Dvopredmetni študijski program Arheologija 1. stopnja
Cilji na dvopredmetnem študijskem programu Arheologija:
Cilj študijskega programa je izoblikovati diplomante, ki bodo poznavalci arheološke
dediščine v najširšem pomenu besede in seznanjeni z osnovnimi koncepti prepoznavanja,
evidentiranja, vrednotenja, dokumentiranja in varovanja arheološke dediščine in
njenega pomena za sodobno življenje. Usposobljeni bodo za samostojno temeljno delo
in opravljanje nalog strokovne in tehnične narave, in sicer v muzejih, zavodih za varstvo
kulturne dediščine, medijih, turizmu, organizacijah regionalnega razvoja, nevladnih
organizacijah in gospodarskih družbah, katerih temeljna dejavnost je preventivna
arheologija.
Diplomanti/-ke programa bodo pridobili širše primerljiva temeljna znanja s področja
arheologije; poznavanje osnovnih metod in tehnik terenskega in poterenskega
arheološkega dela, ki vključuje mdr. segmente laboratorijskega dela in dokumentacijskih
postopkov, jim bo omogočilo vključevanje v delovne procese prepoznavanja,
evidentiranja, vrednotenja, varovanja, prezentacije in promocije arheološke dediščine.
Osnovni cilj študijskega programa je podati študentom osnovne arheološke vsebine, ki
jih bodo usposobile za arheološko delo ter potencialno usmerile v poglabljanje
pridobljenih znanj na višjih stopnjah izobraževanja. Obenem velja izpostaviti
povezljivost programa z drugimi obstoječimi dvopredmetnimi študijskimi programi, ki se
izvajajo na UP FHŠ (npr. Dediščina Evrope in Sredozemlja, Antropologija, Kulturni študiji,
Zgodovina); te vsebinske povezave bodo študentom omogočile, da se bodo že v začetni
fazi izobraževanja usmerili v specifičen segment arheološkega delovanja oz. raziskav.
Med pomembnejšimi cilji je tudi spodbujanje študentov za kontinuiran študij na 2. in 3.
študijski stopnji. Izbira te vrste študijske poti odpira diplomantu odlične osnove za delo
v znanstvenih in univerzitetnih ustanovah. Na 2. stopnji študija programa Arheološka
dediščina Sredozemlja, ki se na UP FHŠ že izvaja, je omogočena nadaljnja neposredna
specializacija neposredno na področjih arheologije, posredno pa se bodo študenti lahko
izobraževali tudi na drugih oddelkih na UP FHŠ v okviru antropologije, etnologije,
zgodovine idr. ter s skupnim programom Fakultete za turizem in FHŠ Dediščina v turizmu.
Splošne in predmetno-specifične kompetence diplomanta
Splošne kompetence na dvopredmetnem študijskem programu Arheologija:
- pridobivanje, vrednotenje in uporabo informacij v najširšem pomenu besede
(uporaba arhivov, bibliografskih virov, sodobnih informacijsko-komunikacijskih
tehnologij itd.);
- praktično delo v strokovnih okoljih;
- interdisciplinarno, organizirano timsko delo;
- kritično branje besedil v najširšem pomenu besede ter kontekstualizacijo in
interpretacijo pridobljenih novih informacij;
- oblikovanje samostojnega strokovnega ali poljudnega pisnega besedila, njegove
strokovne utemeljitve, ter javne strokovne argumentacije;
- kritično refleksijo lastnega dela;
- etično refleksijo vsakokratnih fenomenov v strokovnem okolju kot tudi širši javnosti.
Predmetno-specifične kompetence na dvopredmetnem študijskem programu Arheologija:
pregled nad osnovnimi tematikami arheoloških ved (zgodovina arheološke vede,
arheologija kot znanstvena disciplina in njene poddiscipline, arheološka znanja o
posameznih obdobjih);
teoretično znanje in praktično uporabo metodoloških orodij arheoloških ved;
identifikacijo, analizo in interpretacijo arheoloških ostalin ter kritičen odnos do vseh
arheoloških virov in njihove interpretacije;

-

-

poznavanje in razumevanje teoretičnih in praktičnih osnov s področja materialne
kulturne dediščine na Slovenskem in v Evropi s poudarkom na sredozemskem prostoru;
kritično vrednotenje materialne kulture;
interdisciplinarno povezovanje znanj vseh humanističnih strok, kritično preverjanje
informacij in fenomenov v strokovnih okoljih;
vrednotenje človekovega vpliva na okolje v vseh zgodovinskih obdobjih od
prazgodovine do današnje dobe;
poznavanje in samostojno uporabo področno specifičnih znanstvenih in metodoloških
orodij za identifikacijo in reševanje konkretnih delovnih problemov s področja
prepoznavanja, vrednotenja, dokumentiranja, varovanja in popularizacije
arheološke dediščine;
samostojno uporabo materialnih in zgodovinskih virov za specifično strokovno delo
ter informacijsko-komunikacijskih tehnologij in sistemov na področju arheologije;
poznavanje organiziranosti arheološke stroke in njenih institucij v Sloveniji (muzejska
mreža, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije idr.).

