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1. Magistrski študijski program druge stopnje 
GERMANISTIKA  
 
Program omogoča nadgradnjo prvostopenjskega 
programa Germanistika ali Nemcistika in 
usposablja za kompleksne, zahtevne, vodilne in 
ustvarjalne naloge in potrebe na jezikovnem, 
besedilnem, kulturnem in medkulturnem 
področju.  
 
 
Naziv po končanem študiju: magister 
germanistike / magistrica germanistike 
Trajanje študija: 2 leti.  
Skupno število kreditnih točk: 120 točk 
 
 

2. Dvodisciplinarni magistrski študijski 
program druge stopnje NEMCISTIKA  
 
Program omogoča dvoletno nadgradnjo 
prvostopenjskega programa Nemcistika in 
usposablja za kompleksnejše in zahtevne naloge in 
potrebe na jezikovnem, besedilnem in literarnem 
področju – vse to v povezavi še z drugo poljubno 
izbrano študijsko disciplino v okviru Filozofske 
fakultete.  
 
Naziv po končanem študiju: magister nemcistike 
/ magistrica nemcistike in …  
Trajanje študija: 2 leti.  
Skupno število kreditnih točk: 60  (+ 60 na 
drugem programu)

 
 
3. Pedagoški magistrski študijski program 
NEMŠČINA (enopredmetni) 
 
Diplomanti in diplomantke magistrskega 
drugostopenjskega pedagoškega programa 
Nemščina pridobijo kvalitetno družboslovno in 
humanistično izobrazbo s področja nemškega 
jezika in književnosti, s poudarkom na vzgojno-
izobraževalnih vedah. Program študentom in 
študentkam omogoča uvajanje v širok spekter 
intelektualnih virov, spoznavanje paradigem in 
orientacij, različnih disciplin in ved, ki so 
pomembne za razumevanje in praktično ravnanje 
v različnih izobraževalnih kontekstih in na 
različnih šolskih stopnjah; kompetenten vstop v 
delo, samostojnost in iniciativnost pri odločanju 
ter vodenju najzahtevnejših del v različnih 
dejavnostih šole, v pouku in drugih oblikah dela v 
šoli ter v ustreznih izvenšolskih dejavnostih, v 
različnih oblikah izobraževanja in delovanja na 
področju kulture; razvijanje načinov razmišljanja 
in delovanja, ki so značilni za znanstveno 
zasnovano poučevanje in učenje ter za uvajanje v 
sodobno znanstveno mišljenje in znanstvene 
prakse; usposobljenost in pripravljenost za 
profesionalno samorefleksijo ter za analiziranje 
kompleksnih situacij v poučevanju in učenju ter 
usposobljenost za posodabljanje, evalvacijo in 
samoevalvacijo delovnih procesov z uporabo 
znanstvenih sredstev.  

 
Naziv po končanem študiju: magister profesor 
nemščine / magistrica profesorica nemščine 
Trajanje študija: 2 leti.  
Skupno število kreditnih točk: 120 točk 
 

4. Dvopredmetni pedagoški magistrski 
študijski program NEMŠČINA 
 
Diplomanti in diplomantke magistrskega 
dvopredmetnega pedagoškega študijskega 
programa Nemščina pridobijo kvalitetno 
družboslovno in humanistično izobrazbo s 
področja nemškega jezika in književnosti, s 
poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah. 
Program študentom in študentkam omogoča 
uvajanje v širok spekter intelektualnih virov, 
spoznavanje paradigem in orientacij, različnih 
disciplin in ved, ki so pomembne za razumevanje 
in praktično ravnanje v različnih izobraževalnih 
kontekstih in na različnih šolskih stopnjah; 
kompetenten vstop v delo, samostojnost in 
iniciativnost pri odločanju ter vodenju 
najzahtevnejših del v različnih dejavnostih šole, v 
pouku in drugih oblikah dela v šoli ter v ustreznih 
izvenšolskih dejavnostih, v različnih oblikah 
izobraževanja in delovanja na področju kulture; 
razvijanje načinov razmišljanja in delovanja, ki so 
značilni za znanstveno zasnovano poučevanje in 
učenje ter za uvajanje v sodobno znanstveno 
mišljenje in znanstvene prakse; usposobljenost in 
pripravljenost za profesionalno samorefleksijo ter 
za analiziranje kompleksnih situacij v poučevanju 
in učenju ter usposobljenost za posodabljanje, 
evalvacijo in samoevalvacijo delovnih procesov z 
uporabo znanstvenih sredstev. 

 
Naziv po končanem študiju: magister profesor 
nemščine / magistrica profesorica nemščine in 
Trajanje študija: 2 leti.  
Skupno število kreditnih točk: 60  (+ 60 na 
drugem programu) 



3 

 

 

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GERMANISTIKA 
 
 

1. semester   
Učna enota Nosilec Kontaktne 

ure 
ECTS 

Metodologija lit. vede ALI  
Jezikoslovne metodologije 

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

45 5 

Nemški jezik v praksi I lekt. dr. Lars Felgner / doc. dr. Johann G. Lughofer 60  5 
Izbirni predmet 1  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 5 
Izbirni predmet 2  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 5 
Izbirni predmet 3 gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 5 
Izbirni predmet 4   gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 5 
SKUPAJ TOČK:   30 

 
*Študentje izbirajo predmete iz ponujenega nabora predmetov, ki so navedeni na koncu predmetnika. 

 
2 semester   
Učna enota Nosilec Kontaktne ure ECTS 
Nemški jezik v praksi II doc. dr. J. Polajnar / lekt. C. Leskovec 60 5 
Izbirni predmet 5  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 5 
Izbirni predmet 6  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 5 
Izbirni predmet 7  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 5 
Izbirni predmet širše  ca. 60 10 
SKUPAJ TOČK:   30 

 
 

3. semester   
Učna enota Nosilec Kontaktne ure ECTS 
Nemški jezik v praksi III lekt. C. Leskovec / dr. D. Kirschstein 60 5 
Izbirni predmet 8  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 5 
Izbirni predmet 9  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 5 
Izbirni predmet 10  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 5 
Izbirni predmet 11  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 5 
Izbirni predmet 12  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 5 
SKUPAJ TOČK: 30 

 
 

4. semester   
Učna enota Nosilec Kontaktne ure ECTS 
Izbirni predmet 13  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 5 
Izbirni predmet 14  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 5 
Magistrsko delo   20 
SKUPAJ TOČK: 30 
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DVODISCIPLINARNI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM NEMCISTIKA: 
 

1. semester   
Učna enota Nosilec Kontaktne ure ECTS 
Metodologija lit. vede ALI  
Jezikoslovne metodologije 

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

45 5 

Nemški jezik v praksi I lekt. dr. Lars Felgner /  
doc. dr. Johann G. Lughofer 

60  4 

Izbirni predmet 1  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 3 
Izbirni predmet 2   gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 3 
SKUPAJ TOČK:   15 

 
*Študentje izbirajo predmete iz ponujenega nabora predmetov, ki so navedeni na koncu  
  predmetnika 

 
2 semester   
Učna enota Nosilec Kontaktne 

ure 
ECTS 

Izbirni predmet 3  gl. seznam izbirnih predmetov      30/45 3 
Izbirni predmet 4  gl. seznam izbirnih predmetov 30 /45 3 
Izbirni predmet 5  gl. seznam izbirnih predmetov  30 / 45 3 
Izbirni predmet 6  gl. seznam izbirnih predmetov 30 /45 3 
Izbirni predmet 7  gl. seznam izbirnih predmetov 30 /45 3 
SKUPAJ TOČK:   15 

 
 

3. semester   
Učna enota Nosilec Kontaktne 

ure 
ECTS 

Nemški jezik v praksi III lekt. C. Leskovec /  
lekt. dr. D. Kirschstein 

60 3 

Izbirni predmet 8  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 3 
Izbirni predmet 9  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 3 
Izbirni predmet 10  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 3 
Izbirni predmet 11 gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 3 
SKUPAJ TOČK: 15 

 
 
 

4. semester   
Učna enota Nosilec Kontaktne ure ECTS 
Izbirni predmet 12  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 3 
Izbirni predmet 13  gl. seznam izbirnih predmetov 30 / 45 3 
Magistrsko delo   9 
SKUPAJ TOČK: 15 

 
 
  



5 

 

PEDAGOŠKI ŠTUDIJSKI PROGRAM NEMŠČINA – ENOPREDMETNI 
 
 

1. semester   
Učna enota Nosilec Kontaktne 

ure 
ECTS 

Skupni del pedagoškega 
modula različni 

150 12 

Didaktika nemščine 
(celoletni) izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić;  

60 4 

Nemški jezik v praksi I 
lekt. dr. Lars Felgner /  
doc. dr. Johann G. Lughofer 

60 4 

Metodologija lit. vede ALI  
Jezikoslovne metodologije 

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

45 5 

Germanistični izbirni 
predmet 1*  

gl. seznam izbirnih predmetov 30/45 5 

SKUPAJ TOČK:   30 
 

* Študentje izbirajo predmete iz ponujenega nabora predmetov , ki so navedeni na koncu  
predmetnika. 

 
2 semester   
Učna enota Nosilec Kontaktne ure ECTS 
Skupni del pedagoškega modula različni 150 12 
Didaktika nemščine (celoletni) izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić 60 4 
Pedagoška praksa I (predmet 
razdeljen na 2. in 3. sem.) 

izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić 
45 2 

Nemški jezik v praksi II doc. dr. J. Polajnar / lekt. C. Leskovec 60 4 
Pedagoški izbirni predmet   45 3 
Germanistični izbirni predmet 2  gl. seznam izbirnih predmetov 30/45 5 
SKUPAJ TOČK:   30 

 
 

3. semester    
Učna enota Nosilec Kontaktne ure ECTS 
Literarna didaktika doc. dr. I. Samide 45 3 
Pedagoška praksa (razdeljena na 2. 
in 3 semester) 

izr. prof. dr. Brigita Kosevski 
Puljić 

75 8 

Nemški jezik v praksi III lekt. C. Leskovec / dr. D. 
Kirschstein 

60 3 

Izbirni predmet 2  gl. seznam izbirnih predmetov 45 3 
Izbirni predmet 3  gl. seznam izbirnih predmetov 45 3 
Germanistični izbirni predmet 3  gl. seznam izbirnih predmetov 45 5 
Germanistični izbirni predmet 4  gl. seznam izbirnih predmetov 45 5 
SKUPAJ TOČK:  30 

 
 

4. semester    
Učna enota Nosilec Kontaktne ure ECTS 
Germanistični izbirni predmet 5  gl. seznam izbirnih predmetov 30/45 5 
Germanistični izbirni predmet 6  gl. seznam izbirnih predmetov 30/45 5 
Germanistični izbirni predmet 7  gl. seznam izbirnih predmetov 30/45 5 
Magistrsko delo različni  0 15 
SKUPAJ TOČK:  30 
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PEDAGOŠKI PROGRAM NEMŠČINA - DVOPREDMETNI 
 
 

1. semester   
Učna enota Nosilec  Kontaktne 

ure 
ECTS 

Skupni del pedagoškega modula (50%) različni 75 6 
Didaktika nemščine (celoletni) izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić 60 3 

Nemški jezik v praksi I 
lekt. dr. Lars Felgner / doc. dr. 
Johann G. Lughofer 

60 3 

Germanistični izbirni predmet* 1  gl. seznam izbirnih predmetov 30/45 3 
SKUPAJ TOČK   15 

 
*  Študentje izbirajo predmete iz ponujenega nabora izbirnih predmetov (gl. seznam na koncu) 

 
2. semester   
Učna enota Nosilec Kontaktne 

ure 
ECTS 

Skupni del pedagoškega modula različni 75 6 
Didaktika nemščine (celoletni) izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić 45 3 
Pedagoška praksa I (predmet razdeljen 
na 2. in 3. sem.) 

izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić 
45 3 

Nemški jezik v praksi II doc. dr. J. Polajnar / lekt. C. Leskovec 60 3 
SKUPAJ TOČK:   15 

 
 

3. semester    
Učna enota Nosilec Kontaktne 

ure 
ECTS 

Literarna didaktika doc. dr. I. Samide 45 3 
Pedagoška praksa (razdeljena na 2. in 
3 semester) izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić 

50 3 

Nemški jezik v praksi III lekt. C. Leskovec / dr. D. Kirschstein 60 3 
Izbirni predmet  gl. seznam izbirnih predmetov 45 3 
Germanistični izbirni predmet 2  gl. seznam izbirnih predmetov 30/45 3 
SKUPAJ TOČK:  15 

 
 

4. semester    
Učna enota Nosilec Kontaktne ure ECTS 
Izbirni predmet  gl. seznam izbirnih predmetov 30/45 3 
Izbirni predmet  gl. seznam izbirnih predmetov 30/45 3 
Magistrsko delo različni  0 9 
SKUPAJ TOČK:  15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

SEZNAM IZBIRNIH PREDMETOV v ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017:  
 

Izbirni predmet     
Ime predmeta Nosilec / izvajalec Semester 

izvajanja 
Program 

Jezikoslovne metodologije izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk zimski VSI 
 
Metodologija literarne vede 
 

izr. prof. dr. Špela Virant zimski VSI 

Literarne transgresije in 
medialnost 

izr. prof. dr. Marija Javor 
Briški 

zimski VSI 

Medkulturna germanistika doc. dr. Johann G. Lughofer zimski VSI 
Frazeologija v različnih 
besedilnih vrstah  

doc. dr. Urška Valenčič Arh zimski VSI 

Onomastika  izr. prof. dr. Darko Čuden zimski VSI 
Švedska družba in kultura  lekt. Mita Gustinčič Pahor zimski GER, PED E 
Preverjanje in vrednotenje 
znanja  

izr. prof. dr. Brigita Kosevski 
Puljić; asist. dr. Andreja Retelj 

zimski PED 

Zgodnje učenje in poučevanje 
nemščine  

izr. prof. dr. Brigita Kosevski 
Puljić; asist. dr. Andreja Retelj 

zimski PED 

Raziskovanje tujejezičnih učnih 
procesov  

izr. prof. dr. Brigita Kosevski 
Puljić; asist. dr. Andreja Retelj 

letni PED 

Besedilna semantika prof. dr. Stojan Bračič letni VSI 

Prevajanje strokovnih besedil 
lekt. mag. Viktorija Osolnik 
Kunc 

letni VSI 

Sodobna nemška književnost izr. prof. dr. Špela Virant letni VSI 
Teme in zvrsti književnosti 
nemškega govornega področja: 
novejša drama 

dr. Daniela Kirschstein letni VSI 

Ženski diskurzi na prelomu iz 
19. v 20. stoletje 

doc. dr. Irena Samide letni VSI 

 
 
 

OPISI PREDMETOV 
 

METODOLOŠKI PREDMETI: obvezno izbirni (1. letnik) 
 

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).  
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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 
Študent/ka spozna nekatere glavne jezikoslovne metodologije in metode, relevantne za germanistično 
lingvistiko, ter uzavesti jezikoslovni znanstvenoraziskovalni aparat jezikoslovja. 
 

 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. 
 
 
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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OBVEZNI PREDMETI na vseh programih 
 
 
NEMŠKI JEZIK V PRAKSI I – III  
lekt. dr. Lars Felgner, lekt. Christiane Leskovec,; doc. dr. Johann Georg Lughofer, dr. Daniela 
Kirschstein, doc. dr. Janja Polajnar 
 
Vsebina:  
Različne teme iz družbenopolitičnega dogajanja in sistema, gospodarstva, umetnosti in kulture, jezika, 
pravnega sistema; oblike novinarskega poročanja; vprašanja nacionalne identitete, družbeni tabuji in 
problemske teme.  
 

Cilji in kompetence:  
Cilji so vezani na stopnjo C2 skupnega evropskega jezikovnega referenčnega okvirja. Usvajanje 
kompetenc temelji na zahtevnejšem in daljšem  bralnem razumevanju, slušnem razumevanju ter govorni 
in pisni spretnosti. Študenti in študentke so sposobni razumeti zahtevnejša in daljša strokovna besedila, 
povzeti informacije iz različnih pisnih in govornih virov in jih razumljivo umestiti v lastna razmišljanja. 
V govorni komunikaciji  študenti in študentke  poglabljajo in nadgrajujejo jezikovna znanja, ki jih 
potrebujejo za uspešno komunikacijo v standardnem in zahtevnem strokovnem jeziku v določenih 
situacijah. 
 
Z razvijanjem komunikativnih, receptivnih, produktivnih in interaktivnih strategij študentke in študenti  
razvijajo razumevanje  zahtevnejših strokovnih besedil, jih smiselno povzemajo in utemeljujejo, 
poglabljajo jezikoslovne vsebine, ki jih pravilno uporabljajo pri zahtevnejših pisnih izdelkih in v govornih 
situacijah,  prepoznajo, opredelijo in poimenujejo vsebine v strokovnih besedilih, smiselno in jezikovno 
pravilno samostojno predstavljajo svoja stališča in jih na podlagi utrjevanja retoričnih spretnosti  
umestijo v argumentiranje kompleksnejših tem v tujem jeziku. Prepoznavajo razlike v medkulturni 
komunikaciji različnih kulturnih sredin, diferenciranega izražanja glede na slovnico, besedišče in 
stilistiko ter razvijajo sposobnost formuliranja ustreznih pravil. Prepoznajo in upoštevajo okoliščine za 
rabo knjižnega jezika in jih tudi upoštevajo ter razvijajo sposobnost uspešne rabe različnih besedilnih 
zvrsti. 

 
 

OBVEZNI PREDMETI na pedagoških študijskih programih 
 
DIDAKTIKA NEMŠČINE 
izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić; soizvajalka: asist. 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,  
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 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; 

 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; 
 
 

 
*************************** 

 

PEDAGOŠKA PRAKSA 
izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić; soizvajalka: asist. 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. 
 Poglobljena analiza učbenikov za nemščino. 
 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, 

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:  
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 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; 

 usvajanje neposrednih predmetno specifičnih kompetenc, kot so pisanje priprav na pouk, navajanje na 

samostojno vodenje učne ure, usvajanje ustrezne časovne razporeditve posameznih faz učne ure, 

ustrezna izbira učnih aktivnosti pri učni uri, ustrezno strukturiranje učne ure, uravnoteženo 

upoštevanje vseh štirih jezikovnih zmožnosti pri poučevanju nemščine, spoznavanje različnih 

pristopov za motivacijo učencev, ustvarjanja ustrezne učne klime v razredu, urjenje različnih oblik in 

metod  dela pri pouku,  uporaba različnih  učnih sredstev (IKT, učbeniška gradiva, izbira in izdelava 

dodatnih gradiv), sestavljanje testov za preverjanje, vrednotenje in ocenjevanje znanja, upoštevanje 

različnih učnih in zaznavnih stilov učencev pri poučevanju.  

 
*************************** 

 
LITERARNA DIDAKTIKA 
doc. 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;  

 nastopi v razredu in refleksija o njih.   

 
Cilji in kompetence:  

 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; 

 praktični preizkus teoretičnega znanja pri izdelavi konkretnih primerov didaktizacij literarnih besedil. 

 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; 

 sposobnost organizacije priprav in učnega gradiva.  
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IZBIRNI PREDMETI V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 
 
 

JEZIKOSLOVNI PREDMETI 
 
 
JEZIKOSLOVNE METODOLOGIJE: Gl. razdelek »metodološki predmeti« 
izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk 
 

*************************** 

 
BESEDILNA SEMANTIKA 
prof. dr. Stojan Bračič  
 
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 in kompetence:  
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. 

 
*************************** 

 
FRAZEOLOGIJA V RAZLIČNIH BESEDILNIH 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 
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ONOMASTIKA 
izr. prof. dr. Darko Čuden  
 
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 in kompetence: 
Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi principi lastnih imen: osebnih, geografskih in stvarnih. 
Spoznavajo etimologijo, spreminjanje in trende v poimenovanju.    
 
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. 

 
 

*************************** 

 
 

PREVAJANJE STROKOVNIH BESEDIL 
Lekt. mag. Viktorija Osolnik Kunc 

 
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. 
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LITERARNI PREDMETI 
 
 
METODOLOGIJA LITERARNE VEDE: gl. razdelek „metodološki predmeti“ 
izr. prof. dr. Špela Virant 
 

*************************** 

 
LITERARNE TRANSGRESIJE IN MEDIALNOST  
izr. prof. dr. Marija Javor Briški 
 
Vsebina:  
Možne vsebine seminarja so npr.: 

 Nemška literarna produkcija tujih avtorjev 
 Nemška ustvarjalnost v tujem okolju 
 Lastno in tuje v nemški književnosti 
 Razlike med »ženskim« in »moškim« pisanjem 
 (Avto)biografija kot transgresija življenja v literaturo 
 Literatura v filmu kot medialna transgresija 
 Recepcija tradicionalnih motivov in mitov v nemški književnosti 
 Komika in parodija kot prestop kulturne in estetske norme 
 Narava in kultura v nemški književnosti 

 
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 interkulturne klompetence. 

 
 

*************************** 

 

MEDKULTURNA GERMANISTIKA 
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. Vprašanja kulturološko usmerjene literarne in jezikovne vede se 
didaktično navezujejo na kontekst poučevanja nemščine kot tujega jezika. 
 
 
Cilji in kompetence:  
Študentke in študente se pregledno seznanijo s področjem medkulturne germanistike, s ciljem 
izboljšanja posredovalne kompetence v nemščini kot tujem jeziku. Poglobljeno se ukvarjajo z vprašanji 
tujosti in hibridnosti kultur z literarnega in kulturološkega vidika ter se senzibilizirajo za jezikoslovna 
vprašanja, vezana na odnos med kulturo in jezikom. Vse teme razumejo in obravnavajo skozi optiko 
praktičnega poučevanja tujega jezika. 
Študentke in študenti so sposobni razumeti koncepcionalne, teoretične in metodične osnove 
medkulturne germanistike, kritično in refleksivno vzpostavljati medkulturne, transkulturne in 
multikulturne povezave, analizirati medkulturno komunikacijo, razumeti smeri aktualnega razvoja, 
integralno povezovati različne medkulturne kontekste s prakso poučevanja nemščine kot tujega jezika 
itd.   
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SODOBNA NEMŠKA KNJIŽEVNOST 
izr. prof. dr. Špela Virant 
 
Vsebina:  
V okviru predmeta bodo tematizirane glavne razvojne tendence nemške književnosti glede na žanre, 
zvrsti, tematska težišča, formalno-estetske trende in glede na vpetost književnosti v kulturno-
umetniške tokove in socialno-politična dogajanja v sodobnih nemško govorečih družbah. Poglobljene 
razprave bodo posvečene posameznim avtoricam in avtorjem, skupinam in pregledu aktualne 
refleksije teh literarnih del v znanosti in publicistiki. 
 
 
Cilji in kompetence: 
Cilj predmeta je študente usposobiti za profesionalno, poglobljeno branje, interpretacijo, vrednotenje 
in posredovanje sodobne nemške književnosti v slovenskih medijih in pri pouku v šolah. Zmožnost 
razumevanja pomena književnosti pri razvoju jezika, kulture in socialnih gibaj. Obvladovanje jezika na 
višjem, produktivnem nivoju. 
 
 

*************************** 

 

 
 
TEME IN ZVRSTI KNJIŽEVNOSTI NEMŠKEGA GOVORNEGA PODROČJA: NOVEJŠA DRAMA 
dr. Daniela Kirschstein 
 
Vsebina:  
Predavanje nadgradi zgodovinski pregled razvoja dramatike v 19. stoletju. Posreduje vedenje o 
izoblikovanju literarnih norm, kanona, kulturnem in zgodovinskem pomenu razvoja dramatike, ki se je 
odvijal skladno z razvojem družbe najbolj intenzivno ravno v 19. stoletju, ter vplivu cenzure pri tem. 
Oblikovanje literarnega trga in njegov vpliv pri popularizaciji književnosti. Vloga nacionalnih, 
institucionalnih ali alternativnih gledališč pri popularizaciji dramskih besedil. Razvoj in vloga gledališke 
kritike pri tvorjenju javnega mnenja.  
Pri seminarju študentke in študentje poglobijo med predavanji pridobljena teoretična in zgodovinska 
znanja z individualnim branjem ter interpretacijo izbranih tekstov ter predstavitvijo svojih izsledkov 
 
Cilji in kompetence:  
Predavanje posreduje poglobljeno razumevanje za literarno-zgodovinske procese v 19. stoletju. 
Posreduje znanstveno pred-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 ni vezano samo na stroko, temveč se navezuje na izmenjavo 
dognanj drugih znanstvenih strok (zgodovine, filozofije, umetnostne zgodovine, medijskih znanosti). 
 
Študentke in študenti:  

 znajo prepoznati stile in značilnosti posameznih obdobij; 
 znajo analizirati literarna besedila in o njih diskutirati na višjem nivoju; 
 poglabljajo sposobnost kritičnega branja in analize lit., lit.-zg., lit.-kritiških, lit.-vednih in 

neliterarnih besedil;  
 znajo samostojno in kritično pristopiti do literarnih besedil; 
 so zmožni samostojnega literarno-zgodovinskega študija.; 
 povezujejo osvojeno znanje z novimi informacijami,  da bi razumeli takratna kulturna in 

siceršnja prizadevanja pri konstituiranju moderne družbe.;  
 vse pridobljene kompetence prenašajo na svoje delovno področje. 
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ŽENSKI DISKURZI NA PRELOMU IZ 19. V 20. STOLETJE 
doc. dr. Irena Samide  
 
Vsebina:  
Glavni tematski sklopi: literarna in teoretična soočenja pisateljic in teoretičark s preloma stoletja s  
konstrukcijami spola, poetike pisateljic v književnosti nemškega govornega področja (avstrijska, 
nemška) v obdobju moderne, z delno navezavo na slovenski diskurz; analize drugačnosti, telo in pisava, 
podobe, reprezentacije, projekcije, konstrukcije identitete v literarnih in publicističnih besedilih avtoric 
na prelomu iz 19. v 20. stoletje. 
 
 
Cilji in kompetence: 

 poznavanje in prepoznavanje raznolikih ženskih diskurzov, ki so se izoblikovali na prelomu iz 
19. v 20. stoletje,    

 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 ženskih diskurzov na različnih področjih, 
 sposobnost diskurzne analize. 

 
 

*************************** 

 
 
ŠVEDSKA DRUŽBA IN KULTURA 
lekt. Mita Gustinčič Pahor 
 
Vsebina:  
Študent/ka razume težje slovnične strukture, razume govorjena in pisana splošna in specifična 
besedila v originalnem okolju, sposoben/na je sporazumevanja v vsakdanjih situacijah na nivoju B2. 

 Utrjevanje jezikovnih spretnosti; bralnega in slušnega razumevanja, pisnega in ustnega 
izražanja; poglabljanje v kompleksnejše slovnične strukture. 

 Švedska zgodovina in geografija. 
 Obravnavanje tekstov in člankov o tendencah v švedskem jeziku in jezikoslovju. 

 
Cilji in kompetence: 

 Sposobnost razumevanja in produktivne uporabe švedskega jezika v vsakdanjih situacijah na 
nivoju B2. 

 Znanje o švedski družbi in kulturi  (zgodovinski pregled, prostorska ureditev, izobraževanje, 
socialni sistem, politični sistem, mediji, kulturna identiteta ipd.). 

 Znanje o kompleksnejših slovničnih strukturah. 
 Praktična raba jezikovnih spretnosti v švedskem jeziku. 
 Razumevanje tujega. 
 Vzpostavljanje povezav med podobnostmi in razlikami med tujo in lastno kulturo. 
 Prepoznavanje zakonitosti jezika v primerjavi z drugim (glavnim) tujim jezikom in aktivna 

uporaba jezika v vsakdanjih situacijah. 
 Senzibiliziranje za podobnosti in razlike med jezikoma ter lastno in tujo kulturo, kulturne 

zgodovine, ozaveščanje lastne identitete z vidika med- in večkulturnosti. 
 Sporazumevanje pri timskem delu in delu v dvojicah. 
 Splošno poznavanje tuje kulture. 
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PEDAGOŠKI PREDMETI 
 
 
RAZISKOVANJE TUJEJEZIČNIH UČNIH PROCESOV: priporočamo za izbiro v 2. letniku 
študija: obvezno za vse, ki boste pisali magistrsko nalogo pri didaktiki 
izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić; soizvajalka: asist. dr. Andreja Retelj  
 
Vsebina: 

 Raziskovanje učenja in pouka tujega jezika.  
 Načrtovanje raziskave, priprava raziskovalne strategije in raziskovalnega načrta, izbira 

ustrezne raziskovalne metode, zbiranje podatkov, analiza rezultatov, interpretacija ugotovitev;   
 Značilnosti kvalitativnega, kvantitativnega in akcijskega raziskovanja; 
 Osnovne raziskovalne metode kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja; 
 Raziskovalne tehnike kvalitativnega (opazovanje in beleženje, zapiski, avdio, video posnetki, 

intervju, dnevniki) in kvantitativnega (vprašalniki, ankete, ocenjevalne lestvice) raziskovanja 
 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. 

 
 
Cilji in 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. 

 
 

*************************** 

 
ZGODNJE UČENJE IN POUČEVANJE NEMŠČINE  
izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić; soizvajalka: asist. dr. Andreja Retelj  
 
Vsebina:  

 Teorije o jezikovnem razvoju in učenju/usvajanju prvega in drugih jezikov na zgodnji stopnji; 
 Eno-, dvo- in večjezičnost; 
 Kognitivne in afektivne dimenzije v zgodnjem učenju tujih jezikov; 
 Večjezični in medkulturni pristopi poučevanja nemščine; 
 Sodobni pristopi poučevanja nemščine na zgodnji stopnji (imerzija, CLIL, TPR, Storytelling …) 
 Učenje v otroštvu preko igre, lutke, pravljice, gibanja, scenske igre, medpredmetnega 

povezovanja; 
 Učne vsebine, metode, tehnike in strategije poučevanja nemščine na zgodnji stopnji; 
 Poznavanja razreda kot celote in prilagajanja didaktičnih metod; 
 Značilnosti razvijanja jezikovnih zmožnosti na zgodnji stopnji učenja; 
 Opismenjevanje;  
 Učni programi in učni načrti, moduli; 
 Vrednotenje in izdelava učnih gradiv za mlajše učence;  
 Preverjanje in vrednotenje doseženih rezultatov (znanja) in napredka pri posameznih 

otrocih/učencih (opisno ocenjevanje). 
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Cilji in kompetence: 
Študenti in študentke povezujejo teoretično znanje s praktičnim delom na začetni stopnji učenja tujega 
jezika.  
 
Pridobijo si znanja:  

 o teoretičnih osnovah sodobnega učenja in poučevanja nemščine  na zgodnji stopnji,  
 o didaktiki tujega jezika, osredotočeni na ciljno starostno skupino;  
 o psihologiji, ki temelji  na poznavanju otrokovega kognitivnega, moralnega in fiziološkega 

razvoja;  
 o jezikovnem razvoju otroka in stopnjah usvajanja maternega jezika pri otroku;  
 o pomenu maternega jezika za učenje tujega jezika in njunega medsebojnega delovanja;  
 o neverbalni komunikaciji z otroki in različnostmi njihovih zaznavnih tipov ter poučevanju 

preko vseh čutnih kanalov. 
 
Seznanijo se: 

 s sposobnostjo vživljanja v otroški svet fantazije in pravljičnega in poznavanjem otroškega sveta; 
 z otroško literaturo, risankami in drugimi vsebinami, ki jih otrok sprejema iz okolice ter z 

vključevanjem le-teh s poučnimi in vzgojnimi elementi v pouk; 
 s posredovanjem snovi preko aktivnosti v razredu, ki niso neposredno vezane na pouk tujega 

jezika;  
 z organiziranjem dela v razredu in vzpostavljanjem discipline; 
 z izdelavo ustreznih učnih gradiv; 
 s programi, učnimi načrti in modeli za to stopnjo učenja nemščine; 
 z razvijanjem štirih bistvenih kompetenc (strokovna, metodična, osebna in socialna); 

 

Študenti in študentke: 

 ozavestijo procese in kompetence (jezikovna, socialno lingvistična, besedilna,  

 strateška, socialno kulturološka in socialna), ki spodbujajo razvijanje ključne  

 komunikativne kompetence pri otrocih; 

 usvojijo pristope in različne oblike dela  za spodbujanje interakcije v razredu; 

 spoznajo in usvojijo različne metode in tehnike razvijanja jezikovnih zmožnosti; 

 presojajo primernost učnih gradiv za zgodnjo stopnjo učenja nemščine; 

 izdelajo primerna učna gradiva (usvojijo določene spretnosti za izdelavo le-teh) 
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PREVERJANJE IN VREDNOTENJE ZNANJA 
izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić; soizvajalka: asist. dr. Andreja Retelj  
 
 
Vsebina:  

 sumativno in formativno vrednotenje znanja 
 učinki testiranja na pouk 
 napake kot del učnega procesa, kratek zgodovinski oris; 
 klasifikacija in analiza napak; 
 ustno in pisno popravljanje napak; 
 vrste testov; 
 merske karakteristike testov 
 sestavljanje nalog in testov glede na cilje preverjanja in na lestvico SEJO;   
 kriteriji za korekturo in ocenjevanje; 
 oblike in tehnike samoocenjevanja (portfolijo, Profile Deutsch. 

 
 
Cilji: 
Študenti in študentke:  

 spoznajo različne oblike preverjanja in vrednotenja znanja, 
 spoznajo vzroke za nastanek napak; 
 spoznajo načine popravljanja napak; 
 spoznajo različne vrste testnih nalog; 
 spoznajo različne vrste testov in njihov pomen v učnem procesu; 
 spoznajo tehnike sestavljanja testov in postavljanja ocenjevalnih lestvic; 
 spoznajo merske karakteristike testov 
 spoznajo lestvice Skupnega evropskega jezikovnega okvira (SEJO). 

 
 
Kompetence: 

 ozavestijo splošne vzroke za nastanek napak pri učenju tujega jezika kot posledica 
materinščine ali drugih tujih jezikov;  

 razvijejo  pristope za lažje in učinkovitejše odpravljanje virov napak;  
 ozavestijo razliko med ustno in pisno korekturo; 
 ozavestijo pomen pravilne korekture za uspešno učenje; 
 ozavestijo pomen in vlogo testiranja pri pouku; 
 ozavestijo pomen avtonomije učencev pri samoevalvaciji (portfolijo). 
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Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko 

 
 
 

Predstojnica Oddelka za germanistiko:  
izr. prof. dr. Špela Virant (kabinet 307) 
E-pošta: spela.virant@ff.uni-lj.si 

 
 
Tajništvo Oddelka za germanistiko: 
Tatjana Györkös  
Naslov: Aškerčeva 2, 3. nadstropje, soba 301 
E-pošta: tatjana.gyorkos@ff.uni-lj.si 
Telefon: 241-1330 
 
Spletna stran oddelka: http://germanistika.si/sl 

 
Facebook stran: https://www.facebook.com/germanistika.fful/?ref=tn_tnmn 

 
Referat za magistrski študij:  

- uradne ure od ponedeljka do petka od 11h do 13h, ob sredah od 11h do 15h.  
- telefon:  01 241-10-43  
- elektronska pošta: magistrski.studij@ff.uni-lj.si 
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