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Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko 
 
 

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
v študijskem letu 2018/2019 

  
 
ZA TISTE, KI SE VPISUJETE V 1. LETNIK magistrskih študijskih programov:  
 
V študijskem letu 2018/19 bomo začeli v 1. letniku magistrskega študija na vseh štirih programih izvajati 
nekoliko reformirane programe, ki zadevajo tako samo strukturo predmetnika kot nazive predmetov in oblike 
izvajanja.  Prosimo vas, da si natančno ogledate tako predmetnike kot vsebine predmetov, ki so objavljene v 
drugem delu dokumenta. Te vam bodo omogočale lažjo izbiro med ponujenimi izbirnimi seminarji. V VISu boste 
videli – glede na program, v katerega ste se vpisali – med katerimi možnostmi lahko izbirate. Če boste naknadno 
– se pravi, po vpisu – ugotovili, da bi se raje odločili za kak drug izbirni predmet, imate še vedno možnost, da to 
do začetka študijskega leta uredite v našem tajništvu.  
 
Nekaj novosti smo uvedli tudi pri jezikovnih vajah. Predmet »Nemški jezik v kontekstu I« je temeljni praktično-
sporazumevalni predmet in poteka v obeh semestrih, zimskem in letnem, po 2 uri na teden, predvidoma v dveh 
skupinah. Glede razdelitve v posamezno skupino boste pravočasno obveščeni.  
 
Predmeta »Nemški jezik v praksi I« in Nemški jezik v praksi II« pa sta prav tako naravnana praktično-
sporazumevalno, vendar ponujajo posamezni profesorji različne vsebine, ki si jih lahko natančno ogledate v 
nadaljevanju dokumenta. Glede razdelitve v skupine boste pravočasno obveščeni.   
 
ZA TISTE, KI SE VPISUJETE V 2. LETNIK magistrskih študijskih programov: 
 
Študij boste seveda končali po programu, v katerega ste se vpisali. Natančen predmetnik za svoj študijski program 
si lahko ogledate v Predstavitvenem zborniku študijskih programov za leto 2017/18 (objavljeno tudi na naših 
spletnih straneh).  
 
Izbirni predmeti, ki se bodo izvajali v študijskem letu 2018/2019, so:  

 Nemški jezik v stiku (izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk)  
 Medkulturna germanistika (doc. dr. Johann Georg Lughofer) 
 Korpusno lingvistična analiza (izr. prof. dr. Janja Polajnar) 
 Ženski diskurzi na prelomu 19. in 20. stoletja (doc. dr. Irena Samide) 
 Nemško-slovenska literarna vzajemnost (doc. dr. Petra Kramberger) 
 Onomastika (izr. prof. dr. Darko Čuden) 
 Besedilna semantika (prof. dr. Stojan Bračič) 
 Sodobna avstrijska književnost (izr. prof. dr. Špela Virant) 
 Zgodovina nemške književnosti v evropskem kontekstu (izr. prof. dr. Marija Javor Briški) 
 Prevajanje strokovnih besedil (za 1. letnik) (mag. Viktorija Osolnik Kunc) 
 Frazeologija v različnih besedilnih vrstah (za 2. letnik) (doc. dr. Urška Valenčič Arh) 
 Zgodnje učenje in poučevanje nemščine: za PEDAGOŠKI program 
 Preverjanje in vrednotenje znanja: za PEDAGOŠKI program 

 
Semester izvajanja posameznih predmetov si lahko ogledate v tabeli na strani 2. 
Predmetnike za 1. letnik si lahko ogledate na straneh 3–6.  
Opise posameznih predmetov si lahko ogledate na straneh 7–17.  
 
Če imate kakršnakoli vprašanja, pomisleke ali dileme glede vpisa ali izbire predmetov, se obrnite na 
oddelčno tajnico, gospo Tatjano Györkös, ali na skrbnico drugostopenjskih programov na Oddelku za 
germanistiko, doc. dr. Ireno Samide.  
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VSI PREDMETI, ki se bodo izvajali na Oddelku za germanistiko v študijskem letu 2018/19: 

 

 
Predmet Nosilec KU SEM. 

izv. 

KT* VRSTA  

izvajanja 

Didaktika nemščine  

izr. prof. dr. 

Brigita Kosevski 

Puljić 

90 

P/SE 

ZS in 

LS 
6 

obvezni za 

PED. 

program 

Diskurzi spola v nemški 

književnosti (1. l.) / 

Ženski diskurzi na 

prelomu 20. st. (2. l.) 

doc. dr. Irena 

Samide 
30 P/S LS 

3/5 

 
izbirni 

Frazeologija v različnih 

besedilnih vrstah 

doc. dr. Urška 

Valenčič Arh 
30 V ZS 

3/5 

 
izbirni 

Jezikoslovne 

metodologije 

izr. prof. dr. 

Uršula Krevs Birk 
45 P ZS 6/5 

obvezni ali 

izbirni 

(odvisno od 

programa) 

Korpusno lingvistična 

analiza 

izr. prof. dr. Janja 

Polajnar Lenarčič 
30 P/S ZS 3/5 izbirni 

Literarna didaktika 
doc. dr. Irena 

Samide 
45 ZS 3 

obvezni za 

PED. 2. l. 

Medkulturna 

germanistika 

doc. dr. Johann 

Georg Lughofer 
30 P/S ZS 3/5 izbirni 

Metodologija literarne 

vede 

izr. prof. dr. Špela 

Virant 
45 P ZS 6/5 

obvezni ali 

izbirni 

(odvisno od 

programa) 

Nemška literarna in 

kulturna zgodovina I (1. 

l.)/ Zg. nemške knj. v 

evropskem kontekstu (2. 

l.) 

izr. prof. dr. 

Marija Javor 

Briški 

 

45 

P/SE 
ZS 6/5 

obvezni ali 

izbirni 

(odvisno od 

programa) 

Nemška literatura in 

kultura v kontekstu I (1. 

l.) / Sodobna avstrijska 

književnost (2. l.) 

izr. prof. dr. Špela 

Virant 
30 P/S LS 3/5 

obvezni za 

GER 1. let; 

za druge 

izbirni 

Nemški jezik v kontekstu 

I * 

lekt. dr. Lars 

Felgner / 

lekt. Christiane 

Leskovec 

30 LE 
ZS in 

LS 
6 

obvezni za 

vse 

programe 1. 

letnik 

Nemški jezik v praksi I 

(izbirno) 

izr. prof. dr. Janja 

Polajnar Lenarčič 

doc. dr. Urška 

Valenčič Arh 

30 LE ZS 3 

obvezni ali 

izbirni 

(odvisno od 

programa) 

Nemški jezik v praksi II 

(izbirno) 

lekt. dr. Lars 

Felgner / lekt. dr. 

Kristina Lahl 

30 LE LS 3 

obvezni ali 

izbirni 

(odvisno od 

programa) 

Nemški jezik v praksi III 

(2. letnik) 

lekt. mag. 

Viktorija Osolnik 

Kunc 

60 LE ZS 4/5 
obvezni za 

2. l. 

Nemški jezik v sistemu in 

rabi I (1. l.) / Besedilna 

semantika (2. l.) 

prof. dr. Stojan 

Bračič 

 

30 P/S LS 6/5 

obvezni ali 

izbirni 

(odvisno od 

programa) 

Nemški jezik v stiku 
izr. prof. dr. 

Uršula Krevs Birk 
30 P/S LS 3/5 izbirni 

Nemško – slovenska 

literarna vzajemnost 

doc. dr. Petra 

Kramberger 
30 P/S LS 3/5 izbirni 

Novejše tendence v 

germanističnem 

izr. prof. dr. 

Darko Čuden 
30 ZS 3/5 

obvezni za 

GER 1. let; 
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jezikoslovju I (1.l.) / 

Onomastika (2. l.) 

za druge 

izbirni 

Pedagoška praksa I in 

Pedagoška praksa II 

izr. prof. dr. 

Brigita Kosevski 

Puljić 

 LS 6 
obvezni za 

PED. 

Prevajanje strokovnih 

besedil 

lekt. mag. 

Viktorija Osolnik 

Kunc 

30 V LS 3 izbirni 

Preverjanje in 

vrednotenje znanja 

izr. prof. dr. 

Brigita Kosevski 

Puljić 

45 LS 3 

obvezni za 

PED. E (1. 

l.); izbirni za 

ostale ped. 

programe 

Zgodnje učenje in 

poučevanje nemščine 

izr. prof. dr. 

Brigita Kosevski 

Puljić 

45 ZS 6/3 

obvezni za 

PED. E (1. 

l.); izbirni za 

ostale ped. 

programe 

 

* OPOMBA: Število kreditnih točk je pri večini predmetov odvisno od programa, v katerega ste vpisani: preverite v 

VISu.     
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GERMANISTIKA (za vpis v 1. letnik 2018/19) 
 

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 I  

izr. prof. dr. Marija Javor Briški  

 
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 

Novejše tendence v 

germanističnem jezikoslovju I  

izr. prof. dr. Darko Čuden  

 
15+15 3 

Izbirni predmet GER ** Različni 15+15 3 

SKUPAJ TOČK:   30 

* Predmet Nemški jezik v kontekstu I je celoletni predmet.  

**Študent/ka izbira predmete iz ponujenega nabora predmetov.  

 

2 semester   

Učna enota Nosilec Kontaktne ure ECTS 
Nemški jezik v sistemu in rabi I  prof. dr. Stojan Bračič  

 
15+30 6 

Nemška literatura in kultura v kontekstu I  izr. prof. dr. Špela Virant 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 

Izbirni predmet GER  različni 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 
* Predmet Nemški jezik v kontekstu I je celoletni predmet.  

 

 

3. semester   

Učna enota Nosilec Kontaktne ure ECTS 
Nemška literarna in kulturna 

zgodovina II  

izr. prof. dr. Špela Virant / 

 
15+30 6 

Novejše tendence v germanističnem 

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

Nemški jezik v kontekstu II  
lekt. dr. Lars Felgner /   

lekt. Christiane Leskovec 
30 3 

Nemški jezik v praksi III 
lekt. dr. Lars Felgner /  

lekt. Christiane Leskovec 
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 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 

Nemška literatura in kultura v kontekstu II doc. dr. Irena Samide  15+15 3 

Izbirni predmet GER * različni 15+15 3 

Magistrsko delo različni 0 18 

SKUPAJ TOČK: 30 
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DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM NEMCISTIKA  
(za vpis v 1. letnik 2018/19) 

 
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 

 

* Študent/ka izbira predmete iz ponujenega nabora predmetov. Vsi akreditirani izbirni predmeti so navedeni na koncu 

predmetnika.  

 

 

 Učna enota 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 I ali Nemška 

literarna in kulturna zgodovina I) 

Prof. dr. Stojan Bračič /  

izr. prof. dr. Marija Javor Briški 
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 

 

* Študent/ka izbira predmete iz ponujenega nabora predmetov. Vsi akreditirani izbirni predmeti so navedeni na koncu 

predmetnika. 

 

 

3. semester   

Učna enota Nosilec Kontaktne 

ure 

ECT

S 
Temeljni izbirni predmet GER različni 15/30 6 

Izbirni predmet GER različni 15/15 3 

Izbirni predmet GER različni  15/15 3 

Izbirni predmet Nemški jezik  
lekt. dr. Lars Felgner; lekt. 

Christiane Leskovec 
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  
(za vpis v 1. letnik 2018/19) 

 
 

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 

Zgodnje učenje in poučevanje nemščine izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić 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 

* Predmet je celoleten. 

** Študent/ka izbira predmete iz ponujenega nabora predmetov.  

 

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 

Preverjanje in vrednotenje znanja 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 

* Predmet je celoleten.  

 

3. semester    

Učna enota Nosilec Kontaktne 

ure 

ECTS 

Literarna didaktika doc. 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«  lekt. dr. Lars Felgner; lekt. Christiane Leskovec 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  15 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 PROGRAM NEMŠČINA - DVOPREDMETNI 
 (za vpis v 1. letnik 2018/19)

 
 

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 

* Predmet je celoleten. 

** Študent/ka izbira predmete iz ponujenega nabora predmetov.  

 

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 

* Predmet je celoleten. 

 

3. semester    

Učna enota Nosilec Kontaktne 

ure 

ECTS 

Literarna didaktika doc. 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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OPISI PREDMETOV:  
 

JEZIKOSLOVNE METODOLOGIJE 
izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk 
 
Vsebina 
Novejši lingvistični koncepti in jezikoslovne metodologije: t.i. sosirjanske dihotomije, taksonomija 
strukturalizma. Refleksi strukturalizma v germanistični lingvistiki na konceptualni in metodološki ravni: 
vpliv praškega funkcionalizma na germanistično lingvistiko (Jakobsonove jezikovne funkcije, členitev po 
aktualnosti (Beneš) itd.). Recepcija tvorbeno-pretvorbenega pristopa Chomskega kot teorije in 
metodologije v germ. lingvistiki. Uvod v teorijo naravnosti in njen metodološki aparat (Orešnik, Teržan-
Kopecky). Fillmorova teorija pomenskih sklonov ter njihov vpliv na vezljivostno teorijo. Vezljivostna 
teorija (Tesnière) in metodologija, kot sta jo v nemškem gov. prostoru razvila Engel in Helbig (ter ostali: 
Eroms, Wotjak, Jacobs idr.), z novimi metodološkimi pristopi V. Ágela. Metodološki aparat leksikalne 
(Lyons, Wotjak) in stavčne semantike (P. v. Polenz). Modeliranje jezikovne komunikacije, 
besediloslovno-pragmalingvistični pristopi k besedilu kot rezultatu produkcije in recepcije 
(Heinemann/Viehweger, deBeaugrande/Dressler, Nord, Heusinger, Brinker, Fix), skoposna teorija in 
pretvarjanje kodnih sistemov (Reiß, Vermeer, Teržan-Kopecky), metodologije sociolingvističnih 
jezikovnih raziskav (predvsem kontaktne lingvistike, po U. Weinreichu), metodologija in metode 
kontrastivne lingvistike (npr. Gladrow). 
 
Cilji in kompetence 
CILJ: Študent/ka spozna nekatere glavne jezikoslovne metodologije in metode, relevantne za 
germanistično lingvistiko, ter uzavesti jezikoslovni znanstvenoraziskovalni aparat jezikoslovja. 
 
KOMPETENCE:  

 Sposobnost znanstvenega in strokovnega diskurza v govorjenem in pisnem jeziku; ustrezna 
predstavitev znanstvenoraziskovalnih dosežkov glede na vrsto medija. 

 Poznavanje specifičnosti posamezne jezikoslovne metodologije in teorije ter njenih metod in 
terminov. 

 Primerjava posameznih jezikoslovnih teorij ter prepoznavanje njihovih prednosti in 
pomanjkljivosti. 

 Razvijanje metajezikovnih sposobnosti, argumentativnosti; aplikacija jezikovne teorije in njene 
metodologije pri znanstvenoraziskovalnem delu. Zmožnost recepcije zelo zahtevnih 
znanstvenih besedil z jezikoslovnega področja. 

 
 

METODOLOGIJA LITERARNE VEDE 
izr. prof. dr. Špela Virant 
 
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. 
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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. 
 
 
NEMŠKA LITERARNA IN KULTURNA ZGODOVINA I (1. LETNIK) / ZGODOVINA NEMŠKE 
LITERATURE V EVROPSKEM KONTEKSTU (2. LETNIK) 
izr. prof. dr. Marija Javor Briški  

 
zastopanost v programih:  

 1. LETNIK 2. LETNIK SEMESTER IZVAJANJA 
GERMANISTIKA obvezni izbirni  ZS 
NEMCISTIKA temeljni izbirni GER izbirni ZS 
NEMŠČINA PED. E izbirni GER izbirni ZS 
NEMŠČINA PED. D izbirni GER izbirni ZS 

 

 
Vsebina: 
- Zgodovina nemške literature in kulture od začetkov do sedanjega časa v evropskem kontekstu; 
- eksemplarična obravnava avtorjev, njihovih del, zvrsti, literarnih dob; 
- literatura v izročilnih, institutionalnih, izobraževalnih in zgodovinskih kontekstih; 
- zgodovinski pogoji literarne komunikacije in kulturnega transfera kot interaktivnega kulturnega 
procesa. 
 
Cilji in kompetence: 
Študentke in študenti 
- poglobijo znanje o transkulturnih kontekstih nemške književnosti; 
- 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. 
 
 

NEMŠKI JEZIK V SISTEMU IN RABI I (1. LETNIK) / BESEDILNA SEMANTIKA (2. LETNIK)  
prof. dr. Stojan Bračič  
 
zastopanost v programih:  
 

 1. LETNIK 2. LETNIK SEMESTER IZVAJANJA 
GERMANISTIKA obvezni izbirni  LS 
NEMCISTIKA temeljni izbirni GER izbirni LS 
NEMŠČINA PED. E izbirni GER izbirni LS 
NEMŠČINA PED. D izbirni GER izbirni LS 
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Poudarek predavanja in seminarja je na semantiki. Vsebina: bistvo semantike na besedni, stavčni in predvsem 

besedilni ravnini s posebnim poudarkom na kognitivnih procesih besedilne recepcije in pojmih, kot so: 

 besedilna izotopija 

 členitev po aktualnosti 

 besedotvorne konstrukcije kot kohezivna vez med tekstemi 

 besedilna tema in tipi tematskega razvijanja v besedilu 

 makrostruktura in superstruktura besedila 

 površinske in globinske semantične vezi v besedilu 

 
Cilji: 
Cilj tega predmeta je osredinjen na potrebo, da študent/ka nadgradi svoje sistemske kompetence s semantično-

pragmatičnimi, se pravi izvensistemskimi, ki v tem okviru zaobjemajo: 

 poznati bistvo in vrste reference (osebno, krajevno, časovno) ter (popolne in delne) referenčne 

identitete (koreference) 

 poznati bistvo denotacije in nominacije 

 bistvo in vrste kontiguitete  ter semantične rekurence v besedilu. 

 

 

NEMŠKA LITERATURA IN KULTURA V KONTEKSTU I (1. LETNIK) /  SODOBNA AVSTRIJSKA 
KNJIŽEVNOST (2. LETNIK)   
izr. prof. dr. Špela Virant 
 
 

zastopanost v programih:  
 

 1. LETNIK URE/KT 2. LETNIK URE/ KT SEMESTER 
IZVAJANJA 

GERMANISTIKA obvezni 30 / 3 KT izbirni  30 / 3 KT    LS 
NEMCISTIKA izbirni GER 30 / 3 KT izbirni 30 / 3 KT    LS  
NEMŠČINA PED. E izbirni GER 30 / 3 KT izbirni 30 / 3 KT    LS 
NEMŠČINA PED. D izbirni GER 30 / 3 KT izbirni 30 / 3 KT    LS 

 
 
 
Vsebina:  
- Izbor del, avtorjev, zvrsti se spreminja glede na izbrani literarnozgodovinski, zvrstno-tipološki, 
motivno-tematski  ali metodološki poudarek. 
- Diahrona analiza kulturnih vzorcev mišljenja, pisanja, branja skozi čas. 
- Refleksija o funkciji in pomenu književnih besedil in simbolnih procesih osmišljanja. 
- Vpliv kulture in družbe na izoblikovanje estetskih, umetniških, literarnih norm in konvencij ter na 
procese kanonizacije. 
 
Cilji in kompetence: 
Cilj predmeta je študentke in študente ozavestiti za kulturnozgodovinski, kulturološki, medialni, 
sociološki, svetovnonazorski, umetniški, politični itd. kontekst, v katerem nastajajo literarna dela in jih 
usposobiti za poglobljen razmislek o prepletenosti literature in kulture, medijev in različnih znanosti. 
Znanstveno ukvarjanje z literarnimi tradicijami in kulturo se tako navezuje tudi na dognanja iz drugih 
znanstvenih strok (zgodovine, filozofije, umetnostne zgodovine, medijskih znanosti itd.).   
 
Študentke in študenti:  
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- znajo osvetliti diahrono prepletenost in vzajemno učinkovanje najrazličnejših literarnoestetskih, 
kulturnih, družbenih, in družbenopolitičnih procesov, povezanih s produkcijo in recepcijo literarnih 
besedil nekoč in danes;  
- poglabljajo sposobnosti kritičnega branja in analize literarnih, literarnozgodovinskih, 
literarnokritiških, literarnovednih in neliterarnih besedil;  
- znajo analizirati literarna besedila in govoriti o njih na višjem nivoju;  
- povezujejo usvojeno znanje z novimi informacijami;  
- z upoštevanjem kulturnega, socialnega, zgodovinskega, medialnega in drugih kontekstov, v katerih so 
besedila nastala, nadgrajujejo svoje medkulturne kompetence; 
- k obravnavanim delom pristopajo interdisciplinarno in povezujejo svoja spoznanja tako z drugimi 
znanstvenimi strokami kot s praktičnimi izkušnjami. 
 
 
NOVEJŠE TENDENCE V GERMANISTIČNEM JEZIKOSLOVJU I (1. LETNIK) / ONOMASTIKA (2. 
LETNIK) 
izr. prof. dr. Darko Čuden 
 

zastopanost v programih:  
 

 1. LETNIK URE/KT 2. LETNIK URE/ KT SEMESTER 
IZVAJANJA 

GERMANISTIKA obvezni 30 / 3 KT izbirni  30 / 3 KT    LS 
NEMCISTIKA izbirni GER 30 / 3 KT izbirni 30 / 3 KT    LS  
NEMŠČINA PED. E izbirni GER 30 / 3 KT izbirni 30 / 3 KT    LS 
NEMŠČINA PED. D izbirni GER 30 / 3 KT izbirni 30 / 3 KT    LS 

 
 
Vsebina: 
V ospredju seminarja bo onomastika. Vsebina: predmet onomastike: nastanek, zgodovinski razvoj, 

geografska razširjenost, pomen in sistematika osebnih, geografskih in stvarnih imen; družbeni in zgodovinski 

vidik poimenovanj, pomenska zgradba lastnih in občnih imen, metaforični in metonimični pogoji za prehajanje 

osebnih v lastna imena in obratno; členitev in etimologija osebnolastnih imen; nastanek priimkov in motivacija 

za njihov nastanek: patronim, poimenovanje po kraju bivanja oz. izvora, živalih, poklicih, družbeni posvetni in 

cerkveni funkciji, telesnih in duševnih lastnostih itd; motivacija, skladenjske, besedotvorne in besedilne 

značilnosti stvarnih imen. 

 

     
Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi principi lastnih imen: osebnih, geografskih in stvarnih. 

Spoznavajo etimologijo, spreminjanje in trende v poimenovanju.    

 

Kompetence:  

Študentke in študenti:  

 so sposobni analizirati osnovne principe lastnih imen in jih med seboj primerjati; 

 znajo razbrati vzroke in pogoje za prehajanje osebnih imen v lastna imena in obratno 

 znajo analizirati trende v poimenovanju;  

 so zmožni ozaveščanja lastnega jezikovnega razvoja. 

 
NEMŠKI JEZIK V KONTEKSTU I 
lekt. dr. Lars Felgner, lekt. Christiane Leskovec (2 skupini, obvezni celoletni predmet) 
 
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 
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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 PRAKSI I 
 
Pri predmetu „Nemški jezik v praksi I in II“  izbirate vsakič med dvema temama. Kako se prijaviti 
k posameznemu izvajalcu, boste izvedeli konec meseca septembra.  
 
Kurze Fachtextsorten: doc. dr. Urška Valenčič Arh  
Bei den thematischen Sprachübungen „Kurze Fachtextsorten“ werden konventionalisierte 
Bildungsmuster als Bestandteile einer Textsortenkompetenz behandelt, wobei der 
Textsortenperformanz eine wichtige Rolle zukommt. Als wiedererkennbare Muster der Texterstellung 
sind Textsorten an sprachlichen Mustern, Situationen und gesellschaftlich verankerten Zielen 
festzumachen. Sie sind konzeptuelle bzw. analytische Abstraktionen, keine formularhaften Vorlagen. In 
der empirischen Sprachwirklichkeit finden sie ihre Entsprechung in wiederkehrenden 
Kommunikationssituationen bzw. -anlässen, für die die Nutzer/innen einer Sprachgemeinschaft mehr 
oder weniger stabile und mehr oder weniger flexible Bewältigungsstrategien und -formen entwickelt 
haben. Schreibende greifen auf diese Strategien und Formen zurück und nutzen sie, um jeweils 
einzigartige und spezifische Kommunikationssituationen zu bewältigen. Im Zentrum steht die Frage, 
welche Relationen zwischen Textsorte und sprachlichen Merkmalen bestehen. Es werden Texte 
produziert, die vom Aufbau und Inhalt her den Erwatungen der Empfänger entsprechen, weil sie eben 
nach diesen Textbildungsmustern konzipiert werden.  
Bei den thematischen Sprachübungen „Kurze Fachtextsorten“ werden kurze schriftliche Textsorten 
untersucht und beschrieben, wobei die Übungen sehr stark an der praktischen Textarbeit in Einzel-, 
Gruppen- und Projektarbeit orientiert sind. Die Auswahl umfasst Abstracts und Zusammenfassung, wie 
auch Leserbriefe oder Kommentare bis hin zu Buch- und Filmrezensionen, also eine sehr breite Palette 
von Textsorten.  
 
Werbesprache: izr. prof. dr. Janja Polajnar  
Bei den thematischen Sprachübungen „Werbekommunikation“ werden an zahlreichen praktischen 
Beispielen unterschiedliche Aspekte der Werbung analyisert, beschrieben und diskutiert. Zum einen 
wird die Werbung in unterschiedlichen Medien bzw. Werbemitteln (Werbeanzeigen, -plakate, 
Fernsehspots, Hörfunkspots, digitale Werbung) auf ihre sprachlichen und nichtsprachlichen Merkmale 
hin untersucht; zum anderen wird der kreative Prozess der Werbeproduktion näher betrachtet. Zudem 
wird Werbung als gesellschaftlich relevantes Phänomen in Diskussionen kritisch thematisiert. 
Schließlich werden die Studierenden in Gruppen eigene Werbekampagnen entwerfen und präsentieren.  
Die thematischen Sprachübungen sollen Studierende für den Gebrauch der Sprache in Zusammenhang 
mit anderen nichtsprachlichen Mitteln in der Werbung aus unterschiedlichen Medien sensibilisieren. 
Anhand kritischer Textanalyse werden sie Werbung nicht nur kompetent und wisssenschaftlich anhand 
von Kriterien bewerten, sondern auch eigene kreative Ideen umsetzen können. Dies wird in Einzel-, 
Paar-, Gruppen und Projektarbeit anhand von Werbebeispielen und wissenschaftlichen Artikeln 
umgesetzt. 

 
NEMŠKI JEZIK V PRAKSI II 
 
Präsentieren, Visualisieren und Moderieren: Schlüsselqualifikationen für den Beruf: lekt. dr. 
Lars Felgner  
 
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 
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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      

 
 „Projektmanagement“: lekt. dr. Kristina Lahl  
 
Heutzutage gehört es zu den Aufgabenbereichen in fast jedem Beruf, dass man ein Projekt entwirft, plant 
und betreut. Dies kann ein Theaterprojekt als Lehrer in einer Schule sein, ein Buchprojekt in einem 
Verlag, die Durchführung eines ‚Events‘ im Rahmen von Marketingmaßnahmen, eine 
Spendenveranstaltung bei wohltätigen Vereinen oder ein wissenschaftliches Projekt, in dem Teamwork 
gefordert ist, um nur einige Beispiele zu nennen. Das Seminar soll Sie auf diese Tätigkeiten im Beruf 
vorbereiten, indem Grundlagen zum Projektmanagement vermittelt, die verschiedenen Schritte eines 
Projektmanagers von der Idee bis hin zum Abschluss des Projekts thematisiert und interaktiv kleine 
eigene Projekte geplant und umgesetzt werden sollen. 
 
Ziele 
Im Laufe des Semesters lernen Sie die verschiedenen Schritte eines Projekts kennen und anzuwenden. 
Dazu gehören die folgenden Themenbereiche: 

- Wie fasse ich eine Idee in einer Skizze zusammen und wie verarbeite ich diese wiederum in 

einem Antrag? 

- Welche Schritte müssen vor, während und nach einem Projekt zur Planung, Durchführung und 
zum Abschluss durchlaufen werden? 

- Wie kommuniziere ich mit internen und externen Partnern, insbesondere bei auftauchenden 
Problemen? 

- Wie präsentiere ich mein Projekt nach außen in mündlicher und schriftlicher Form? 

- Wie arbeite ich mit der Presse zusammen? 
- Welche Punkte sind beim Berichtswesen zu beachten? usw. 

Diese sollen nicht nur theoretisch vermittelt, sondern anhand eigener Projekte unmittelbar erprobt 
werden. 
 
Kompetenzen 
Im Rahmen des Seminars erlernen Sie Kompetenzen im Entwickeln und in der Kommunikation von 
Ideen. Dazu gehören mündliche und schriftliche Kommunikation und Präsentation, aber auch soziale 
und organisatorische Fähigkeiten. Im Vordergrund steht die Frage, wie gemeinsam spannende Ideen 
entwickelt und dann erfolgreich umgesetzt werden können. 
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IZBIRNI PREDMETI V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/19 
 

NEMŠKI JEZIK V STIKU 
izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk 
= IZBIRNI PREDMET GER  
 
Vsebina: 
- Kontaktna lingvistika in njene metode. Kontaktna lingvistika in sociolingvistika. Temeljna vprašanja jezikov 

v stiku: dvojezičnost, večjezičnost, menjava koda, jezikovna hibridnost. Posledice geografske stičnosti: 

vplivanje, posredovanje, jezik dajalec, jezik prejemnik, jezik posrednik. Posledice jezikovnih stikov na 

različnih jezikovnih ravninah, prevzete besede, sposojenke, tujke, citatne besede, interferenca, kalkiranje ipd.  

- Medkulturna jezikovna razmerja in kulturna specifičnost. Jezikovne meje. Sociolingvistična specifika 

nemških jezikovnih manjšin ter slovenskih jezikovnih manjšin v nemškem jezikovnem okolju nekoč in danes 

(koroški Slovenci, izseljenci). Jezikovne manjšine v nemškem jezikovnem prostoru.  

- Družbenozgodovinski pregled nemško-slovenskih (in širših slovanskih)  jezikovnih stikov.  

- Vplivanje nemščine na slovenščino po jezikovnih ravninah. Nekateri značilni refleksi v različnih zvrsteh 

slovenskega jezika: leksikalni in skladenjski germanizmi ter kalki, dvojezični toponimi, internacionalizmi, 

interference. - Vpliv nemščine v drugih južnoslovanskih jezikih. Internacionalni jezikovni vplivi in položaj 

jezika posrednika. Prisotnost slovenskega elementa v nemščini.  

- Stičnost in posameznik. Dvojezičnost in večjezičnost kot dejavnik posameznikove identitete. Posameznikova 

jezikovna kompetenca, jezikovna zavest ter identiteta z vidika jezikovnega usvajanja in učenja ter njegove 

sociolingvistične dinamike. Refleksija o ključnih jezikovnobiografskih dejstvih kot temelj za refleksijo o 

lastnem odnosu do jezika danes in jutri. 

 
Cilji: 

Študijski cilj seminarja je, da študent spozna in obvladuje znanstvenoraziskovalni aparat kontaktnega 

jezikoslovja, da razume in poglobi vedenje o zgodovinskem razvoju nemških jezikovnih stikov, da razume 

aktualno stičnost nemškega jezika ter da obvladuje metode, orodja in terminologijo za znanstveno raziskovanje 

nemško-slovenskih medjezikovnih vplivov. 

 

Komunikativne kompetence:  

- Sposobnost znanstvenega in strokovnega diskurza v govorjenem in pisnem jeziku; ustrezna predstavitev 

znanstvenoraziskovalnih dosežkov glede na vrsto medija in publiko.  

- Zmožnost predstavitve znanstvenoraziskovalne teme ter vodenja diskusije na izbrano temo. 

  

Jezikovne in strokovne kompetence:  

- Poznavanje stičnosti nemškega jezika glede na posebnost nemške jezikovne meje, poznavanje slovenske 

jezikovne stičnosti z ozirom na geografske, zgodovinske in družbenopolitične danosti. 

- Poznavanje in razumevanje problematike dvo- in večjezičnosti v povezavi z nemškimi  manjšinami izven 

strnjenega nemškega  jezikovnega prostora; poznavanje raznovrstne jezikovne stičnosti na strnjenem nemško 

govorečem prostoru; poznavanje in razumevanje aktualne jezikovne problematike slovenske manjšine na 

avstrijskem Koroškem ter slovenskih izseljencev v Nemčiji, Avstriji in Švici. 

- Sposobnost prepoznavanja, proučevanja in analiziranja zgodovinskih nemško-slovenskih jezikovnih stikov 

ter njihovih posledic. 

- Sposobnost obvladovanja sociolingvističnih in specifičnih jezikovnokontaktnih metod. 

- Sposobnost povezovanje socio- in psiholingvističnih  dejavnikov ter jezikovne kompetence pri vrednotenju 

individualne in kolektivne dvo- in večjezičnosti. 

- Zmožnost pisne in govorne produkcije znanstvenih besedil.  

 

Medkulturne kompetence in znanja 

- Sposobnost refleksije o vplivu družbeno-kulturnega konteksta na večjezičnost in jezikovno zavest. 

Sposobnost kritičnega vrednotenja jezikovne problematike v širši večinski enojezični družbi.  

- Sposobnost povezovanja zgodovinskih, geografskih, ekonomskih, političnih ter kulturnih dejavnikov pri 

stiku med jeziki, v medkulturni komunikaciji ter v povezavi z aktualno jezikovno problematiko nemške in 

slovenske družbene stvarnosti. 
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FRAZEOLOGIJA V RAZLIČNIH BESEDILNIH VRSTAH 
doc. dr. Urška Valenčič arh 
= IZBIRNI PREDMET GER  
 

 

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. 

 
 
KORPUSNO LINGVISTIČNA ANALIZA 
izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič 
= IZBIRNI PREDMET GER  
 
Vsebina: 
Koncepti in metodologije korpusnega jezikoslovja: korpusne metode kvantitativnega (pogostnostni izračun, 

analiza rabe, konkordance, kookurenca, kohezijska razmerja, word-sketch) in kvalitativnega 

(pragmastilistična, besediloslovna analiza) ter sinhronega in diahronega pridobivanja podatkov iz obsežnih 

elektronskih korpusov sodobnega nemškega jezika. 

Raziskovanje jezikovne rabe in njenih sprememb na osnovi frekvenčne pojavnosti različnih jezikovnih enot 

ter nakazovanje možnosti njihove aplikativnosti v raziskovalne, leksikografke ter didaktične namene. 
 
Cilji in kompetence: 
Cilj seminarja je poznavanje različnih elektronskih korpusov sodobnega nemškega jezika, postavitev lastnega 

tematskega elektronskega korpusa in na tako sistematična analiza sodobnega nemškega jezika s kvalitativnimi 

in kvantitativnimi metodami korpusne lingvistike. Seminar se na eni strani osredotoča na raziskovanje in 

analizo različnih jezikovnih aspektov (leksikalne, frazeološke itd.) predvsem v elektronskih korpusih (npr. 

časopisnih besedil) oz. lastnih tematskih elektronskih korpusih, ter ozavešča rabo jezikovnih sredstev s 

pragmalingvističnega, besediloslovnega, stilističnega vidika ter rešuje problemsko zastavljena vprašanja s tega 

področja. Na drugi strani pa seminar obravnava možnosti uporabe korpusov v leksikografske in didaktične 

namene. 

Poznavanje različnih vrst elektronskih korpusov ter uporaba softverskih orodij za delo s korpusi. 

Kvalitativna in kvantitativna korpusna analiza kot metodološki pristop k analizi problemsko zastavljenih 

vprašanj s področja jezikovne rabe, jezikovnih novosti ter jezikovnega poučevanja. 

Aplikativnost podatkov za leksikografske, raziskovalne in didaktične namene. 
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PREVAJANJE STROKOVNIH BESEDIL 
lekt. mag. Viktorija Osolnik Kunc 
- IZBIRNI PREDMET GER  

 
Vsebina:  

 Nadgrajevanje prevajalskih sposobnosti, pridobljenih na I. stopnji študija Germanistike. 
 Prevajanje praktično-sporazumevalnih in strokovno bolj zahtevnih, daljših besedil, predvsem s 

področja prava, EU, politike, gospodarstva in šolstva. 
 Uporaba zvrstnostnih oz. stilnih norm ter specifičnih slovničnih pravil pri prevajanju strokovnih 

besedil v nemščino.  
 Analiza napak in interferenca izhodiščnega na ciljni jezik.  
 Terminološko delo pri zgoraj navedenih strokovnih jezikih. 
 Upoštevanje zakonitosti naslovnika – sporočila – prejemnika in razumljivosti jezika. 
 Uporaba metode mindmappinga in refleksivnega razmišljanja. 

 
Cilji in kompetence:  
Študentke in študenti so sposobni: 

 povezovati znanje pridobljeno pri predmeti Prevajanje v nemščino na I. stopnji z novimi 
spoznanji na II. stopnji, 

 tvoriti splošno-sporazumevalna in strokovno bolj zahtevna besedila v nemškem jeziku,  
 prepoznavati različne diskurzne tehnike strokovnih jezikov, 
 prepoznavati in uporabiti strokovno terminologijo, 
 aktivno uporabiti različne prevajalske tehnike, 
 selektivno uporabiti splošne in strokovne knjižne in predvsem elektronske slovarje, 
 prepoznavati značilnosti slovenskega in nemškega kulturnega, političnega in družbenega 

prostora in jih ustrezno umestiti v nemški jezikovni kontekst, 
 slediti aktualnim dogodkom doma in po svetu 

 
 
DISKURZI SPOLA V NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI (1. letnik) / ŽENSKI DISKURZI NA PRELOMU 
IZ 19. v 20. STOLETJE (2. letnik)  
doc. dr. Irena Samide 
= IZBIRNI PREDMET GER 
 
Vsebina: 
Predmet predstavlja interdisciplinarno soočenje spoznanj nemške literarne zgodovine s feministično 
vedo ter študiji spolov. S tem se odpira novo problemsko področje vpisanosti spolne razlike v literarni 
in teoretični tekst kot diskurz. Glavni tematski sklopi: poetike pisateljic v nemški književnosti od 
romantike do moderne, analize drugačnosti, telo in pisava, podobe, reprezentacije, projekcije, 
konstrukcije identitete v literarnih in publicističnih besedilih nemških avtoric in avtorjev od 1800 do 
1900. 
 
Predmetno specifične kompetence: 
- poznavanje in prepoznavanje raznolikih ženskih diskurzov, ki so se izoblikovali v času od 1800 do 
preloma 20. stoletja,    
- pridobivanje znanja in interpretiranja konstruktov in reprezentacij spolnih identitet v imaginariju 
literarnega teksta, 
- sposobnost prenosa kritičnega branja tekstov na druga področja, kjer je prav tako pomemben kritičen 
pristop pri interpretaciji tekstov, 
- senzibilnost za analizo diskurzov spola na različnih področjih, 
- sposobnost diskurzne analize. 
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MEDKULTURNA GERMANISTIKA  
= IZBIRNI PREDMET GER  
doc. dr. Johann Georg Lughofer 
 
Vsebina: 

Temeljit pregled medkulturne germanistike, predstavitev njenega razvoja in najpomembnejših teorij in metod. 

V ospredju so vprašanja  tujosti in drugosti ter predstavitev konceptov medkulturnosti, multikulturnosti in 

transkulturnosti. 

Ti koncepri predstavljajo osnovo za najrazličnejša vprašanja kulturološko usmerjene literarne vede.  Pri tem 

je posebna pozornost namenjena načinu, kako so migracije tematizirane v literaturi – še posebej glede na 

vprašanja hierarhičnosti in razmerij moči ter dihotomije lastnega in tujega, ki se razkriva v večini literarnih 

besedil. 

 

Cilji in kompetence: 

Študentke in študente se pregledno seznanijo s področjem medkulturne germanistike.Poglobljeno se ukvarjajo 

z vprašanji tujosti in hibridnosti kultur z literarnega in kulturološkega vidika. 

Študentke in študenti so sposobni razumeti koncepcionalne, teoretične in metodične osnove medkulturne 

germanistike, kritično in refleksivno vzpostavljati medkulturne oziroma transkulturne povezave, analizirati 

medkulturno komunikacijo, razumeti smeri aktualnega razvoja, integralno povezovati različne medkulturne 

kontekste s prakso poučevanja nemščine kot tujega jezika itd. 

 
NEMŠKO-SLOVENSKA LITERARNA VZAJEMNOST 
= IZBIRNI PREDMET GER  
doc. dr. Petra Kramberger 
 
Vsebina: 
Zgodovinski pregled nemških časopisov in časnikov na Slovenskem od začetka do konca izhajanja le-teh na 

naših tleh ter poglobljeno znanje o medijski cenzuri. Poznavanje avtorjev tega časa v našem kulturnem 

prostoru. Posreduje vedenje o izoblikovanju literarnih norm, kulturnem in zgodovinskem pomenu nemškega 

časnikarstva pri nas, o borbi za slovenske časopise. Razumevanje za oblikovanje književnosti s pomočjo 

medijskih nosilcev. Literarna in gledališka kritika. Naloga urednikov in njihova uredniška politika. 

 

Cilji in kompetence: 

Predavanje posreduje razširjeno razumevanje za zgodovinske procese v družbi 19. stoletja ter daje poglobljene 

informacije o razmerju med nemško in slovensko književnostjo, kakor se kaže pri delu s takratnimi nemškimi 

(in slovenskimi) časniki in časopisi ter avtorji na naših tleh, ki so ustvarjali bodisi v enem jeziku ali obeh. 

Posreduje znanstveno izobrazbo ter kvalificira za  tiste poklicne naloge, ki pri delu zahtevajo uporabo 

pridobljenih znanstvenih spoznanj in metod. Navajanje na znanstveno ukvarjanje  z literarnimi tradicijami in 

obdobji ter literarno kulturo torej ni vezano samo na stroko, temveč se navezuje na izmenjavo dognanj drugih 

znanstvenih strok (zgodovine, filozofije, umetnostne zgodovine, medijskih znanosti). Študente navaja k 

samostojnemu literarno-zgodovinskemu študiju. 

 

Cilj je, da se študentje izšolajo v kritičnem branju in refleksiji literarnih in neliterarnih besedil. Cilj je 

sposobnost ocenjevanja vloge medijev pri pridobivanju kvalitetnih in verodostojnih informacij ter formiranju 

javnega mnenja v preteklosti s pomočjo časopisov, danes s pomočjo drugih medijev, tudi spleta. 

 

Študentke in študenti:  

- so zmožni razumevanja zgodovinskih procesov v družbi 19. stoletja; 

- znajo razpoznati, analizirati in kritično vrednotiti raznovrstna literarna in neliterarna besedila in o njih 

diskutirati na višjem nivoju; 

- znajo samostojno in kritično povezovati dognanja literarne stroke z drugimi znanstvenimi strokami 

(zgodovino, filozofijo, umetnostno zgodovino, medijskimi znanostmi); 

- so sposobni samostojnega literarnozgodovinskega študija;  

- zaznavajo kulturno pogojene dimenzije literarne vzajemnosti; 

- so zmožni analiziranja in ocenjevanja vloge medijev nekoč in danes. 


