Študij
2. stopnje

ARHEOLOGIJA NA
UNIVERZI V LJUBLJANI
Karierne
perspektive
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Oddelek za arheologijo
sodi med 200 najboljših
arheoloških šol na svetu
(2016 – 2019).
Po merjenju raziskovalne uspešnosti (2017) je Oddelek za
arheologijo na 1. mestu med 21 oddelki na Filozofski fakulteti in
na 3. mestu po uspešnosti v mednarodnem sodelovanju.
Sodelavci Oddalka za arheologijo so bili v zadnjih 25 letih
profesorji na univerzah v Pisi, Gradcu, Parizu, Sarajevu, Berlinu,
Innsbrucku…
V tem času je na Oddelku za arheologijo predavalo več kot 150
raziskovalcev iz vsega sveta.
www.yourwebsite.com
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Diploma 1. stopnje (program Arheologija)

Vpisni pogoji in
omejitev vpisa
(2. stopnja)

Predvideno število vpisnih
mest je 35 za redni študij
in 5 za izredni študij.

Diploma 1. stopnje drugih študijskih programov
+ 10 do 60 KT iz diferencialnih izpitov
(diferencialni izpiti in količina KT se določijo za
vsakega kandidata posebej)
Dokončan študijski program visoke strokovne
izobrazbe v času med 1. 1. 1994 in 11. 6. 2004
+ 10 do 60 KT iz diferencialnih izpitov
(diferencialni izpiti in količina KT se določijo za
vsakega kandidata posebej)

a) Diploma 1. stopnje iz arheologije v tujini
b) Diploma drugih prvostopenjskih programov v
tujini + 10 do 60 KT iz diferencialnih izpitov
(diferencialni izpiti in količina KT se določi za
vsakega kandidata posebej)
www.yourwebsite.com
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Vpisni pogoji in
omejitev vpisa
(2. stopnja)

Predvideno število vpisnih
mest je 35 za redni študij
in 5 za izredni študij.

Diploma 1. stopnje (program Arheologija):
- povprečna ocena na prvostopenjskem študiju
(60% točk)
- ocena diplomskega izpita (40% točk)
Diploma drugih programov 1. stopnje :
- povprečna ocena na prvostopenjskem študiju
(40% točk)
- ocena diplomskega izpita oz. diplomske4 naloge
(20% točk)
- Povprečna ocena diferencialnih izpitov (40% točk)

www.yourwebsite.com
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Priznavanje znanj in
Latinski jezik
spretnostim pridobljenih
pred vpisom v program
2. stopnje
Latinski jezik

(formalno, neformalno in
izkustveno učenje)

a) vsebine vsaj deloma ustrezajo učnim vsebinah v programu
2.min.
stopnje.
140 ur
4 (prav
dobro) z dokazili.
b) min.
poda
se prošnja

Merila:
- ustrezna zahtevana predhodna izobrazba,
- primerljivost obsega izobraževanja glede na obseg
predmeta, ki se priznava (min. 75% obsega predmeta),

Druga znanja,
- ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino
ki vsebinsko ustrezajo
predmeta, ki se priznava (min. 75% vsebinske ustreznosti).
predmetom v programu
Arheologija
www.yourwebsite.com
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Prehodi med študijskimi
Latinski jezik
programi 2. stopnje

Latinski jezik

min.
140 ur študija zagotavljajo primerljive kompetence
a) ob
zaključku
min. 4 (prav dobro)

b) priznano vsaj 50% KT iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega
programa

Merila za priznavanje:
- Primerljive študijske obveznosti, opravljene v prvem
programu,

Druga znanja,
- Neformalno pridobljena primerljiva znanja
ki vsebinsko ustrezajo
predmetom v programu
Arheologija
www.yourwebsite.com
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Cilj študijskega programa je, da študente in
študentke usposobi za samostojno strokovno delo
v muzejih (poklic kustos-arheolog) in zavodih za
varstvo kulturne dediščine (poklic konservator-

arheolog) pa tudi v drugih javnih ustanovah in
gospodarskih družbah, ki opravljajo različne

arheološke dejavnosti in storitve na področju
kulture, varovanja dediščine, izobraževanja,
turizma in urejanja prostora.
Študentje in študentke so po končanem študiju
usposobljeni za delo na področju odkrivanja,
dokumentiranja, varovanja, vrednotenja,

predstavljanja in promocije (arheološke) kulturne
dediščine, za samostojno znanstveno delo na

področju arheologije, za sodelovanje v
interdisciplinarnih projektih in na področju
www.yourwebsite.com
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1. letnik (60 KT, 780 ur)
•
•
•
•

OBVEZNI METODOLOŠKI, TEORETSKI IN SPLOŠNI PREDMETI

Arheološka metodologija 4 (110 ur, 10 KT)
Teoretska arheologija (30 ur, 4 KT)
Terensko delo I (210 ur, 5 KT),
Zunanji izbirni predmet (60 ur, 5 KT)

•
•
•
•

2. letnik (60 KT, 290 ur)

Terensko delo II (30 ur, 3 KT)
Upravljanje z arheološko dediščino (60 ur, 5 KT)
Magistrsko delo I (dispozicija) (20 ur, 5 KT)
Magistrsko delo II (naloga in zagovor, 25 KT)

ARHEOLOŠKA OBDOBJA

(ciklično izvajanje za i. in 2. letnik skupaj)
3 od 7 predmetov,
pri 2 predmetih
seminarska naloga

•
•
•
•
•
•
•

Arheologija paleolitika in mezolitika – izbr. poglavja (60 ur; 5 ali 7 KT),
Arheologija neolitika in eneolitika – izbr. poglavja (60 ur, 5 ali 7 KT)
Arheologija kovinskih obdobij – izbr. poglavja (60 ur, % ali 7 KT)
Klasična arheologija – izbr. poglavja (60 ur, 5 ali 7 KT)
Rimska arheologija – izbr. poglavja (60 ur, 5 ali 7 KT)
Arheologija zg. srednjega veka – izbr. poglavja (60 ur, 5 ali 7 KT)
Arheologija mlajših obdobij – izbr. poglavja (60 ur, 5 ali 7 KT).

3 od 7 predmetov,
pri 1 predmetu
seminarska naloga)

DOPOLNILNI PREDMETI
• Epigrafika – izbrana poglavja (60 ur, 5 KT))
• Daljinsko zaznavanje in geografski informacijski
sistemi v arheologiji (60 ur, 5 KT)
• Geoarheologija in arheološka geofizika (60 ur, 5 KT)
• Analize materialov (60 ur, 5 KT)
• Bioarheologija (60 ur, 5 KT)

www.yourwebsite.com
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Izmenjave
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Karierne možnosti po diplomi 2. stopnje

Nadaljevanje študija na
3. stopnji

Zaposlitev v arheologiji
oz. na področju
dediščine

Doktorski študij na programu
Humanistika in družboslovje
a) področje ARHEOLOGIJA
b) področje HERITOLOGIJA
c) druga področja

Arheološka strokovna dela v
dejavnostih, povezanih z
raziskovalno arheologijo oz. z
varovanjem in upravljanjem
arheološke dediščine

Druge zaposlitve

Strokovna dela v drugih
dejavnostih, kjer se zahteva oz.
je zaželjena diploma
družboslovne oz.
humanistične smeri)

Doktorski študiji drugih fakultet
UL oz. univerz doma in v tujini.
www.yourwebsite.com
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Javne profesionalne arheološke ustanove
(Različna strokovna dela na arheološko-muzeološkem in

dediščinskem področju: kustodiati, konservatorji, terenske
raziskave, razskovalni tehnični sodelavcil, laboratorijsko delo…)
• Muzeji
• Zavod za varstvo kulturne dediščine
• Raziskovalne ustanove

Arheološka zasebna podjetja in organizacije
Preventivna arheologija (terensko delo, delo na
dokumentaciji, druga strokovna dela)
Druge dejavnosti v povezavi s kulturno dediščino
(izobraževanje, turizem, druge storitvene dejavnosti)

(pogoste tudi oblike projektnih zaposlitev)

Druge javne ustanove
(Različna strokovna oz. tehnična dela, odvisna od

Zaposlitve
v arheologiji

(magisterij 2. stopnje)

Drugo

narave dela ustanove. )

Odvisno tudi od drugih (ne-arheoloških) znanj in
sposobnosti, pridobljenih tekom študija, npr.:

• Razvojne in podobne agencije
• Kulturne ustanove
• Druge ustanove

- Digitalna znanja,
- Organizacijska znanja
- Druga specifična znanja
www.yourwebsite.com
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Strokovna dela v arheologiji

Dodatna strokovna dela v arheologiji

Terenske raziskave (pregledi in
izkopavanja)

Informacijska tehnologija

Geofizikalne raziskave

Izobraževanje / Usposabljanje

Kadrovske zadeve

Konzervacija najdb in ekofaktov

Marketing

Arheološka valorizacija prostora
Fizičnoantropološke raziskave

Pravno svetovanje
Fotografske storitve

Botanične in zoološke raziskave
Geološke raziskave
Dokumentiranje najdb in najdišč

Redakcija in založništvo
praksa

Upravljanje in organizacija projektov

Restavriranje najdb

Delo z javnostmi (mladina, odrasli,
prostovoljci)

Arhivsko zbiranje in analiza podatkov

Prezentiranje in popularizacija

Geodetske izmere in dokumentiranje

Zgodovinske raziskave

Daljinsko zaznavanje

Kemijske in fizikalne analize

www.yourwebsite.com
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Poklicne arheološke ustanove in podjetja v Sloveniji
Regijski park

Muzeji
Narodni muzej, regionalni muzeji, občinski
muzeji

Zavod za varstvo kulturne
dediščine
Konservatorska služba (območne enote,
Center za preventivno arheologijo,
Restavratorski center

Univerze in raziskovalne
ustanove
Univerza v Ljubljani, Univerza na
Primorskem, Inštitut za arheologijo
ZRC SAZU

www.yourwebsite.com
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Poklicna arheologija v Evropi
Mednarodna raziskava Discovering archaeologists of Europe) je
dokumentirala ‘arheološko poklicno karto‘ Evrope v letih med
2007 in 2014.

• ca. 1 mrd € za delovanje profesionalne arheologije letno
• ca. 25.000 arheologov v opazovanih deželah (ca. 30.000
v vsej Evropi,

• 0,006% vseh zaposlenih v Evropi, 50,3% ženske : 49,7%
moški
• ca. 250 – 300 v neposrednih arheoloških zaposlitev v
Sloveniji), posredne zaposlitve niso upoštevane, 0,013%
v populaciji vseh zaposlenih v Sloveniji (enako kot
Noveška)

• Leta 2006 ca. 170 – 200 zaposlenih v arheologiji, dvig
zaposlitev za več kot 40% v zadnjih 10 letih (večji dvig
imajo samo Nemčija (88%), Ciper (85%), Avstrija (64%) in
Nizozemska (75%)
• 94% arheologov v Evropi ima univerzitetno diplomo, od
tega jih je okrog 70% zaključilo podiplomski študij, 9%
arheologov je pridobilo izobrazbo izven svoje države
• ca. 78% arheologov dela polni delovni čas, 22% pa krajši
delovni čas

Vir: Discovering the Archaeologists of Europe 2012-14:
Transnational Report

(http://www.discovering-archaeologists.eu/national_ reports/2014/
www.yourwebsite.com
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transnational_report.pdf)

Razmerje med povprečnimi nacionalnimi plačami in plačami arheologov (2013).
www.yourwebsite.com
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DODATNE INFORMACIJE O
ŠTUDIJU ARHEOLOGIJE
Tajništvo
Katja Švarc, univ. dipl. arheol.
katja.svarc@ff.uni-lj.si
(01) 241 15 58

Visokošolska prijavno-informacijska služba UL
(01) 241 85 02, (01) 241 85 55

Predstojnik
doc. dr. Andrej Gaspari
andrej.gaspari@ff.uni-lj.si
(1) 241 15 60

Služba za mednarodno sodelovanje UL
(za prepis iz tuje univerze)
(01) 241 85 00

Namestnik predstojnice
doc. dr. Tina Milavec
tina.milavec@ff.uni-lj.si
(01) 241 15 76

Referat za dodiplomski študij FF
(01) 241 10 34, (01) 241 10 39

• http://arheologija.ff.uni-lj.si/
• https://www.studij-arheologije.net/
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