
 

 

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 
 

 

 

 
1. semester 

Obdobje izvajanja predavanj in vaj 1. oktober 2021 – 14. januar 2022 

1. izpitno obdobje 17. januar – 11. februar 2022 

1. okt. 2021 Otvoritev študijskega leta 
 

31. okt. 2021 Dan reformacije, praznik (dela prosti dan) 
 

1. nov. 2021 Dan spomina na mrtve, praznik (dela prosti dan) 

25. dec. 2021 Božič (dela prosti dan) 
 

26. dec. 2021 Dan samostojnosti in enotnosti (dela prosti dan) 
 

27. dec. – 31. dec. 2021 Počitnice 

1. in 2. jan. 2022 Novo leto (dela prosta dneva) 

8. feb. 2022 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik (dela prosti dan) 

11. in 12. feb. 2022 Informativni dan za dodiplomski študij 

 
2. semester 

Obdobje izvajanja predavanj in vaj 14. februar – 20. maj 2022 

2. izpitno obdobje 23. maj – 1. julij 2022 

17. apr. 2022 Velika noč (dela prosti dan) 

18. apr. 2022 Velikonočni ponedeljek (dela prosti dan) 

27. apr. 2022 Dan upora proti okupatorju (dela prosti dan) 

1. in 2. maj 2022 Praznik dela 

16. maj - 20. maj 2022 Spomladanska šola FSMŠ NU 

25. jun. 2022                 Dan državnosti (dela prosti dan) 

11. jul. - 12. avg. 2022 Počitnice 

15. avg. 2022                Marijino vnebovzetje (dela prosti dan) 
 

16. avg. - 9. sept. 2022 3. izpitno obdobje 

12. sept. – 16. sept. 
2022 

Poletna šola Evro-PF NU 
 

29. sept. 2022 Dan univerze 



 

V skladu s 37. členom Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 in nasl.) traja študijsko 
leto od 1. oktobra do 30. septembra tekočega leta.  
 
Študijski koledar za študijsko leto 2021/2022 je sprejel Senat NU na svoji 10. korespondenčni 
seji, ki je potekala 28. aprila 2021 in Senat FSMŠ na svoji 7. korespondenčni seji, ki je potekala 
od 14. do 15. junija 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

Fakulteta organizira pedagoško delo in izpitna obdobja za dodiplomski študij v študijskem 
letu po semestrih.  

 

OKVIRNI RAZPORED PREDAVANJ PO SEMESTRIH ZA UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 
SLOVENSKI ŠTUDIJI PRVE STOPNJE  

 

1. semester za študijsko leto 2021/22 

1. letnik 

Zgodovina Slovencev in obča zgodovina do 18. stoletja 
Metodologija v slovenoslovju 
Ustanovitev in ustava slovenske države 
Slovenska in evropska književnost 
Kultura na Slovenskem 

 

2. letnik 

Položaj Slovenije v mednarodni skupnosti 
Urejanje in upravljanje različnosti: etnična raznolikost v Sloveniji in Evropi 
Slovenska filozofija 
Naravna in kulturna dediščina Slovenije v evropskem kontekstu 
Knjižna in bralna kultura na Slovenskem 
 

3. letnik 

Etnologija in antropologija na Slovenskem 
Znameniti Slovenci 
Novejša slovenska umetnost 
Slovenska in mednarodna gospodarska infrastruktura: prostor, komunala, energetika, promet, 
komunikacije 
Filozofija medkulturnosti 
Država, demokracija in tranzicija 

 

2. semester za študijsko leto 2021/22 

1. letnik 
 
Od kulture do države: narodni/nacionalni koncepti, programi in ideologije 
Evropska integracija 
Slovenska in evropska sodobna zgodovina 
Slovenski jezik in književnost 
Slovenska zgodovina umetnosti 

 



2. letnik 
 
Mednarodno pravno varstvo manjšin: Slovenija, zamejstvo in diaspora 
Kontaktno slovensko jezikoslovje v alpsko-jadranskem prostoru 
Okoljski vidiki trajnostnega razvoja Slovenije v evropskem in globalnem kontekstu 
Teološka misel v družbenih tokovih in literaturi na Slovenskem 
Kreativno pisanje 

 
3. letnik 

 
Izbirni predmet 1 
Izbirni predmet 2 
Izbirni predmet 3 
Izbirni predmet 4  
Praksa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAGISTRSKI ŠTUDIJ 

Fakulteta organizira pedagoško delo in izpitna obdobja za magistrski študij v študijskem letu 
po semestrih.  

 

OKVIRNI RAZPORED PREDAVANJ PO SEMESTRIH ZA MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 
SLOVENSKI ŠTUDIJI DRUGE STOPNJE 

 

 

1. semester za študijsko leto 2021/22 

1. letnik 

Slovenska samoodločba 
Razvoj in promocija Kulturne dediščine Slovenije 
Slovenski jezik in slovenska književnost 
Izbirni predmet 1 
 

 

2. letnik 

Trajnostni razvoj in narava Slovenije 
Ustvarjalne in kulturne industrije Slovenije 
Digitalna humanistika 
Izbirni predmet 3 

2. semester za študijsko leto 2021/22 

1. letnik 
 
Slovenci in Evropa 
Kultura in ekonomija - marketing, turizem 
Slovenska umetnost 
Izbirni predmet 2 

 
2. letnik 
 
Metodologija znanstvenega raziskovanja v humanistiki 
Izdelava in zagovor magistrskega dela 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOKOTORSKI ŠTUDIJ 

Fakulteta organizira pedagoško delo in izpitna obdobja za doktorski študij v študijskem letu 
po semestrih.  

 

OKVIRNI RAZPORED PREDAVANJ PO SEMESTRIH ZA DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 
SLOVENSKI ŠTUDIJI TRETJE STOPNJE  

 

1. semester za študijsko leto 2021/22 

1. letnik 

Slovenska zgodovina 
Izbirni predmet 1 
Teorija in metodologija znanstvenega raziskovanja v humanistiki 

 

2. letnik 

Kulturna dediščina in kulturna ustvarjalnost 
Izbirni predmet 4 - seminar 
 
 

3. letnik 

Priprava končne doktorske disertacije, članek in zagovor 

 

2. semester za študijsko leto 2021/22 

1. letnik 
 
Izbirni predmet 2 
Izbirni predmet 3 
Priprava in zagovor doktorske dispozicije 

 
2. letnik 
 
Izbirni predmet 5 
Izbirni predmet 6 
Izbirni predmet 7 - seminar 
 

 
3. letnik 

 
Priprava končne doktorske disertacije, članek in zagovor 


