Dediščinski turizem (2. stopnja)
Študijski program Dediščinski turizem je nastal iz sodelovanja med Fakulteto za
humanistične študije, Fakulteto za turistične študije Turistico in Znanstvenoraziskovalnim središčem Univerze na Primorskem na podlagi ocene o potrebi po
večjem in kvalitetnejšem vključevanju naravne in kulturne dediščine v aktualno
turistično ponudbo v Sloveniji in tujini, ob istočasnem pomanjkanju ustrezno
izobraženih strokovnjakov. Študijski program kot prvi v Sloveniji zapolnjuje vrzel v
visokošolskem izobraževanju s področja turizma in s področja dediščine, kjer se sicer
samostojni stroki prekrivata a ne integrirata, in sicer z združitvijo vsebin, saj prav UP
razpolaga z ustreznimi strokovnimi in raziskovalnimi potenciali. Študijski program
Dediščinski turizem nudi znanja in kompetence na področju kulturne in naravne
dediščine ter turističnega podjetništva, s poudarkom na aplikaciji dediščinskih vsebin
v turistično ponudbo. Na ta način študentom zagotavlja izobrazbo, ki omogoča
ustvarjalno delo v obetavni gospodarski panogi. Cilj študijskega programa je
izoblikovati profil magistranta za potrebe dela v turistični panogi, kakor tudi
samostojne podjetniške dejavnosti v turizmu. Program je interdisciplinaren, izvajata
ga skupaj UP FTŠ Turistica in UP FHŠ, vpis pa je odprt študentom z diplomo s
študijskih področij humanistike, turizma, naravoslovja, družboslovja in drugih
področij.
1. Splošni podatki o študijskem programu
Ime programa: Dediščinski Turizem
Stopnja programa: 2.
Vrsta študijskega programa: magistrski
Trajanje (v letih in kreditnih točkah): dve leti (štiri semestre), 120 KT
Strokovni naslov: magister / magistrica dediščinskega turizma, okrajšava:
mag. ded. tur.
Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P: 8129 (osebne storitve;
naravna in kulturna dediščina, jezik in komuniciranje, potovanja,
turizem, prosti čas)
Študijsko področje, v katerega se uvršča študijski program (po klasifikaciji ISCED):
81 – osebne storitve
Znanstvene discipline, na katerih temelji študijski program (po klasifikaciji Frascati):
Druge vede
Moduli študijskega programa:
 Turizem,
 Dediščina,
 Jezik in komuniciranje v turizmu.

2. Temeljni cilji študijskega programa







izoblikovati profil magistranta za potrebe turistične dejavnosti,
omogočanje multidisciplinarnega študija turizma in dediščine ter spodbujanje
študentov k interdisciplinarnemu pristopu pri delu na področju, ki mora integrirati
znanja in kompetence s področja turizma in dediščine,
zapolniti vrzel na področju visokošolskega izobraževanja s področja turizma in s
področja dediščine, in sicer z združitvijo strokovnih vsebin za potrebe razvoja
dediščine v turizmu,
prispevati k ustreznejši kadrovski strukturi zaposlenih v turistični storitveni
dejavnosti,
omogočiti večjo fleksibilnost pri zaposlitvi kadrov s področja dediščine,
povečevanja zaposljivosti študentov.

3. Kompetence diplomanta
Z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa bodo študenti razvijali naslednje
splošne in predmetno-specifične komepetence:
3. 1. Splošne kompetence









sposobnost za uporabo znanstveno-raziskovalnih metod v širšem spektru
problemov v spremenjenih okoliščinah;
usposobljenost za samostojen študij, za razvijanje kritične refleksije, za pridobitev
socialnih in komunikacijskih spretnosti, za presojo aktualnih dogodkov, razlaganje
in vrednotenje družbenih fenomenov;
sposobnost poglabljanja znanja na določenih strokovnih področij;
sposobnost vodenja skupine in timskega dela;
uporabna interdisciplinarna znanja za delo na področju gospodarstva in kulture,
kakršna odlikujejo nacionalne in mednarodne kadre v visoko konkurenčnem in
hkrati identitetno občutljivem globaliziranem okolju;
zavezanost profesionalni etiki in sposobnost etične refleksije.

3.2. Predmetno specifične kompetence























poznavanje ključnih ekonomsko-upravljalskih tematik s področja turizma ter
poglobljenih tematik s področja dediščinskega turizma;
poznavanje ključnih in nekaterih poglobljenih tematik s področja dediščine
slovenskega, sredozemskega in evropskega prostora;
obvladovanje teoretskih problemov turistične stroke in njihovih rešitev;
samostojno delo s pomočjo raziskovalnih in interpretativnih metod s področja
turizma;
samostojno delo s pomočjo upravljalskih orodij na področju valorizacije,
oblikovanja in trženja turističnih storitev z dediščinskimi vsebinami
usposobljenost za nadaljnji samostojni in timski raziskovalni študij in samostojno
poglabljanje različnih aplikativnih vprašanj dediščinskega turizma.
razumevanje delovanja turističnih sistemov v konkretni globalni družbeni situaciji
in sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev in posledic pojavov na
področju turizma;
izvajanje akcijskih raziskav in aplikativnega raziskovanja na področju raziskovanja
turističnih pojavov, tako na lokalnem, regionalnem kot tudi mednarodnem
kontekstu;
poznavanje in razumevanje utemeljitve turističnih, humanističnih, družboslovnih
in poslovnih ved tako v časovni (zgodovinski), kot tudi konkretni družbeni situaciji;
sposobnost za aplikativnost teoretičnih spoznanj na področju turizma v konkretno
okolje ter sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegova uporaba v
domačem in mednarodnem poslovnem okolju;
upravljanje komunikacijskega procesa s pomočjo sodobne tehnologije ter z uporabo
ustreznih komunikacijskih tehnik med različnimi dejavniki v situaciji soodvisnosti
za zagotavljanje kvalitetnih turističnih storitev, tako v lokalnem kot tudi
mednarodnem okolju;
razumevanje splošne strukture in interpretacij temeljnih turističnih disciplin ter
povezanosti med njenimi poddisciplinami.

4.

Mednarodna primerljivost študijskega programa

V študijo mednarodne primerljivosti smo uvrstili šest primerljivih podiplomskih
študijskih programov priznanih univerz iz Evrope.
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5. Predmetnik
V prilogi.
6. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
V prvi letnik se lahko vpiše, kdor ima:



diplomo študijskega programa 1. stopnje s študijskih področij: turizem,
humanistika in družboslovje, naravoslovje;
diplomo študijskega programa 1. stopnje z drugih študijskih področij, če je kandidat
pred vpisom opravil diferencialne izpite iz vsebin, ki so bistvene za nadaljevanje
študija (osnove humanistike ali družboslovja ali turizma ali naravoslovja) v obsegu
najmanj 10 KT in največ 60 KT;

Število in nabor diferencialnih izpitov se kandidatom iz druge alineje določi glede na
smer predhodnega študija; o številu in vsebini obveznosti odločata pristojni komisiji
UP FHŠ in UP FTŠ Turistica.
Diferencialne izpite oziroma dodatne študijske obveznosti opredeljene pod drugo
alinejo morajo kandidati za vpis opraviti pred vpisom v študijski program, pri čemer
se lahko omenjene obveznosti opravljajo kot izbirni predmeti v okviru študija prve

stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v
magistrski študijski program.
Število diferencialnih izpitov se lahko ustrezno spremeni v primeru, da se študentu na
njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni po predhodnem študiju, kot
opravljeni diferencialni izpiti.
Pogoji za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študijski program v
tujini, ki jim je, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v
študijskem programu.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:



povprečna ocena dodiplomskega študija - 70 % možnih točk,
ocena diplomskega dela - 30 % možnih točk.

V primeru, da dodiplomski program ni imel diplomskega dela (naloge) ali zakljucnega
projekta se kandidatu upošteva povprecna ocena za vse možne tocke.
7. Merila za priznavanje formalnih in neformalnih znanj in spretnosti
Na podiplomskem magistrskem študijskem programu Dediščinski turizem se
upoštevajo tudi znanja in spretnosti, pridobljena pred vpisom v




različnih oblikah formalnega izobraževanja za pridobitev izobrazbe na podiplomski
ravni,
v programih za izpopolnjevanje,
v različnih oblikah neformalnega izobraževanja.

Študentje znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkažejo s spričevali
in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta,
da se znanja in spretnosti lahko ovrednotijo po sistemu ECTS
Individualne vloge za priznanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom
obravnavata in o tem sklepata pristojna organa UP FHŠ in UP FTŠ Turistica, v skladu
z merili za priznanje, ki jih sprejme Univerza na Primorskem. Določila o priznanju
znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program, se smiselno
upoštevajo tudi pri priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih med študijem, v
kolikor je to v obliki učnega sporazuma dogovorjeno vnaprej.
8. Napredovanje po študijskem programu
Obveznosti študentov so opredeljene v učnih načrtih posameznih predmetov in
ovrednotene v ECTS, pri čemer predstavlja 1 ECTS 30 ur dela študenta.
Študent se lahko vpiše v 2. letnik z doseženimi 54 KT od 60 KT študijskega programa,
pri čemer manjkajočih 6 KT ne sme pripadati temeljnim predmetom, lahko pa
predmetom iz izbranega modula.
V izjemnih primerih in z ustrezno utemeljitvijo se vpis v naslednji letnik dovoli tudi z
48 doseženimi KT. Vlogo študenta obravnavata pristojna organa UP FHŠ in UP FTŠ

Turistica. Manjkajoče obveznosti morajo študentje opraviti do zagovora magistrske
naloge.
Študent lahko letnik ponavlja samo enkrat v času študija v kolikor ni spremenil
študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali
študijskem programu. Pogoj za ponavljanje letnika je opravljena polovica obveznosti
za vpis v višji letnik (21 KT). Vlogo za ponovni vpis v letnik morajo študentje oddati do
objavljenega datuma za oddajo vlog (okoli 20. septembra) na Komisijo za študentske
zadeve.
9. Merila za prehode med programi
Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s
študijskim programom (če izpolnjuje pogoje za vpis v začetni letnik drugega
programa in če so za to razpisana vpisna mesta) in v skladu z Zakonom o visokem
šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi, ki jih je sprejel Svet
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem
programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu. Prvi študijski
program je program, iz katerega študent prehaja. Prvi študijski program so lahko tudi
vsi študijski programi iste stopnje, pri katerih je kandidat že opravil študijske
obveznosti in se lahko priznavajo v drugem študijskem programu. Drugi študijski
program je program, v katerega študent prehaja.
Prehodi so možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju:ECTS) iz prvega
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega
programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki
Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem
programu.
Pri prehodu se lahko priznavajo:
1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem
programu;
2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti
in primerljivosti opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge
kandidata odloča Senat UP FTŠ Turistici.
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na
Primorskem se lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu
je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke,
ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.
V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za
izbor v primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa.

10. Dokončanje študija
Pogoj za dokončanje študija so opravljene vse študijske obveznosti, ki jih predvideva
program (doseženih 120 KT). Ko študent opravi vse obveznosti po študijskem
programu za pridobitev izobrazbe (zbere 102 KT z opravljanjem izpitov in 18 KT z
izdelavo magistrskega dela), zaključi študij z zagovorom magistrskega dela. Študentje
izbirajo do konca zimskega semestra prvega letnika temo diplomskega magistrskega
dela in mentorja (med habilitiranimi nosilci vseh obveznih ali izbirnih zgodovinskih
predmetov).
11. Dokončanje posameznih delov študijskega programa
Program ne vsebuje tovrstnih delov.
12. Možnostih zaposlovanja diplomantov
Izbira študija odpira diplomantu programa Dediščinski turizem odlične osnove za
samostojno ali odvisno delo v zasebnem in javnem sektorju pri oblikovanju in trženju
turističnih storitev in destinacij, pri interpretiranju in valoriziranju dediščine v
turistične namene, kakor tudi pri upravljanju turističnega razvoja v smeri trajnostnih
oblik turizma.
Diplomanti se lahko zaposlijo:
• v turističnih organizacijah (slovenskih in mednarodnih), kot so potovalne agencije,
organizatorji potovanj, turistično-informacijske pisarne, nacionalne turistične
organizacije, lokalne in regijske turistične organizacije, turistična predstavništva v
tujini, hotelska in gostinsko-turistična podjetja,
• v naravovarstvenih organizacijah (npr. regionalni in nacionalni parki) ter kulturnih
ustanovah (npr. muzeji, galerije, organizatorji prireditev),
• v javnem in civilnem sektorju (npr. uradi in službe lokalnih samoupravnih skupnosti,
zadolžene za razvoj turizma, lokalne in regijske organizacije, zadolžene za razvoj
turizma; turistična društva, kulturna društva),
• diplomant je obenem usposobljen za samostojno podjetniško dejavnost na področju
dediščinskega turizma.

