
               

Povzetek sprememb študijskega programa III. stopnje Humanistika (prej  Primerjalni
študij idej in kultur) Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici

Senat  Univerze  v  Novi  Gorici  je  na  37.  seji  dne  6.  7.  2011  potrdil  prenos  doktorskega
programa  3.  stopnje  »Primerjalni  študij  idej  in  kultur«,  s  takrat  obstoječimi  moduli
(Antropološki modul, Filozofski modul, Modul Slovenske študije, Jezikoslovni modul, Modul
Kulturna  zgodovina,  Arheološki  modul),  na  Podiplomsko  šolo  Znanstvenoraziskovalnega
centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). 

UNG  od  študijskega  leta  2013/2014  ne  razpisuje  več  vpisa  v  prvi  letnik  navedenega
študijskega  programa,  in  sicer  ne  razpisuje  več  vpisa  na  dosedanjih  šestih  modulih  tega
programa  (Antropološki  modul,  Filozofski  modul,  Modul  Slovenske  študije,  Jezikoslovni
modul,  Modul  Kulturna  zgodovina,  Arheološki  modul).  UNG  omogoča  že  vpisanim
študentom, da študij zaključijo skladno z vsebino programa, ki je veljala ob njihovem vpisu. 

Senat  UNG je  na  svoji  57.  seji  14.  maja  2014  potrdil  prenovo  dosedanjega  programa  z
vpeljavo novih izbirnih predmetov v okviru dveh novih modulov (Migracije in medkulturni
odnosi, Literarne vede). Novi izbirni predmeti se razpisujejo od študijskega leta 2014/2015.
Vpis v prvi letnik programa na UNG je tako možen od študijskega leta 2014/2015, vendar je
vpis možen samo v okviru prenovljenega programa, z novimi študijskimi vsebinami, na dveh
novih modulih: Migracije in medkulturni odnosi, Literarne vede.

Zaradi enakega naslova doktorskega programa na Podiplomski šoli ZRC SAZU je Senat UNG
na  57. seji 14. maja 2014 potrdil spremembo naslova študijskega program na FPŠ UNG.
Program se je preimenoval v »Humanistika«. Ime je širše in se navezuje na ime Fakultete za
humanistiko  na  UNG,  na  kateri  sta  študijska  programa  druge  stopnje  Slovenistika ter
Migracije in medkulturni odnosi, ki jih doktorski program nadgrajuje. Sprememba imena je
bila vpisana v razvid visokošoskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,
s sklepom z dne 20. 6. 2014. 

Senat Univerze v Novi Gorici je na svoji  69. seji dne 20. 1. 2016 potrdil nove spremembe
programa.  V predmetnik študijskega programa III.  stopnje Humanistika se poleg modulov
Literarne vede in  Migracije in medkulturni odnosi uvedejo nove izbirne vsebine v okviru
novega modula Zgodovina. Novi izbirni predmeti se razpišejo s študijskim letom 2016/2017.


