled v pre-
tekli in sodobni razvoj ter stanje slo-
venskega jezika, ob ustreznem pozna-
vanju jezikoslovnih teorij 20. stoletja 
in soočanju slovenskega jezika s slo-
vanskimi, romanskimi in germanskimi 
jezi-kovnimi pojavi; 
– pregled slovenske književnosti v 
nje-nem razvoju od začetkov do nepo-
sredne sodobnosti, ob ustreznem poz-
navanju svetovne književnosti in lite-
rarne teorije;
– razumevanje jezikovnih, literarnih 
in drugih kulturoloških posebnosti slo-
venskih obmejnih področij, s poseb-
nim poudarkom na prostoru kulturnega 
stika med Alpami in Jadranom; 
– poznavanje nekaterih ključnih ele-
mentov slovenske kulture z zgodovin-
skih, geografskih in antropoloških oz. 
kulturoloških vidikov;
– poleg tega pa še specialna znanja 
z nekaterih področij uporabnega 
jezikoslovja (leksikologija in lek-
sikografija) ter sodobne jezikovne 
tehnologije, lektoriranje, prevajanje, 
slovenščina kot drugi/tuji jezik) in 
poglobljeni pogled v različne tipe dis-
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kurza z jezikovnega in književnega 
gledišča (jezik oglaševanja, jezik 
v turizmu, mladinska književnost, 
sodobna dramatika in gledališče, 
žanrskost slovenske literature, slo-
venske književnice 20. stoletja idr.) 
(povzeto po Mikolič 2005). 

Teh izbirnih vsebin prenovljeni pro-
gram ponuja še več in s tako široko 
paleto jezikoslovnih in literarnih pred-
metov še laže dosegamo cilj obeh 
programov slovenistike, tj. oblikovati 
sloveniste s širokim humanističnim 
in družboslovnim znanjem, ki bodo 
pripomogli h kritičnemu vrednotenju 
slovenskega jezika, književnosti, kul-
ture in družbene stvarnosti nasploh, 
tako v nacionalnih kot v internacional-
nih okvirih. 

Kar zadeva jezikoslovni del predmetov 
so ti orientirani predvsem v interdisci-
plinarna področja jezikoslovja in v t. i. 
uporabne jezikoslovne vede (poleg re-
torike in argumentacije in več predme-
tov s področja pragmatike še kontaktno 
jezikoslovje, geolingvistika, kogni-
tivno jezikoslovje, semiotika, kritična 
analiza diskurza, antropološko jeziko-
slovje in jezikoslovna antropologija, 
če jih naštejemo le nekaj; celoten 
predmetnik 1. stopnje podajava v Do-
datku), zaradi česar postaja Oddelek 
za slovenistiko na UP FHŠ središče 
za študij(e) na področju sociolingvis-
tike in diskurzivnih študijev v širšem 
smislu ter na področjih pragmatike 
in retorike z argumentacijo, to pa so 
vsekakor področja, ki so bila do sedaj 
na študijih slovenistike premalo za-
stopana. Ta usmeritev je izrazita tudi v 
nanovo oblikovanem študijskem pro-
gramu Slovenistika 3. stopnje, ki je 
trenutno v postopku akreditacije.

Očitno je torej, da smo snovalci pre-
novljenega študijskega programa pro-
ces prenove izkoristili predvsem za 
nekatere temeljne vsebinske dopolnitve 
programa na 1. stopnji (med literar-
novednimi predmeti študentom tako zdaj 
ponujamo tudi Fenomenologijo branja 
in Digitalna besedila), prav tako pa smo 
se intenzivno posvetili oblikovanju po-
diplomskega programa 3. stopnje, glede 
na to, da slovenistični doktorski študij 
pred tem na UP FHŠ še ni bil razvit. 
Hkrati s tem je tekel tudi razmislek o 
oblikovanju pedagoške in nepedagoške 
smeri ter o usmeritvah na nekatera 
specifična področja (kot npr. uprizorit-
vene študije in kreativno pisanje) na 2. 
stopnji, s čimer se bo pomembno dopol-
nila ponudba slovenističnih in interdisci-
plinarnih študijskih programov. Glede na 
to, da je tudi na nacionalni ravni usklaje-
vanje glede obsega in oblike pedagoških 
študijskih programov teklo počasneje, 
kakor smo pričakovali (sedaj pa se v ok-
viru Univerze na Primorskem, glede ob-
likovanja teh programov, dogovarjamo 
o sodelovanju s Pedagoško fakulteto), 
le-teh še nismo dokončno oblikovali. Pač 
pa je v postopku akreditacije že študijski 
program 2. stopnje Uprizoritvene študije 
in kreativno pisanje, ki predstavlja prvi 
umetniški program na UP FHŠ.

Bolonjska prenova, ob upoštevanju 
ustreznih vstopnih pogojev, omogoča 
precejšnjo prehodnost med različnimi 
programi, kar omogoča, da bodo 
diplomanti različnih slovenističnih 
progra-mov lahko strokovno trdno in 
samozavestno – na različnih družbenih 
področjih (ne zgolj na pedagoškem!) 
– soustvarjali kakovostnejšo in 
prijaznejšo slovensko družbeno real-
nost, ki se bo zmogla uveljavljati in bo 
tudi mednarodno prepoznavna. 
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Dodatek

Predmetnik 1. stopnje Oddelka za 
slovenistiko UP FHŠ 
1. stopnja

Obvezni predmeti

1. letnik
Slovenski jezik v družbi
Uvod v jezikoslovje
Retorika in argumentacija
Jezik znanstvenih besedil
Temelji študija književnosti
Od prvih zapisov do konca stoletja luči in 
razuma (starejša slovenska književnost)
Tuji jezik 1 – Angleščina 1
Metodologija in epistemologija raziskovan-
ja z informatiko

2. letnik
Pomenoslovje in skladnja
Besedilo in diskurz
Literarna teorija
Svetovna književnost od začetkov do rene-
sanse
Slovenska književnost med romantiko in 
novo romantiko
Tuji jezik 1 – Angleščina 2
Študijska praksa

3. letnik
Oblikoslovje in glasoslovje
Sociolingvistika in pragmatika

Zgodovina slovenskega jezika
Slovenska književnost od ekspresionizma do 
sodobnosti
Svetovna književnost od renesanse do 
sodobnosti
Tuji jezik 1 – Angleščina 3
Diplomsko delo

Notranjeizbirni predmeti stroke (2. in 3. 
letnik)
Dialektologija
Korpusno jezikoslovje
Oglaševalski diskurz
Turistični diskurz
Filozofija jezika
Jezikoslovni vidiki prevajanja
Lektoriranje
Literarna pragmatika
Lingvistična geografija
Frazeologija
Kognitivno jezikoslovje
Psiho-, sociolingvistični in didaktični vidiki 
slovenščine kot J2 in TJ
Književni stiki v prostoru med Alpami in 
Jadranom
Žanrskost slovenske književnosti
Književnost v medkulturnem položaju
Komunikacijski pristop h književnosti
Mladinska književnost
Slovstvena folklora kot umetnost govorje-
nega jezika
Digitalna besedila
Fenomenologija branja
Ženske v literaturi
Etnične in manjšinske pisave
Sodobna dramatika in gledališče
Kreativno pisanje
Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik 1-4
Hrvaški jezik 1-2
Poljski jezik 1-2
Ruski jezik 1-2
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Univerza v Novi Gorici: bolonjska prenova najmlajše 
slovenistike v Sloveniji

1 Zasnova študija slovenistike na 
Goriškem: univerzitetni študijski 
program Slovenstika na Šoli 
za slovenske študije Stanislava 
Škrabca takratne Politehnike v 
Novi Gorici

Štiriletni univerzitetni študijski pro-
gram Slovenistika je na takratni 
novogoriški Politehniki v okviru 
Šole za slovenske študije Stanislava 
Škrabca zaživel v študijskem letu 
2004/2005, ko se je nanj vpisala prva 
generacija študentov. Vsebinske smer-
nice študijskega programa1 je leta 
2002 začrtala skupina strokovnjakov 
pod vodstvom dr. Zoltana Jana v sode-
lovanju z akad. prof. dr. Matjažem 
Kmeclom in znanstvenim svetnikom 
dr. Brankom Marušičem. Zasnova pro-
grama je v izhodišču temeljila na: 
– oceni pomena slovenističnih ved pri 
uresničevanju slovenskih nacionalnih 
in državnih interesov na zahodnem 
obrobju slovenskega nacionalnega 
prostora;
– analizi stanja in razvojnih 
potreb na slovenskih visokošolskih 
izobraževalnih ustanovah in znanst-
venih inštitutih, kjer so se razvijale 
slovenistična in humanistične vede;
– analizi kadrovskih potencialov za 
realizacijo programa na Goriškem in 
v širši primorski regiji in na podlagi 
raziskave potreb, namer in študijskih 
interesov med srednješolci in poten-
cialnimi študenti.

Posebna pozornost na teh izhodiščih 

1Jan, Zoltan idr., 2002: Slovenistika. Predlog univerzi-
tetnega dodiplomskega študijskega programa. Nova 
Gorica: Založba Politehnike Nova Gorica.

oblikovanega programa je bila namen-
jena vsebinam, ki naj bi bile specifične 
za študij slovenistike na Goriškem. V 
prvi vrsti je šlo za področja, povezana 
s posebnostmi obrobja slovenskega na-
cionalnega prostora, kjer se srečujejo 
kulturna izročila sosednjih narodov, 
ki pripadajo neslovanskemu svetu. 
Izpostavljena je bila možnost razis-
kovanja interferenc med različnimi 
jeziki in literaturami ter regionalnih 
posebnosti, ki s strukturo in pomenom 
posegajo v vprašanja sodobnih globa-
lizacijskih pojavov na eni strani in v 
ohranjanje izvirne identitete na drugi. 
Ob specifičnih vsebinah je bila potreba 
po študiju slovenistike na Goriškem 
dodatno utemeljena s tradicijo, ki izka-
zuje kontinuiteto razvoja srednjega in 
visokega šolstva že od 17. stoletja dalje, 
ter kot odgovor na pospešeno ustanav-
ljanje univerzitetnih in visokošolskih 
središč ob slovenski zahodni državni 
meji na italijanski strani, ki jih je takrat 
obiskovalo okrog 2500 študentov, med 
njimi številni Slovenci iz Italije in tudi 
iz Slovenije. Program je bil zasnovan 
na potrebnem številu kreditnih točk, s 
čimer je bilo omogočeno vključevanje 
v kreditni sistem študija na drugih 
visokošolskih zavodih v Sloveniji in 
tujini ter začrtana izhodišča za prehod 
na bolonjski sistem kreditnega vredno-
tenja.

2 Dopolnitve obstoječega 4-letnega 
študijskega programa in priprava 
na bolonjsko prenovo

Že ob koncu študijskega leta 
2004/2005 se je na podlagi izkušenj in 
analiz študijskih vsebin, izobrazbene, 
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starostne in regijske pripadnosti v prvi 
letnik vpisanih študentov kot tudi na-
daljnjih zaposlitvenih in študijskih in-
teresov pokazala potreba po nadgraditvi 
obstoječega 4-letnega študijskega pro-
grama z uvajanjem aktualnih in hkrati 
v slovenistiki manj zastopanih področij 
in metodoloških pristopov. Nadgrad-
nja študijskega programa je predvidela 
uravnoteženost jezikoslovnih in lite-
rarnih vsebin in uvedbo večje izbirnosti 
tako med jezikovnimi in literarnimi 
kot tudi interdisciplinarnimi temami, 
npr. splošno jezikoslovje, semiotiko 
in filozofijo jezika, kulturno zgodovi-
no, likovno in glasbeno umetnost; 
računalništvo, jezikovne tehnologije 
itd. Priprave na bolonjsko prenovo in 
analiza zaposlitvenih možnosti z jasno 
izraženimi kompetencami pa so usme-
rile nadgradnjo študijskega programa 
v uvajanje izbirnih predmetov, ki pou-
darjajo praktična in strokovna znanja, 
kot je denimo lektoriranje in obliko-
vanje besedil, jezikovno svetovanje, 
statistične metode ipd. Poseben pou-
darek je bil že na tej stopnji namenjen 
učenju tujih jezikov.

Pri postopni prenovi programa, ki se je 
začela leta 2005 in se intenzivno na-
daljevala leta 2006, so bili upoštevani 
predvsem naslednji vidiki:
(1)   pedagoško-didaktični;
(2)   znanstveno-raziskovalni;
(3)   strokovno-zaposlitveni.

K točki (1) je bila izvedena primer-
java s sorodnimi študijskimi pro-
grami v Sloveniji in tujini.2 Postalo 

2 Ker študija slovenščine na slovenskih univerzah zara-
di očitnih razlogov ne moremo primerjati s katerimkoli 
študijem slovenščine izven meja Slovenije, smo skupne 
točke ter ideje za nadaljnji razvoj iskali pri dodiplom-
skih študijih domačega jezika in literature v različnih 
evropskih državah. Konkretni študiji, ki smo si jih po-

je namreč jasno, da mora program 
na eni strani omogočiti pridobitev 
temeljnih slovenističnih znanj, ki 
jih predvideva primerljivost v ok-
viru po končanem študiju pridoblje-
nega naziva diplomirani/a slovenist/
ka, hkrati pa je postalo tudi jasno, da 
mora izkazovati določene specifične 
usmeritve, po katerih se bo razli-
koval od že obstoječih univerzitetnih 
slovenističnih programov in bil tako 
dovolj zanimiv za študijsko populaci-
jo iz celotnega območja Slovenije in 
zamejstva. Zlasti zadnje je bilo v kon-
tekstu aktualnih jezikoslovnih smeri 
in pristopov podkrepljeno z idejo, da 
se študentom že med študijem ali po 
njem ponudi možnost vključevanja v 
širši evropski izobraževalni prostor, 
hkrati pa se je izkazalo, da noben od 
obstoječih študijev slovenskega jezi-
ka na univerzitetni ravni ne izhaja iz 
metodologije splošnega jezikoslovja v 
smislu tvorbeno-pretvorbene slovnice, 
in da so nekatera v svetu sicer že nekaj 
časa aktualna področja, kot sta deni-
mo računalniško in korpusno jeziko-
slovje, slabo ali sploh nezastopana. 
Da bi postopoma dosegli čim večje 
vključevanje študentov v evropske 
jezikoslovne študije in na ta način 
omogočili kontinuirano spremljanje in 
aktivno vključevanje slovenistike v ak-
tualna jezikoslovna, literarnozgodovin-
ska in teoretska dognanja, predvsem pa 
da bi študente spodbudili za nadaljnje 
raziskovalno delo, je bila posebna po-
zornost namenjena možnosti učenja 
in izpopolnjevanja tujih jezikov, in 
sicer v prvi vrsti angleščine, zaradi 

bliže ogledali, so dodiplomski študij angleškega jezika 
in literature na Univerzi v Essexu, dodiplomski študij 
jezika in literature na Univerzi v Trstu ter dodiplomski 
študij češkega jezika in literature na Masarykovi univer-
zi v Brnu. 
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specifičnosti geografskega prostora, 
v katerega je umeščen študij, pa tudi 
romanskih jezikov (italijanščine, 
španščine in francoščine). 

K točki (2) so bile evidentirane 
tiste študijske vsebine, ki so (bile) 
v Sloveniji prepoznane kot defici-
tarne z znanstveno-raziskovalnega 
vidika, so pa drugod v Evropi in 
v svetu že uveljavljene: sem je 
mogoče šteti že omenjeno tvor-
beno slovnico ter računalniško 
in korpusno jezikoslovje. Uved-
ba jezikovnotehnoloških vse-
bin, korpusnega jezikoslovja in 
splošnoračunalniškega znanja je bila 
med drugim podprta tudi z nara-
voslovnim okoljem goriške Politehnike.

K točki (3) sta bili izvedeni dve an-
keti, ena med študenti, druga med 
potencialnimi delodajalci v regiji. 
Na podlagi teh dveh anket je nastala 
ocena želja in realnih možnosti za za-
poslovanje diplomantov na Goriškem 
in v širši primorski regiji. Iz obeh 
vprašalnikov je izšla potreba po 
kadru s temeljitim splošnim, a hkrati 
tudi dobrim specifičnim strokovnim 
znanjem na področju poslovnega 
komuniciranja, oblikovanja in lekto-
riranja zlasti strokovnih in javnemu 
komuniciranju namenjenih besedil, 
jezikovnega svetovanja, prevajanja, 
organizacijskega dela na področju 
kulture in turizma, v šolstvu, lokalni 
upravi itd. Nekateri izmed omenjenih 
vidikov so bili v določeni meri že 
vključeni v prvotni 4-letni študijski 
program slovenistike, ob prenovi 
pa jih je bilo treba le še potencirati 
oziroma prestrukturirati (npr. študij 
slovenske književnosti v zamejstvu in 
zdomstvu, študij furlanskega jezika, 
književnosti in kulture s poudarkom 

na sociolingvističnih in ekonomskih 
vsebinah, oblikovanje in lektoriranje 
besedil, poslovno komuniciranje, 
računalništvo s poudarkom na ure-
jevalnikih besedila, uporabi elektron-
skih slovarjev in interneta ter splošna 
umetnostno- in kulturnozgodovinska 
razgledanost).

3 Prenova 4-letnega študijskega 
programa Slovenistika na Fakulteti 
za humanistiko Univerze v Novi 
Gorici

3.1 Dodiplomski (I.-stopenjski) 
študij slovenistike

Prenova 4-letnega študijskega pro-
grama slovenistike v Novi Gorici po 
načelih Bolonjske deklaracije je bila 
končana v študijskem letu 2005/2006. 
V tem času (2004) je nekdanja Po-
litehnika pridobila status 4. slovenske 
univerze, tri leta kasneje pa se je – ob 
uvedbi novih bolonjskih študijskih 
programov (poleg prvostopenjskih 
Slovenistika in Kulturna zgodovina 
še mednarodni magistrski študijski 
program Migracije in medkulturni 
odnosi3) – Šola za slovenske študije 
Stanislava Škrabca preimenovala v 
Fakulteto za humanistiko. Prenovljen 
slovenistični študij je sledil načelu 
3+2, pri čemer je prva stopnja (3-letni 
študij) ohranila tradicionalno literar-
no-jezikoslovno zasnovo, druga stop-
nja (2-letni študij) pa se je razcepila 
na dve samostojni smeri, literarno in 
jezikoslovno, ki vključujeta vsaka po 
dva modula oz. sklopa izbirnih pred-
metov. Doslej je bila akreditirana 
1. stopnja programa, od 2. stopnje pa 
smer Jezikoslovne vede, medtem ko 

3 Podrobneje o obeh študijskih programih na: <http://
www.p-ng.si/si/studijski-programi/>.
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je smer Literarne vede še v postopku 
priprave. Oba akreditirana programa 
sta se začela izvajati v študijskem letu 
2007/2008.

Prenovljeni dodiplomski program je 
zasnovan tako, da izhaja iz temeljev 
slovenistične stroke in jih razvija v spe-
cializiran študij posameznih jezikovnih 
smeri in literarnih pojavov na drugi 
stopnji. Nadalje predvideva možnost 
dograjevanja obstoječe strukture z 
novimi vsebinami, predvsem na ravni 
izbirnih predmetov ter z dopolnjevan-
jem znanj z drugimi humanističnimi in 
praktično-strokovnimi vsebinami. 

  
     
     

* Program je v pripravi.

Prenovljeni bolonjski dodiplomski 
študijski program ponuja študentom v 
1. letniku z razmeroma uravnoteženim 
naborom jezikoslovnih in literar-
nozgodovinskih predmetov temeljna 
znanja s področja slovenskega jezika 
in literature, medtem ko so praktična 
znanja zastopana s predmetoma Os-
nove računalništva in Pisanje zvrst-
nih besedil. Obvezna izbirnost je v 1. 
letniku omejena na izbor lektorata tu-
jega jezika, pri čemer se lahko študenti 
odločajo med angleščino, nemščino, 
italijanščino, španščino in francoščino. 
V 2. letniku je predvidena nadgrad-
nja temeljnih jezikoslovnih (Slovenski 

jezik 2) in literarnih vsebin (Slovenska 
književnost 2 in Svetovna književnost 
2), hkrati pa nabor splošno izbirnih 
predmetov omogoča premik bodisi k 
bolj jezikoslovnim (Dialektologija, 
Frazeologija, Zgodovina slovenskega 
jezika, Jezikovnosvetovalni seminar 
itd.) bodisi k bolj literarnozgodovin-
skim oz. literarnoteoretičnim temam 
(Literatura in druge umetnostne zvrsti, 
Uvod v literarno interpretacijo, Iz-
brana poglavja iz starejše, novejše 
ali svetovne književnosti). V okviru 
splošne izbirnosti lahko študenti izbi-
rajo tudi med predmeti, ki se nanašajo 
na splošnohumanistične (ne strogo 
jezikoslovne ali literarne) vsebine, kot 
so Semiotika in teorija simbolov, Slo-
venska uprizoritvena umetnost ter Iz-
brana poglavja iz kulturne zgodovine. 
Obvezna izbirnost je v 2. letniku 
omejena na nadaljevanje lektorata tu-
jega jezika. Predmeti Slovenski jezik 
3, Slovenska književnost 3 ter Litera-
tura na stičišču predstavljajo nadgrad-
njo temeljnih slovenističnih znanj v 3. 
letniku. Pri splošno izbirnih predmetih, 
ki nadgrajujejo začrtano jezikoslovno 
ali literarno usmeritev, lahko študenti 
izberejo predmete iz skupnega nabora 
izbirnih predmetov, pri čemer so neka-
teri med njimi namenjeni v prvi vrsti 
študentom 3. letnika, npr. Metodologija 
literarnega raziskovanja, ki predstavlja 
izhodišče za nadaljevanje študija na II. 
stopnji – smer Literarne vede. Izdelavi 
diplomskega dela je namenjenih 12 
kreditnih točk. 

Tabela 1: Predmetnik 3-letnega dodiplom-
skega študijskega programa Slovenistika 

na FH UNG
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1. letnik
Obvezni predmeti Ure ETCS
Osnove računalništva 60 3
Pisanje zvrstnih besedil 60 3
Pregled svetovne književnosti I 90 8
Slovenska književnost I 120 12
Slovenski jezik I 120 12
Splošno jezikoslovje 60 6
Uvod v študij književnosti z literarno teorijo 90 8
Lektorat tujega jezika I 120 8

720 60
2. letnik
Obvezni predmeti Ure ETCS
Slovenska književnost II 120 12
Slovenski jezik II 120 12
Svetovna književnost II 60 6
Sociolingvistika 60 6
Lektorat tujega jezika II 120 8
izbirni predmet x 4 4 x 60 = 240 4 x 4 = 16

720 60
3. letnik
obvezni predmeti Ure ETCS
Diplomsko delo 12
Jezikovne tehnologije 60 4
Literatura na stičišču 60 6
Slovenska književnost III 90 9
Slovenski jezik III 90 9
izbirni predmet x 5 5 x 60 = 300 5 x 4 = 20

600 60

Splošni izbirni predmeti Ure ETCS
Izbrana poglavja iz kulturne zgodovine 60 4
Dialektologija 60 4
Frazeologija 60 4
Literatura in druge umetnostne zvrsti 60 4
Semiotika in teorija simbolov 60 4
Slovenska uprizoritvena umetnost 60 4
Uvod v literarno interpretacijo 60 4
Zgodovina slovenskega jezika 60 4
Izbrana poglavja iz jezikoslovja 60 4
Izbrana poglavja iz novejše slovenske književnosti 60 4
Izbrana poglavja iz starejše slovenske književnosti 60 4
Izbrana poglavja iz svetovne književnosti 60 4
Jezikovnosvetovalni seminar 60 4
Metodologija literarnega raziskovanja 60 4
Psiholingvistika 60 4
Statistične metode 60 4
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3.2 Magistrski študijski program II. 
stopnje: Slovenistika – smer 
Jezikoslovne vede

S preoblikovanjem obstoječega 4-let-
nega dodiplomskega študijskega pro-
grama Slovenistika po načelu 3+2 se 
študentom Fakultete za humanistiko 
v študijskem letu 2007/2008 odpira 
možnost nadaljevanja študija jeziko-
slovnih ved na drugi stopnji, kar 
omogoča pridobitev naziva magister 
oz. magistrica jezikoslovja. Gre za 
dvoletni magistrski študijski program, 
s katerim študenti temeljno jezikoslov-
no znanje, pridobljeno na 1. stopnji, po-
globijo in hkrati nadgradijo, pri čemer 
lahko izbirajo med dvema moduloma: 
jezikoslovnim in komunikacijskim. 
Na ta način zasnovan drugostopenjski 
študij sledi ideji postopne nadgradnje 
temeljnih znanj z možnostjo usmeritve 
v bodisi bolj jezikoslovnoteoretične 
bodisi bolj humanistične vsebine. 
Obvezni predmeti naj bi študente 
seznanili z osnovami jedrnih jeziko-
slovnih vsebin, katerih poznavanje 
je izhodišče za vsa nadaljnje jeziko-
slovne analize. Izbirni predmeti so v 
jezikoslovnem modulu usmerjeni v 
strukturnoteoretične vsebine in njihove 
aplikacije na področju jezikoslovja 
(npr. psiholingvistika, nevrolingvis-
tika, korpusno jezikoslovje itd.). Na 
drugi strani obsega komunikacijski 
modul študij komunikacijskih pro-
cesov, in sicer v okviru Semiotike, 
Teorije komunikacije, Pragmatike in 
Analize diskurzov. Poglavitni namen 
je bil uvesti tako v jezikoslovni kot v 
nastajajoči literarni magistrski študij 
mednarodno uveljavljene metodologi-
je, ki omogočajo sledenje sodobnim 
znanstvenim in aplikativnim tokovom. 
Ker želimo študentom omogočiti na-
daljevanje študija kot tudi iskanje za-

poslitve v tujini, se zdi nadgrajevanje 
slovenističnega jezikoslovja z magis-
terijem (splošnega) jezikoslovja smisel-
no. Predvsem pri oblikovanju jeziko-
slovnega modula smo se zato zgledovali 
po magistrskih študijih jezikoslovja na 
University College v Londonu, na Uni-
verzi v Torontu, Kalifornijski univerzi v 
Santa Cruzu, Univerzi v Tromsoeju ter 
na Univerzi v Sieni.

V 1. letniku študenti v okviru obveznih 
predmetov poglobijo znanje fonetike 
in fonologije, skladnje ter semantike 
v skupnem obsegu 18 kreditnih točk, 
v okviru izbranega jezikoslovnega 
modula pa se lahko usmerijo v anali-
zo manj znanih jezikov in jezikovnih 
vzorcev, v besediloslovje, historično 
jezikoslovje, korpusno jezikoslovje, 
morfonologijo, nevrolingvistiko, psi-
holingvistiko ter na področje skladnje 
in leksikalne gramatike. T. i. komu-
nikacijski modul ponuja študentom 
možnost izbire med pragmatičnimi 
in filozofskimi vsebinami, kot je 
antropološka lingvistika, pragmatika 
in analiza diskurzov, sociolingvis-
tika, retorika, semiotika, teorija novih 
medijev in komunikacije na sploh. 
Poleg obveznih in izbirnih predmetov 
mora študent že v 1. letniku opraviti 
individualno raziskovalno delo, ki je 
ovrednoteno s 15 kreditnimi točkami.

V 2. letniku poleg obveznega indivi-
dualnega raziskovalnega dela in ma-
gistrske naloge v skupnem obsegu 36 
kreditnih točk študent izbere še dva 
izbirna predmeta iz izbranega modula 
in en predmet iz drugega modula, kar 
skupaj znese 18 kreditnih točk. Šest 
kreditnih točk je predvidenih za izbor 
predmeta iz kateregakoli študijskega 
programa II. stopnje.
Drugostopenjski program slovenisti-
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ka – smer literarne vede bo predvido-
ma prav tako vključeval tri obvezne 
predmete v 1. letniku ter obvezno 
Individualno raziskovalno delo v 1. 
in v 2. letniku, izbirni predmeti pa 
bodo zbrani v dveh modulih, od ka-
terih bo eden namenjen preučevanju 
slovenske književnosti v stiku, drugi 
pa preučevanju »manjših« oz. manj 
znanih evropskih književnosti.

V okviru študijskega programa dru-
ge stopnje, ki smo ga začeli izva-
jati v letošnjem šolskem letu, smo 
se za sodelovanje dogovorili z neka-
terimi uveljavljenimi tujimi stro-
kovnjaki, predvsem z namenom, 
da študentom predstavimo možnost 
drugačnih pogledov na jezikoslovje 
in književnost. V letošnjem šolskem 
letu sta tako na FH gostovala prof. dr. 
Peter Ludlow z Univerze v Torontu 
in prof. dr. Marina Sbisa' z Univerze 
v Trstu, v prihodnje pa načrtujemo 
cikluse predavanj dr. Penke Stateve 
z Univerze v Tuebingenu, dr. Berit 
Gerkhe z Univerze v Barceloni ter 
prof. dr. Željka Boškovića z Univerze 
v Connecticutu. Trajnejše sodelovan-
je smo vzpostavili z jezikoslovci iz 
Trsta, Giuseppejem Longobardijem, 
profesorjem splošne lingvistike na 
Univerzi v Trstu, in Carlom Semen-

zo, nevrolingvistom z Medicinske 
fakultete Univerze v Padovi.

V okviru prvostopenjskega študija 
smo na Fakulteti za humanistiko skle-
nili nekaj pogodb za študentske in 
učiteljske izmenjave v okviru progra-
ma Erasmus, obenem smo podpisniki 
pogodbe o sodelovanju z Univerzo 
v Varšavi, Univerzo La Sapienza v 
Rimu ter z Masarykovo Univerzo v 
Brnu. V okviru študijskega programa 
druge stopnje se dogovarjamo o sode-
lovanju z Univerzo v Benetkah, Uni-
verzo Bicocca v Milanu, Univerzo 
Baskovske dežele v Vitorii-Gasteizu, 
Avtonomno univerzo v Barceloni, 
univerzitetnim kolidžem v Londonu, 
Univerzo v Potsdamu, Humbold-
tovo univerzo v Berlinu, Univerzo v 
Leidnu, Univerzo na Cipru ter z Uni-
verzo v Tromseju na Norveškem. Naš 
cilj je, omogočiti vsakemu študentu, 
da preživi v tujini vsaj en semester.

Polona Gantar1, Matejka Grgič2 in 
Franc Marušič3 
Fakulteta za humanistiko 
Univerza v Novi Gorici
1apolonija.gantar@guest.arnes.si 
2matejka.grgic@p-ng.si
3franc.marusic@p-ng.si

(Slovenistično) jezikoslovje na Fakulteti za družbene vede UL

Fakulteta za družbene vede je v okviru 
Univerze v Ljubljani ena izmed treh 
fakultet (če odštejemo matično slo-
venistiko na filozofski in slovenistične 
predmete na pedagoški fakulteti v 
Ljubljani), kjer študenti ob strokovno-
znanstvenih vsebinah nadgrajujejo tudi 
obvladovanje materinščine za poklicne 
in strokov-no-znanstvene potrebe. Tako 

različne jezikoslovne vsebine, povezane 
s sloven-skim (strokovnim) jezikom, 
poslušajo le še na Fakulteti za upravo ter 
Akademiji za gledališče, radio, film in 
televizijo. V štirih desetletjih je iz sprva 
preglednega predmeta Slovenski knjižni 
jezik zrasla skupina jezikoslovno-
stilističnih predmetov, specializiranih 
za potrebe novinarstva, publicistike 
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in (tržne) komunikologije, pridružuje 
pa se jim še en predmet, osredotočen 
na vojaški strokovni jezik, tako da se 
danes na Fakulteti za družbene vede 
slovenistične vsebine predavajo na treh 
katedrah: najobširneje na Katedri za 
novinarstvo ter s po enim predmetom 
na Katedri za obramboslovje in Ka-
tedri za tržno komuniciranje in odnose 
z javnostmi. 

1 Katedra za novinarstvo je od svoje-
ga začetka razumela, da je jezik os-
novno novinarjevo orodje. Leta 1977 
je svojo predavateljsko pot na tej ka-
tedri začel Tomo Korošec, specialist 
za novinarsko stilistiko. Tega leta je za 
študente novinarstva na tedanji FSPN 
uvedel predmet Časopisna stilistika in 
posebej Slovenski knjižni jezik I in II. 
Z vključevanjem tematike radijskega 
poročevalstva je predmet Časopisna 
stilistika preoblikoval v Stilistiko 
poročevalstva. Slovenski knjižni jezik I 
se je v devetdesetih letih preoblikoval v 
Jezikovno kulturo, drugi del pa v Sklad-
njo slovenskega knjižnega jezika. Leta 
2000 smo dodali še Občo stilistiko, leta 
2004 Kulturo govornega izražanja, v 
t. i. bolonjski prenovi študijskega pro-
grama pa na dodiplomski stopnji še iz-
birni predmet Stil strokovnih besedil in 
argumentacija, na podiplomski stopnji 
pa obvezni predmet Jezik in stil novi-
narskih besedil ter dva izbirna pred-
meta: Jezikovnostilni vidiki razžalitev 
v množičnih medijih in Besediloslovni 
vidiki poročevalskih besedil sloven-
skega jezika. V novem predmetniku 
ima tako študent novinarstva v petih 
letih (4 + 1) šest obveznih in tri izbirne 
jezikoslovno-stilistične predmete. 

Gledano primerjalno: dodiplom-
ski programi, ki v Evropi in Ameriki 

izobražujejo bodoče novinarje, imajo od 
dva do šest podobnih predmetov, kar je 
odvisno od družbeno-kulturnih razmer, 
predvsem pa od pomena in položaja na-
cionalnega jezika. S šestimi predmeti 
se uvrščamo v zgornjo polovico, kar 
je povezano z dejstvom, da se zaveda-
mo vpliva, ki ga ima medijski jezik na 
sooblikovanje splošne jezikovne rabe. 

1.1 Jezikovna kultura I in II

S predmetoma deloma osvežujemo, 
deloma nadgrajujemo srednješolsko 
poznavanje, predvsem pa skušamo 
študentom posredovati toliko znanja, da 
bi jih vzgojili v samozavestne uporabni-
ke jezika. Tako jih pri Jezikovni kulturi 
I v prvem delu seznanimo s temeljnimi 
postavkami teorije jezikovne kulture 
ter s teorijo in prakso sodobnega slo-
venskega knjižnega jezika; pri Jezikovni 
kulturi II pa z načeli normiranja jezika, 
osnovami semaziologije in onomazio-
logije, aktualnimi vprašanji jezikovnega 
načrtovanja in jezikovne politike ter 
priročniki, še posebej pa s korpusi kot 
aktualnimi jeziko(slo)vnimi viri.

Predmeta teoretična znanja kombinirata 
s praktičnim delom, v katerem študentje 
sprva obravnavajo publicistična bese-
dila drugih avtorjev, nato pa v drugem 
delu kot tvorci sami spoznavajo lastne 
ubesedovalne zmožnosti in iščejo odgo-
vore na jezikovna vprašanja po različnih 
virih. Vaje so povezane s predmetom 
Uvod v novinarstvo, tako da študenti 
jezikovno kultiviranost utrjujejo na te-
meljnih novinarskih žanrih.

1.2 Skladnja slovenskega knjižnega 
jezika

Obvladanje jezika je samoumevna 
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podlaga za dobro novinarjevo delo. 
Znanje prvega letnika zato v dru-
gem nadgrajujemo z ravninami jezi-
kovnega ustroja slovenskega knjižnega 
jezika: glasoslovjem, oblikoslovjem, 
besedoslovjem, besedotvorjem, sklad-
njo in osnovami besediloslovja. Jedro 
zanimanja je skladnja slovenskega 
knjižnega jezika s posebnim ozirom na 
pisavo vejice, pri čemer se kritično pre-
soja obravnava rabe vejice v pravopisu 
in slovnici ter skladenjsko razčlenjujejo 
težji primeri iz publicističnih besedil.

1.3 Kultura govornega izražanja

Ker so tiskani mediji le del zaposlit-
venih možnosti našega diplomanta, 
se ob splošnih izhodiščih, ki veljajo 
za oba prenosnika, v drugem letniku 
študenti posebej seznanijo še z govor-
jenim jezikom, in sicer na teoretični in 
praktični ravni, kjer z vajami odpravlja-
jo narečne značilnosti v knjižnem govo-
ru. Spoznavajo tudi temeljne značilnosti 
spontanega (nebranega) kultiviranega 
govora, jezikovna znanja pa nato nad-
grajujejo še v okviru predmetov Radio 
in Televizija ter pri njunih praktikumih.

Po prvih dveh letnikih so tako pos-
tavljeni temelji jezikovnega znanja: 
poznavanje sistemskega ustroja jezika 
v pisni in govorjeni podobi glede na 
potrebe novinarjevega dela. Sledi nad-
gradnja in specializacija s še dvema 
predmetoma: Občo stilistiko in Stilis-
tiko poročevalstva.

1.4 Obča stilistika

Didaktično gledano, je stilistično 
znanje mogoče posredovati šele, ko je 
sistemsko poznavanje jezika usvojeno. 
Predmet tako daje splošna izhodišča o 

stilu in je priprava za predmet Stilis-
tika poročevalstva. Študenti spoznajo 
temeljne stilistične pojme, metodologijo 
stilističnega raziskovanja (ker se kasne-
je pogosto odločijo za raziskovalno delo 
s tega področja: bodi stil posameznega 
avtorja ali besedilne vrste), prek ana-
lize publicističnih besedil spoznavajo 
stilno delovanje slovenskega jezika in 
se seznanijo z osnovami poetike. Pub-
licistika je namreč mejno področje, kjer 
se križajo stilne značilnosti strokovnih 
in umetnostnih besedil, zato je kot uvod 
v specialno stilistiko treba predstaviti 
stilistične prvine vseh funkcijskih zvrsti.

1.5 Stilistika poročevalstva

Stilistika poročevalstva je predmet, ki 
ga je s svojo doktorsko disertacijo ute-
meljil Tomo Korošec (1976) in razvijal s 
svojim znanstvenoraziskovalnim delom, 
ki se je zlilo v monografijo Stilistika 
slovenskega poročevalstva (1998). Kot 
je vedno povedal ob začetku predavanj 
in tudi zapisal (1998: 6), predmet ne želi 
biti pouk tvorjenja poročevalskih besedil 
(to študentje novinarstva absolvirajo 
pri temeljnih novinarskih predmetih), 
ampak želi predstaviti, kako slovenski 
(knjižni) jezik opravlja svojo vlogo v 
medijih. Seveda pa se je mogoče prek 
teorije poučiti tudi o tem, kako tvoriti 
učinkovita poročevalska besedila.

Študentje pri predmetu aktivno sodelu-
jejo s sprotnim raziskovalnim delom, 
tako da spremljajo sočasno medijsko 
prakso in jo razčlenjujejo v vodenih 
projektnih nalogah.

1.6 Stil strokovnih besedil in 
argumentacija 

Pri predmetu se študenti seznanijo 
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z lastnostmi strokovno-znanstvenih 
besedil: normo in stilom strokovnega 
ubesedovanja, formalnimi in vsebinski-
mi lastnostmi različnih besedil te zvrsti 
ter njihovo argumentacijsko strukturo. 
Predmet je vsebinsko in izvedbeno 
povezan s tistimi predmeti, pri katerih 
lahko študent izdela obširnejšo semi-
narsko nalogo, ki pomeni zaključek 
štiriletnega dodiplomskega študija.

1.7 Jezik in stil novinarskih besedil 

Pri Jeziku in stilu novinarskih besedil 
študenti nadgradijo znanje, ki so ga us-
vojili na dodiplomski ravni, in sicer s 
proučevanjem tem, kot so objektivni in 
subjektivni stilotvorni dejavniki, izrec-
no in neizrecno vrednotenje s stilno iz-
biro, stil ubesedovanja v poročevalnih 
in presojevalnih besedilih, jezik 
poročevalstva v tiskanih in elektron-
skih medijih itd. 

1.8 Jezikovnostilni vidiki razžalitev 
v množičnih medijih 

Kot je pokazala interdisciplinar-
na pravno-jezikoslovna raziskava 
(Korošec idr. 2002), je v zadnjih letih 
vse pogosteje tudi sodno aktualna meja 
med novinarjevo kritiko, ki je ostra, 
in kritiko, ki je žaljiva. Zato smo se 
odločili v podiplomski predmetnik 
uvrstiti predmet, ki je specializiran za 
vprašanja nevtralnih in stilno zazna-
movanih jezikovnih sredstev, meril 
vrednotenja stilnih sredstev, jezikovnih 
indicev namena zaničevanja skupaj z 
njihovim sobesedilom in glede na žanr, 
stilne analize diskurza kot izveden-
skega mnenja v sodnem postopku ipd. 
Študent se z naštetim seznanja tako na 
teoretični ravni kot z analizo konkret-
nih primerov.

1.9 Besediloslovni vidiki 
poročevalskih besedil slovenskega 
jezika

Tudi ta predmet je nadgradnja v do-
diplomskem študiju usvojenega jezi-
kovno-stilnega znanja, in sicer v smeri 
temeljnih besediloslovnih teoretičnih 
postavk s poudarkom na poročevalskih 
besedilih (publicistika : poročevalstvo, 
poročevalna : presojevalna besedila, 
slika : spremno besedilo, besedilni 
vzorci itd.). Študenti se pri predmetu 
tudi v primerjavi s sorodnimi besedili 
drugih jezikov naučijo razpoznati bese-
dilotvorne pojave in njihove morebitne 
žanrotvorne vloge. 

2 Na Katedri za obramboslovje je bil 
predmet Slovensko vojaško izrazoslovje 
uveden v študijskem letu 1980/81. Nje-
gov nosilec Tomo Korošec je pozneje 
na željo študentov vsebino predmeta 
razširil, tako da se danes izvaja pod 
naslovom Slovenski jezik in slovensko 
vojaško izrazoslovje. Namen predmeta 
je usposobiti študente za pravilno rabo 
slovenskega vojaškega izrazoslovja 
in jih seznaniti s temelji terminološke 
teorije. Po začetnih jezikovno-zvrstnih 
temah sledi obravnava osnov onoma-
ziologije in semiologije, nato pa sklopi 
beseda – poimenovanje – predmet – 
pojem – pomen, terminološka načela, 
terminološki priročniki in korpusi. 
Temeljni del predmeta je tudi zgodo-
vina slovenskega vojaškega jezika.  

3 Ob poročevalski pomembno in 
vplivno publicistično podzvrst tvorijo 
tudi oglaševalska besedila, zato je bil 
na Fakulteti za družbene vede v okviru 
Katedre za tržno komuniciranje in 
odnose z javnost-mi uveden pred-
met Jezik in stil oglaševanja, in sicer 
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v študijskem letu 1995/1996. Kot je 
zapisal njegov nosilec Tomo Korošec, 
ima jezik v oglasih pomembno vlo-
go, zato je izhodišče predmeta v 
proučevanju tega, kako jezik v oglasih 
deluje in zakaj tako deluje, namen pa 
usposobiti študente za samostojno 
jezikovno-stilno analizo ter refleksijo 
oglasnih besedil. 

4 Sklep 

Jezikoslovno-stilistični in stro-
kovnojezikovni predmet na Fakulteti 
za družbene vede niso predmeti, ki 
bi kakorkoli konkurirali matični dis-
ciplini, kot jo goji Oddelek za slo-
venistiko na Filozofski fakulteti, 
ampak so specializirani predmeti, 
katerih nosilci s svojim znanstveno-
raziskovalnim delom interdiscipli-
narno povezujejo družboslovje in 
jezikoslovje (kolikor je sploh mogoče 
govoriti o proučevanju jezika kot zgolj 

humanistični, ne pa tudi družboslovni 
disciplini), gradivno izhajajo iz 
publicističnih besedil (poročevalskih 
in oglasnih) ter strokovnih besedil 
družboslovnih strok. Na Fakulteti za 
družbene vede je v okviru Centra 
za družboslovnoterminološko in 
publicistično raziskovanje trenutno 
pet slovenistov, ki so med drugim do-
bri poznavalci jezikovne kulture, jezi-
kovne stilistike, skladnje, besedotvorja, 
terminologije, besediloslovja, korpus-
nega jezikoslovja in sociolingvistike – 
in prav vsi svoja znanja prenašajo na 
mlade generacije novinarjev, komu-
nikologov ter obramboslovcev.

Monika Kalin Golob1 in 
Nataša Logar2

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za družbene vede
1monika.kalin-golob@fdv.uni-lj.si 
2natasa.logar@fdv.uni-lj.si

Slovenistične vsebine na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani

Slovenistične vsebine v okviru progra-
mov na Pedagoški fakulteti Univerze v 
Lubljani predstavljamo primerjalno, in 
sicer med obstojčimi in predvidenimi v 
novih bolonjskih študijskih programih, 
ki smo jih na fakulteti prenovili pred-
vsem v smislu poglabljanja vsebin in s 
poudarkom na jezikovnih kompetencah.

Visokošolski študijski program 
Predšolska vzgoja je Svet RS za vi-
soko šolstvo prvič potrdil 25. 1. 1995, 
spremembe in dopolnitve programa 
so bile potrjene 29. 11. 2002 in 11. 4. 
2003. V programu je predmet Sloven-
ski jezik temeljni strokovni predmet, ki 
ga študenti poslušajo v 1. letniku (oba 

semestra) in v 2. letniku (semester), in 
sicer 60 ur v 1. letniku in 45 ur v 2. let-
niku. Po končanem 1. letniku študenti 
opravljajo delni izpit v obliki kolokvija, 
ki je pogoj za pristop k izpitu v 2. let-
niku. V 2. letniku pripravijo seminar 
v obliki govornega nastopa; tega po-
snamejo in posnetek skupaj s profesor-
jem analizirajo. Predmet je v 1. letniku 
ovrednoten s 4 kreditnimi točkami, v 2. 
letniku s 3 kreditnimi točkami. Študenti 
se seznanijo z jezikovnimi zvrstmi, s 
slovenščino kot državnim in uradnim 
jezikom, spoznajo sporazumevalni pro-
ces in njegove dejavnike, pripravijo 
se na govorni nastop, s poznavanjem 
pravorečja, pravopisa, skladnje in bese-
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diloslovja se teoretično in praktično 
usposabljajo za tvorjenje ustreznih, 
razumljivih, pravilnih in učinkovitih 
ustnih ter pisnih besedil. Učni načrt sta 
sestavili dr. Marja Bešter Turk in dr. 
Martina Križaj Ortar.

Metodiko jezikovne vzgoje poslušajo 
študenti v 2. letniku. V zimskem se-
mestru poslušajo jezikovni del (pred-
met se imenuje kar Metodika jezi-
kovne vzgoje), v letnem pa Mladinsko 
književnost, in sicer 105 ur. Metodika 
jezikovne vzgoje je posebni strokovni 
predmet, pri katerem (v okviru jezi-
kovnega dela) študenti opravijo nas-
top v vrtcu (integrirana praksa v vrtcu, 
enkrat tedensko); ta je pogoj za pris-
top k izpitu. Izpit je sestavljen iz jezi-
kovnega in književnega dela. Predmet 
je ovrednoten z 10 kreditnimi točkami. 
Študenti se seznanijo z razvojno psi-
holingvistiko (z razvojem otrokovega 
govora, z interakcijo med odraslim in 
otrokom, s teorijami govornega raz-
voja), s sociolingvistiko (z jezikovno 
politiko in jezikovnim načrtovanjem 
v vrtcu), s pragmalingvistiko (z jezi-
kovno zmožnostjo in jezikovno rabo 
ter s pragmatičnimi načeli) in z mladin-
sko književnostjo (z literarnimi zvrst-
mi in oblikami, ki najbolj ustrezajo 
čustvenim, predstavnim, spoznavnim 
in estetskozaznavnim posebnostim 
predšolskega otroka). Učni načrt sta 
sestavili dr. Marja Bešter Turk in dr. 
Vida Udovič Medved.

Metodika jezikovne vzgoje pa je v 3. 
letniku tudi izbirni posebni strokovni 
predmet in je nadgradnja obveznega 
predmeta. Študenti ga poslušajo v let-
nem semestru, in sicer 60 ur (vanj je 
vključena tudi integrirana praksa v vrt-
cu, enkrat tedensko). Opravljen nastop 

iz metodike jezikovne vzgoje je pogoj 
za pristop k izpitu. Predmet je ovredno-
ten s 4,5 kreditnimi točkami. Študenti 
se seznanijo s pragmalingvistiko (s 
strategijami govorjenega diskurza), s 
psiholingvistiko (analizirajo otrokov 
govor, prepoznavajo govorne motnje), 
z besediloslovjem (spoznajo postopke 
tvorjenja besedila in navajajo otroke na 
njihovo uporabo) in usvojijo kriterije 
za ustrezno posredovanje literarnih 
besedil (slikanice, revialni tisk za mla-
dino, didaktični kompleti, AV-gradivo z 
literarnimi vsebinami). Učni načrt sta 
sestavili dr. Marja Bešter Turk in dr. 
Vida Udovič Medved.

Novi program Predšolska vzgoja je tik 
pred potrditvijo na Svetu RS za visoko 
šolstvo. V novem programu je pred-
met Slovenski jezik temeljni strokovni 
predmet (del temeljnega pedagoškega 
študija), ki ga študenti poslušajo v 
2. semestru 1. letnika, in sicer 75 ur. 
Pogoji za pristop k izpitu so opravljene 
vaje (80-odstotna prisotnost), opravljen 
pisni referat in njegov javni zagovor 
ter opravljen govorni nastop in sodelo-
vanje pri evalvaciji govornih nastopov. 
Predmet je ovrednoten s 6 kreditnimi 
točkami. Slovenski jezik je glede na 
prejšnji program »utrpel« izgubo 30 
ur in 1 kreditno točko. Vsebina se bist-
veno ni spremenila. Poudarek je na 
kompetencah, ki jih študenti pridobijo 
v času študija. Avtorice učnega načrta 
so dr. Marja Bešter Turk, dr. Martina 
Križaj Ortar, mag. Hedvika Dermol 
Hvala in Lara Godec Soršak.

Predmet Metodika jezikovne vzgoje se 
v novem programu imenuje Jezik in 
književnost. Je obvezni strokovni pred-
met. Študenti ga poslušajo v 2. semes-
tru 2. letnika, in sicer 121 ur. Pogoj za 



 Slovenistika v novih bolonjskih študijskih programih 141

pristop k izpitu je nastop iz metodike 
jezikovne vzgoje, poročilo o nastopu v 
vrtcu, seminarska naloga in 80-odstot-
na udeležba na vajah. Predmet je 
ovrednoten z 9 kreditnimi točkami in 
je glede na prejšnji program prido-
bil 16 ur in izgubil 1 kreditno točko. 
Vsebina je razširjena pri jezikovnem 
delu predmeta. Študenti se seznanijo 
tudi s Kurikulom za vrtce in Učnim 
načrtom za slovenščino v 1. triletju (do 
načrtov so kritični), spoznajo različne 
spraševalne strategije, seznanijo se s 
predopismenjevanjem in porajajočo se 
pismenostjo, s komunikacijsko didak-
tiko v vrtcu ter z retoriko in razvijan-
jem vzgojiteljevih retoričnih spretnos-
ti. Avtorici učnega načrta sta dr. Darija 
Skubic in dr. Milena Mileva Blažić.

Predmet Metodika jezikovne vzgoje 
(jezikovni del) je izbirni strokovni 
predmet v 3. letniku. Je izbirni stro-
kovni predmet. V novem programu 
se imenuje Pedagoški govor v vrtcu. 
Študenti ga poslušajo v 2. semestru 
3. letnika, in sicer 60 ur. Pogoj za 
pristop k izpitu je opravljen nastop 
iz jezikovne vzgoje v vrtcu, poročilo 
o nastopu v vrtcu, seminarska naloga 
in 80-odstotna udeležba na vajah. 
Predmet je ovrednoten s 4 kredit-
nimi točkami. Študenti se seznanijo 
s pedagoškim govorom v vrtcu/šoli, 
strategijami govorjenega in zapisanega 
besedila, z analizo besedila in s kriteri-
ji besedilnosti, s slogovnimi postopki 
za razvijanje teme, z bilingvizmom in 
diglosijo ter z načrtovanjem jezikovne 
vzgoje v slovenskih in ostalih evrop-
skih vrtcih. V prejšnjem programu je 
predmet obsegal jezikovni in književni 
del, v novem programu sta to ločena 
predmeta. Avtorica učnega načrta je dr. 
Darija Skubic. 

Predmet Metodika jezikovne vzgoje 
(književni del) se v novem programu 
imenuje Mladinska književnost. Je 
izbirni strokovni predmet. Študenti 
ga poslušajo v 1. semestru 3. letnika, 
in sicer 60 ur. Pogoj za pristop k iz-
pitu je opravljen seminar. Predmet je 
ovrednoten s 4 kreditnimi točkami. 
Študenti se seznanijo s teorijo mladin-
ske književnosti, zvrstmi in vrstami 
medkulturne mladinske književnosti, 
s književno didaktiko, s pregledom 
književnih ilustracij v slikanicah in 
književnih vsebin v besedilih ter z 
besednim jezikom in socialno real-
nostjo v medkulturnih književnih 
besedilih. Avtorica učnega načrta je dr. 
Darija Skubic.

Univerzitetni študijski program Raz-
redni pouk je sprejel Znanstveno 
pedagoški svet UL 27. 6. 1995, Senat 
UL ga je potrdil 17. 10. 1995, 24. 11. 
1995 je dal soglasje k programu Svet 
RS za visoko šolstvo. Spremembe in 
dopolnitve programa so bile potrjene 
na Svetu RS za visoko šolstvo 30. 1. 
1996, 29. 11. 2002 in 11. 4. 2003.

V programu je predmet Slovenski jezik 
strokovno-teoretični predmet, ki ga 
študenti poslušajo v 1. letniku (Sloven-
ski jezik I), in sicer 90 ur, v 2. letniku 
(Slovenski jezik II), prav tako 90 ur in v 
1. semestru 3. letnika (Slovenski jezik 
II), in sicer 30 ur. Izpit iz Slovenskega 
jezika I opravljajo po končanem 1. let-
niku, izpit iz Slovenskega jezika II pa 
po zaključenem 3. letniku. Slovenski 
jezik I je ovrednoten s 7,5 kreditnimi 
točkami, Slovenski jezik II pa skupno 
z 9 kreditnimi točkami. Študenti se v 
1. letniku seznanijo z zvrstmi jezika, s 
slovenščino kot državnim in uradnim 
jezikom, z jeziki v RS, z jezikovnimi 
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priročniki, spoznajo sporazumevalni 
proces in faze sporočanja, seznani-
jo se z govornim nastopanjem ter s 
pravorečjem. V 2. letniku usvojijo 
pojme: beseda, besediloslovje, tvor-
jenje in analiza besedil. Seznanijo se 
z zgodovino slovenskega (knjižnega) 
jezika. V 3. letniku nadgradijo znanje 
na področjih pravorečja, pravopisa, 
besedoslovja, stilistike, oblikoslovja, 
besedotvorja, skladnje, besediloslov-
ja in teorije sporočanja. Avtorica 
učnega načrta sta dr. Marja Bešter 
Turk in dr. Martina Križaj Ortar.

Splošna in mladinska književnost je 
strokovno-teoretični predmet, ki ga 
študenti poslušajo v 1. letniku in 1. 
semestru 2. letnika, in sicer skupno 
60 ur. Izpit opravljajo po končanem 
1. in 2. letniku. Predmet je ovredno-
ten skupno z 11 kreditnimi točkami. 
Študenti se pri splošni književnosti 
seznanijo s periodizacijo slovenske 
književnosti (glede na druge evrop-
ske literature), z ustnim slovstvom, 
pesništvom (od srednjeveške pesmi 
do povojnih tokov), pripovedništvom 
(od anekdotične novelistike v 
18. stoletju do povojnih tokov in 
stilnih usmeritev) in dramatiko (od 
srednjeveškega gledališča do po-
vojnega razcveta najrazličnejših 
smeri). Pri mladinski književnosti se 
seznanijo s teoretično opredelitvijo 
mladinske književnosti. Spoznajo 
tipologijo mladinske književnosti, 
sprejemnika (bralni razvoj in ti-
pologija branja), slikanico in njene 
posebnosti, zgodovinski pregled 
mladinske književnosti in osrednje 
avtorje ter raziskovalce mladinske 
književnosti. Avtorji učnega načrta 
so dr. Gregor Kocijan, dr. Marjana 
Kobe in dr. Igor Saksida.

Didaktiko slovenskega jezika in 
književnosti študenti poslušajo v 2. 
letniku in 1. semestru 3. letnika, in 
sicer skupno 145 ur. Izpit opravljajo 
po končanem 3. letniku. Predmet je 
ovrednoten skupno z 10,5 kreditnimi 
točkami. V 2. letniku se seznanijo z 
didaktičnimi načeli, cilji in metodami 
pri pouku slovenskega jezika, z načini 
razvijanja sporazumevalnih dejavnosti 
učencev v 1. in 2. triletju (poseben 
poudarek je na opismenjevanju), z 
načini razvijanja slovarske, slovnične, 
pravorečne in pravopisne zmožnosti 
učencev v 1. in 2. triletju itn., z branjem 
umetnostnega besedila, s splošnimi in 
posebnimi cilji pouka književnosti, 
faze pouka književnosti, tipologijo mo-
tivacij itn. ter s pisanjem učnih priprav 
in nastopi pred študenti. V 3. letniku 
nastopijo pred učenci in analizirajo 
nastope in učne pri-prave. Avtorici 
učnega načrta sta dr. Marja Bešter Turk 
in dr. Vida Udovič Medved.

Novi program Razredni pouk še ni bil 
potrjen. V novem programu je Sloven-
ski jezik obvezni strokovni predmet, 
ki ga študenti poslušajo v 2. semestru 
1. letnika (Slovenski jezik I), in sicer 
90 ur, ter v 1. semestru 2. letnika (Slo-
venski jezik II), tj. 105 ur. Izpit oprav-
ljajo po končanem 1. semestru 2. 
letnika. Pogoji za pristop k izpitu so: 
opravljene vaje (80-odstotna prisot-
nost), opravljen seminar (80-odstotna 
prisotnost), izdelava pisnega referata 
in njegov uspešen zagovor, uspešno 
opravljen govorni nastop in pozitivno 
ocenjen preizkus obvladanja pravo-
pisa. V novem programu ima predmet 
15 ur manj kot v starem (prej 210, 
zdaj 195), manj kreditnih točk (prej 
16,5, zdaj 13), študenti so ga v starem 
programu poslušali tudi v 3. letniku, v 
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novem pa ne več. Vsebina ostaja ne-
spremenjena. Avtorici učnega načrta 
Slovenski jezik I sta dr. Marja Bešter 
Turk in Lara Godec Soršak, avtorice 
učnega načrta Slovenski jezik II pa 
dr. Marja Bešter Turk, mag. Hedvika 
Dermol Hvala in Lara Godec Soršak. 

Splošno in mladinsko književnost sta v 
novem programu nadomestita Uvod v 
književnost in Mladinska književnost. 
Uvod v književnost je obvezni strokov-
ni predmet, ki ga študenti poslušajo 2. 
semestru 1. letnika, in sicer 45 ur. Iz-
pit opravljajo po končanem 1. letniku. 
Pogoj za pristop k izpitu je opravljena 
seminarska naloga. Predmet je ovred-
noten s 4 kreditnimi točkami. Študenti 
se seznanijo z reprezentativnimi 
književnimi besedili iz slovenske in 
svetovne mladinske književnosti, 
s teorijo mladinske književnosti, 
s poimenovanjem, klasifikacijo in 
sistematizacijo književnih besedil, 
napisanih za odrasle in/ali mlade 
naslovnike, z zvrstmi in vrstami mla-
dinske književnosti, s pregledom 
medkulturne mladinske književnosti 
in s pregledom književnih ilustracij v 
slikanicah. Avtorica učnega načrta je 
dr. Milena Mileva Blažić.

Mladinska književnost je prav tako 
obvezni strokovni predmet, ki ga 
študenti poslušajo v 1. semestru 2. 
letnika, in sicer 90 ur. Izpit oprav-
ljajo po končanem 2. letniku. Pogoji 
za pristop k izpitu so: opravljene 
vaje (80-odstotna prisotnost), oprav-
ljen seminar (80-odstotna prisot-
nost), izdelava pisnega referata in 
njegov uspešen zagovor ter uspešno 
opravljen govorni nastop. Predmet je 
ovrednoten s 6 kreditnimi točkami. 
Študenti se seznanijo s teorijo mla-

dinske književnosti, s posebnimi 
temami (npr. trivialna mladinska 
književnost), z zgodovino mladinske 
književnosti in s sodobno mladinsko 
književnostjo. Avtor učnega načrta je 
dr. Igor Saksida.

Didaktiko slovenskega jezika in 
književnosti je v novem programu 
nadomestila Didaktika slovenščine, 
ki jo študenti poslušajo v 2. semes-
tru 2. letnika (Didaktika slovenščine 
I in Didaktika slovenščine II) in v 
1. semestru 3. letnika (Didaktika 
slovenščine III), in sicer skupno 150 
ur. Izpita iz Didaktike slovenščine I in 
Didaktike slovenščine II opravljajo po 
končanem 2. letniku. Pogoja za pris-
top k izpitu iz Didaktike slovenščine 
I sta opravljene vaje (80-odstotna 
prisotnost) in opravljen izpit iz Slo-
venskega jezika II, pogoja za pristop 
k izpitu iz Didaktike slovenščine II 
so opravljene vaje (80-odstotna pri-
sotnost) in opravljen izpit Mladinske 
književnosti. Pogoj za pristop k izpitu 
iz Didaktike slovenščine III so oprav-
ljeni izpiti iz Didaktike slovenščine 
I in II, Didaktike s prakso, Razvojne 
psihologije s prakso, Teorije vzgoje 
s prakso in Pedagoške psihologije s 
prakso. Pogoj za pridobitev končne 
ocene je 100-odstotna udeležba 
na vajah. Pri predmetu Didaktika 
slovenščine I se študenti seznanijo 
z vlogo slovenščine v šolah RS, s 
slovenščino kot uradovalnim jezikom, 
s slovenščino kot učnim jezikom in 
učnim predmetom, s pedagoškim go-
vorom, z didaktičnimi načeli, cilji in 
metodami pri pouku slovenskega jezi-
ka, ki izhajajo iz kurikula za razredno 
stopnjo OŠ itn. Pri predmetu Didak-
tika slovenščine II spoznajo teorijo 
didaktike književnosti, poimeno-
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Slovenistične vsebine v programih Oddelka za prevajalstvo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

1 Oddelek za prevajalstvo FF UL ima 
akreditirane programe na vseh treh bo-
lonjskih stopnjah: na prvi stopnji univer-
zitetni dodiplomski program Medjezi-
kovno posredovanje, na drugi magistrska 
programa Prevajanje in Tolmačenje, na 
tretji pa doktorski študijski program Pre-
vodoslovje.1 Programe na vseh treh stop-
njah oddelek že izvaja, na prvi in tretji 
stopnji od študijskega leta 2006/2007, 
drugostopenjski program Tolmačenje 
pa od študijskega leta 2007/2008. Ker 
vse študijske kombinacije tujih jezikov 
predvidevajo slovenščino kot izhodiščni 
jezik, v programih na prvi in drugi stopnji 
slovenistične vsebine skupaj s splošnimi 
predmeti predstavljajo približno tretjino 
študijskega programa, drugi dve tretjini 
sta odvisni od kombinacije tujih jezikov, 
za katero se študentje odločajo; obvez-
ni tuji jezik je angleščina, pri drugem 
pa študentje izbirajo med nemščino, 
francoščino in italijanščino.2 Na dok-
torskem študijskem programu Prevo-
doslovja pa so slovenistične vsebine del 

1 Natančneje o programih na oddelčni spletni strani 
<http://www.prevajalstvo.net>. 
2 V novih programih se bo prevajalski modul s slovenisti-
ko za prevajalce vključil tudi v drugostopenjski program 
na rusistiki.

ponudbe izbirnih vsebin, hkrati pa tudi 
segment metodoloških pri obveznem 
predmetu Empirične raziskovalne me-
tode v prevodoslovju. 

Slovenistika je na Oddelku za preva-
jalstvo organizirana kot samostojna 
Katedra za slovenski jezik, pri izvedbi 
programa pa sodelujejo tudi kolegi in 
kolegice z Oddelka za slovenistiko FF 
UL, ZRC SAZU in Inštituta za narod-
nostna vprašanja.

2 Študij prevajanja in tolmačenja je do 
prenove v skladu z bolonjskimi smerni-
cami potekal kot Prevajalski študij na 
dodiplomski ravni in kot specialistični 
podiplomski študij Konferenčnega 
tolmačenja, prvi od študijskega leta 
1997/1998, drugi pa od študijskega leta 
2001/2002. 

Novi bolonjski programi temeljijo na 
starih, deloma pa so bili preobliko-
vani predvsem glede na informacije o 
pričakovanih kompetencah na prevajal-
skem in tolmaškem trgu dela ter glede 
na informacije, ki smo jih dobili na 
pogovoru z diplomanti prevajalskega 
študija o njihovih ocenah študijskih 

vanja in pojmovanja književne didak-
tike, izhodišča književne didaktike, 
komunikacijski pouk književnosti itn. 
Pri Didaktiki slovenščine III izvedejo 
pedagoški proces na osnovni šoli ter 
vrednotijo učiteljevo delo s poudarkom 
na samorefleksiji. Avtorici učnega načrta 
za Didaktiko slovenščine I sta dr. Marja 
Bešter Turk in mag. Nataša Potočnik, 
avtorja učnega načrta za Didaktiko 

slovenščine II dr. Igor Saksida in dr. 
Marija Grginič, avtorji učnega načrta za 
Didaktiko slovenščine III pa dr. Marja 
Bešter Turk, dr. Igor Saksida, mag. 
Nataša Potočnik in dr. Marija Grginič.

Darija Skubic
Univerza v Ljubljani 
Pedagoška fakulteta
darija.skubic@pef.uni-lj.si
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vsebin. Ker naši diplomanti delajo na 
mednarodnem trgu dela in se takoj 
po diplomi vanj vključujejo, so bile 
dragocene tudi informacije mednarod-
nih združenj ter Evropskega parla-
menta in Evropske komisije o njihovim 
pričakovanjih in potrebah. Predvsem 
programa Prevajanje in Tolmačenje sta 
usklajena s standardi drugih prevajal-
skih in tolmaških institucij, s katerimi 
sodelujemo v mednarodnih združenjih 
prevajalskih in tolmaških šol, kar 
omogoča primerljivost diplomantov 
glede kompetenc, ki jih s programi 
pridobijo v različnih kulturnih in jezi-
kovnih okoljih. Popolnoma na novo pa 
smo oblikovali doktorski študij Prevo-
doslovja. 

Že star program je v višjih letnikih te-
meljil na izbirnosti vsebin pri prevajal-
skih modulih, tako da smo v novih že do 
sedaj veliko izbirnost le razširili še na 
izbirne vsebine zunaj našega študijskega 
programa. V starih programih je bila 
praksa le del podiplomskega študija 
Konferenčnega tolmačenja, novost pa je 
praksa v novem programu Prevajanje. V 
sklopu prakse je predvideno tudi večje 
povezovanje Oddelka z alumni; diplo-
manti so z velikim veseljem sprejeli 
idejo, da pridejo študentom prestaviti 
svoje delo v različnih prevajalskih in 
tolmaških okoljih in jim svetujejo glede 
kariernih odločitev.

3 Slovenistične vsebine na prvi in drugi 
stopnji pokrivajo slovensko družbo, 
literaturo in kulturo ter jezik in komu-
nikacijo. Pomembno je, da so vsi jezi-
kovni fenomeni opazovani v realnosti 
jezikovne komunikacije in tako tudi 
osmišljeni. Izkušnje na slovenističnem 
delu starih programov so pokazale, da 
študentje niso imeli težav z usvajan-

jem jezikovnih norm, večje pa s komu-
nikacijskimi normami v najširšem smis-
lu, kar pa je za uspešno prevajalsko delo 
ključnega pomena, zato se je študijski 
program okrepil prav s temi vsebinami. 
V novih študijskih programih pa so 
nove tudi vsebine, povezane z vlogo 
prevoda pri oblikovanju slovenskega 
kulturnega prostora in razvoju slo-
venskega knjižnega jezika, saj je poz-
navanje zgodovinske izkušnje sloven-
skega kulturnega prostora za izgradnjo 
celovite strokovne osebnosti prevajalca 
prav gotovo ključnega pomena.

Slovenistične vsebine so po eni strani 
tesno povezane s splošnimi obveznimi 
vsebinami, kjer se npr. vsebine pred-
meta Uvoda v študij slovenskega jezi-
ka dopolnjujejo z vsebinami Uvoda v 
študij prevodoslovja, predvsem seg-
menta, povezanega s pismenostjo za 
informacijsko družbo in rabo in vlogo 
slovarjev, po drugi strani pa s predmeti 
kateder na tujih jezikih, npr. predmet 
Slovenska družba, kultura in litera-
tura je izhodišče za sorodne predmete 
družbe, kulture in literature angleško, 
nemško, francosko ali italijansko 
govorečih okolij. Pravzaprav je težko 
poročati samo o slovenističnih vsebi-
nah, saj smo program oblikovali tako, 
da se vsebine povezujejo in dopolnju-
jejo ne glede na to, v katerem sklopu 
študijskega programa se pojavljajo. Če 
pogledamo samo vsebine, povezane s 
korpusi (slovenskega) jezika in korpus-
nim jezikoslovjem: prve informacije 
o korpusih in korpusnem jezikoslovje 
dobijo študentje v prvem letniku pri 
predmetu Uvod v študij slovenskega 
jezika, na predavanjih predvsem z vi-
dika jezikovnih opisov, temelječih na 
korpusih, na vajah pa se naučijo upo-
rabe korpusov in kritičnega vrednotenja 
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iz korpusa pridobljenih jezikovnih 
podatkov. Pri predmetu Prevajalska 
orodja v drugem letniku vedenje o kor-
pusih nadgradijo, saj spoznajo kor-
puse drugih jezikov, jih opazujejo in 
vrednotijo kot prevajalske priročnike 
ter dodajajo znanja in vedenja o pom-
nilnikih prevodov, ki so tudi neke vrste 
korpusi prevodnih besedil. Tako pri 
prevajalskih seminarjih na drugi stop-
nji korpuse znajo suvereno uporabljati 
kot prevajalske priročnike, pri izbirnem 
seminarju Korpusi in baza podatkov pa 
se naučijo graditi različne tipe korpu-
sov (vključno s procesiranjem besedil in 
njihovim označevanjem), jih analizirati 
in korpusno pridobljene jezikovne po-
datke organizirati v podatkovne zbirke. 
Na doktorski ravni je korpusno jeziko-
slovje del obveznega metodološkega 
predmeta, vgrajeno pa tudi v predmete, 
kot so Leksikogramatika slovenskega 
jezika, Računalniška leksikografija, 
Terminografija za prevajalske namene 
in Računalniška obdelava naravnega 
jezika.

4 Zaradi racionalizacije dela in sleden-
ja študijskim dosežkom študentov je 
bila kot ena od prioritet oddelčnega 
pedagoškega dela postavljeno usklaje-
vanje in povezovanje vsebin v novih 
bolonjskih študijskih programih. 
Težava, na katero so nas opozarjali tudi 
naši diplomanti, je bila premajhna po-
vezanost vsebin in njihovo ponavljanje 
pri vsebinsko sorodnih predmetih v ok-
viru dveh izbranih tujih jezikov. Zato so 
bile vse študijske vsebine načrtovane s 
t. i. uglaševanjem, kjer so vsebine pred-
metov natančno določene, tudi poveza-
va med različnimi oblikami izvajanja 
pri posameznem predmetu (predavanja, 
seminarji, vaje), kar je osnova za uskla-
jeno delo med različnimi izvajalci (npr. 
tudi učiteljem in asistentom) pri pred-
metu, hkrati pa tudi osnova usklajevan-
ja vsebin med predmeti. Na tak način 
je bila izpeljana tudi simulacija obre-
menitev študentov, s čimer se je potem 
kreditno ovrednotilo posamezni pred-
met.3 Poglejmo to na primeru predmeta 
Uvod v študij slovenskega jezika.

3 Več o bolonjskih programih z vidika študijskih 
dosežkov in kreditnega ovrednotenja programov glede 
na obremenitev študenta na <http://www.tuning.uni-
deusto.org/tuningeu/>. 
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Pričakovani učni dosežki Izobraževalne aktivnosti
Predviden 
obseg štud. 
dela v urah

Poznavanje organiziranosti 
slovenistike doma in v tujini

Razlikovanje med dejavnostmi 
jezikovnega opisovanja in 
predpisovanja 

Uzaveščena vloga jezikovnih 
opisov in predpisov
a) v jezikoslovju
b) širše v družbi
c) pri oblikovanju besedilnih in 
komunikacijskih norm

Poznavanje slovenističnih 
jezikovnih priročnikov in 
njihove vloge v razvoju 
slovenistične jezikoslovne misli

Kritično vrednotenje jezikovnih 
priročnikov
Argumentacija v diskurzu

Poznavanje sodobnih 
novomedijskih priročnikov za 
slovenščino in znanje njihove 
uporabe

Samostojno delo z 
elektronskimi priročniki, 
njihovo vrednotenje,
uporaba priročnikov pri 
reševanju jezikovnih 
problemov, interpretacija 
rezultatov in utemeljevanje 
odločitev 

VA: diagnostični test 2

PR: položaj in organiziranost slovenistike 2

Slovenistično-slavistični sprehod po Ljubljani 
s posebnim opozorilom na slovenistične in s 
slovenistiko povezane institucije

2

Pisna naloga: dvostransko poročilo o eni od 
institucij, spoznani na sprehodu 2

PR: osrednji slovenistični jezikovni priročniki 
in publikacije ter njihova družbena umestitev 2

Pisna naloga: dvostransko poročilo o eni številki 
revijalne slovenistične publikacije 4

PR: jezikovni opis in predpis 2

Študij literature: enciklopedijske definicije 
jezikovnega opisa in predpisa/deskripcije in 
preskripcije

4

PR: diskusija o različnih definicijah 
jezikovnega opisa in predpisa 1

PR: metode jezikovnega opisa 2

PR: jezikovna norma in kodifikacija 2
Študij literature: enciklopedijske definicije 
jezikovne norme in kodifikacije 4

PR: diskusija o različnih definicijah jezikovne 
norme in kodifikacije 1

PR: Slovar slovenskega knjižnega jezika 
(SSKJ) 3

Študij literature (teoretična zasnova SSKJ, kritike 
ob izidu SSKJ) 15

Pisna naloga: povzetek kritik ob izidu SSKJ 5

PR: diskusija o kritikah ob izidu SSKJ in 
njegovi funkciji v razvoju slovenistike 1

PR: slovarji in novi mediji 2
Študij literature (jezikovne tehnologije in 
jezikovni priročniki) 15

PR: razmerje med tradicionalnimi in 
novomedijskimi jezikovnimi priročniki 1

PR: korpusi slovenskega jezika 2
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VA (prevajalski računalniški laboratorij):
diagnostični test: delo s SSKJ (ugotoviti, kakšno je - 
predznanje)
predstavitev pregledovalnika ASP32- 
pridobivanje podatkov iz SSKJ, SPS (katere in kako)- 
pridobivanje podatkov iz korpusov FIDA, FidaPLUS, - 
Nova beseda (katere in kako)
interpretacija podatkov - 

Seznanitev z načini iskanja po slovarju in korpusu 
(konkordance, ikone, enostavno in zahtevno iskanje; 
nadomestni znaki, iskanje po kanalih, bližini, frazah ...; 
urejanje, sito, statistika; razširjeno iskanje ...). 
Reševanje jezikovnih problemov (slovenska besedila 
in prevodne težave), ob katerih se spoznava zmožnosti 
in omejitve priročnikov – interpretacija podatkov in 
utemeljevanje odločitev.

12

VA: priprava na zaključni test + test: poznavanje 
uporabe jezikovnih virov za slovenščino in vrednotenja 
pridobljenih jezikovnih podatkov

3

Skupinsko delo: samostojna analiza lastnih prevodov in 
oblikovanje vprašanj za delo na vajah z elektronskimi 
slovarji in korpusi

10

PR: vrednotenje dela z elektronskimi slovarji in korpusi 2

PR: slovenski pravopisi (SP) 2

Študij literature: kritike SP 2001 15

Pisna naloga: povzetek kritik SP 2001 5
PR: diskusija o kritikah SP 2001 in njegovi družbeni 
vlogi 2

VA: pravopis
- velika in mala začetnica
- ločila
- pisanje skupaj in narazen ter deljenje besed
- pisanje prevzetih besed
- tuja lastna imena v slovenščini

10

Delo doma: vaje iz pravopisa 10

Pisne naloge: 3 pisne naloge – tvorjenje krajših besedil po 
navodilih asistenta 10

VA: pravopis – analiza in komentar samostojnega dela 
doma 3

VA: pravopisni test in kritična analiza 1

Priprava na izpit+izpit (pravopis, pisni izpit) 20+2 20
+2

Samostojno delo z 
elektronskimi priročniki, 
njihovo vrednotenje,
uporaba priročnikov pri 
reševanju jezikovnih 
problemov, interpretacija 
rezultatov in utemeljevanje 
odločitev 

Pričakovani učni dosežki Izobraževalne aktivnosti
Predviden 
obseg štud. 
dela v urah

Prenos teoretičnih vsebin 
v praktično delo z besedili: 
opazovanje, opisovanje 
in vrednotenje besedil z 
normativnega vidika

Tvorjenja pravopisno 
konsistentnih besedil

Preverjanje pridobljenih 
kompetenc
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4 Na ta način se bo dosedanje sodelovanje v okviru pro-
grama Socrates/Erazmus, v okviru katerega ima Odde-
lek za prevajalstvo podpisane pogodbe z 29 univerzami 
v tujini, bistveno kvalitativno nadgradilo, saj bodo to-
vrstni programi dejansko usklajene kombinacije vsebin 
najmanj dveh partnerskih institucij, pri čemer bodo 
študentje vsaj en semester preživeli tudi v tujejezičnem 
okolju, ki je hkrati njihov študijskih predmet.

5  <http://www.ciuti.org>.
6 <http://www.emcinterpreting.net/>.

5 Zaradi izjemne dinamike razvoja 
tako prevajalske kot tudi tolmaške 
stroke ter hitrih sprememb glede 
pričakovanih kompetenc na preva-
jalskem in tolmaškem trgu dela bo 
študijske programe nujno nenehno 
posodabljati, pri čemer bo pri postop-
kih akreditacije treba doseči njihovo 
poenostavitev, če želimo hitro reagi-
rati na spremembe tako v stroki kot na 
trgu dela, kar naj bi bila tudi ena od 
prednosti novega sistema. Trenutno 
temu niti slučajno ni tako, saj na Uni-
verzi v Ljubljani postopek akreditacije 
poteka približno eno leto in zahteva v 
vsem tem času izjemno angažiranost 
vseh akterjev, vključenih vanj.

Ena od prednosti bolonjskega študija, 
ki jo velja izkoristiti, je priprava skup-
nih programov, tako doma kot tudi s 
partnerji v tujini. Na Oddelku za pre-
vajalstvo pripravljamo dva programa 
skupnih magisterijev, in sicer za 
jezikovno kombinacijo slovenščina-
angleščina-nemščina z Univerzo v 
Gradcu, za jezikovno kombinacijo 
slovenščina-angleščina-francoščina 
pa v sodelovanju z dvema partners-
kima inštitucijama v Parizu, INAL-

CO in ISIT. Pri skupnih magistrskih 
programih bodo študentje najmanj 
za 30 kreditov (najmanj en semester) 
študijskega programa absolvirali na 
partnerskih institucijah v tujini, do-
bili pa magistrsko diplomo, ki jo bosta 
izdali skupaj obe instituciji oz. v prime-
ru sodelovanja s francoskimi partnerji 
vse tri institucije. V tem okviru se je 
preoblikoval tudi del slovenističnega 
študijskega programa; slovenščina bo 
namreč študentom s partnerskih uni-
verz tuji jezik.4

S Katedro za novinarstvo Fakultete za 
družbene vede pa smo pripravili skup-
ni študijski program Medkulturnega 
novinarskega študija, ki bo preplet 
novinarskih in prevajalskih vsebin s 
prakso v mednarodnem okolju, kot 
je npr. na BBC. Ker so tako v pro-
gramih novinarstva kot prevajalstva 
močno prisotne tudi slovenistične vse-
bine, smo z njihovim povezovanjem v 
novem študijskem programu skušali 
tudi na slovenističnem delu doseči 
karseda visoke sinergijske učinke. 

Prednost Oddelka za prevajalstvo 
FF UL pri usklajevanju programov 
in njihovem oblikovanju v skladu 
z mednarodno veljavnimi standardi 
in priporočili je tudi ta, da je bil leta 
2004 po predhodnem preverjanju 
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kvalitete poučevanja in ocenjevanja 
prevajanja in tolmačenja ter kvalitete 
diplomantov in diplomantk sprejet v 
mednarod-no združenje visokošolskih 
ustanov, ki poučujejo prevajanje in 
tolmačenje na visokošolskem nivoju 
CIUTI (Conférence Internationale per-
manente d’Instituts Universitaires de 
Traducteurs et Interprètes),5 leta 2005 
pa je postal še polnopravni član medna-
rodnega konzorcija EMCI (European 
Masters in Conference Intepreting),6 ki 
sta ga ustanovili službi za tolmačenje 
pri Evropski komisiji in Evropskem 
parlamentu; tudi ta organizacija je pred 
sprejetjem v polnopravno članstvo te-

meljito preverila študijski program, 
način poučevanja, vrednotenja in ocen-
jevanja znanja. Medna-rodna vpetost 
Oddelka in sodelovanje v mednarod-
nih telesih omogoča ne le prilagajanje 
vsebin standardom in priporočilom za 
izobraževanje prevajalcev in tolmačev, 
ampak njihovo tvorno oblikovanje, tudi 
z vidika specifik slovenskega kulturne-
ga prostora in njegove tradicije.

Vojko Gorjanc
Univerza v Ljubljani 
Filozofska fakulteta
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