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Oddelek za klasično filologijo

LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA
(dvodisciplinarni program)
Temeljito znanje latinskega jezika (branje besedil v izvirniku), poznavanje latinske književnosti,
zgodovine in kulture od začetkov do novega veka; osnovno znanje klasične grščine in pregledno
poznavanje starogrške književnosti; možnost nadaljevanja na drugi stopnji po dvopredmetnem
pedagoškem, dvodisciplinarnem nepedagoškem programu ali po programu Antični in humanistični študiji (enodisciplinarno).
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GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA
(dvodisciplinarni program)
Temeljito znanje klasične grščine (branje besedil v izvirniku), poznavanje grške književnosti,
zgodovine in kulture; temeljno znanje sodobne grščine in poznavanje sodobne grške kulture;
osnovno znanje latinščine, pregledno poznavanje latinske književnosti; možnost nadaljevanja
na drugi stopnji po dvopredmetnem pedagoškem, dvodisciplinarnem nepedagoškem programu
ali po programu Antični in humanistični študiji (enodisciplinarno).

ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI
(samostojni program)
Temeljito znanje enega od dveh klasičnih jezikov glede na izbiro smeri (latinska ali grška filologija),
osnovno znanje drugega jezika; temeljito poznavanje antične zgodovine ter grške in latinske
književnosti in kulture v vseh obdobjih; velik delež vsebinsko organizirane izbirnosti – možnost
povezav s sorodnimi področji in prehoda na druge programe (druga stopnja); možnost nadaljevanja na drugi stopnji z usmeritvijo v latinsko, grško filologijo ali v enotni študij (stare in
sodobne) grščine.
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VSEBINA PROGRAMOV PO SKLOPIH
•
•
•
•
•

jezikovni predmeti: latinščina
jezikovni predmeti: grščina
zgodovina, književnost, kultura in civilizacija
interdisciplinarno izbirni predmeti
prosto izbirni predmeti

LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA
(dvodisciplinarni program)
Latinski jezik
■■■■■■■■■■■■■■■■ 16%
Uvod v latinsko filologijo, metrika
■■■ 3%
Latinski srednji vek in humanizem
■■■ 3%
Grščina
■■■■■ 5%
Latinska književnost
■■■■■■ 6%
Grška književnost
■■■ 3%
Rimska zgodovina, kultura in civilizacija
■■■■■■■■■■■ 11%
Prosto izbirni predmeti
■■■ 3%
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GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA
(dvodisciplinarni program)
Grški jezik
■■■■■■■■■■■■■■■■ 16%
Uvod v grško filologijo, metrika
■■■ 3%
Nova grščina
■■■ 3%
Latinščina
■■■■■ 5%
Grška književnost
■■■■■■■■■ 9%
Grška zgodovina, kultura in civilizacija
■■■■■■■■■■■ 11%
Prosto izbirni predmeti
■■■ 3%
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ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI
Skupni in notranje izbirni predmeti (45 %)
Antična zgodovina, kultura in civilizacija
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 18%
Antična književnost
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 22%
Diplomsko delo
■■■■■ 5%
Predmeti glede na izbiro smeri (27 %)
a) smer Latinska filologija
Latinski jezik
■■■■■■■■■■■■■■■■ 16%
Uvod v latinsko filologijo, metrika
■■■ 3%
Latinski srednji vek in humanizem
■■■ 3%
Grščina
■■■■■ 5%
b) smer Grška filologija
Grški jezik
■■■■■■■■■■■■■■■■ 16%
Uvod v grško filologijo, metrika
■■■ 3%
Nova grščina
■■■ 3%
Latinščina
■■■■■ 5%
Interdisciplinarni sklop (18%)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Prosto izbirni predmeti (10%)
■■■■■■■■■■
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IZBIRNI PREDMETI
A. Strokovni izbirni predmeti (na vseh treh programih)
Antična retorika
Antična mitologija in religija
Literarno življenje in uprizoritvene umetnosti v antiki
Antična antropologija in filozofija kulture
Antična tragedija
Interpretacija antičnih filozofskih besedil
B. Interdisciplinarni sklop (samo Antični in humanistični študiji)
Tuji jeziki
Nemški jezik 1, 2, 3
Francoščina 1,2
Italijanščina 1, 2
Španščina 1, 2
Filozofija
Antična filozofija 1
Antična filozofija 2
Antična, srednjeveška in renesančna filozofija
Srednjeveška in renesančna filozofija
Logika in argumentacija
Zgodovina in kultura
Zgodovina Starega Vzhoda
Obča zgodovina srednjega veka
Seminar iz grške zgodovine
Kultura renesanse
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Umetnost
Uvod v občo umetnostno zgodovino
Uvod v ikonografijo
Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi 1 (gotika)
Umetnost starega veka 1 (predgrška in grška umetnost)
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi 1 (do 10. stoletja)
Arheologija
Klasična arheologija
Rimska arheologija 1
Antična numizmatika
Jezikoslovje in stari jeziki
Pregled splošnega jezikoslovja
Pregled indoevropskih jezikov
Hetitščina 1, 2
Stara indijščina 1, 2
Uvod v študij stare cerkvene slovanščine
Stara cerkvena slovanščina
Literatura
Uvod v literarno teorijo
Estetika od antike do romantike
Literarna retorika
Intertekstualnost v italijanski književnosti
Starejša italijanska književnost
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Sociologija in sociologija kulture
Sociologija vednosti in znanosti
Sociologija gledališča
Sociologija religije
Antropologija in etnologija
Antropološke teorije
Uvod v mitologijo
(Predmeti se izvajajo v drugih programih Filozofske fakultete. Spisek se dopolnjuje vsako leto;
študent si s pomočjo tutorjev sestavi individualni predmetnik.)
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PREHOD NA DRUGO STOPNJO IN
MOŽNOSTI PREHAJANJA MED PROGRAMI
A.
LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA
ali
GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA
v kombinaciji z drugim dvodisciplinarnim študijem*
*Anglistika, Bohemistika, Filozofija, Francistika, Geografija, Nemcistika, Italijanski jezik in književnost, Japonologija, Kulture vzhodne Azije, Pedagogika in andragogika, Polonistika, Primerjalno
jezikoslovje, Splošno jezikoslovje, Primerjalna književnost, Primerjalno slovansko jezikoslovje, Rusistika, Slovakistika, Slovenistika, Sociologija, Španski jezik in književnost, Umetnostna zgodovina,
Južnoslovanski študiji, Zgodovina
NADALJEVANJE NA DRUGI STOPNJI:
1) dvodisciplinarno (oba študija, nepedagoško)
2) dvopredmetni pedagoški študij (oba študija > pedagoški poklic)
3) Antični in humanistični študiji
a) smer latinska filologija + izbirni predmeti
b) smer grška filologija + izbirni predmeti
c) smer grška filologija + nova grščina (= enotni študij stare in nove
grščine)
4) Enodisciplinarno nadaljevanje drugega dvodisciplinarnega študija,* če obstaja kot samostojni
program.
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B.
ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI
- skupni predmeti
- jezikovni predmeti: smer latinska filologija / grška filologija
- interdisciplinarno in prosto izbirni predmeti
NADALJEVANJE NA DRUGI STOPNJI:
1) Antični in humanistični študiji
a) smer latinska filologija + izbirni predmeti
b) smer grška filologija + izbirni predmeti
c) smer grška filologija + nova grščina (= enotni študij stare in nove grščine)
2) prehod na druge enopredmetne programe: zgodovina, arheologija, umetnostna zgodovina,
primerjalna književnost, splošno jezikoslovje, etnologija in kulturna antropologija itd. (Vpis je
možen glede na izbiro predmetov na prvi stopnji. Obvezne predmete za vpis določajo posamezni
oddelki – glej vpisne pogoje za drugo stopnjo.)
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Kontakt
PREDSTOJNIK
red. prof. dr. Marko Marinčič
Telefon:01/241 1414
Elektronski naslov:marko.marincic@ff.uni-lj.si

NAMESTNICA PREDSTOJNIKA
doc. dr. Sonja Weiss
Telefon:01/241 1414
Elektronski naslov:sonja.weiss@ff.uni-lj.si

TAJNIŠTVO ODDELKA
asist. Zala Rott Dali
Telefon:01/241 1420
Elektronski naslov:zala.rott@ff.uni-lj.si

