Študijski program Italijanistika 1. stopnja
Cilji študijskega programa:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Italijanistika v svoji zasnovi izhaja iz
najsodobnejših spoznanj s področja učenja drugih in tujih jezikov. Študent tako
pridobi ustrezno jezikovno in sporazumevalno zmožnost v italijanskem jeziku,
vedenja o kulturni dediščini in civilizacijskih vrednotah ter se usposobi za
tujejezično komuniciranje ob poznavanju družbeno oziroma s kulturo določenih
pravil o verbalnem in neverbalnem obnašanju. Slednje je eden od pogojev za
učinkovito sporazumevanje v določeni jezikovni skupnosti, še zlasti v večkulturnih
okoljih. Študent bo zato spoznaval tudi sporazumevalna pravila dvojezičnega
oziroma večjezičnega komuniciranja na stičnih jezikovnih območjih. To bo
študentu tudi s pomočjo kontrastivne analize omogočilo vpogled v jezikoslovje
kot znanstveno vedo. Opremljen z znanjem in ob poznavanju metodologije
humanističnega raziskovanja bo študent ustrezno pripravljen za raziskovalno delo
med študijem in po njem. S soudeležbo v evalvaciji lastnih dosežkov študija s
pomočjo jezikovnega portfolija in drugih inštrumentov za samoevalvacijo bo
študent razvijal zavest o lastnem znanju in sposobnostih spremljanja lastne
študijske poti.
V izbirnem delu programa in ob učenju nekaterih jezikov EU (francoščina,
nemščina), ter uporabo angleščine kot »lingua franca« ter slovenščine kot drugega
in tujega jezika bo diplomant Italijanistike imel po zaključku dodiplomskega
študija dovolj temeljnih znanj jezikoslovja, da se bo lahko usmeril v podiplomski
študij
(magisterij
in
doktorat)
s
področij teoretskega jezikoslovja, medkulturne jezikovne komunikacije ali
poučevanja.
Splošne in predmetno-specifične kompetence diplomanta
Splošne kompetence:
- humanistična znanja, vedenja o družbi in sposobnosti vplivanja v njej;
- razume, opisuje, analizira, kritično vrednoti in sooblikuje kulturni in družbeni
kontekst, v katerem deluje;
- usposobljenost za prepoznavanje sodobnih družbenih problemov na ravni
upravnih in vodstvenih dejavnosti;
- veščino uporabe raziskovalnih metodologij in sodobnih informacijskih in
komunikacijskih tehnologij;
- usposobljenost za delovanje na razvojnih in raziskovalnih področjih, na katerih
s pomočjo instrumentov kvalitativnih raziskovalnih metodologij izbira ustrezne
poti za reševanje problemov;
- usposobljenost v rabi pisnih zvrsti in govornih oblik sporočanja na visoki stopnji
v dveh, oziroma več jezikih.
Predmetno-specifične kompetence:
- ustrezno jezikovno in strokovno znanje s preučevanjem teoretičnih in
metodoloških konceptov o italijanščini kot tujem in drugem jeziku,
italijanske književnosti v matični deželi in svetu ter medkulturne jezikovne
komunikacije;
- usposobljenost za uporabo italijanščine v okviru vseh spretnosti na višji ravni
komunikacije – raven C1 in C2 po Evropskih smernicah jezikovnega
izobraževanja;

- usposobljenost za interpretacijo in mediacijo italijanskih umetnostnih in
neumetnostnih besedil, ob razumevanju sporočilnosti, ločevanju zvrstnosti ter
vrednotenju jezikovne in umetniške ravni besedila;
- prenos strokovnih in poljudnih informacij v italijanščino in iz italijanščine v
slovenščino ob poznavanju delovanja obeh jezikovnih sistemov;
- interpretacijo informacij in strokovnih ter znanstvenih podatkov v italijanščini
za proces dela ter za reševanje strokovnih in delovnih problemov;
- razvijanje zmožnosti za sporazumevanje s pomočjo italijanščine v stroki in med
strokami;
- veščino uporabe virov znanja v italijanščini in znanstvenih metod za razvoj
novih rešitev na področju raziskovanja, izobraževanja in družbenih politik;
- usposobljenost za razumevanje jezika in kulture kot neločljivih sestavin
identitete posameznika in identifikacije naroda ob razumevanju in spoštovanju
razlik med jeziki in kulturami;
- usposobljenost za medkulturno jezikovno komunikacijo in sposobnost empatije
v procesu stika jezikov in kultur ter sodelovanje v raziskovanju družbenih
pojavov s tem v zvezi;
- strokovno kritičnost do pojavov v družbi ter odgovornost, iniciativnost in
samostojnost pri odločanju in vodenju najzahtevnejših del s področja
družbenih dejavnosti in poslovanja.

