
 HUM
DRU

HUMANISTIKA 
IN DRUŽBOSLOVJE

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

INTERDISCIPLINARNI
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM 3. STOPNJE

 H
D



“RAZVOJ ZNANJA JE NENEH-
NO NAPREDOVANJE PROTI 
CILJU, KI PA SE VES ČAS IZ-
MIKA.”
JAMES GEORGE FRAZER (1854–1941)

REFERAT ZA 
DOKTORSKI ŠTUDIJ
(3. STOPNJA)

FILOZOFSKA FAKULTETA,  
AŠKERČEVA 2, 1000 LJUBLJANA

SPLETNA STRAN
www.ff.uni-lj.si

Soba 16
Telefon: 01/241 10 50, 01/241 10 51
E-mail: doktorski.studij@ff.uni-lj.si 

  R
 PI



“RAZVOJ ZNANJA JE NENEH-
NO NAPREDOVANJE PROTI 
CILJU, KI PA SE VES ČAS IZ-
MIKA.”
JAMES GEORGE FRAZER (1854–1941)



HUMANISTIKA IN
DRUŽBOSLOVJE
INTERDISCIPLINARNI 
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI 
PROGRAM

Doktorski študij po vsebini in načinu 
dela raznovrsten in fleksibilen. Osre-
dnji poudarek je na raziskovalnem 
delu, mednarodni mobilnosti in inter-
disciplinarnosti. Doktorski program z 
organiziranim pedagoškim procesom, 
intenzivnim vključevanjem študentov 
v raziskovalno delo in sodelovanjem 
mednarodno priznanih raziskovalcev v 
pedagoškem procesu  zagotavlja vr
hunsko kakovost in je primerljiv z 
najboljšimi evropskimi programi.Filozofska fakulteta in Fakulteta za druž-

bene vede v sodelovanju z Akademijo za 
glasbo, Teološko fakulteto, Akademijo 
za gledališče, radio, film in televizijo, 
Akademijo za likovno umetnost in obli-
kovanje ter Fakulteto za socialno delo 
Univerze v Ljubljani razpisujta doktor-
ski študijski program 3. stopnje.
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Študij je organiziran kot enovit pro-
gram, ki vključuje 63 področij. 

Temeljni cilji doktorskega programa 
Humanistika in družboslovje so, da 
študentje na izbranem področju:
• pridobijo poglobljeno razumevanje 

širšega področja raziskovanja in 
raziskovalno odličnost znotraj ožje 
usmeritve svojega dela,

• razvijejo sposobnost zrelega, neod-
visnega in kritičnega razmišljanja,

• razvijejo oblike izvirnega pristopa-
nja k raziskovalnim problemom,

• pridobijo sposobnost samostojnega 
ustvarjanja in uspešnega posredo-
vanja novih znanj ter

• razvijejo visoko raven znanstveno-
raziskovalne etike. 

Študij traja štiri leta in obsega 240 
kreditnih točk. Študijske obveznosti 
programa so ovrednotene po evropskem 
prenosnem kreditnem sistemu (ETCS 
– European Credit Transfer System), 
kar omogoča direktno vključitev delov 
programa v mednarodno izmenjavo z 
univerzami iz držav, ki sistem ECTS že 
uporabljajo.

Končni cilj študijskega procesa je 
raziskovalno razgledan doktorand z 
odličnimi mednarodno preverjenimi 
raziskovalnimi rezultati in sposobnostjo 
kakovostnega samostojnega razisko-
valnega dela. Doktorandi bodo uspo-
sobljeni za samostojno in projektno 
vodeno temeljno in aplikativno razi-
skovanje na področju humanističnih in 
družbenih ved ter za sorodna (svetoval-
na, izobraževalna, upravljavska) dela, 
ki zahtevajo visoko stopnjo znanstvene 
usposobljenosti. 
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na področjih, ki jih koordinira Filozof-
ska fakulteta, temelji na raziskovalnem 
delu, ki je v celoti prilagojeno intere-
som kandidata – doktorand skupaj z 
mentorjem izbere raziskovalni cilj in 
temo doktorske disertacije. Vsakdo 
lahko sledi svojim zanimanjem, saj na 
Filozofski fakulteti za vsakega študenta 
pripravimo študijski program, ki je 
usklajen s temo njegove disertacije. 
Program predvideva mednarodno mo-
bilnost študentov, tako da imajo dok-
torandi možnost deliti izkušnje z razisk-
ovalci vodilnih svetovnih univerz. 

Interdisciplinarni doktorski program 
Humanistika in družboslovje je pro
gram za ustvarjalne in kritično 
misleče študente, ki so željni 
raziskovanja in odkrivanja novih 
znanj. 

KOORDINACIJA PODROČIJ
Doktorski program omogoča pridobitev 
znanstvenega naslova doktor/doktorica 
znanosti na 63 področjih, med kat-
erimi jih 24 koordinira FF, devet FF 
v sodelovanju s FDV ter enega FF v 
sodelovanju s FDV in Teološko fakulte-
to Univerze v Ljubljani. Dve področji 
koordinira Akademija za glasbo, eno 
področje Akademija za gledališče, ra-
dio, film in televizijo, eno področje 
Akademija za likovno umetnost in ob-
likovanje ter eno področje Fakulteta za 
socialno delo. Fakulteta za družbene 
vede koordinira 24 področij.

Filozofska fakulteta Univerze v Lju-
bljani je inštitucija z dolgo tradicijo (v 
študijskem letu 2019/2020 praznuje 
100 let ustanovitve), ki se je v desetletjih 
svojega delovanja razvila v vodilno 
slovensko visokošolsko-raziskovalno 
ustanovo na področju humanistike in 
družboslovja. V doktorskem programu 
smo bogate izkušnje oplemenitili z 
najsodobnejšimi spoznanji in obliko-
vali dinamičen študij, ki upošteva 
priporočila Evropskega združenja uni-
verz in se uvršča med najkvalitetnejše 
v Evropi. 

Študente na poti k uspešnemu zaključku 
študija na izbranem področju sprem-
ljajo najboljši slovenski in tuji stroko-
vnjaki, saj so mednarodne povezave 
Filozofske fakultete in sodelujočih 
fakultet zelo razvejane, naši profesorji 
in študenti pa dobrodošli gostje na 
priznanih svetovnih univerzah. Študij 

PODIPLOMSKI 
DOKTORSKI ŠTUDIJ
NA FILOZOFSKI
FAKULTETI



PODROČJA
Področja, ki jih koordinira 
Filozof ska fakulteta 

1. ANDRAGOGIKA, 
2. APLIKATIVNE PSIHOLOŠKE 

ŠTUDIJE, 
3. ARHEOLOGIJA, 
4. AZIJSKE IN AFRIŠKE ŠTUDIJE, 
5. DIDAKTIKA TUJIH JEZIKOV,
6. EKSPERIMENTALNA PSIHOLOGIJA, 
7. ETNOLOGIJA, KULTURNA IN SO-

CIALNA ANTROPOLOGIJA, 
8. FILOZOFIJA, 
9. GEOGRAFIJA, 
10. HERITOLOGIJA,
11. INFORMACIJSKE VEDE,
12. JEZIKOSLOVJE, 
13. LITERARNE VEDE,  
14. MUZIKOLOGIJA, 
15. PEDAGOGIKA, 
16. PREVODOSLOVJE, 
17. PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI, 
18. RAZVOJNOPSIHOLOŠKE ŠTUDIJE, 
19. SLAVISTIČNI ŠTUDIJI, 
20. SLOVENISTIKA, 
21. SOCIOLOGIJA KULTURE, 
22. TEORETSKA PSIHOANALIZA, 
23. UMETNOSTNA ZGODOVINA, 
24. ZGODOVINA.

Področja, ki jih skupaj koordini
rata Filozofska fakulteta in Fakul
teta za družbene vede:
1. AMERIŠKI ŠTUDIJI, 
2. BALKANSKI ŠTUDIJI, 

3. DRUŽBOSLOVNA METODOLOGIJA,
4. EPISTEMOLOGIJA HUMANISTIKE 

IN DRUŽBOSLOVJA,
5. ETNIČNI IN MIGRACIJSKI 

ŠTUDIJI, 
6. EVROPSKE ŠTUDIJE,  
7. GLOBALIZACIJSKI ŠTUDIJI, 
8. MEDIJSKI ŠTUDIJI, 
9. ŠTUDIJI SPOLA. 

Področja, ki jih koordinira Fakulte
ta za družbene vede:
1. ANALIZA POLITIK, 
2. DIPLOMACIJA,
3. DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA,
4. JAVNA UPRAVA, 
5. KOMUNIKOLOGIJA, 
6. KULTUROLOGIJA, 
7. MEDNARODNI ODNOSI, 
8. NOVINARSKE ŠTUDIJE, 
9. OBRAMBOSLOVJE, 
10. ODNOSI Z JAVNOSTMI, 
11. OKOLJSKE IN PROSTORSKE 

ŠTUDIJE, 
12. ORGANIZACIJSKO KADROVSKE 

ŠTUDIJE, 
13. POLITOLOGIJA, 
14. PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJA,
15. RAZVOJNE ŠTUDIJE, 
16. SOCIALNA IN POLITIČNA AN-

TROPOLOGIJA, 
17. SOCIALNA IN POLITIČNA 

PSIHOLOGIJA, 
18. SOCIOLOGIJA, 
19. ŠTUDIJE VSAKDANJEGA 

ŽIVLJENJA, 
20. ŠTUDIJE ŽIVLJENJSKIH POTEKOV,
21. TRŽNO KOMUNICIRANJE, 
22. UPRAVLJANJE IN RAZVOJ OR-

GANIZACIJ, 
23. VARNOSTNE ŠTUDIJE, 
24. VOJAŠKE DRUŽBOSLOVNE 

ŠTUDIJE.

Področje, ki ga skupaj koordinira 
jo Filozofska fakulteta, Fakulte
ta za družbene vede in Teološka 
fakulteta: 
1. RELIGIOLOGIJA. 

Področji, ki ju koordinira Akade 
mija za glasbo:
1. GLASBENA PEDAGOGIKA, 
2. KOMPOZICIJA IN GLASBENA TE-

ORIJA.

Področje, ki ga koordinira Aka
demija za gledališče, radio, film in 
televizijo: 
1. ŠTUDIJI SCENSKIH UMETNOSTI.

Področje, ki ga koordinira Aka
demija za likovno umetnost in ob
likovanje:
1. LIKOVNE VEDE.

Področje, ki ga koordinira Fakulte
ta za socialno delo:
1. SOCIALNO DELO. 



VSEBINSKA
STRUKTURA PROGRAMA
PO LETNIKIH

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

Struktura izvedbe programa po letni-
kih je zasnovana tako, da je na začetku 
študija večji poudarek na organiziranih 
oblikah pouka, kasneje pa je vedno 
večji poudarek na raziskovalnem delu 
in pripravi doktorske diserta cije.



TIPOLOGIJA 
PREDMETOV

TEMELJNI PREDMETI

Obvezni temeljni predmeti so temeljni 
metodološki in teoretski predmeti, 
obvezni za vse študente, ki vpišejo 
študij na določenem področju progra-
ma; študent vpiše predmete v obsegu 
20 ECTS s področja svojega doktor-
skega študija. Predmeti se izvajajo v 
organizirani obliki študija, aktualna 
oblika izvajanja je prilagojena številu 
študentov.

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).

DOKTORSKI SEMINARJI 

Doktorski seminarji omogočajo ožjo 
usmeritev v izbrano smer študija, ki jo 
določa izbor teme doktorske diserta-
cije. Izvajajo se kot doktorski semi-
narji za majhne skupine študentov iste 
usmeritve ali kot individualno delo 
s študenti. Takšna zasnova omogoča 
najvišjo možno stopnjo fleksibilnosti, 
prilagajanja študentu, temi njegovega 
raziskovalnega dela ter ažurnemu 
vključevanju najnovejših raziskoval-
nih spoznanj in aktualnih problemov 
v okviru specifike raziskovalnega 
področja, s katerim se študent ukvar-
ja. Študent v dogovoru z mentorjem in 
skladno z raziskovalno temo doktorske 
disertacije vpiše seminarje v obsegu 
20 KT. Seminarji se izvajajo v organi-
zirani obliki študija, aktualna oblika 
izvajanja pa je prilagojena številu 
študentov.

ZNANSTVENI PRISPEVEK 

V skladu s študijskim programom 
mora biti znanstveni prispevek objav-
ljen ali sprejet v objavo najkasneje ob 
prvi oddaji doktorske disertacije. Us-
treznost študentovega znanstvenega 
prispevka pred zagovorom doktorske 
disertacije potrdijo člani Komisije za 
spremljanje doktorskega študenta. 

PRELIMINARNA PREDSTAVITEV RE-
ZULTATOV DOKTORSKE DISERTACIJE

Ko je raziskovalno delo v zaključni 
fazi, študent predstavi rezultate 
raziskovalnega dela, s poudarkom na 
glavnih ugotovitvah in prispevku k 
znanosti.
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POGOJI ZA
NAPREDOVANJE
PO PROGRAMU

V 3. letnik doktorskega študija se 
lahko vpišejo kandidati, ki so opravili 
vse študijske obveznosti organiziranih 
oblik pouka iz 1. in 2. letnika ter pri-
dobili soglasje k temi doktorske dis-
ertacije na senatu Filozofske fakultete. 
V 4. letnik lahko napredujejo kandi-
dati, ki imajo temo doktorske disert-
acije potrjeno na Senatu Univerze v 
Ljubljani.

Zadnji, 4. letnik je namenjen individu-
alnemu raziskovalnemu delu, pripravi 
znanstvenega prispevka, preliminarni 
predstavitvi rezultatov doktorske dis-
ertacije in izdelavi ter javnemu zago-
voru doktorske disertacije.

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. let-
nik doktorskega študija so opravljene 
študijske obveznosti v obsegu najmanj 
40 kreditnih točk iz organiziranih ob-
lik študija. 
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POGOJI ZA
NAPREDOVANJE
PO PROGRAMU

1. LETNIK 40 ECTS ORGANIZIRANIH OBLIK 2. LETNIK

2. LETNIK 10 ECTS ORGANIZIRANIH OBLIK

+ NA SENATU ČLANICE POTRJENA POZITIVNA 
OCENA KOMISIJE ZA SPREMLJANJE DOKTORSKEGA 
ŠTUDENTA O USTREZNOSTI TEME DOKTORSKE  
DISERTACIJE

3. LETNIK

3. LETNIK POTRJENA TEMA DOKTORSKE DISERTACIJE NA 
SENATU UL 

4. LETNIK

4. LETNIK 50 ECTS ORGANIZIRANIH OBLIK 

+ IZVIRNI ZNANSTVENI PRISPEVEK

+ PREDSTAVITEV PRELIMINARNIH REZULTATOV 
RAZISKOVALNEGA DELA

+ JAVNI ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE

ZAKLJUČEK 
PROGRAMA



“TUDI KADAR POČNEMO NEKAJ, 
KAR JE VIDETI TRADICIONALNO, 
TO POČNEMO V NOVIH POGOJIH. 
TAKO V RESNICI NIMAMO PREPRO-
STEGA KOPIRANJA, AMPAK PONOV-
NO USTAVRJANJE TRADICIJE.”
MICHAEL CARRITHERS
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PRIJAVE IN VPIS
POGOJI ZA VPIS

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje 
se lahko vpišejo 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, spre-
jetih 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 po ECTS.



PRIJAVE IN VPIS
Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na 
znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni 
na naslednji način:
• uspeh pri študiju (povprečna ocena)  – 50 %: 

• 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,
• študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma speciali-

zacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izo-
brazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,

• študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami 
EU, ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovred-
noteni s 300 kreditnih točk po ECTS,

• ocena, dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) s strokovno komisijo 
področja, na katerega se kandidat vpisuje – 50 %.

Študenti, ki so zaključili magisterij znanosti in se jim v skladu z Zakonom o vi-
sokem šolstvu ob vpisu prizna 60 ECTS, se lahko v skladu z Merili za prehode med 
študijskimi programi vpišejo neposredno v 2. letnik, če se jim v celoti priznajo ob-
veznosti 1. letnika.
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ROKI ZA PRIJAVO IN IZVEDBA VPISA

Kandidati za vpis morajo najkasneje do roka, objavljenega z razpisom in v skladu 
z navodili v skupnem delu razpisa, oddati prijavo za vpis na interdisciplinarni 
doktorski študijski program 3. stopnje Humanistika in družboslovje. 

Prijava na razpis je elektronska in dostopna na spletni strani 
http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Prijavo in priloge kandidati pošljejo na:
• za področja, ki jih koordinira Filozofska Fakulteta, na naslov: Filozofska 

Fakulteta, Referat za doktorski študij (3. stopnja), Aškerčeva 2, 1000 
Ljubljana;

• za področja, ki jih koordinira Fakulteta za družbene vede, na naslov: 
Fakulteta za družbene vede, Referat za podiplomski študij, Kardeljeva 
ploščad 5, 1000 Ljubljana;

• za področja, ki jih skupaj koordinirata Filozofska Fakulteta in Fakulteta za 
družbene vede, na naslov članice, kjer je zaposlen predlagani mentor oz. 
na fakulteto, na kateri želi kandidat študirati in izbrati mentorja;

• za področji Glasbena pedagogika ter Kompozicija in glasbena teorija, ki 
ju koordinira Akademija za glasbo na naslov: Akademija za glasbo, Stari 
trg 34, 1000 Ljubljana;

• za področje Religiologija, ki ga koordinirajo Filozofska Fakulteta, 
Fakulteta za družbene vede in Teološka fakulteta, na naslov članice, kjer 
je zaposlen predlagani mentor oz. na fakulteto, na kateri želi kandidat 
študirati in izbrati mentorja;

• za področje Študiji scenskih umetnosti, ki ga koordinira Akademija za 
gledališče, radio, film in televizijo na naslov: Akademija za gledališče, 
radio, film in televizijo, Referat za študijske in študentske zadeve, Tru-
barjeva cesta 3, 1000 Ljubljana

• za področje Likovne vede, ki ga koordinira Akademija za likovno umet-
nost in oblikovanje: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ref-
erat za podpiplomski študij, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

• za področje Socialno delo, ki ga koordinira Fakulteta za socialno delo 
na naslov: Fakulteta za socialno delo, Referat za podiplomski študij, 
Topniška 31, 1000 Ljubljana.



Naslovi sodelujočih članic UL:
• Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana,
• Fakulteta za družbene vede UL, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana,
• Akademija za glasbo UL, Stari trg 34, 1000 Ljubljana,
• Teološka fakulteta UL, Poljanska 4, 1000 Ljubljana,
• Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL, Nazorjeva 3, 1000 

Ljubljana;
• Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, 1000  

Ljubljana;
• Fakulteta za socialno delo, Topniška ul. 31, 1000 Ljubljana.

Vpis bo potekal do 30. 9. na članici koordinatorici znanstvenega področja.

K prijavi na študij je potrebno priložiti:
• kratek življenjepis z navedbo morebitne bibliografije,
• predlog idejnega osnutka dispozicije doktorske teme (v obsegu do 1000 besed) 

z navedbo seznama temeljne literature,
• kopijo vseh pridobljenih diplomskih listin:

• če ne boste diplomirali do roka za prijavo na razpis, jo priložite naknadno 
(zagovor mora biti opravljen najkasneje do 30. 9.) 

• kopijo začasnega potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana,   
• potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene ali kopijo priloge k 

diplomi (za diplomante FF, ki imajo v elektronskem indeksu popolno izpitno 
evidenco, bomo podatke pridobili sami),

• soglasje študijskega mentorja (obrazec na spletnih straneh FF http://www.ff.uni-
lj.si/studij/Doktorski_studij_3_stopnja/Razpis_za_vpis#prijava na razpis.
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