
PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA NOVINARSTVO 

Osnovni podatki 
Ime programa Novinarstvo 

Lastnosti programa  

Vrsta magistrski 

Stopnja druga stopnja 

KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga 

bolonjska stopnja) (17003) 

ISCED • novinarstvo in informiranje (32) 

KLASIUS-P • Novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje neopredeljeno) (3210) 

KLASIUS-P-16 • Novinarstvo in medijske študije (0321) 

Frascati • Družboslovne vede (5) 

Raven SOK Raven SOK 8 

Raven EOK Raven EOK 7 

Raven EOVK Druga stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 

Članice Univerze v 

Ljubljani 

• Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Trajanje (leta) 2 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija redni, izredni 

Temeljni cilji programa 
Glavni cilj študijskega programa Novinarstvo je študente izobraziti za samostojno novinarsko delo v kontekstu 

medijske konvergence ter za samostojno teoretsko in empirično proučevanje na področju novinarskih študij, zato 

študente usposablja za razumevanje, teoretsko proučevanje in empirično raziskovanje protislovij novinarske industrije 

in poklica z uporabo ustreznih metod ter jim posreduje teoretske nastavke za kritično razumevanje pojavov, procesov 

in odnosov v sodobnem novinarstvu ter celovit analitični, jezikovni in tehnično-veščinski aparat za praktično 

novinarsko delo v produkcijskih kompleksnostih medijske konvergence in transmedijskih občinstev. 

Splošne kompetence (učni izidi) 
- poznavanje in razumevanje področja novinarskih študij - sposobnost poglobljene teoretske analize in sinteze - 

sposobnost empiričnega raziskovanja in uporabe raziskovalnih družboslovnih metod - sposobnost uporabe 

teoretskega znanja v novinarski praksi - sposobnost utemeljenega kritičnega mišljenja in pojasnjevanja - sposobnost 

načrtovanja in odločanja v novinarskem okolju - sposobnost sodelovanja v interdisciplinarni skupini - normativno 

utemeljeno ustno in pisno komuniciranje v maternem jeziku - napredna medijska pismenost - razumevanje 

raznolikosti in multikulturnosti - uporaba računalnika in računalniških orodij 

Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 
- teoretično, konceptualno in praktično znanje o osrednjih problemih novinarstva v sodobnih kapitalističnih družbah - 

sposobnost kritične refleksije materialnih proizvodnih odnosov in njihovih vpliv na proizvodnjo, distribucijo in 

potrošnjo novinarskih vsebin - sposobnost načrtovanja, vrednotenja in izvedbe raziskovalnih načrtov v povezavi z 

raziskovalnimi cilji, hipotezami in raziskovanimi vprašanji ter kakovostjo - sposobnost uporabe kvantitativnih in 

kvalitativnih metod za raziskovanje problemov novinarstva - sposobnost razumevanja pomena etike in 



profesionalnosti za prihodnost kakovostnega novinarstva v nacionalnem in globalnem kontekstu - sposobnost 

kritičnega razumevanja, analize in vrednotenja sodobne novinarske produkcije za tisk, radio, televizijo in digitalne 

medije - sposobnost samostojnega obvladovanja nalog in pristojnosti urednikov v obdobju medijske konvergence - 

sposobnost uporabe teorije ter uporabe orodij za analizo in vizualizacijo kvantitativnih in kvalitativnih podatkov pri 

tvorjenju samostojnih novinarskih izdelkov - argumentirano presojanje ustreznosti jezikovnih izbir v odvisnosti do 

medijske platforme in oblik novinarskega sporočanja - uporaba fotografske in video opreme ter programja za video 

montažo in obdelavo fotografij v odnosu do konvencij sodobne novinarske produkcije. 

Pogoji za vpis 
V magistrski študijski program Novinarstvo se lahko vpiše, kdor je končal: 

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij: 

družbene vede, novinarstvo in informiranje, humanistične vede, ali enakovreden študijski program, pridobljen po 

dosedanjih predpisih v RS ali tujini; 

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij, 

če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, ali enakovreden študijski program, 

pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini. Te obveznosti določi prodekan za študijsko področje in obsegajo od 

10 do največ 60 kreditnih točk. 

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni referenčni okvir za jezike (CEFR) z 

ustreznim potrdilom. 

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 

- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom, 

- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 

izobraževanja iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, 

- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem 

tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, 

- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je 

kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena). 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 
V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali izkustvenim 

učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se upoštevajo spričevala in 

druge ustrezne listine oz. dokazila. Priznavanje poteka skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717, Merili za prehode med študijskimi programi: 

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno 

pridobljenega znanja in spretnosti: 

http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravil 

niki/2013071116244099/. Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za 

študijsko področje. 

Načini ocenjevanja 
Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. 

Pogoji za napredovanje po programu 
Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 51 kreditnimi točkami tekočega letnika (brez posebne 

prošnje). V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL), pa se lahko na podlagi odobrene prošnje, vpišejo v višji 

letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 42 kreditnih točk tekočega letnika. 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE


Pogoji za prehajanje med programi 
Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na podlagi 

prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih  študijskih obveznostih na dotedanjem študiju ter potrjenih 

učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila: - izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program, 

- število razpoložljivih vpisnih mest, - da gre za kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, ki ob zaključku študija 

zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc; - da gre za kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega 

se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (KT) 

iz študijskega programa, iz katerega prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa; 

Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 

Pogoji za dokončanje študija 
Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk iz predmetnika oz. priznanih 

obveznosti. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 
Program se zaključuje kot celota oz. vsak predmet posebej, vendar ne v obliki posameznih delov programa. 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 
• magister novinarstva 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 
• magistrica novinarstvaj 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 
• mag. nov. 



PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA S PREDVIDENIMI NOSILKAMI IN NOSILCI PREDMETOV 
 

1. letnik 
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 3996 Sodobni problemi novinarstva Melita Poler 

Kovačič 

30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski ne 

2. 4024 Uredniško delo Marko 

Milosavljević 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

3. 3951 Politična ekonomija 

novinarstva 

Jernej Amon 

Prodnik 

30 30    210 270 9 Zimski ne 

4. 3942 Novinarstvo, etika in 

profesionalnost 

Melita Poler 

Kovačič 

30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski ne 

5. 3931 Metodološki seminar za 

novinarske študije 

Valentina Hlebec 0 30 0 0 0 150 180 6 Letni ne 

6. 3929 Metode družboslovnega 

raziskovanja 

Valentina Hlebec 30 0 0 0 0 60 90 3 Letni ne 

7. ZIP Zunanji izbirni predmet  30 30 0 0 0 210 270 9 Letni da 

8. ZIP Zunanji izbirni predmet  30 30 0 0 0 210 270 9 Letni da 

 Skupno 210 195 0 0 0 1395 1800 60  

2. letnik 
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. OPM1 Obvezni predmet iz prvega  30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 



izbranega modula 

2. OPM1 Obvezni predmet iz prvega 

izbranega modula 

 20 25 0 0 30 105 180 6 Zimski da 

3. OPM2 Obvezni predmet iz drugega 

izbranega modula 

 15 30 0 0 30 105 180 6 Zimski da 

4. OPM2 Obvezni predmet iz drugega 

izbranega modula 

 20 25 0 0 30 105 180 6 Zimski da 

5. 3961 Praksa v novinarskem 

uredništvu 

Nataša Logar 10 0 0 0 150 20 180 6 Zimski ne 

6. 3903 Magistrsko delo  Jernej Amon 

Prodnik 

0 0 0 0 0 900 900 30 Letni ne 

 Skupno 95 95 0 0 240 1370 1800 60  

Študent izbere dva izmed ponujenih modulov 

2. letnik, Izbirni predmeti - modul Podatkovno novinarstvo 
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 3948 Osnove podatkovne 

analitike 

Katja Lozar 

Manfreda 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

2. 3950 Podatkovno novinarstvo Jernej Amon 

Prodnik 

20 25 0 0 30 105 180 6 Zimski da 

 Skupno 50 40 0 0 30 240 360 12  

2. letnik, Izbirni predmeti - modul Radiotelevizija in novi mediji 
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 3940 Novinarska avdiovizualna Igor Vobič 15 30 0 0 30 105 180 6 Zimski da 



produkcija in novi mediji 

2. 4001 Stilistika multimedijskega 

novinarstva 

Monika Kalin 

Golob 

20 25 0 0 30 105 180 6 Zimski da 

 Skupno 35 55 0 0 60 210 360 12  

2. letnik, Izbirni predmeti - modul Tisk v digitalni dobi 
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 3885 Jezik, stil in novinarska 

naracija 

Tina Lengar 

Verovnik 

20 25 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

2. 3941 Novinarska zgodba in 

fotografija 

Marko 

Milosavljević 

25 20 0 0 30 105 180 6 Zimski da 

 Skupno 45 45 0 0 30 240 360 12  



 


