INTERDISCIPLINARNI
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM
HUMANISTIKA
IN
DRUŽBOSLOVJE
Študijsko leto 2022/2023
Informativni dan FF,
30. maj 2022

SODELUJOČE ČLANICE UL
• Filozofska fakulteta
• Fakulteta za družbene vede
• Akademija za glasbo
• Teološka fakulteta
• Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
• Fakulteta za socialno delo
• Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
63 študijskih področij
V študijskem letu 2022/2023 je razpisanih 60 študijskih področij

ŠTUDIJSKA PODROČJA IN ŠTEVILO RAZPISANIH MEST
PODROČJA, KI JIH KOORDINIRA FF
• ANDRAGOGIKA (2)

• JEZIKOSLOVJE (7)

• APLIKATIVNE PSIHOLOŠKE ŠTUDIJE (5)

• LITERARNE VEDE (15)

• ARHEOLOGIJA (5)

• MUZIKOLOGIJA (1)

• AZIJSKE IN AFRIŠKE ŠTUDIJE (3)

• PEDAGOGIKA (3)

• DIDAKTIKA TUJIH JEZIKOV (5)

• PREVODOSLOVJE (7)

(angleščina, francoščina, italijanščina,
nemščina, španščina)

• PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI (3)

• EKSPERIMENTALNA PSIHOLOGIJA (3)
• ETNOLOGIJA, KULTURNA IN SOCIALNA
ANTROPOLOGIJA (7)
• FILOZOFIJA (7)
• GEOGRAFIJA (5)
• HERITOLOGIJA (3)
• INFORMACIJSKE VEDE (3)

• RAZVOJNOPSIHOLOŠKE ŠTUDIJE (3)
• SLAVISTIČNI ŠTUDIJI (4)
• SLOVENISTIKA (10)
• SOCIOLOGIJA KULTURE (5)
• TEORETSKA PSIHOANALIZA (3)
• UMETNOSTNA ZGODOVINA (4)
• ZGODOVINA (4)

ŠTUDIJSKA PODROČJA IN ŠTEVILO RAZPISANIH MEST NA FF
PODROČJA, KI JIH KOORDINIRATA FF IN FDV
•

AMERIŠKI ŠTUDIJI (2)

•

BALKANSKI ŠTUDIJI (2)

•

DRUŽBOSLOVNA METODOLOGIJA (3)

•

ETNIČNI IN MIGRACIJSKI ŠTUDIJI (2)

•

EVROPSKE ŠTUDIJE (2)

•

GLOBALIZACIJSKI ŠTUDIJI (3)

•

MEDIJSKI ŠTUDIJI (3)

•

ŠTUDIJI SPOLA (2)

PODROČJE, KI GA KOORDINIRAJO FF, FDV IN TEOF
• RELIGIOLOGIJA (2)

PODROČJA DOKTORSKEGA ŠTUDIJA, RAZPISANA V ŠTUDIJSKEM
LETU 2022/2023
PODROČJA, KI JIH KOORDINIRA FDV
• ANALIZA POLITIK

• ORGANIZACIJSKO-KADROVSKE ŠTUDIJE

• DIPLOMACIJA

• POLITOLOGIJA

• DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA

• RAZVOJNE ŠTUDIJE

• JAVNA UPRAVA

• SOCIALNA IN POLITIČNA ANTROPOLOGIJA

• KOMUNIKOLOGIJA

• SOCIALNA IN POLITIČNA PSIHOLOGIJA

• KULTUROLOGIJA

• SOCIOLOGIJA

• MEDNARODNI ODNOSI

• ŠTUDIJE VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

• NOVINARSKE ŠTUDIJE

• TRŽNO KOMUNICIRANJE

• OBRAMBOSLOVJE

• VARNOSTNE ŠTUDIJE

• ODNOSI Z JAVNOSTMI

• VOJAŠKE DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE

• OKOLJSKE IN PROSTORSKE ŠTUDIJE

PODROČJA DOKTORSKEGA ŠTUDIJA, RAZPISANA V ŠTUDIJSKEM LETU
2022/2023
PODROČJI, KI JU KOORDINIRA AG
• GLASBENA PEDAGOGIKA
• KOMPOZICIJA IN GLASBENA TEORIJA
PODROČJE, KI GA KOORDINIRA AGRFT
• ŠTUDIJI SCENSKIH UMETNOSTI
• FILMSKI IN TELEVIZIJSKI ŠTUDIJI
PODROČJE, KI GA KOORDINIRA FSD
• SOCIALNO DELO
PODROČJE, KI GA KOORDINIRA ALUO
• LIKOVNE VEDE

PREDMETNIK
• 1. letnik: 60 ECTS (organizirane oblike 40 ECTS)
•
•
•
•
•

Temeljni predmet I – 10 ECTS
Temeljni predmet II – 10 ECTS
Doktorski seminar I – 10 ECTS
Doktorski seminar II – 10 ECTS
Raziskovalno delo (priprava dispozicije doktorske disertacije) – 20 ECTS

• 2. letnik: 60 ECTS (organizirane oblike 10 ECTS)
•
•

Zunanji izbirni predmet – 10 ECTS
Raziskovalno delo (izdelava dispozicije in prijava teme doktorske disertacije ter javna
predstavitev, delo na izvirnem znanstvenem prispevku) – 50 ECTS

• 3. letnik: 60 ECTS
•

Individualno raziskovalno delo – 60 ECTS

• 4. letnik: 60 ECTS (organizirane oblike 10 ECTS)
•
•
•

Raziskovalno delo (delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku) - 50 ECTS
Predstavitev preliminarnih rezultatov raziskovalnega dela pred komisijo - 5 ECTS
Javni zagovor doktorske disertacije - 5 ECTS

OBVEZNOSTI ŠTUDENTA
• TEMELJNI PREDMETI, obvezni za vse študente na določenem področju (izvajanje v

organizirani obliki študija oz. prilagojeno številu študentov)

• DOKTORSKI SEMINARJI omogočajo ožjo usmeritev v izbrano smer študija, ki jo določa izbor
teme doktorske disertacije (izvajanje za majhne skupine študentov ali kot individualno delo s
študenti)
• ZUNANJI IZBIRNI PREDMET študent izbere v dogovoru z mentorjem (predmet, ki je
akreditiran v drugih študijskih programih 3. stopnje na drugih fakultetah ali univerzah, doma
ali v tujini)
• PREDSTAVITEV prijavljene dispozicije doktorske disertacije pred Komisijo za spremljanje
doktorskega študenta
• PRELIMINARNA PREDSTAVITEV REZULTATOV DOKTORSKE DISERTACIJE – ko je raziskovalno
delo v zaključni fazi, študent predstavi rezultate raziskovalnega dela, s poudarkom na glavnih
ugotovitvah in prispevku k znanosti
• ZNANSTVENI PRISPEVEK – objava oz. v objavo sprejet najmanj en znanstveni prispevek s
področja teme doktorske disertacije v času študija

POGOJI ZA NAPREDOVANJE
1. letnik ► 2. letnik (min. 40 ECTS)
40 ECTS organiziranih oblik

2. letnik ► 3. letnik (60 ECTS)
10 ECTS organiziranih oblik
+ na senatu članice sprejeta pozitivna ocena o ustreznosti dispozicije doktorske disertacije

3. letnik ► 4. letnik (60 ECTS)
potrditev dispozicije doktorske disertacije na Senatu UL

4. letnik ► zaključek programa (60 ECTS)
50 ECTS organiziranih oblik
+ predstavitev preliminarnih rezultatov raziskovalnega dela
+ izvirni znanstveni prispevek
+ javni zagovor doktorske disertacije

POGOJI ZA VPIS
Diplomanti:
•

študijskih programov druge stopnje;

•

študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11.6.2004;

•

študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem
strokovnem programu, sprejetih pred 11.6.2004; komisija za doktorski študij na
predlog koordinatorja področja določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih
točk;

•

študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po
končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred
11.6.2004; komisija za doktorski študij na predlog koordinatorja področja prizna
študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.

•

drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente
RS;

•

študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi
enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk;

POGOJI ZA VPIS

Študenti, ki so zaključili magisterij znanosti in se jim v skladu z
Zakonom o visokem šolstvu ob vpisu prizna najmanj 60 ECTS, se
lahko v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi
vpišejo neposredno v 2. letnik, če se jim v celoti priznajo
obveznosti 1. letnika.

MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA
•

Uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 %:
o študijskih programov druge stopnje

o študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe

o študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem
visokošolskem strokovnem programu

o študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti

oz. specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev
univerzitetne izobrazbe

o študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi
enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS;

•

Ocena dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred
strokovno komisijo področja, na katerega se kandidat vpisuje – 50 %

ŠOLNINA
Šolnina za celoten program (4 leta) znaša 10.600 €, in sicer:
1.
2.
3.
4.

letnik: 3.400
letnik: 2.600
letnik: 2.200
letnik: 2.400

€
€
€
€

Študent šolnino za posamezen letnik v treh (3) obrokih:
•
•
•

55 % ob vpisu
22,5 % v mesecu februarju
22,5 % v mesecu maju

SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA
V skladu z Uredbo za sofinanciranje doktorskega študija (Uradni list RS, št.
22, z dne 28. 4. 2017) se sofinanciranje šolnine lahko odobri študentom, ki
izpolnjujejo naslednje POGOJE:
so vpisani v 1., 2., 3. ali 4. letnik doktorskega študija in so med
študijem redno napredovali v višji letnik;
še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
iz javnih sredstev nimajo oziroma še niso imeli sofinanciranega študija
po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi doktorskega
študija niso končali.
Skladno s tem določilom do sofinanciranja NISO upravičeni študenti, ki so že
bili sofinancirani in se po merilih za prehode redno vpišejo v višji letnik v
drug doktorski študijski program.

SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA
MERILA za izbiro kandidatk in kandidatov za sofinanciranje šolnine na
doktorskem študiju:
·
za študente 1. letnika:
povprečna ocena zaključene izobrazbe najmanj 8,00 (upoštevajo se
ocene vseh akreditiranih študijskih obveznosti na do sedaj
zaključenih visokošolskih študijskih programih);
·
za študente 2., 3. in 4. letnika:
redno napredovanje v vse višje letnike doktorskega študija, pri
čemer se za redno napredovanje šteje tudi podaljšanje statusa iz
upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in
Statutom UL.

SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA
O višini sofinanciranja so študenti obveščeni po vpisu na doktorski
študij, predvidoma meseca novembra, saj je višina subvencije za
posameznega študenta/-ko odvisna od števila vpisanih študentov, ki
izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje v posameznem študijskem letu.
V študijskem letu 2021/22 je šolnina subvencionirana v višini 91,48 %.

PRIJAVA NA ŠTUDIJ – OBVEZNE PRILOGE
Preko portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/
Obvezne priloge:
1. Kratek življenjepis, z navedbo morebitne bibliografije
2. Predlog idejnega osnutka dispozicije doktorske teme (v obsegu do 1000
besed) z navedbo seznama temeljne literature
3. Overjene kopije vseh pridobljenih diplomskih listin
•
•

če ne boste diplomirali do 20.8., jo priložite naknadno (zagovor mora biti
opravljen najkasneje do 30. 9.)
kopijo začasnega potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana

4. Potrdilo o vseh opravljenih izpitih (dodiplomski in podiplomski študij) z
navedbo povprečne ocene ali kopijo priloge k diplomi
5. Soglasje študijskega mentorja/ice.
Če ste diplomant FF in je vaša izpitna evidenca v elektronskem indeksu popolna, bomo podatke
pridobi sami – 4. in 5. priloga ni potrebna)

ROKOVNIK PRIJAV IN VPISA
•
•

10. 6. 2022
19. 8. 2022

prvi rok za oddajo prijave za vpis
drugi rok za oddajo prijave za vpis
(državljani EU)

•

24. 8. 2022 - 8. 9. 2022

izbirni postopki

•

od 9. 9. 2022 dalje

obveščanje kandidatov o izboru

•

do 30. 9. 2022

vpis študentov

•

MLADI RAZISKOVALCI

izbirni postopek do 6. 9. 2022,
vpis do 16. 9. 2022

VEČ INFORMACIJ
 Spletna stran Filozofske fakultete:

https://www.ff.uni-lj.si/studij/doktorski-studij-3-stopnja


Referat za doktorski študij (3. stopnja):
Uradne ure:
• ponedeljek – petek: 11h – 13h
Telefonski številki:
• 01/241-1050
• 01/241-1051
• 01/241-1564
E-naslov:
• doktorski.studij@ff.uni-lj.si

VEČ INFORMACIJ

Pomoč pri tehničnih težavah pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080-2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)
tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90

Področje

Prostor/ZOOM/e-pošta

Ura

Predstavnik oddelka / koordinator področja

1

Ameriški študiji

igor.maver@ff.uni-lj.si

2

Andragagogika

Predavalnica 410

17:00

Predavalnica 119

17:00

doc. dr. Katarina Babnik in izr. prof. dr. Gregor Sočan

Predavalnica 6

17:00

prof. dr. Predrag Novaković

https://uni-lj-si.zoom.us/j/96519370099

16:00

prof. dr. Jana Rošker

3
4
5
6
7

8

9

10

11

Aplikativne
psihološke študije
Arheologija
Azijske in afriške
študije
Balkanski študiji
Didaktika tujih
jezikov
Družboslovna
metotodologija
Eksperimentalna
psihologija

prof. dr. Igor Maver
doc. dr. Barbara Samaluk in izr. prof. dr. Andreja
Hočevar

eika@ff.uni-lj.si

prof. dr. Božidar Jezernik

meta.lah@ff.uni-lj.si

izr. prof. dr. Meta Lah

Predavalnica 119

17:00

doc. dr. Katarina Babnik in izr. prof. dr. Gregor Sočan

Predavalnica 119

17:00

doc. dr. Katarina Babnik in izr. prof. dr. Gregor Sočan

17:00

izr. prof. dr. Jernej Zupančič

17:00

prof. dr. Rajko Muršič

Kabinet 227 / https://uni-ljEtnični in migracijski si.zoom.us/j/98486893531?pwd=T09qUGFMUXNhalI3UGdnRXZlTmlIUT09
študiji
Meeting ID: 984 8689 3531 Passcode: 104548 (potrebna predhodna najava na enaslovu: jernej.zupančič@ff.uni-lj.si)
Etnologija, kulturna Predavalnica 2-RIM
in socialna
https://uni-ljantropologija
si.zoom.us/j/99414411913?pwd=MEdoOVB6Y2JyVEZsbUI3azJ5VnlNUT09

12

Evropske študije

dejan.rebernik@ff.uni-lj.si

13

Filozofija

Predavalnica 434

17:00

doc. dr. Valentina Hribar Sorčan

14

Geografija

Predavalnica 232

17:00

izr. prof. dr. Marko Krevs

15

Globalizacijski študiji Predavalnica 430

17:00

doc. dr. Primož Krašovec

16

Heritologija

joze.hudales@ff.uni-lj.si in eika@ff.uni-lj.si

izr. prof. dr. Jože Hudales

17

Informacijske vede

maja.zumer@ff.uni-lj.si

prof. dr. Maja Žumer

18

Jezikoslovje

Kabinet 427a

19

Literarne vede

Predavalnica 404

prof. dr. Dejan Rebernik

prof. dr. Primož Vitez
16:45-17:00 (za klasično filologijo in novo grščino po e-pošti:
jerneja.kavcic@ff.uni-lj.si)
prof. dr. Špela Virant
(za klasično filologijo in novo grščino po e-pošti:
17:00
jerneja.kavcic@ff.uni-lj.si)

Področje

Prostor

Ura

Predstavnik oddelka / koordinator področja

20

Medijski študiji

Predavalnica 430

17:00

doc. dr. Primož Krašovec

21

Muzikologija

Predavalnica 535b

17:00

prof. dr. Svanibor Pettan

22

Pedagogika

Predavalnica 410

17:00

doc. dr. Barbara Samaluk in izr. prof. dr. Andreja
Hočevar

23

Prevodoslovje

Predavalnica 31

17:00

prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

24

Psihologija osebnosti

Predavalnica 119

17:00

doc. dr. Katarina Babnik in izr. prof. dr. Gregor Sočan

25

Razvojnopsihološke študije

Predavalnica 119

17:00

doc. dr. Katarina Babnik in izr. prof. dr. Gregor Sočan

26

Religiologija

Predavalnica 430

17:00

doc. dr. Primož Krašovec

27

Slavistični študiji

Predstojniška soba oddelka (soba 201)

17:00

izr. prof. dr. Maria Wtorkowska

28

Slovenistika

Predavalnica 209c

17:00

prof. dr. Andreja Žele

29

Sociologija kulture

Predavalnica 430

17:00

doc. dr. Primož Krašovec

30

Statistika (UL)

Predavalnica 119

17:00

izr. prof. dr. Gregor Sočan

31

Študiji spola

Predavalnica 430

17:00

doc. dr. Primož Krašovec

32

Teoretska psihoanaliza

Predavalnica 433

17:00

prof. dr. Eva Dolar Bahovec

33

Umetnostna zgodovina

Predavalnica 343

17:00

doc. dr. Renata Novak Klemenčič

34

Varstvo okolja (UL)

Predavalnica 233

17:00

izr. prof. dr. Katja Vintar Mally

35

Zgodovina

Predavalnica 102

17:00

doc. dr. Irena Selišnik in izr. prof. dr. Kornelija Ajlec

