Študijski program Slovenistika 1. stopnja
Cilji študijskega programa:
Cilj študijskega programa je izoblikovanje diplomantov s splošno slovenistično
izobrazbo, kar pomeni, da si pridobijo strokovno in poglobljeno znanje o razvoju in
sedanjem stanju slovenskega jezika, književnosti in na tej podlagi, tudi kulture. Ob
tem pa se usposobijo tudi za poklicno delovanje kot lektorji oziroma za delo v
založništvu ali se pripravijo za nadaljevanje študija na pedagoškem
drugostopenjskem študiju.
Splošne in predmetno-specifične kompetence diplomanta
Splošne kompetence:
- usposobljenost za samostojen študij, kritično presojo ter razlaganje in
vrednotenje sodobnih slovenskih jezikovnih in literarnih pojavov ter jezikoslovnih
in literarnih tokov v evropskem in svetovnem družbenem kontekstu;
- usposobljenost za samostojno uporabo slovenističnih in drugih virov ter literature
za teoretično in praktično delo na področju slovenistike ter širše;
- zmožnost kritične presoje virov in informacij oziroma jezikovnih in literarnih
pojavov in v tem smislu sposoben oblikovati samostojno pisno besedilo (strokovni
oziroma poljudni članek, referat, razprava itd.);
- obvlada osnovno filozofijo, dileme in perspektive slovenistične stroke ter
slovenistične raziskovalne in interpretativne metode;
- usposobljenost za spoznavanje in interdisciplinarno uporabo slovenistiki sorodnih
ved in študijskih področij;
- usposobljenost za kritično presojo in reševanje strokovnih in praktičnih vprašanj s
področja slovenske jezikovne in kulturne politike v sodobni slovenski družbi in tudi
širše.
Predmetno-specifične kompetence:
- strokovno poglobljeni vpogled v pretekli in sodobni razvoj ter stanje slovenskega
jezika ob ustreznem poznavanju jezikoslovnih teorij 20. stoletja in soočanju
slovenskega jezika s slovanskimi, romanskimi in germanskimi jezikovnimi pojavi;
- pregled slovenske književnosti v njenem razvoju od začetkov do neposredne
sodobnosti ob ustreznem poznavanju svetovne književnosti in literarne teorije;
- poznavanje ključnih prelomnic v zgodovini tako slovenskega jezika kot
književnosti z ozirom na ključne kulturno-umetniške tokove Evrope in
Sredozemlja;
- razumevanje jezikovnih, literarnih in drugih kulturoloških posebnosti slovenskih
obmejnih in kulturno stičnih področij, s posebnim poudarkom na prostoru med
Alpami in Jadranom;
- poznavanje nekaterih ključnih elementov slovenske kulture z zgodovinskih,
geografskih in antropoloških oz. kulturoloških vidikov;
- poznavanje nekaterih novih raziskovalnih področij na jezikovnem in literarnem
področju, ki še posebej poudarjajo družbeno razsežnost in vpetost slovenske
književnosti v sodobno družbo;
- sposobnost za samostojno uporabo zgodovinskih, teoretičnih in materialnih virov
ter informacijsko-komunikacijske tehnologije na področju slovenistike oziroma,
točneje, jezikoslovja, literarne zgodovine in literarne teorije.

