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1. Podatki o študijskem programu 

 

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Anglistika traja 3 leta in obsega 180 kreditnih 

točk po ECTS. 

Študijski program vsebuje naslednje smeri: 

- Anglistika – enopredmetna smer 

- Anglistika – dvopredmetna smer 

ter štiri kulturne module kot izbirne strokovne vsebine: Ameriški kulturni modul, Avstralski 

kulturni modul, Britanski kulturni modul in Kanadski kulturni modul. 

Po končanem študiju diplomant/ka pridobi naslednje strokovne naslove: 

Anglistika -
enopredmetna 

smer 
diplomirani anglist (UN) oz. diplomirana anglistka (UN) dipl. angl. (UN) 

Anglistika -
dvopredmetna 

smer 

diplomirani anglist (UN) in … oz. diplomirana anglistka (UN) in …  
 

Polni naslov je odvisen od vsakokratnega individualnega izbora druge 

študijske discipline. 

 

dipl. angl. (UN) 
in ... 

 

2. Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki se pridobijo s 

programom 

 

Temeljni cilji programa 

Diplomanti študijskega programa Anglistika pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne 

zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti 

diplomiranega anglista oz. amerikanista, in so usposobljeni za fleksibilno uporabo pridobljenih 

znanj v različnih okoliščinah. Med znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednja:  



. poznavanje angleškega jezikovnega sistema na vseh ravneh,  

. zmožnost dejavne slušne, govorne, bralne in pisne rabe angleškega jezika,  

. znanja o jezikovnem stiku med angleščino in slovenščino,  

. znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja,  

. poznavanje kultur različnih angleško govorečih skupnosti,  

. poznavanje književnosti različnih angleško govorečih skupnosti in umetnostnih 

besedil v angleščini izpod peres pripadnikov drugih jezikovnih skupnosti,  

. pripravljenost in zmožnost razumevanja domačih in nedomačih govorcev angleščine,  

. sposobnost jezikovnega sodelovanja in pozitivnega odpravljanja sporazumevalnih 

ovir in neuspehov,  

. zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih znanj in pripravljenost za tako 

nadgradnjo znanja. 

 

Diplomanti študijskega programa Anglistika obvlada vsa našteta znanja in zmožnosti in jih zna 

samostojno ter kritično uporabljati skladno z okoliščinami delovanja oz. raznih oblik 

medjezikovnega in medkulturnega posredovanja glede na določene cilje.  

Splošne kompetence 

. govorna in pisna sporazumevalna zmožnost;  

. sposobnost in spretnost za timsko delo;  

. sposobnost samostojnega pridobivanja znanj in vedenj;  

. sposobnost za vseživljenjsko učenje v družbi znanja;  

. sposobnost analize, sinteze, predvidevanja rešitev in posledic;  

. sposobnost razvijanja lastnih raziskovalnih pristopov in usmerjenosti v reševanje 

problemov;  

. sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije;  

. sposobnost reagiranja v konfliktnih situacijah;  

. sposobnost razvijanja kritičnega uma 

 

Predmetno-specifične kompetence 

. sposobnost delovanja v slovensko-angleškem medjezikovnem in medkulturnem 
okolju; 

. sposobnost kritičnega vrednotenja književnih del; 

. sposobnost ustreznega odzivanja v socialno, kulturno in etnično različnih okoljih ob 
poznavanju družbe anglofonskega sveta (zgodovina, geografija, politične vede, kultura 
in umetnost, itd.); 

. sposobnost prepoznavanja družbenih in regionalnih variant angleščine;  

.  sposobnost razumevanja in analiziranja besedilnih sporazumevalnih procesov v 
družbi; 

. sposobnost razumevanja zgodovinsko utemeljene kompleksnosti pojma kultura; 

. sposobnost razumevanja soodvisnosti delovanja besedil od civilizacijsko-kulturnega 
družbenega konteksta; 



. sposobnost prenosa teoretičnih opisov jezika v praktično delo z besedili; 

. sposobnost reševanja strokovnih problemov; 

. sposobnost rabe metod znanstveno-raziskovalnega dela. 
Dodatne predmetno-specifične kompetence so navedene v obrazcu za učni načrt za vsak 

predmet posebej. 

 

 

3. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

 

V prvostopenjski univerzitetni študijski program Anglistika se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli programu srednjega strokovnega 

izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja in izpit iz splošne mature iz predmeta 

angleščina; predmeta angleščina kandidat ne sme izbrati pri poklicni maturi, 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.  

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih:  

kandidati pod točko a) 

splošni uspeh pri maturi      20% 

splošni uspeh v 3. in 4. letniku     10% 

uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku    20% 

uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku    20% 

uspeh pri maturi iz angleškega jezika    30% 

 

kandidati pod točko b) 

splošni uspeh pri poklicni maturi     20% 

splošni uspeh v 3.in 4. letniku     10% 

uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku    20% 

uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku    20% 

uspeh pri izpitu splošne mature iz angleščine   30% 

 

kandidati pod točko c) 

splošni uspeh pri zaključnem izpitu     20% 

splošni uspeh v 3. in 4. letniku     10% 



uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku    20% 

uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku    20% 

uspeh iz angleškega jezika pri zaključnem izpitu   30% 

 

4. Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v 

program 

 

Kandidatom in kandidatkam se lahko priznavajo znanja, usposobljenosti in zmožnosti, ki jih je 

kandidat/ka pridobil/a pred vpisom v različnih oblikah formalnega in neformalnega 

izobraževanja in ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma 

predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom in učnimi načrti.  

Študentje oz. študentke znanja, pridobljena v različnih oblikah formalnega in neformalnega 

izobraževanja ter izkustvenega učenja (portfolio, projekti, objave avtorskih del ipd.), izkažejo 

s spričevali in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta.  

Priznana znanja, usposobljenosti oz. zmožnosti se lahko upoštevajo kot opravljene študijske 

obveznosti znotraj vseh delov študijskega programa. Iz njih morata biti jasno razvidna tako 

vsebina kot obseg vloženega dela študenta, da se lahko znanja ovrednotijo s kreditnimi 

točkami. Na podlagi individualnih dokumentiranih vlog študentov oz. študentk o priznavanju 

in vrednotenju tako pridobljenih znanj, usposobljenosti in zmožnosti odloča Odbor za 

študentska vprašanja in usmerjanje Filozofske fakultete na predlog posameznega oddelka. Ob 

tem upošteva Pravilnik o postopkih in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja 

in spretnosti Univerze v Ljubljani. 

 

5. Pogoji za napredovanje po programu 

 

a) Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik 

 

Za napredovanje v drugi letnik mora študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti za 1. 

letnik v tolikšnem obsegu, da dosežejo 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom (54 od 

60 KT).   

Za napredovanje v tretji letnik mora študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti za 2. 

letnik v tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom (54 od 60 

KT) 2. letnika, kar skupaj s celotnimi obveznostmi 1. letnika (60 KT) pomeni zbranih 114 KT. 

V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL) pa se lahko na podlagi rešene prošnje 

vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili 85 odstotkov obveznosti (torej dosegli 51 



KT). O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje, pri čemer lahko oddelek 

poda posvetovalno mnenje.   

Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik.  

 

b) Pogoji za ponavljanje letnika 

 

Študent oz. študentka, ki ni opravil oz. opravila vseh študijskih obveznosti za vpis v višji letnik, 

določenih s študijskim programom, ima možnost, da v času študija enkrat ponavlja letnik.  

Pogoj za ponavljanje prvega letnika na enopredmetni smeri so opravljene študijske obveznosti 

v skupnem obsegu 30 KT, pogoj za ponavljanje drugega letnika na enopredmetni smeri pa so 

opravljene obveznosti v skupnem obsegu 90 KT. 

Pogoj za ponavljanje letnika na dvopredmetni smeri so opravljene študijske obveznosti v 

skupnem obsegu 15 KT (25% skupnega števila KT za posamezni letnik).  

 

V primeru, da je študent vpisan na dvopredmetna programa/smeri, ki ju izvajajo različne 

članice UL, velja kot pogoj za napredovanje oz. ponavljanje tisti pogoj, ki zahteva doseženo 

višje število KT. Če posamezen dvopredmetni program/smer vsebuje še dodatni pogoj za 

napredovanje/ponavljanje, pa mora študent izpolniti tudi tega.  

 

6. Pogoji za dokončanje študija 

 

Za dokončanje študija mora študent oz. študentka opraviti vse obveznosti, kot jih določajo 

študijski program in učni načrti predmetov, v skupnem obsegu 180 kreditnih točk po ECTS 

(enopredmetna smer) oziroma 90 kreditnih točk po ECTS (dvopredmetna smer).  

Študenti dvopredmetnih smeri morajo za dokončanje celotnega študija opraviti tudi vse 

obveznosti pri drugi disciplini v skupnem obsegu 90 KT, skupaj torej 180 KT. 

 

7. Prehodi med študijskimi programi 

 

Prehajanje med programi se ureja skladno z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi 

programi in Statutom UL. O vlogah študentov za prehod med programi odloča pristojni organ 

fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.  

Na enak način se urejajo tudi prehodi med smermi študijskih programov.  

 



8. Načini ocenjevanja 

 

Načini ocenjevanja posameznih predmetov in modulov so določeni za vsak predmet oz. modul 

v učnih načrtih. Obsegajo ustne in pisne izpite, kolokvije, teste, seminarske naloge, ustne 

predstavitve ipd. Ocenjevalna lestvica je od 6-10 (pozitivno) in 5 (negativno). Pri ocenjevanju 

se upošteva Statut UL in izpitni režim FF. 

 

Ocenjevalna lestvica: 

10 - izjemno znanje brez ali z zanemarljivimi napakami  

9 - zelo dobro znanje z manjšimi napakami  

8 - dobro znanje s posameznimi pomanjkljivostmi  

7 - dobro znanje z več pomanjkljivostmi  

6 - znanje ustreza le minimalnim kriterijem  

5 - znanje ne ustreza minimalnim kriterijem  

  



9. Predmetnik študijskega programa s predvidenimi nosilci predmetov 

 

ANGLISTIKA – ENOPREDMETNA SMER 

 
 

1. letnik 

 

Zap. 
št. 

Ime  
predmeta Nosilci 

Kontaktne ure 
Samostojno  
delo 
študenta 

Ure 
skupaj ECTS 

Semester 
(zimski, letni, 
celoletni) 

Pred. Sem. Vaje 
Klinične 
vaje 

Druge 
obl. št. 

1 Uvod v literarno teorijo Lilijana Burcar 30     60 90 3 zimski 

2 Uvod v splošno jezikoslovje Frančiška Lipovšek 30     60 90 3 zimski 
3 Uvod v tehnike raziskovalnega dela Andrej Stopar  60    120 180 6 celoletni 

4 Angleška fonetika in fonologija Smiljana Komar 30  30   90 150 5 zimski 

5 Angleško oblikoslovje Frančiška Lipovšek 30  30   90 150 5 zimski 

6 Jezik v rabi I Cvetka Sokolov   120   30 150 5 celoletni 
7 Angleška srednjeveška književnost Igor Maver 30     60 90 3 zimski 

8 Seminar iz ameriške književnosti Lilijana Burcar  60    120 180 6 celoletni 

9 Strokovni izbirni predmet Danica Čerče   60   60 120 4 celoletni 
10 Zunanji izbirni predmeti  60     120 180 6 zimski/letni/celoletni 

11 Družbena zgodovina angleščine Monika Kavalir 30     60 90 3 letni 

12 Angleški glagol I Gašper Ilc 30  30   90 150 5 letni 
13 Novejša angleška književnost Danica Čerče 30     60 90 3 letni 

14 Starejša ameriška književnost Lilijana Burcar 30     60 90 3 letni 

SKUPAJ 330 120 270   1080 1800 60  
 
 
 
 



Strokovni izbirni predmet 
 

Zap. 
št. 

Predmet Nosilec 

Kontaktne ure 
Sam. delo 
študenta 

Ure 
skupaj 

ECTS 
Pred. Sem. Vaje 

Klinične 
vaje 

Druge obl. 
š. 

1 Angleška poezija po 19. stoletju Danica Čerče   60   60 120 4 

2 
Angleška poezija med 16. in 19. 
stoletjem 

Danica Čerče   60 
 

 60 120 4 

 
 

2. letnik 

Zap
. št. 

Ime  
predmeta Nosilci 

Kontaktne ure Samostojn
o  
delo 
študenta 

Ure 
skupaj 

ECT
S 

Semester 
(zimski, letni, 
celoletni) 

Pred. 
Sem
. Vaje 

Klinične 
vaje 

Druge 
obl. št. 

1 Angleški glagol II Gašper Ilc 30  30   90 150 5 zimski 
2 Angleška historična slovnica Monika Kavalir 60     60 120 4 zimski 

3 Jezik v rabi II Mojca Belak   60   30 90 3 celoletni 

4 Dramatika Williama Shakespeara Igor Maver 60     90 150 5 zimski 
5 Novejša ameriška književnost  Danica Čerče 30     60 90 3 zimski 

6 Strokovni izbirni predmet – kulturni modul  30 60 60   150 300 10 celoletni 

7 Zunanji izbirni predmeti  120     240 360 12 zimski/letni/celoletni 

8 Prozodične značilnosti angleškega jezika Smiljana Komar 30     60 90 3 letni 
9 Angleška skladnja Frančiška Lipovšek 30  30   90 150 5 letni 

10 Angleški roman 19. stoletja Mojca Krevel 60     90 150 5 letni 

11 Ameriška proza – izbirni seminar   60    90 150 5 letni 
SKUPAJ 450 120 180   1050 1800 60  

 
 

 



 
Ameriška proza – izbirni seminar 

Zap. 
št. 

Predmet Nosilec 

Kontaktne ure 
Sam. delo 
študenta 

Ure 
skupaj 

ECTS 
Pred. Sem. Vaje 

Klinične 
vaje 

Druge obl. 
š. 

1 Ameriški roman Igor Maver  60    90 150 5 

2 Ameriška kratka zgodba Jason Blake  60    90 150 5 
 
 

3. letnik 

Zap. 
št. 

Ime  
predmeta Nosilci 

Kontaktne ure 
Samostojno  
delo 
študenta 

Ure 
skupaj ECTS 

Semester 
(zimski, letni, 
celoletni) 

Pred. Sem. Vaje 
Klinične 
vaje 

Druge 
obl. št. 

1 Jezik in kultura Andrej Stopar 30     90 120 4 zimski  

2 Angleško besediloslovje Smiljana Komar 60     90 150 5 zimski 

3 Prevajanje v slovenščino Eva Sicherl  60    90 150 5 celoletni 
4 Prevajanje v angleščino Marjeta Vrbinc  60    90 150 5 celoletni 

5 Jezik v rabi III Lara Burazer   60   30 90 3 celoletni 

6 Angleška dramatika Lilijana Burcar 30     60 90 3 zimski 
7 Ameriška dramatika Danica Čerče 30     60 90 3 zimski 

8 Strokovni izbirni predmet – kulturni modul  30 60 60   150 300 10 celoletni 

9 Slovnični seminar Gašper Ilc  60    90 150 5 letni 

10 Variante angleškega jezika Smiljana Komar  60    90 150 5 letni 
11 Uvod v leksikologijo Andrej Stopar 60     90 150 5 letni 

12 Ameriška etnična književnost Jason Blake 30     60 90 3 letni 

13 Diplomski izpit  Monika Kavalir      120 120 4 letni 
SKUPAJ 270 300 120   1110 1800 60  

 
 

 



Strokovni izbirni predmet – kulturni modul (2. in 3.letnik) 
 

Zap. 
št. 

Ime 
predmeta Nosilci 

Kontaktne ure 
Samostojno  
delo 
študenta 

Ure 
skupaj ECTS 

Semester 
(zimski, letni, 
celoletni) 

Pred. Sem. Vaje 
Klinične 
vaje 

Druge obl. 
št. 

1 Ameriški kulturni modul Mojca Krevel 30 60 60   150 300 10 celoletni 

2 Avstralski kulturni modul Igor Maver 30 60 60   150 300 10 celoletni 

3 Britanski kulturni modul Mojca Krevel 30 60 60   150 300 10 celoletni 

4 Kanadski kulturni modul Igor Maver 30 60 60   150 300 10 celoletni 

 
 

 
 

 

  



ANGLISTIKA –DVOPREDMETNA SMER 
 

1. letnik 

Zap. 
št. 

Ime  
predmeta Nosilci 

Kontaktne ure 
Samostojno  
delo 
študenta 

Ure 
skupaj ECTS 

Semester 
(zimski, letni, 
celoletni) 

Pred. Sem. Vaje 
Klinične 
vaje 

Druge 
obl. št. 

1 Angleška fonetika in fonologija Smiljana Komar 30  30   90 150 5 zimski 
2 Angleško oblikoslovje Frančiška Lipovšek 30  30   90 150 5 zimski 

3 Jezik v rabi I Cvetka Sokolov   120   30 150 5 celoletni 

4 Angleška srednjeveška književnost Igor Maver 30     60 90 3 zimski 
5 Strokovni izbirni predmet Danica Čerče   60   60 120 4 celoletni 

6 Angleški glagol I Gašper Ilc 30  30   90 150 5 letni 

7 Novejša angleška književnost Danica Čerče 30     60 90 3 letni 
SKUPAJ 150  270   480 900 30  

 

Strokovni izbirni predmet 
 

Zap. 
št. 

Predmet Nosilec 

Kontaktne ure 
Sam. delo 
študenta 

Ure 
skupaj 

ECTS 
Pred. Sem. Vaje 

Klinične 
vaje 

Druge obl. 
š. 

1 Angleška poezija po 19. stoletju Danica Čerče   60   60 120 4 

2 
Angleška poezija med 16. in 19. 
stoletjem 

Danica Čerče   60 
 

 60 120 4 

 

 

 

 



2. letnik 

Zap. 
št. 

Ime  
predmeta Nosilci 

Kontaktne ure 
Samostojno  
delo 
študenta 

Ure 
skupaj ECTS 

Semester 
(zimski, letni, 
celoletni) 

Pred. Sem. Vaje 
Klinične 
vaje 

Druge 
obl. št. 

1 Angleški glagol II Gašper Ilc 30  30   90 150 5 zimski 

2 Angleška historična slovnica Monika Kavalir 60     60 120 4 zimski 

3 Jezik v rabi II Mojca Belak   60   30 90 3 celoletni 
4 Dramatika Williama Shakespeara Igor Maver 60     90 150 5 zimski 

5 Prozodične značilnosti angleškega jezika Smiljana Komar 30     60 90 3 letni 

6 Angleška skladnja Frančiška Lipovšek 30  30   90 150 5 letni 
7 Angleški roman 19. stoletja Mojca Krevel 60     90 150 5 letni 

SKUPAJ 270  120   510 900 30  

 

 

3. letnik 

Zap. 
št. 

Ime  
predmeta Nosilci 

Kontaktne ure 
Samostojno  
delo 
študenta 

Ure 
skupaj ECTS 

Semester 
(zimski, letni, 
celoletni) 

Pred. Sem. Vaje 
Klinične 
vaje 

Druge 
obl. št. 

1 Prevajanje v slovenščino Eva Sicherl  60    90 150 5 celoletni 

2 Prevajanje v angleščino Marjeta Vrbinc  60    90 150 5 celoletni 
3 Jezik v rabi III Lara Burazer   60   30 90 3 celoletni 

4 Novejša ameriška književnost  Danica Čerče 30     60 90 3 zimski 

5 Strokovni izbirni predmet – kulturni modul  30  60   60 150 5 celoletni 
6 Uvod v leksikologijo Andrej Stopar 60     90 150 5 letni 

7 Diplomski izpit  Monika Kavalir      120 120 4 letni 

SKUPAJ 120 120 120   540 900 30  

 

 



Strokovni izbirni predmet – kulturni modul 

Zap. 

št. 
Predmet Nosilec 

Kontaktne ure 
Sam. delo 

študenta 

Ure 

skupaj 
ECTS 

Pred. Sem. Vaje 
Klinične 

vaje 
Druge obl. 

š. 

1 Ameriški kulturni modul Mojca Krevel 30  60   60 150 5 

2 Avstralski kulturni modul Igor Maver 30  60   60 150 5 

3 Britanski kulturni modul Mojca Krevel 30  60   60 150 5 

4 Kanadski kulturni modul Igor Maver 30  60   60 150 5 

 

 

  



10.Podatki o možnostih izbirnih predmetov in mobilnosti 

 

Izbirne predmete - širše lahko študent prosto izbira iz študijskih programov na drugih oddelkih 

Filozofske fakultete ali katere druge fakultete oziroma univerze v Sloveniji ali v tujini. Predmeti 

morajo biti kreditno ovrednoteni. 

 

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko priporoča izbiro med predmeti študijskih programov 

naslednjih oddelkov Filozofske fakultete: 

. izbrani predmeti Oddelka za slovenistiko;  

. izbrani predmeti Oddelka za germanistiko, nederlandistiko in skandinavistiko;  

. izbrani predmeti Oddelka za romanske jezike in književnosti;  

. izbrani predmeti Oddelka za slovanske jezike in književnosti;  

. izbrani predmeti Oddelka za splošno in primerjalno jezikoslovje;  

. izbrani predmeti Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo;  

. izbrani predmeti Oddelka za sociologijo;  

. izbrani predmeti Oddelka za filozofijo.  

 

Oddelek študentom svetuje, da v sklopu izbirnih predmetov-širše v 1. in 2. letniku opravijo 

lektorat tujega jezika v letnem obsegu 120 ur. 

 

Glede na 6. čl. Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (UL RS št. 

124/2004) ima študent možnost, da najmanj 10 kreditnih točk izbirnih enot programa prenese 

iz enega študijskega programa v drugega. 

 

 

11.Kratka predstavitev posameznega predmeta 

 

Podrobne predstavitve posameznih predmetov so dostopne na spletni strani 

https://anglistika.ff.uni-lj.si/dodiplomski-studij-anglistika. 

https://anglistika.ff.uni-lj.si/dodiplomski-studij-anglistika

