
Spremembe in dopolnitve predmetnika študijskega programa III. stopnje
Humanistika Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici (69.
seja Senata Univerze v Novi Gorici z dne 20. 1. 2016)

Senat je obravnaval in v celoti potrdil predlog sprememb predmetnika (uvedba novih izbirnih
vsebin v okviru novega modula Zgodovina) na študijskem programu III. stopnje Humanistika
Fakultete za podiplomski študij, ki ga je predhodno obravnaval Znanstveni svet študijskega
programa III. stopnje Humanistika.

Povzetek predlaganih sprememb:

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.

Opis  modula:  Osrednje  izhodišče  zgodovinskega  modula  je  vprašanje,  kako funkcionira
družba in kultura (v najširši definiciji) znotraj ekonomskega kompleksa oziroma kako deluje
gospodarstvo  znotraj  družbenega  in  kulturnega  konteksta  v  procesu  prehajanja  v  nov  in
drugačen družbeni, gospodarski in kulturni model in razvojni vzorec. S tem več kot očitno
vzpostavljamo vzročno-posledično povezavo med različni družbenimi podsistemi. Zasnova
na podlagi soodvisnosti je namreč nujna, kajti kulturne, družbene in ekonomske spremembe
gredo vštric in so vzajemne. So splet kompleksnih, deloma tudi kontradiktornih razmerij in
medsebojnih relacij med družbo in posamezniki, med družbo in tehnologijo, med družbo in
ekonomijo v kontekstu določenega vrednostnega sistema in kulturnih praks ter ozadij. 

Poleg obveznih vsebin, ki so skupne vsem študentom na študijskem programu Humanistika,
bodo študenti lahko izbirali med naslednjimi izbirnimi predmeti s področja zgodovine:  

Izbirni predmeti Nosilec
Predava

nja
Seminar

Semin.
vaje

Samost.
delo

Skupaj
ECTS
točke

Antika in sodobna 
evropska misel

doc. dr. Gregor 
Pobežin

30 / / 150 180 6

Družba v dobi 
modernizacije

izr. prof. dr. 
Aleksej Kalc

30 / / 150 180 6

Dvajseto stoletje – 
stoletje globalizacije

izr. prof. dr. 
Petra Svoljašk

30 / / 150 180 6

Intelektualci in 
inteligenca

prof. ddr. Igor 
Grdina

30 / / 150 180 6

Ekonomske in socialne
transformacije v 
historični perspektivi

prof. dr. Žarko 
Lazarević

30 / / 150 180 6


