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POMEMBNE INFORMACIJE   
  

1. V študijskem letu 2019/2020 razpisujemo naslednje drugostopenjske študijske programe:  

 

GERMANISTIKA (»klasičen« germanistični, nepedagoški študijski program): 15 mest 

NEMCISTIKA (»klasičen« germanistični, nepedagoški dvopredmetni študijski program: 10 mest 

NEMŠČINA ENOPREDMETNA: pedagoški študijski program: 15 mest 

NEMŠČINA DVOPREDMETNA: dvopredmetni študijski program: 15 mest  

 

2.) Predmeti Nemški jezik v sistemu in rabi, Novejše tendence v germanističnem jezikoslovju, Nemška literarna 
in kulturna zgodovina ter Nemška literatura in kultura v kontekstu se izvajajo CIKLIČNO. To z drugimi besedami 
pomeni, da izvajamo v dveh študijskih letih 8 predmetov, ki jih poslušate vedno hkrati študentje 1. in 2. letnika.    

 

3.) Izbirni GERMANISTIČNI predmeti, ki se bodo izvajali v študijskem letu 2019/2020, so:   

 Analiza strokovnih besedil (lekt. mag. Viktorija Osolnik Kunc) 

 Dunajska moderna (izr. prof. dr. Irena Samide)  

 Frazeologija v različnih besedilnih vrstah (doc. dr. Urška Valenčič Arh)  

 Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu (doc. dr. Johann Georg Lughofer)  

 Jezik v oglasnih besedilih (izr. prof. dr. Janja Polajnar)  

 Literarne transgresije in medialnost (red. prof. dr. Marija Javor Briški)  

 Semiotika in semantika (izr. prof. dr. Darko Čuden)  

 Stilistika (izvajalec javljen kasneje)  

 

4.) Izbirni predmeti PROGRAMA na GERMANISTIKI   

 Nizozemski jezik, literatura in kultura v kontekstu I (lekt. dr. Anita Srebnik) (= izpopolnjevalna stopnja) 

 Švedski jezik, literatura in kultura v kontekstu I (lekt. Mita Gustinčič Pahor) = izpopolnjevalna stopnja) 

5.) Izbirni predmeti PROGRAMA na NEMCISTIKI (in hkrati za vse možna izbira kot IZBIRNI ŠIRŠE)   

 

 Nizozemski jezik in kultura I (lekt. dr. Anita Srebnik – 3 KT – začetna stopnja – za tiste, ki se še niso učili 

nizozemščine) 

 Švedski jezik in kultura I (lekt. Mita Gustinčič Pahor - 3 KT – začetna stopnja – za tiste, ki se še niso učili 

švedščine) 
 

6.) Na programih Nemcistika in Nemščina lahko izbirate tudi med predmeti, ki so na Germanistiki obvezni 
(Nemška literatura in kultura v kontekstu II, Novejše tendence v germanističnem jezikoslovju II, Nemški jezik v 
kontekstu II, Nemški jezik v praksi I, II in III) 

 

7.) Predmeta »Nemški jezik v kontekstu I in II« sta temeljna praktičnosporazumevalna predmeta in potekata 
predvidoma v dveh skupinah (odvisno od števila vpisanih). V skupine boste razdeljeni 1. oktobra 2019.  

  

8.) Predmeti »Nemški jezik v praksi I, II in III« so prav tako naravnani praktičnosporazumevalno, vendar ponujajo 
specifične vsebine (opisi objavljeni v brošuri). Vsak od navedenih predmetov se izvaja predvidoma v dveh 
skupinah (odvisno od števila študentov). V skupine se vpišete na uvajalnem srečanju 1. oktobra 2019. 

 

9.) Za vpis na drugostopenjske programe se morate PRAVOČASNO prijaviti – rok je praviloma postavljen konec 
avgusta (natančen datum bo objavljen na spletnih straneh). Prijavo oddate tudi v primeru, da še nimate 
opravljenih vseh obveznosti, vendar predvidevate, da jih boste opravili do sredine septembra.     

 

10.) Dodatne informacije glede pridobljenih kompetenc, pogojev za vpis ter celotnega predmetnika dobite v naših 
Predstavitvenih zbornikih, ki so na voljo na spletni strani.  
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GERMANISTIKA 
  

1. semester       

Učna enota  Nosilec  Kontaktne 
ure  

ECTS  

Metodologija literarne vede   izr. prof. dr. Špela Virant   45  6  

Jezikoslovne metodologije  izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk  45  6  

Nemška literarna in kulturna zgodovina 
II   

izr. prof. dr. Špela Virant   
15+30  6  

Nemški jezik v kontekstu I *  lekt. dr. Lars Felgner /   

lekt. Christiane Leskovec  
30  3  

Nemški jezik v praksi I (izbirno)  izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič  

doc. dr. Urška Valenčič Arh  
30  3  

Izbirni predmet GER **  Različni  15+15  3  

Izbirni predmet GER Različni  15+15  3  

SKUPAJ TOČK:      30  

      *Predmet Nemški jezik v kontekstu I je celoletni predmet;        **Opis izbirnih predmetov je v nadaljevanju   

  

2 semester       

Učna enota  Nosilec  Kontaktne 
ure  

ECTS  

Nemški jezik v sistemu in rabi II   izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk    15+30  6  

Nemška literatura in kultura v kontekstu II   izr. prof. dr. Marija Javor Briški  15+15  3  

Nemški jezik v kontekstu I *  
lekt. dr. Lars Felgner /  

lekt. Christiane Leskovec  
30  3  

Nemški jezik v praksi II  lekt. dr. Kristina Lahl / lekt. dr. Lars Felgner  30  3  

Novejše tendence v germanističnem 
jezikoslovju II   

izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič 

  
15+15  3  

Izbirni predmet GER   različni  15+15  3  

Izbirni predmet GER   različni  15+15  3  

Izbirni predmet programa ali širše  različni  30+30  6  

SKUPAJ TOČK:      30  

 

  3. semester       

Učna enota  Nosilec  Kontaktne 
ure  

ECTS  

Nemška literarna in kulturna zgodovina II  izr. prof. dr. Špela Virant   15+30  6  

Nemški jezik v kontekstu II   lekt. mag. Viktorija Osolnik Kunc  30  3  

Nemški jezik v praksi III  lekt. dr. Lars Felgner /  lekt. dr. Kristina Lahl  30  3  

Izbirni predmet GER  različni  15+15  3  

Izbirni predmet GER   različni  15+15  3  

Izbirni predmet GER   različni  15+15  3  

Izbirni predmet GER   različni  15+15  3  

Izbirni predmet širše   različni  30+30  6  

SKUPAJ TOČK:    30  

  

4. semester       

Učna enota  Nosilec  Kontaktne ure  ECTS  

Nemški jezik v sistemu in rabi II  izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk   15+30  6  

Novejše tendence v germanističnem 
jezikoslovju II  

izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič    15+15  3  

Nemška literatura in kultura v kontekstu II  izr. prof. dr. Marija Javor Briški 15+15  3  

Magistrsko delo  različni  0  18  

SKUPAJ TOČK:    30  
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DVOPREDMETNI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM NEMCISTIKA 
  

1. semester       

Učna enota  Nosilec  Kontaktne ure  ECTS  

Metodološki izbirni predmet   
izr. prof. dr. Špela Virant;   

izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk  
45  6  

Izbirni predmet GER   različni  15+15  3  

Izbirni predmet GER  različni  15+15  3  

Nemški jezik v kontekstu I  
lekt. dr. Lars Felgner  

lekt. Christiane Leskovec  
30  3  

SKUPAJ TOČK:      15  

  

 

  Učna enota:  

METODOLOŠKI 

IZBIRNI PREDMET  

Nosilec  Kontaktne ure  ECT 

S  

Pred  Sem  Vaje    

A Metodologija literarne vede  izr. prof. dr. Špela Virant  45  0  0  6  

B Jezikoslovne metodologije  izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk  45  0  0  6  

  

  

2. semester        

Učna enota  Nosilec  Kontaktne ure  ECTS  

Temeljni izbirni predmet GER (Nemški 
jezik v sistemu in rabi II ali Nemška 
literarna in kulturna zgodovina II (ZS)  

izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk /  
izr. prof. dr. Špela Virant  

15+30  6  

Izbirni predmet GER različni  15+15  3  

Izbirni predmet GER  različni  15+15  3  

Nemški jezik v kontekstu I  
lekt. dr. Lars Felgner  

lekt. Christiane Leskovec  
30  3  

SKUPAJ TOČK:      15  

  

  

3. semester       

Učna enota  Nosilec  Kontaktne 
ure  

ECT 

S  

Temeljni izbirni predmet GER (Nemški 
jezik v sistemu in rabi II (LS) ali Nemška 
literarna in kulturna zgodovina II) ali 
Metodološki izbirni predmet  

Izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk /   

izr. prof. dr. Špela Virant 

15+30 6  

Izbirni predmet GER  različni  15+15  3  

Izbirni predmet GER  različni   15+15  3  

Izbirni predmet Nemški jezik  (Nemški 
jezik v kontekstu II ALI Nemški jezik v 
praksi I, II, III) 

ekt. dr. Lars Felgner; doc. dr. Urška 
Valenčič Arh; lekt. mag. Viktorija 
Osolnik Kunc; lekt. Christiane 
Leskovec idr. 

30  3  

SKUPAJ TOČK:    15  

  

 4. semester       

Učna enota  Nosilec  Kontaktne ure  ECTS  

Izbirni predmet GER  različni  15+15  3  

Izbirni predmet programa ali širše  različni  15+15  3  

Magistrsko delo  različni*  0  9  

SKUPAJ TOČK:    15  
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PEDAGOŠKI ŠTUDIJSKI PROGRAM NEMŠČINA – ENOPREDMETNI 
  

1. semester       

Učna enota  Nosilec  Kontaktne 
ure  

ECTS  

Skupni del pedagoškega modula  različni   90+25  12  
Didaktika nemščine izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić  30 P +30 V  3  
Raziskovanje tujejezičnih učnih procesov   izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić  15+15+15   6  
Izbirni predmet GER različni   15+15  3  

Nemški jezik v kontekstu I  
lekt. dr. Lars Felgner;   

lekt. Christiane Leskovec  
30  

  

3  
Izbirni predmet širše  različni   30  3  
SKUPAJ TOČK:      30  

 

2. semester       

Učna enota  Nosilec  Kontaktne 
ure  

ECTS  

Skupni del pedagoškega modula  različni  60+75+15   12  
Didaktika nemščine *  izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić  30 P + 30 SE   3  
Pedagoška praksa I  izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić  30+15   3  

Nemški jezik v kontekstu I*  
lekt. dr. Lars Felgner;   

lekt. Christiane Leskovec  
30  

 3  

Informacijska in komunikacijska 
tehnologija pri pouku nemščine 

izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić  15+30  3  

Izbirni predmet GER  različni  15+15  3  
Izbirni predmet GER  različni   15+15  3  
SKUPAJ TOČK:      30  

 

3. semester        

Učna enota  Nosilec  Kontaktne 
ure  

ECTS  

Literarna didaktika  izr. prof. dr. Irena Samide  15+15+15  3  
Raziskovanje tujejezičnih učnih 
procesov   

izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić  
15+15+15 6  

Izbirni predmet Nemški jezik  (Nemški 
jezik v kontekstu II ALI Nemški jezik v 
praksi I, II, III) 

lekt. dr. Lars Felgner; doc. dr. Urška 
Valenčič Arh; lekt. mag. Viktorija Osolnik 
Kunc; lekt. Christiane Leskovec idr. 

30  3  

Temeljni izbirni predmet GER  različni   15+30  6  

Izbirni predmet GER  različni   15+15  3  

Izbirni predmet PED ali GER  različni   15+15  3  

Izbirni predmet širše  različni  30+30  6  

SKUPAJ TOČK:    30  

  

 4. semester        

Učna enota  Nosilec  Kontaktne ure  ECTS  
Pedagoška praksa II  izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić   60 6  
Informacijska in komunikacijska 
tehnologija pri pouku nemščine 

izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić  
15+30  3  

Izbirni predmet GER  različni  15+15  3  

Izbirni predmet GER  različni  15+15  3  

Magistrsko delo  različni  0  15  

SKUPAJ TOČK:     30  
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PEDAGOŠKI ŠTUDIJSKI PROGRAM NEMŠČINA - DVOPREDMETNI 
  

1. semester       

Učna enota  Nosilec   Kontaktne 
ure  

ECTS  

Skupni del pedagoškega modula (50%)  različni  45+12,5+17,5  6  
Didaktika nemščine izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić  30 P +30 V  3  

Nemški jezik v kontekstu I*  
lekt. dr. Lars Felgner;  lekt. Christiane 
Leskovec  

30  3  

Izbirni predmet GER različni  15+15  3  

SKUPAJ TOČK      15  

 

2. semester       

Učna enota  Nosilec  Kontaktne 
ure  

ECTS  

Skupni del pedagoškega modula (50%)  različni   30+37,5+7,5  6  
Didaktika nemščine  izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić  30 P + 30 SE  3  
Pedagoška praksa I  izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić  30+15  3  

Nemški jezik v kontekstu I*  
lekt. dr. Lars Felgner; lekt. Christiane 
Leskovec  

30  3  

SKUPAJ TOČK:      15  

 

 

3. semester        

Učna enota  Nosilec  Kontaktne 
ure  

ECTS  

Literarna didaktika  izr. prof. dr. Irena Samide  15+15+15  3  
Izbirni predmet GER ali PED  različni  15+15+15  6  

Izbirni predmet GER  različni  30  3  

Izbirni predmet širše  različni   15+30  3  

SKUPAJ TOČK:     15  

  

  

4. semester        

Učna enota  Nosilec  Kontaktne 
ure  

ECTS  

Pedagoška praksa II  izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić  45 3  
Izbirni predmet PED ali GER  različni   15+30  3  

Magistrsko delo  različni     9  

SKUPAJ TOČK:     15  
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METODOLOŠKI PREDMETI 

  
 

Jezikoslovne metodologije 
izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk; semester izvajanja: ZS (6 KT) 
  

Vsebina  

Zgodovina germanističnega jezikoslovja. Pregled jezikoslovnih smeri 20. in 21. stoletja, ki so vplivale na 
germanistično jezikoslovje. Strukturalizem: Novejši lingvistični koncepti in jezikoslovne metodologije (t. i. 
sosirjanske dihotomije, taksonomija strukturalizma); refleksi strukturalizma v germanistični lingvistiki na 
konceptualni in metodološki ravni; praški funkcionalizem, tvorbeno-pretvorbeni pristop Chomskega, vezljivostni 
koncept; metodologija kontrastivne lingvistike. Pragmalingvistka in sociolingvistika: modeliranje jezikovne 
komunikacije, besediloslovno-pragmalingvistični pristopi k besedilu; različne smeri sociolingvističnih raziskav 
in novejše tendence (medkulturna in varietetna lingvistika, jezik manjšin, večjezičnost, jezikovna biografija). 

  
Načini ocenjevanja:  
Referat (s pisno različico)  40 % 
Jezikovna biografija  10 % 
Pisni izpit  50 % 
  

  

 

Metodologija literarne vede 

izr. prof. dr. Špela Virant; semester izvajanja: ZS (6 KT) 

 
Vsebina:   

Literarnovedna metodologija gradi na usvojenih omejenih literarno metodičnih kompetencah prve stopnje, jih 
nadgrajuje, dopolnjuje, kontekstualizira, vrednoti in raziskovalno razvija. Predmet nudi pregled pristopov od 19. 
stoletja do aktualnih metod ter poglobljen študij izbranih konceptov in teorij, predvsem formalizma, 
strukturalizma, recepcijske estetike, sistemske teorije, teorij spolov, diskurzne analize, novih hermenevtičnih 
pristopov, poststrukturalističnih refleksij, kulturoloških in medijskih teorij ipd. Izbrane metode so prikazane na 
paradigmatičnih primerih. Samostojno branje literarnovednih, kulturoloških in estetsko filozofskih besedil spada 
prav tako k vsebini predmeta. Seminar gradi na samostojnem delu in kritičnem pristopu do teoretičnih modelov.  

  

Cilji in kompetence  

Predmet nudi strnjen pregled literarnovednega proučevanja, predvsem v nemškem kontekstu, zgodovino 
refleksije o temeljnih pojmih, razvoju in spreminjanju literarnovednega orodja in modeliranju literature kot 
specifičnem socialnem sistemu. Poleg sposobnosti poznavanja in razlikovanja med različnimi teoretskimi 
koncepti, ravninami literarnovednega proučevanja in utemeljenega izbora ustrezne metodologije za dosego 
konkretno artikuliranih ciljev, razvija predmet zavest o umeščenosti različnih pristopov v družbeni in 
zgodovinski kontekst ter o posledicah njihove uporabe. Podrobnejše usvajanje izbranih sodobnih 
literarnovednih pristopov na posameznih paradigmatskih primerih nudi tako preverbo uporabnosti in 
omejenosti konkretnih pristopov, njihovih vrzeli kot perspektivo razvijanja novih orodij. Predmet torej 
usposablja tako za argumentirano legitimizacijo literarnega polja in literarnega sistema kot za raziskovanje na 
literarnovedne teme in teme iz sorodnih področjih. Študentje z ozaveščenim in samostojnim delom, torej kritično, 
razvijajo literarno sistemske in literarnovedne kompetence, poznajo, uporabljajo, razvijajo in dopolnjujejo 
literarno metodični diskurz in literarnovedno metodološko delo.  
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TEMELJNI PREDMETI 
 

Nemška literarna in kulturna zgodovina II  

izr. prof. dr. Špela Virant; semester izvajanja: ZS (6 KT) 
 

Vsebina: Genocid in literatura 

Holokavst je ena osrednjih tematik nemške književnosti od konca druge svetovne vojne do danes. Toda holokavst 
je le eden od genocidov, ki zaznamujejo zgodovino od začetkov novega veka do danes, od kolonializma, svetovnih 
vojn, vojn po razpadu Jugoslavije do sodobnih vojn. Pri predmetu bodo obravnavana dela, se ukvarjajo z vzroki 
za genocid in njegovimi posledicami kakor tudi z načelnim vprašanjem, kako lahko literatura spregovori o tej 
problematiki, če sploh sme. Seznam literature obsega tako teoretsko refleksijo problematike (Todorov, Arendt, 
Adorno in dr.), pričevanjsko literaturo in fikcijo. 

 

Cilji in kompetence: 

Študentke in študenti 

 poglobijo znanje o problematiki genocida v književnosti, o razmerju med književnostjo in zgodovino ter 
o literarnozgodovinskih razpravah o funkcijah književnosti, njeni etični razsežnosti in problemu 

reprezentacije; 

 so sposobni opisovati, vrednotiti in umeščati literarne fenomene v zgodovinski perspektivi na višjem 

nivoju; 

 kritično reflektirajo centralne kategorije pisanja literarne zgodovine in epistemološke osnove zgodovine 

znanosti. 

 

Nemška literatura in kultura v kontekstu II 
red. prof. dr. Marija Javor Briški; semester izvajanja: LS (3 KT) 
  

Predmet se osredinja na pomen, vlogo in status književnosti v kulturnem, družbenopolitičnem, umetniškem, 
biografskem, (trans)nacionalnem, izobraževalnem, filozofskem, družbeno-kritičnem, in/ali medijskoteoretičnem 
kontekstu.  

 

Vsebina:  

 Brisanje meja med žanri; preseganje tradicionalnih estetskih norm in okvirjev. 
 Refleksija o funkciji in pomenu književnih besedil in simbolnih procesih osmišljanja. 

  

Cilji in kompetence:  

Cilj predmeta je študentke in študente uzavestiti za kulturološki, medialni, kulturnozgodovinski, sociološki, 
svetovnonazorski, biografski, umetniški, politični itd. kontekst, v katerem nastajajo literarna dela in jih usposobiti 
za poglobljen razmislek o prepletenosti literature in kulture, medijev, različnih umetnosti in znanosti. 
Znanstveno ukvarjanje z literaturo in kulturo tako ni vezano samo na ožjo stroko, temveč se navezuje na dognanja 
drugih znanstvenih strok (zlasti medijskih znanosti in umetnosti).   

 

Študentke in študenti:  

 znajo osvetliti sinhrono prepletenost in vzajemno učinkovanje najrazličnejših literarno-kulturnih, estetskih, 
družbenih in družbenopolitičnih procesov, povezanih s produkcijo in recepcijo literarnih del; 

 z upoštevanjem kulturnega, socialnega,  medialnega in drugih kontekstov, v katerih so besedila nastala, 
nadgrajujejo svoje medkulturne, intertekstualne in intermedijske kompetence; 

 k obravnavanim literarnim in drugim delom pristopajo interdisciplinarno in povezujejo svoja spoznanja tako z 
drugimi znanstvenimi strokami kot s praktičnimi izkušnjami.  
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Nemški jezik v sistemu in rabi II 

izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk; semester izvajanja: LS (6 KT) 
 

Vsebina:  

Jezikovni sistem po posameznih ravninah in realizacija v besedilu. Morfološki, besedoslovni, skladenjski, 
leksikografski, besedilnoslovnični, stičnostnojezikovni in pragmatični vidiki vezljivosti. Elipsa kot sistemski in 
besedilni pojav. Vezljivost in druge slovnične kategorije v sistemu in rabi s kontrastivnega vidika in vidika 
jezikovnih napak. Delo z različnimi vezljivostnimi slovarji. 
. 

  

Cilji in kompetence: 

Zmožnost natančne analize jezikovnega sistema, njegovih enot in kategorij ter realizacije. Celostna analiza 
vezljivosti posameznih besednih vrst, tj. glagolov, samostalnikov in pridevnikov z določanjem števila 
argumentov, števila obveznih in neobveznih aktantov. Razlikovanje znotraj- in medjezikovno pogojenih napak 
na osnovi kontrastivne analize. Razumevanje vezljivosti kot stičišče morfološke, leksikalne in skladenjske 
ravnine. Poznavanje vrst elips in njihovih funkcij. Določanje besedilnoslovničnih in stilističnih funkcij 
vezljivostno pogojenih elips. Kritično presojanje informacij o vezljivostnem potencialu v različnih slovarjih kot 
tudi realizacije v različnih besedilnih vrstah 

 

Načini ocenjevanja 
Referat (s pisno različico) (30 %)  
Pisni izpit (70 %). 
 

 

Novejše tendence v germanističnem jezikoslovju II:  
izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič; semester izvajanja: LS (3 KT) 

 
Vsebina 

Predmet osredinja osnovne pojme s področja besediloslovja in diskurzne lingvistike, razčleni odnose med njimi 
ter izpostavi podobnosti in razlike analize besedil in diskurzov. Izhodišče predstavlja poznavanje in razumevanje 
osnovnega gradnika v besediloslovju besedila, njegovih funkcij in njegovo analizo. Osrednja tema predmeta pa je 
diskurz in diskurzna lingvistika ter jezikoslovni, medkulturni ter kontrastivni vidiki diskurzov z različnih 
področij (politike, prava, zgodovine itd.). Pomembno vlogo igra tudi večravenski model DIMEAN 
(Warnke/Spitzmüller 2008) za analizo osrednjih diskurznih fenomenov kot so medbesedilnost, argumentativni 
vzorci, metafore, ključne besede, multimodalnost ipd.  

 

Izvedba v letnem semestru 2019/2020 

Večina srečanj predmeta v letnem semestru 2019/2020 bo izvedena z vabljenimi predavanji mednarodnih 
predavateljev iz Nemčije. Predmet se bo izvajal v obliki bloka, predvidoma vsakih 14 dni, pri čemer bo 
predavanjem (2 uri) sledil seminar (2 uri).  

 

Cilji in kompetence 

Poznavanje in razumevanje pojmov tekst oz. besedilo in diskurz ter odnosa med njima. Analiza diskurza na 
različnih ravneh: jezikovni (besedišče: ključne besede, metafore, ipd.; argumentativni vzorci), nejezikovni 
(analiza odnosa slike in besedila), komunikativno-funkcionalni glede na akterje diskurza in kulturnokontrastivni 
(transnationalni in večjezikovni diskurzivni fenomeni). Vrednotenje diskurza kot medkulturnega fenomena. 
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PRAKTIČNOSPORAZUMEVALNI PREDMETI 
  
Nemški jezik v kontekstu I  

lekt. dr. Lars Felgner, lekt. Christiane Leskovec; semester izvajanja: ZS + LS (3+3 KT) 

 
Vsebina:  

Različne teme iz naslednjih kontekstov:   

Aktualno politično, družbeno in kulturno dogajanje v Evropi (fokus: dežele nemškega govornega področja) in v 
svetu; izbrani poudarki iz družbe in kulture dežel nemškega govornega področja, novinarske zvrsti (pisno in 
ustno poročilo, vesti, komentarji, recenzije itd.); primerjave med kulturami oz. kulturno pogojene razlike (npr. 
stereotipi, nacionalna identiteta itd.); vsebine, povezane z gospodarskimi in poklicno relevantnimi temami.   

Izbrana slovnična poglavja, ki ustrezajo stopnji C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvirja.   

Težišča vaj se izluščijo pri pouku na podlagi besedil in nalog iz učbenikov na nivoju C1 (gl. seznam literature).  

  
Nemški jezik v kontekstu II  

lekt. mag. Viktorija Osolnik; semester izvajanja: ZS (3 KT) 

 
Vsebina:  

 Različne teme glede na potencialna poklicna področja študentov in študentk; poslovna ustna in pisna 
komunikacija; gospodarska nemščina ter številna druga področja, ki se lahko spreminjajo oz. določijo 

tudi po dogovoru z udeleženci na začetku semesra.  

 Izbrana slovnična poglavja, ki ustrezajo stopnji C1/C2 Skupnega evropskega jezikovnega okvirja.  

 Tematike in poudarki pri vajah se ravnajo po besedilih in nalogah iz učbenikov na nivoju C1/C2  (gl. 

seznam literature in individualno pripravljene materiale). 

Cilji in kompetence:  

 Splošni cilji: ustna in pisna komunikacija na nivoju C1/C2 Skupnega evropskega jezikovnega okvirja.  

 Študentje in študentke razumejo širok spekter kompleksnih strokovnih besedil iz tematskih področij, ki 

se določijo na začetku semestra; znajo povzeti informacije, si pridobiti specifično poslovno-

komunikativno besedišče in jih v ustrezni jezikovni obliki uporabiti v lastnih razmišljanjih.  

 Študentje in študentke so sposobni govoriti o različnih strokovnih temah, se jezikovno ustrezno izražati 
v različnih poklicnih komunikacijskih situacijah in se ustrezno odzvati na govorne prispevke 

sogovornikov.     

 Študentje in študentke poglabljajo in razširijo svoje jezikovne sposobnosti tako na ravni besedišča kot 

na slovnični ravni; to zajema ustno in pisno komunikacijo v strokovnih kontekstih.   

 Na osnovi svojih izboljšanih sposobnosti na področju slovnice, besedišča in jezikovnega sloga študentje 
in študentke prepoznajo razlike med nižje pogovorno, pogovorno, standardno in strokovno rabo jezika 

in vsa pridobljena znanja upoštevajo pri lastni uporabi jezika.  

 Pridobivanje zgornjih kompetenc temelji na kompleksnejšem in daljšem bralnem razumevanju, slušnem 
razumevanju ter pisnih in govornih sposobnosti na področju poslovnega in poklicnega jezika. 

 

Nemški jezik v praksi I: kratka strokovna besedila    
doc. dr. Urška Valenčič Arh; semester izvajanja: ZS (3 KT) 

 
Cilj 

Pri tematskih jezikovnih vajah bomo sistematično obravnavali, kako lahko na jasen in razumljiv način izrazimo, 
sestavimo in oblikujemo kratka strokovna besedila kot so krajši (abstract) in daljši povzetki, uvodi, komentarji, 
knjižne in filmske recenzije. 

 

Tema 
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Na podlagi konkretnih primerov besedil bomo obravnavali osnovna pravila znanstvenega pisanja in obrazložili 
njihovo vlogo v komunikaciji. Pri sestavljanju znanstvenih besedil uporabljamo določena slogovna oz. izrazna 
sredstva, ki bistveno pripomorejo k uspešni komunikaciji. Šele potem, ko omenjena sredstva razumemo in 
usvojimo, jih lahko uspešno uporabljamo v komunikaciji. Raziskovali, opisovali in pisali bomo kratka pisna 
strokovna besedila. Izbor besedil obsega krajše (abstract) in daljše povzetke, uvode in komentarje ter knjižne in 
filmske recenzije. 

 

Vsebine 

Samostojno in skupinsko delo bo osredotočeno na praktično delo s področja naslednjih vsebin: 

o Kako naj uporabimo jezikovna sredstva, če želimo sestavili jasne in natančne povedi v obliki razumljivih 
stavkov? 

o Kako sestavimo jasna in učinkovita strokovna besedila?  
o Ali obstajajo tipične strukture v kratkih znanstvenih strokovnih besedilih (npr. v kratkih povzetkih) in/ali v 

poljudnoznanstvenih sestavkih (npr. recenzijah)?  
o V kolikšni meri je možna variantnost v znanstvenem jeziku?  
o Ali obstajajo pravila glede zunanje podobe znanstvenih besedil?  
 

Opomba: Če je v posamezni predmet vpisanih več kot 20 študentov, se izoblikuje še dodatna 
skupina s prav tako specifičnimi temami. Vse podrobnosti boste izvedeli na informativnem 
srečanju začetek oktobra.  
 

Nemški jezik v praksi II: prezentacija, vizualizacija in moderacija  

Präsentieren, Visualisieren und Moderieren: Schlüsselqualifikationen für den Beruf:  

lekt. dr. Lars Felgner; semester izvajanja: LS (3 KT) 
  

Präsentieren, Visualisieren und Moderieren sind heutzutage ganz grundlegende Kompetenzen, die aus der 
modernen Berufswelt nicht mehr wegzudenken sind. Berufliche Meetings, Tagungen, Workshops,  

Besprechungen und verschiedenste Formen der Team- und Projektarbeit sind Situationen, mit denen Sie fast 
sicher in Ihrem späteren Berufsleben konfrontiert werden und in denen Sie über grundlegende Vortrags- und 
Moderationsfähigkeiten verfügen sollten.   

Damit Sie auf die Anforderungen der Berufswelt besser vorbereitet sind, lernen Sie in diesem 
Praxisseminar anerkannte und effektive Methoden der Präsentation, Visualisierung und Moderation kennen und 
trainieren anhand von berufsbezogenen Übungen, wie Sie Ihre Inhalte auf eine anschauliche, verständliche und 
überzeugende Art an Ihr Zielpublikum vermitteln. Darüber hinaus beschäftigen wir uns auch damit, wie man 
durch bestimmte Techniken (z.B. positives Formulieren bzw. Umformulierung negativer Kommunikation) eine 
Diskussion so leitet, dass man als Gruppe zu möglichst guten gemeinsamen Ergebnissen kommt.    

Im Zentrum dieses Seminars steht das „Wie“, also nicht die Theorie, sondern die konkrete Durchführung 
in der Praxis. Sie werden zu Ihren Kurzpräsentationen, Visualisierungen und Diskussionsleitungen von den 
anderen Teilnehmern und vom Seminarleiter konstruktives Feedback erhalten, aber auch selbst Ihre 
Performance evaluieren. Um dabei auch auf die nonverbalen und stimmlichen Aspekte eingehen zu können, 
werden wir mit Videoanalyse arbeiten. Natürlich nur, wenn Sie zustimmen, dass ich Sie auf Video aufnehme.  

Unterrichtsformen:  

 

Workshop-Atmosphäre, d.h. anwendungsbezogenes Lernen steht ganz klar im Vordergrund  

Wechsel von Input durch den Seminarleiter und anschließenden Übungseinheiten zur Vertiefung  

Kurzpräsentationen und Debatten zu aktuellen Themen mit nachfolgendem Feedback - Videoanalyse     

 
Im Laufe des Workshops organisieren die TeilnehmerInnen unter Anleitung durch den Kursleiter eine Konferenz 
zu einem selbst gewählten Thema. Das heißt, sie bereiten diese Konferenz inhaltlich vor (kurze Präsentationen 
zum Konferenz-Thema), machen dafür Werbung in den sozialen Medien, suchen nach einem Ehrengast, der/die 
zum Thema etwas zu sagen hat und führen die Konferenz auch alleine durch (Moderation). Die Konferenz findet 
am Ende des Kurses statt und ist gleichzeitig die Abschlussprüfung.    
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Nemški jezik v praksi III: podcast  

Podcasts : Dr. phil Kristina Lahl  (3 KT) 
  

Ein Podcast ist eine sehr vielseitige Mediengattung. Im Rahmen von Audiobeiträgen werden unterschiedlichste 
Inhalte in verschiedenen Formen online präsentiert. Dabei können journalistische Formate wie die Reportage 
gewählt, Informationen aus verschiedenen Bereichen vermittelt und in Form von Moderationen Diskussion 
geleitet werden – oder sie dienen einfach nur der Selbstdarstellung. Sowohl im privaten wie auch beruflichen 
Umfeld bieten Podcasts vielfältige Möglichkeiten der Kommunikation mit einem breiten Publikum. In dem 
Seminar „Podcasts“ werden diese verschiedenen Facetten des Podcasts theoretisch erfasst und praktisch erprobt. 
Neben dem Erlernen von Aspekten wie Recherche, Text verfassen, technischer Realisierung und Präsentation 
werden im Seminar eigene Podcast erstellt und online veröffentlicht. 

 

Ziele 

 welche Themen bieten sich für einen Podcast an, wie recherchiere ich richtig und sinnvoll? 

 wie werden Themen für Podcasts aufbereitet, um sie in knapper Form, verständlich und interessant zu 
präsentieren? 

 welche journalistischen Formen gibt es, welche Merkmale haben sie, welche bieten sich für einen 
Podcast an und wie schreibt man sie? 

 welche technischen Voraussetzungen gibt es für einen Podcast und wie nutzt man das Equipment? 

 welche Techniken gibt es zur wirkungsvollen Präsentation von gelesenen und frei gesprochenen Texten, 
wie kann die Aussprache und Modulation optimiert werden, welche Methoden bestehen zur Moderation 

und Doppelmoderation? 

 

Kompetenzen 

Recherchetechniken, Aufbereitung von Themen, journalistische Texte und andere Texttypen verfassen, 
Präsentieren, Aussprache, technische Aspekte von Audiobeiträgen 

 

 

GERMANISTIČNI IZBIRNI PREDMETI  (3 KT) 

 
Analiza strokovnih besedil  
lekt. mag. Viktorija Osolnik Kunc  
 

Vsebina:  

 Spoznavanje vloge tvorca – prejemnika sporočila/besedila v strokovni komunikacije s posebnim ozirom na 
razumljivosti besedila in medkulturnih posebnosti. 

 Analiza besedilnih, skladenjskih, besedotvornih in nejezikovnih značilnosti strokovnega besedila glede na 
zakonitosti izbranega strokovnega jezika. 

 

Študentke in študenti so sposobni: 

 uporabiti izbrane strokovne jezike (pravo, gospodarstvo, politika, EU in drugo) in prepoznati njihove 
jezikovne značilnosti oz. posebnosti, 

 upoštevati pomen nejezikovnih nosilcih informacij v strokovnih besedilih, 
 analizirati strokovne jezike v izbranem kontekstu in za ciljno publiko. 
 

Študentke in študenti poznajo kriterije razvrščanja strokovnih jezikov na horizontalni in vertikalni osi strokovnih 
jezikov po Hoffmannu, Roelckeju i. dr. 

Razumejo jezikovne, medkulturne in strokovne zakonitosti strokovnih jezikov ter so sposobni pripravljati 
tehnično dokumentacijo v posameznih strokovnih jezikih. 
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Dunajska moderna  
izr. prof. dr. Irena Samide 

 

Vsebina:  

Predmet zajema celovit prikaz Dunajske moderne, t. j. obdobja od 1890 do 1910, ki predstavlja zadnji umetniški 
in intelektualni vrhunec Habsburške monarhije. Študentje spoznavajo različna področja, od filozofije, psihologije 
in psihoanalize (Mach, Weininger, Wittgestein, Freud), arhitekture (Otto Wagner, Alfred Loos) in likovne 
umetnosti (Klimt, Schiele, Kokoschka) do glasbe (Schönberg) in seveda književnosti (Hofmannsthal, Schnitzler, 
Altenberg idr.). Teoretične osnove, ki jih spoznavajo v prvih dveh mesecih, nadgradijo z globljim spoznavanjem 
in raziskovanjem na kraju samem, zato je sestavni del predmeta tudi strokovna ekskurzija na Dunaj, kamor sodijo 
poleg umetnostnozgodovinskih in literarnih pohodov po Dunaju tudi ogledi razstav in muzejev (stalne zbirke & 
tematske razstave) ter gledališke predstave (odvisno od aktualne ponudbe).   

 

Cilji in kompetence: študentke in študenti zaznavajo in razumejo estetske postopke, medialni transfer, 
mehanizem mitizacije ipd; sposobni so diferenciranega razumevanja različnih pojavnih oblik moderne ob 
prelomu stoletja; razpoznavajo temeljne značilnosti, skupne vzorce in razlike; delujejo inter- in 
intradisciplinarno, mdr. povezujejo slovensko in avstrijsko moderno. Pri pripravi ekskurzije so sposobni 
timskega in projektnega dela, vodenja skupine, organizacije, načrtovanja, nastopanja pred skupino itd.  

 

Preverjanje in vrednotenje znanja: aktivno sodelovanje na seminarju, vsakotedenski študij primarne in/ali 
sekundarne literature in razprava o njej, referat ali članek, sodelovanje pri organizaciji ekskurzije na Dunaj in 
projektno delo (del vodenja).    

 

Pomembno obvestilo: 

Predmet bo potekal v letnem semestru študijskega leta 2019/20, dve informativni uri pa že oktobra ali novembra 
2019. Sestavni in obvezni del predmeta je tridnevna ekskurzija na Dunaj, ki bo izvedena v drugi polovici aprila. 
Predvideni stroški (prenočevanje z zajtrkom, vožnja, vstopnine v muzeje in galerije, gledališka predstava) bodo 
znašali ca. 200 evrov. Zato vse, ki se bodo prijavili za seminar, že vnaprej opozarjam na ta strošek – in vas obenem 
pozivam, da se angažirate pri iskanju morebitnih sponzorjev.    

 

Frazeologija v različnih besednih vrstah  
doc. dr. Urška Valenčič Arh  

   

Vsebina:  

Vloga frazemov v  umetnostnih, publicističnih in poljudno-znanstvenih besedilih, nenormativna raba frazemov 
in vzroki za frazeološke prenovitve, semantična razmerja, zvrstnost v frazeologiji, simbolika v frazeologiji, vloga 
frazeologije v translatologiji, etimologija frazemov, frazeologija v slovarjih (enojezični, dvojezični; semasiološki, 
onomasiološki; etimološki slovarji), frazeologija v delih posameznih avtorjev, predstavitev raziskav na  
empiričnem gradivu.  

  

Cilji in kompetence:  

Frazeologija kot moderna interdisciplinarna jezikoslovna veda v različnih besedilnih zvrsteh s poudarkom na 
različnih jezikovnoteoretičnih pristopih (frazeološki, leksikološki, psiholingvistični, sociolingvistični, 
primerjalni, prevodoslovni, etimološki, književni idr.) Študentke in študenti so sposobni analizirati besedila glede 
na posebnosti njihovih funkcij, prepoznavati vlogo stalnih besednih zvez v sobesedilu in jezikovno pravilno, 
smiselno in razumljivo prevajati stalne besedne zveze, ki so umeščene v  strokovna in literarna besedila.  

 

 

Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu  
Doc. dr. Johann Georg Lughofer 
 

Vsebina:  

Predstavljene bodo posamezne osebe, ki so bile osrednjega pomena za nastanek mita o Habsburžanih, pri čemer 
je v središču nastanek mita, politični interes, spreminjanje in funkcija mita: 
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 Maximilian I. in njegovo iskanje prednikov 
 Leopold I. in njegova baročna reprezentacija  
 Marija Terezija kot »mati naroda« 
 nadvojvoda Karl, zmagovalec v Aspernu 
 nadvojvoda Johann in njegova ljudskost 
 Franc II./I. kot »dobri stari cesar Franc« 
 Franc Jožef in Sisi  
 prestolonaslednik Rudolf 
 Cesar Karl in njegova beatifikacija 

 

Nastanek in utrjevanje mita bosta prikazana na primerih literarnih del avtorjev, kot so Nestroy, Grillparzer, 
Hoffmannshtal, Kraus, Werfel, Roth, Musil, Martin Pollack in Karl Markus Gauss ter v filmih režiserjev, kot so 
Erich von Strohheim (Wedding March 1928), Josef von Sternberg (The King Steps out 1936), Billy Wilder (The 
Emperor Waltz 1948) in Ernst Marischka (Sissi-Trilogie 1955, 1956, 1957). 

 

Cilji in kompetence:  

Mitizacija Habsburžanov, ki je doživela enega vrhuncev v 19. stoletju – kljub pojemajoči politični vlogi dinastije 
(ali pa ravno zaradi nje), še danes nikakor ni končana. Pri predavanju in seminarju si študentke in študenti na 
primeru Habsburžanov izostrijo razumevanje za mitologizacijo zgodovinskih likov in dejstev. V ospredju je 
strategija nastajanja in izgradnje nekega mita, kakor tudi vprašanja, zakaj so kasnejši zgodovinopisci ter mediji 
te mite pogosto še krepili.   

 

Preverjanje in vrednotenje znanja: 

- pisni izdelki kot sprotna priprava na kontaktne ure (20%) 

- seminarsko delo s predstavitvijo (80%) 

 
Jezik v oglasnih besedilih 
izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič 

 

Vsebina:  

 Temeljni in specifični pragmalingvistični in besediloslovni pojmi z vidika besediloslovja in tržne 
komunikacije: komunikacijski model, sporazumevalne okoliščine, persuasivna besedila in njihova besedilna 
funkcija, oglasno sporočilo kot besedilna vrsta, izhodiščna in ciljna kultura, stilna sredstva (jezikovna, 
parajezikovna in nejezikovna). 

 Posamezne persuasivne besedilne vrste oz. oblike tržnega komuniciranja s stilističnega, strukturnega, 
semiotičnega in medkulturnega vidika (televizijski oglas, radijski oglas, plakat, časopisni oglas, oblike 
internetnega oglaševanja, internetne strani podjetja, ipd.).  

 Temelje metode analize jezikovnih, nejezikovnih ter parajezikovnih sredstev v oglasnih sporočilih: 
multikodalna transkripcija, pragmalingvistična analiza, analiza govora itd.  

 Kreativne ter produkcijske faze izdelave oglasov. 
 Problemsko reševanje praktičnih (izdelava kampanje) ter raziskovalnih vprašanj. 

 

Cilj seminarja je seznanitev s komunikacijskimi razmerji in udeleženci, konceptom komuniciranja informacij 
ter persuasivnimi funkcijami oglasnih sporočil. Glavnina seminarja se posveča analizi rabe jezikovnih, 
parajezikovnih in nejezikovnih sredstev v oglasnih sporočilih različnih medijev, ter ozaveščanju njihove rabe 
s pragmalingvističnega, besediloslovnega, stilističnega vidika, z vidika več- in medkulturnosti in 
kontrastivnega vidika. Poleg kritičnega ovrednotenja problemsko zastavljenih vprašanj s tega področja, se 
seminar dotakne tudi same produkcije oglasnih sporočil. 

 

PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE:  

 Prepoznavanje in analiza konvencij besedilih vrst tržnega komuniciranja s poudarkom na oglasnih sporočilih 
glede na znotrajjezikovne (sistemske) danosti, komunikacijske partnerje, medij, zunajjezikovne okoliščine, 
funkcije, recepcijo ter širši kulturni kontekst. 



16 
 

 Spoznavanje tipičnih metod za analizo jezikovnih, parajezikovnih in nejezikovnih sredstev glede na intencijo, 
okoliščine sporazumevanja, vrsto oglaševalskega sporočila, socialne zvrsti jezika ipd. Kontrastivna analiza 
oglasnih sporočil v nemškem in maternem jeziku. 

 Kritično ovrednotenje in raziskovanje rabe jezikovnih, parajezikovnih in nejezikovnih sredstev v oglasnih 
sporočilih za izbrane ciljne skupine in glede na regulativno prakso. 

 Spoznavanje kreativne faze ter produkcije oglasov. 
 

  
Literarne transgresije in medialnost  
red. prof. dr. Marija Javor Briški  
 

Vsebina:  

 Geografske in kulturne transgresije v nemških potopisih od srednjega veka do 20. stoletja. 
 Razvoj potopisnega žanra. 
 Percepcija tujih ljudstev in kultur ter zaznavanje prostora v izbranih potopisih. 

 

Cilji in kompetence:  

Študentke in študenti 

 se zavedajo geografsko-topoloških, kulturnih, individualnih, estetskih ter medialnih meja; 
 razvijejo zavest o svoji lastni ter tuji identiteti ter poglobijo njihovo razumevanje 
 se soočajo s posledicami transgresij na kulturnih, individualnih, estetskih ter drugih področjih, ki jih 

kritično reflektirajo na osnovi teoretskega diskursa in literarnih del 
 nadgradijo medkulturne kompetence 

 

Predvideni študijski rezultati:  

Poglobljeno znanje definicij in spoznavanje meja na kulturnih, estetskih in drugih področjih ter soočanje s 
problematiko različnih transferov in transgresij študentkam in študentom omogoča subtilno razumevanje 
lastnega in tujega oz. spolnih, estetskih, medialnih kulturnih, geografskih in drugih razlik. 

 

Semiotika in semantika  
Izr. prof. dr. Darko Čuden 

 

Vsebina:  

 Predmet semiotike in semantike: definicija, dimenzije in meje semiotike 
 Znakovne teorije, znak in vrste znakov, semiotski strukturni modeli 
 Signal in pomen, strukturiranost informacije, denotacija in konotacija s semiotskega vidika 
 Kontekst kot skladenjska struktura,  kulturološka pogojenost znaka in pomena 
 Jezikovni in nejezikovni znaki.  
 Splošna, logično-filozofska in jezikovna semantika, diahrona in sinhrona semantika, tradicionalna, strukturalna, 

interpretativna in generativna semantika. 
 

Cilji in kompetence:  

Cilj predmeta je, da študentje dobijo uvid v temeljni princip semiotike, to je znaka, tako na znanstvenih kot na 
neznanstvenih področjih, da znajo prepoznavati razmerja med posameznimi elementi jezikovnih in nejezikovnih 
sistemov, da znajo odčitavati pomene znakov, da se zavedajo morebitne spremenljivosti znakov v sistemu in 
kulturološke pogojenosti umestitve znakov v določen sistem.   

 

Stilistika 
Predavatelj bo javljen kasneje 

 

Vsebina:  

Različni pristopi k obravnavanju besedilnega sloga ter različne pojmovanja stila: 

 funkcionalna stilistika in pragmatična stilistika 
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  stilistična sredstva dodajanja (figure ponavljanja, razporejanja in kopičenja),  
 stilistična sredstva izpuščanja (elipsa, izolacija, aposiopeza, anakolut, zevgma),  
 stilistične figure (tropi: metafore, personifikacija, sinestezija, sinekdoha in metonimija, perifraza in 

parafraza, parabola), 
 fonostilistična sredstva (rima in ritem, glasovno barvanje in glasovna simbolika),  
 dialoška besedila in poročani govor 

Cilji in kompetence: 

Cilj tega predmeta je osredinjen na težnjo, da si  študent/ka  izostri posluh za stil jezika kot izrazne možnosti 
znotraj arzenala, ki ga predstavlja jezikovni sistem. Predmetno specifične kompetence je videti  predvsem v: 

 sposobnosti za za izražanje, ki je primerno vsakokratni sporazumevalni okoliščini, cilju komunikacije ter 
naslovniku 

 obvladanju ne le nabora izbranih in označenih »okrasnih« stilnih figur, temveč celokupne kombinacija 
vseh izraznih sredstev, ki se manifestirajo v nekem besedilu. 

Preverjanje in vrednotenje znanja: referat (20%) in pisni izpit (80%). 

 

PEDAGOŠKI PREDMETI 

 
Didaktika nemščine 
izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić / doc. dr. Andreja Retelj 
 

Vsebina:  

 Teoretično-zgodovinsko ozadje didaktike in metodike pouka tujih jezikov kot znanstvene discipline, 
teorije jezikovnega usvajanja in poučevanja; razvoj tujejezičnih metod in pristopov 

 načela tuje jezikovnega učenja in poučevanja;   
 na učenca in pouk osredinjeno poučevanje; 
 lik učitelja, učni stili, učni in zaznavni tipi; 
 pristopi celostnega poučevanja in učenja tujega jezika; zgodnje učenje tujega jezika; 
 učni proces in njegove faze;  
 razvijanje jezikovnih zmožnosti in delnih zmožnosti 
 učne strategije 
 metode in tehnike poučevanja,  
 tipologija komunikativnih vaj,  
 delo z različnimi besedili,  
 medkulturnost pri pouku TJ 
 razlaga besedja, induktivna in deduktivna razlaga slovnice,  
 preverjanje, vrednotenje in ocenjevanje znanja (pregledno)  
 napake in popravljanje napak 
 uporaba medijev in vizualizacija 
 analiza učbenikov za pouk nemščine, izbira ustreznega učbenika in drugih učnih gradiv, šolska 

dokumentacija (učni načrti, letna priprava, tematska priprava, ostala šolska dokumentacija).   
 
 

Cilji in kompetence:  

Študenti se teoretično in praktično pripravljajo na poklic učitelja nemščine tako, da spoznajo načela sodobne 
didaktike nemščine in njihova teoretična izhodišča ter osnovna načela komunikacijskega poučevanja nemščine. 
Povezujejo teoretično znanje s praktičnim delom  v osnovni in srednji šoli. 

Razen pridobivanja  širših poklicnih kompetenc študenti: 

 prenašajo splošna pedagoška, psihološka in didaktična znanja na področje poučevanja tujega jezika oz. 
nemščine; 

 ozavestijo procese usvajanja tujega jezika glede na stopnjo razvoja učencev (kognitivni, socialni, 
emocionalni), na stile, tipe in strategije učenja; 

 spoznajo in vrednotijo različne pristope in metode poučevanje nemščine; 
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 načrtujejo pouk nemščine  in ozavestijo procese, ki potekajo v interakciji med učenci/dijaki in učitelji;  
 se navajajo na spremljanje in raziskovanje pouka nemščine; 
 spoznajo in usvojijo različne metode in tehnike pouka tujega jezika; 
 usvojijo različne oblike motivacije za učenje nemščine pri  učencih/dijakih; 
 razvijajo lastno ustvarjalnost pri uporabi sodobnih pristopov pri pouku nemščine; 
 usvojijo različne vrste ocenjevanja in spremljanja učenčevega napredka (poznajo jezikovni portfolijo, 

uporabljajo Evropski jezikovni profil); 
 presojajo praktično uporabo učbenikov, priročnikov in drugih učnih gradiv za pouk nemščine na vseh 

ravneh poučevanja in učenja; 
 spoznajo značilnosti medpredmetnega poučevanja in učenja; 
 
 
Informacijska in komunikacijska tehnologija pri pouku nemščine 

izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić / doc. dr. Andreja Retelj 
 

Vsebina:  

 Teoretična izhodišča uporabe IKT pri pouku nemščine, opredelitev terminologije; 
 načrtovanje učnega procesa z uporabo IKT v skladu z učnimi načrti za nemščino; 
 akcijsko raziskovanje lastne izkustvene prakse; 
 programi za izvajanje e-izobraževanja; 
 obstoječa e-gradiva na svetovnem spletu; 
 orodja za izdelavo e-gradiv; 
 naloge spletnega iskanja; 
 mrežni projekti in partnerstvo razredov na spletu; 
 referenčna gradiva: slovarji, enciklopedije, glosarji. 
 
Cilji in kompetence:  
Študenti 

 spoznajo različna pojmovanja učenja in poučevanja z IKT; 
 spoznajo aktualne učne načrte za nemščino z vidika integracije IKT v učni proces; 
 znajo načrtovati, izvesti in ovrednotiti učni proces z IKT; 
 spoznajo različne programe za izvajanje e-izobraževanja in nekatera orodja za izdelavo e-gradiv; 
 znajo poiskati že izdelana e-gradiva in jih kritično ovrednotiti; 
 so zmožni vpeljati novosti v pouk nemščine; 
 ozavestijo pomen vseživljenjskega izobraževanja. 
 
 

Literarna didaktika 
izr. prof. dr. Irena Samide 
 
Vsebina:  

 Teoretično ozadje literarne didaktike kot znanstvene discipline; 
 specifičnost literarnih kompetenc in njihova kategorizacija;  
 literarne in medijske kompetence; produktivne kompetence;   
 izbira in določanje učnih ciljev; 
 kriteriji za izbiro literarnih besedil;  
 vprašanja kanona, literarna besedila za zgodnje stopnje učenja, zvočna in slikovna besedila;   
 interpretacijski postopki za predpripravo didaktizacije; 
 napotki za konkretne didaktizacije in organizacijo literarnodidaktičnega gradiva;  

 
Predmet ima štiri temeljne cilje:  

 ustvariti razumevanje o potrebi in smotrnosti vključevanja literarnih besedil v pouk nemščine od prve stopnje 
dalje;  

 posredovati osnovne metode izbire učnih ciljev, kompetenc, ustreznih besedil; 
 seznaniti študente in študentke z didaktizacijskimi postopki; 
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 praktični preizkus teoretičnega znanja pri izdelavi konkretnih primerov didaktizacij literarnih besedil. 
 

Predmetnospecifične kompetence:  

 razumevanje širokega potenciala literarnih besedil pri pouku tujega jezika na različnih stopnjah in v različnih 
učnih okoljih; 

 poznavanje kompetenčnega pristopa in okvira literarnih kompetenc; 
 razlikovanje med literarnimi in drugimi jezikovnimi, komunikacijskimi, socialnimi idr. kompetencami 
 sposobnost postavljanja ustreznih učnih ciljev in izbire literarnih kompetenc ter sposobnost ustvarjanja vaj 

za doseganje teh ciljev; 
 sposobnost argumentirane izbire literarnih besedil ter ustreznih didaktičnih metod; 
 sposobnost na te cilje osredinjene analize in interpretacije literarnega besedila za pripravo učne ure; 
 sposobnost uporabe ustreznih in sodobnih didaktičnih postopkov; 

 
 

Pedagoška praksa I  
izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić in doc. dr. Andreja Retelj  

 

Vsebina: (Okvirna vsebina je določena že v UN za pedagoško prakso na FF, natančen opis poteka in zadolžitev na 
praksi pa v gradivu za PP na oddelku). 

 Opazovanje pouka, analiza, načrtovanje pouka in priprava na pouk nemščine. 
 Izdelava zapisnikov s hospitacij. 
 Izdelava učnih priprav in učnih gradiv za pouk nemščine. 
 Sodelovalno poučevanje. 
 Samostojno poučevanje v obliki mikropoučevanja. 
 Poglobljena analiza učbenikov za nemščino. 

 
Cilji in kompetence: S pomočjo učne prakse študenti razvijejo kompetence potrebne za uspešno opravljanje 
poklica učitelja. Kompetence diplomantov pedagoških smeri študija so rezultat znanj s posameznih predmetnih 
področij, pedagoško – psiholoških znanj, specialno didaktičnih znanj ter neprestanega povezovanja, reflektiranja 
in preizkušanja teh znanj v neposredni vodeni učni praksi. Kompetence diplomantov so rezultat celotnega 
pedagoškega procesa, ki se izvaja na fakulteti v povezavi z neposredno prakso. Pedagoška praksa omogoča 
študentom:  

 da povežejo teoretična spoznanja iz različnih predmetnih področij, psihološka, pedagoška in specialno 
didaktična znanja s praktičnimi izkušnjami; 

 da ozavestijo temeljne profesionalne vrednote učitelja in razvijajo ustrezna profesionalna in etična 
vedenja, v katerih se  te vrednote izražajo, tako da učitelj predstavlja učencem dober zgled; 

 motiviranje za poglobljen študij. 

 
Pedagoška praksa II 
izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić in doc. dr. Andreja Retelj  

 

Vsebina: 

 Opazovanje pouka, analiza, načrtovanje pouka in priprava na pouk nemščine. 
 Izdelava učnih priprav in učnih gradiv za pouk nemščine. 
 Sodelovalno poučevanje. 
 Samostojno poučevanje. 
 Sestavljanje in urejanje pedagoške mape in portfolija. 
 Spoznavanje aktualne šolske dokumentacije. 

Spoznavanje drugih šolskih in zunajšolskih aktivnosti  (sodelovanje v študijskih skupinah, na ocenjevalnih 
konferencah, pri športnih dnevih in ostalih prireditvah na šoli) 

 

Cilji in kompetence:  

S pomočjo učne prakse študenti razvijejo kompetence, potrebne za uspešno opravljanje poklica učitelja. 
Kompetence diplomantov pedagoških smeri študija so rezultat znanj s posameznih predmetnih področij, 
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pedagoško – psiholoških znanj, specialno didaktičnih znanj ter neprestanega povezovanja, reflektiranja in 
preizkušanja teh znanj v neposredni vodeni učni praksi. Kompetence diplomantov so rezultat celotnega 
pedagoškega procesa, ki se izvaja na fakulteti v povezavi z neposredno prakso. Pedagoška praksa omogoča 
študentom:  

 da povežejo teoretična spoznanja iz različnih predmetnih področij, psihološka, pedagoška in specialno 
didaktična znanja s praktičnimi izkušnjami; 

 da spoznajo zahteve svojega bodočega poklica, ob ustrezni podpori mentorjev preizkusijo svoja znanja v 
praksi in ob pomoči neposredne povratne informacije razvijajo poklicne kompetence, ki vključujejo 
teoretična znanja, poklicne veščine (npr. razlaga na ustrezni jezikovni ravni, vodenje razreda, 
komunikacija, ...) ter ustrezna stališča in vrednote (npr. pozitiven odnos do učencev in ostalih udeležencev 
v izobraževalnem procesu, prepričanje, da se učenci lahko učijo ter temeljno zaupanje v njihove 
zmožnosti, spoštovanje različnih učencev);   

 da ozavestijo temeljne profesionalne vrednote učitelja in razvijajo ustrezna profesionalna in etična 
vedenja, v katerih se  te vrednote izražajo, tako da učitelj predstavlja učencem dober zgled; 

 motiviranje za poglobljen študij; 
 da na podlagi svojih izkušenj ob vodeni praksi presodijo, če se  
 njihove zmožnosti, osebnostne značilnosti in interesi skladajo s poklicnimi zahtevami in tako zagotavljajo 

uspešnost v poklicu učitelja. 

 

Raziskovanje tujejezičnih jezikovnih procesov 
izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić / doc. dr. Andreja Retelj 
 

Vsebina:  

 Raziskovanje učenja in pouka tujega jezika.  

 Učitelj kot raziskovalec. 

 Dnevnik kot spremljevalec raziskovalnega procesa. 

 Načrtovanje raziskave, priprava raziskovalne strategije in raziskovalnega načrta, izbira ustrezne 

raziskovalne metode, zbiranje podatkov, analiza rezultatov, interpretacija ugotovitev;   

 Raziskovalne metode. Akcijsko raziskovanje;   

 Opisne metode. Opazovanje in beleženje (zapiski, avdio, video posnetki). Primeri opazovanja pri pouku;  

 Kvantitativno raziskovanje pri pouku nemščine. Kvantitativne tehnike: vprašalniki, ankete, ocenjevalne 

lestvice. Uporaba pri načrtovanju pouka, izvajanju učnega procesa, vrednotenju učnega procesa.;  

 Kvalitativno raziskovanje. Kvalitativne tehnike: intervjuji, dnevniki.  

 Metode raziskovanja subjektivnih teorij (prosto asociiiranje, narativni intervju, vodeni intervju); 

 Analiza in predstavitev kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov.  

 Interpretacija in uporaba rezultatov za spreminjanje lastne prakse. 

Kompetence  

Študentke in študenti  

 spoznajo temeljna znanja s področja raziskovanja poučevanja in učenja tujega jezika; 

 znajo načrtovati in izvesti raziskavo pri pouku nemščine; 

 uporabljajo ustrezne raziskovalne metode in tehnike; 

 znajo interpretirati rezultate raziskav in jih posredovati drugim udeležencem v pedagoškem procesu; 

 spoznajo postopke zbiranja empiričnih podatkov pri pedagoškem raziskovanju pouka nemščine; 

 na podlagi rezultatov raziskovanja so sposobni spreminjati lastno pedagoško prakso. 

 

Preverjanje in vrednotenje: sodelovanje in delo med  letom (20%), raziskovalna naloga (50%), predstavitev in 
ustni izpit (30%). 

 


