
 
 

 

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko 
 
 

ŠTUDIJ GERMANISTIKE in ŠTUDIJ NEMCISTIKE 
 
 

V študijskem letu 2017/2018 razpisujemo naslednje prvostopenjske programe: 
 
 
1. Univerzitetni študijski program prve 
stopnje GERMANISTIKA.  
 
Program omogoča intenzivno spoznavanje 
nemškega jezika in književnosti ter kultur 
nemškega govornega področja; poleg 
nemščine ponujamo v okviru lektoratov še 
učenje dveh drugih germanskih jezikov in 
kultur, nizozemščine in/ali švedščine. 
 
Naziv po končanem študiju: diplomirani 
germanist (UN) / diplomirana germanistka 
(UN)  
Trajanje študija: 3 leta.  
Skupno število kreditnih točk: 180.  

2. Univerzitetni dvodisciplinarni študijski 
program prve stopnje NEMCISTIKA  
 
Program omogoča spoznavanje nemškega 
jezika in književnosti ter kultur nemškega 
govornega področja v povezavi še z drugo 
poljubno izbrano študijsko disciplino v 
okviru Filozofske fakultete.  
  
 
Naziv po končanem študiju: diplomirani 
nemcist  (UN) / diplomirana nemcistika 
(UN) in ... 
Trajanje študija: 3 leta.  
Skupno število kreditnih točk: 90  
(+ 90 na drugem programu) 

 
 
 
Predavanja in vaje potekajo na obeh programih od vsega začetka v nemščini, zato priporočamo 
vsem, ki se vpisujejo, znanje nemščine vsaj na nivoju B1 (oz. 240 ur predhodnega učenja tujega 
jezika). V sklopu programu Germanistika trije predmeti vključujejo tudi slovenščino, zato vsem 
študentom iz tujine za uspešno vključitev v program Germanistika priporočamo predznanje iz 
slovenščine. Slovenščino lahko izberete kot zunanji izbirni predmet (Slovenščina za tujce) ali se 
jo naučite v okviru tečajev slovenščine kot tujega jezika, ki jih organizira Center za slovenščino 
kot tuji jezik.  
 
 
Predstavitev Oddelka in obeh študijskih programov, vključno s cilji, pridobljenimi 
kompetencami, predmetnikom, učnimi načrti in drugimi potrebnimi informacijami, je objavljena 
na naših spletnih straneh: http://germanistika.si/sl/ oz. v naših predstavitvenih zbornikih. 
 
 
Oba programa, Germanistika in Nemcistika, usposabljata diplomante predvsem za medjezikovno 
in medkulturno sporazumevanje na različnih področjih, na drugi stopnji pa se lahko diplomanti 
usmerijo bodisi v pedagoški poklic ali zaključijo splošni germanistični program.   

http://germanistika.si/sl/


 
 
Oba prvostopenjska programa vsebujeta predmete z naslednjih področij:  
 
 pisna in govorna komunikacija v nemščini 
 družba in kultura dežel nemškega govornega področja 
 jezikoslovje 
 kontrastivne študije slovenščina - nemščina 
 zgodovina nemščine 
 književnosti dežel nemškega govornega področja 

 
 

 
 
Vi sprašujete, mi odgovarjamo: 
 
Kakšne možnosti imam po končani prvi stopnji študijskega programa Germanistika? 
 Nadaljevanje študija Germanistike ali Nemcistike na drugi stopnji  
 Nadaljevanje študija na drugostopenjskem (2-letnem) programu Nemščina (pedagoška smer). 
 Nadaljevanje študija na drugih programih FF in univerzah doma in v tujini. 
 Takojšnja zaposlitev. 
 
Katere so prednosti bolonjskih programov? 
 Sodobni, mednarodno primerljivi 

programi. 
 Povečanje prehodnosti, skrajšanje časa 

študija, večja izbirnost. 

 Sprotno opravljanje obveznosti 
 Večja mednarodna mobilnost. 
 Možnost zaključka že po treh letih. 

 
Katere so prednosti enopredmetnega 
študija? 
 Več kontaktnih ur, poglobljenejši študij.  
 Več izbirnosti: individualnejši program.  
 Učenje še enega germanskega jezika. 

 

Katere so prednosti dvodisciplinarnega 
študija? 
 Poznavanje (najmanj) dveh področij. 
 Boljše interdisciplinarno povezovanje. 
 Zaposlitvene možnosti na več področjih. 

 
 

Kakšne so moje zaposlitvene možnosti? 
 Naši diplomanti se zaposlujejo v najrazličnejših javnih in državnih službah, ki imajo stike s 

tujino, v kulturnih ustanovah, gospodarskih in turističnih organizacijah, v založbah, pri 
različnih medijih, na področju stikov z javnostmi ipd.  

 Po drugi stopnji pedagoške smeri Nemščina (enopredmetni in dvopredmetni program) ste 
usposobljeni za poučevanje nemščine na vseh ravneh. 

 
Kakšne so možnosti mednarodnih izmenjav oziroma študija v tujini? 
 Erasmus-pogodbe s številnimi univerzami v Avstriji, Nemčiji in Belgiji, CEEPUS programi in 

štipendije DAAD ter ÖAD. 
 V tujini opravljene obveznosti se vam po vnaprejšnjem študijskem načrtu priznajo.  
 
Ali lahko na Oddelku za germanistiko študiram tudi druge germanske jezike in kulture? 
 Da, vendar ne kot samostojen študijski program, temveč kot intenziven lektorat nizozemščine 

in švedščine. Pridobite si lahko tudi mednarodni certifikat.   
 
Ali potrebujem znanje nemščine? 
 Ja. Večina predavanj, vaj in seminarjev poteka v nemščini, zato je priporočljivo predhodno 

znanje nemščine vsaj na nivoju B1. 
 



 
 
Ali moram znati slovenščino?  
 Ja, saj je pri nekaterih predmetih potrebno tudi znanje slovenščine, predvsem na 

enopredmetni smeri. Študentom iz tujine, ki ne obvladajo dobro slovenščine, zato za uspešno 
vključitev v program Germanistika priporočamo, da že v prvem semestru kot zunanji izbirni 
predmet izberete Slovenščino za tujce oz. se vpišete v tečaj slovenščine kot tujega jezika. 

 
Katere od sodobnih metod poučevanja uporabljate pri študiju?  
 Pri predavanjih, vajah in seminarjih uporabljamo interaktivne metode dela s podporo 

informacijske in komunikacijske tehnologije. Pouk poteka tudi v računalniških in spletnih 
učilnicah.    

 
Kaj organizira Oddelek ob študiju in izven njega? 
 Ekskurzije po Avstriji, Nemčiji, Švici. 
 Sestanke s tutorandi in pomoč pri študijskih in drugih vprašanjih. 
 Študentski germanistični časopis alleMANIAK. 
 Literarne večere z mladimi avstrijskimi literati. 
 Tradicionalna praznovanja, kot je predbožični večer. 
 Mentorstvo in podporo pri najrazličnejših študentskih projektih.  
 
 
Kje dobim dodatne informacije?  
 
 V tajništvu pri naši strokovni sodelavki Tatjani Györkös:  

o FF, Aškerčeva 2, 3. nadstropje, soba 301 
o E-pošta: tatjana.gyorkos@ff.uni-lj.si 
o Telefon: 241-1330 

 
  Na spletni strani Oddelka: http://germanistika.si/sl 

 
 Na naši facebook strani: https://www.facebook.com/germanistika.fful/?ref=tn_tnmn 
 
 Informacije glede formalnih zahtev dobite v Referatu za dodiplomski študij, ki ima uradne ure 

od ponedeljka do petka od 11h do 13h, ob sredah od 11h do 15h. Pokličete jih lahko na telefon:  
01 241-10-38/39/40/41 ali jim pišete elektronsko pošto na: studentski.referat@ff.uni-lj.si. 

 
 Predstojnica Oddelka za germanistiko je izr. prof. dr. Špela Virant.  
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