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ŠTUDIJ ETNOLOGIJE IN
KULTURNE ANTROPOLOGIJE

TERENSKE VAJE predstavljajo pomemben del študijskega procesa.
RAZSTAVE IN PROJEKTI: V okviru vaj študenti postavljajo etnološke
razstave in sodelujejo v drugih raziskovalnih projektih.
Na Oddelku potekajo redna druženja študentov, alumnov in zaposlenih:
oktobra KOSTANJEV PIKNIK, novembra BRUCOVANJE, decembra
NOVOLETNA ČAJANKA, aprila ETNO JE FLETNO, ter novembra in maja
srečanja z ALUMNI.

NA FILOZOFSKI FAKULTETI UNIVERZE V LJUBLJANI
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ŠTUDIJ ETNOLOGIJE IN KULTURNE
ANTROPOLOGIJE SPREMINJA POGLED NA SVET
Antropologija zahtevo odprtost duha, s katero mora človek gledati in poslušati
ter z osuplostjo in čudenjem zapisovati to, česar sam ne bi zmogel uganiti.
Margaret Mead
Antropologija poskuša ne le zabeležiti razlike, ki jim je pogosto priča, pač pa
te razlike tudi pojasniti. Antropologija poskuša razumeti.

ŠMITKOVI VEČERI: enkrat na mesec gostimo etnologe in antropologe
z drugih institucij v Sloveniji in tujini, ki v sproščenem pogovoru pripovedujejo
o svojih raziskovalnih izkušnjah.

Matthew Engelke

Na Oddelku organiziramo številne ZNANSTVENE SIMPOZIJE IN POSVETE.

Antropologija je veda, ki pokaže, da so si ljudje vsepovsod po svetu enaki –
razen kadar so si različni.
nancy banks smith
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Zavetiška 5, 100 Ljubljana
T: 01 241 1520, E: eika@ff.uni-lj.si

http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/
https://www.facebook.com/groups/27556929855/
https://www.instagram.com/eikaff1/
https://www.youtube.com/watch?v=8nJCF8XrfC0&feature=share

Izdajatelj: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (OEIKA), Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
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DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Prvostopenjski univerzitetni študij etnologije in kulturne antropologije je mogoče študirati
po enopredmetnem ali dvopredmetnem programu. Traja tri leta in se zaključi z diplomsko nalogo.
Programa se izvajata v obliki obveznih in izbirnih predavanj, seminarjev, vaj in terenskih vaj.
Metodološki predmeti:
Metodologija etnologije in kulturne antropologije
Antropološke teorije
Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije
Socialni spomin in kulturna dediščina
Teorije kulture, načini življenja in identitete itd.
Regionalno usmerjeni predmeti:
Etnologija Slovenije
Etnologija Evrope
Etnologija Azije
Etnologija Amerik
Kulture Latinske Amerike
Etnologija Afrike
Etnologija Avstralije in Oceanije itd.
Strokovno usmerjeni predmeti:
Antropologija turizma

Ekološka antropologija
Urbana antropologija
Ekonomska antropologija
Antropologija spola in spolnosti
Kultura stavbarstva in bivanja
Uvod v mitologijo
Etnologija evropskega čarovništva itd.
Praktično usmerjeni predmeti:
Antropologija migracij
Etnološko konservatorstvo
Etnološka muzeologija
Razvoj podeželja
Kultura podjetništva in mednarodnih stikov
Aplikativna antropologija in kulturni menedžment
Antropologija medijev
Vizualna antropologija itd.

MAGISTRSKI ŠTUDIJ

Drugostopenjski magistrski študij etnologije in kulturne antropologije je mogoče študirati po enopredmetnem
ali dvopredmetnem programu. Študij traja dve leti in se zaključi z magistrsko nalogo. Programa se izvajata
v obliki obveznih in izbirnih predavanj, seminarjev, vaj in terenskih vaj.
Metodološki predmeti:
Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji
Epistemologija vsakdanjega življenja
Regionalno usmerjeni predmeti:
Etnološke regionalne raziskave Slovenije
Etnologija evropskih posocialističnih dežel
Etnologija Balkana
Antropologija Mediterana
Antropologija in politike v Afriki
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Strokovni predmeti:
Materialna kultura
Antropologija religije
Evropska tradicijska verovanja
Medicinska antropologija
Urbana in transnacionalna antropologija
Politična antropologija
Antropologija globalizacije
Sodobno konservatorstvo
Vizualno v antropologiji itd.
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MEDNARODNI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM KREOL/CREOLE:
KULTURNA RAZNOLIKOST IN TRANSNACIONALNI PROCESI
je prvi skupni magistrski program socialne in kulturne antropologije, ki poteka
na univerzah v Barceloni, Maynoothu, Lyonu, Dunaju, Ljubljani, Bernu in Poznanju.
Osrednje teme so transnacionalni procesi, kulturna raznolikost in sodobne identitete.
Program je namenjen študentom, ki se usmerjajo na področja antropologije, povezana
s transnacionalnimi povezavami in z novimi identitetami, z materialno kulturo
in s potrošništvom ter z vizualno in popularno kulturo, študij pa želijo opravljati
v mednarodnem akademskem okolju. Študenti dva semestra študirajo na partnerskih
oddelkih in napišejo magistrsko delo pod skupnim somentorstvom profesorjev
z matične in gostiteljske institucije.
DOKTORSKI ŠTUDIJ
Na Oddelku izvajamo doktorski študij Etnologija, kulturna in socialna antropologija.
Študentje lahko izbirajo tudi med doktorskima študijema Heritologija in Balkanski
študiji, ki ju izvajamo v sodelovanju z drugimi oddelki oziroma fakultetami.
MEDNARODNE IZMENJAVE
V okviru prvostopenjskega, drugostopenjskega in doktorskega študija imajo študenti
možnost Erasmus in Ceepus izmenjav v triindvajsetih deželah Evrope, Maroku
in Argentini.
MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Magistri in magistrice etnologije
in kulturne antropologije delujejo kot
strokovnjaki in svetovalci na področju
kulturne dediščine in ljudske kulture,
politike narodnih manjšin, migracijske
in azilne politike, medkulturnih
stikov in zunanje politike, religije,
problematike življenja v ruralnih
in urbanih okoljih, komunikacij,
medijev, spolov, človekovih pravic,
zdravstvene kulture, popularne
kulture, založništva, trženja kulture
itd. Zaposlijo se lahko kot kustosi
v muzejih, konservatorji v zavodih
za spomeniško varstvo, v podjetjih
in javnih institucijah, v civilni družbi
(društvih), v raziskovalnih inštitutih
pa tudi v kulturnih, dokumentacijskih,
turističnih, regionalnih razvojnih
centrih, knjižnicah itd.

Študij etnologije in kulturne antropologije vas bo skozi teorijo in prakso seznanil s človeškimi
kulturami in načini življenja ljudi v vsej njihovi raznolikosti:
tukaj in zdaj,

včeraj in jutri,

v soseščini in na drugih kontinentih,
v ruralnem in urbanem okolju.

Spoznali boste tako tradicijske prakse kot najsodobnejše oblike izražanja, delovanja in sodelovanja ljudi,
od navideznih nepomembnosti vsakdanjega življenja do prelomnih trenutkov v razvoju človeštva.

V etnologiji in kulturni antropologiji nova spoznanja razvijamo v neposrednem stiku z ljudmi in njihovo kulturo, skozi njihovo vsakdanjo izkušnjo.
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