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Študij je osredotočen na pridobivanje poglobljenih 
znanj, ki omogočajo samostojno, izvirno in 
znanstveno raziskovalno delo na širokem področju 
arhivske teorije in prakse ter arhivistike kot 
samostojne, akademske, multidisciplinarne in 
interdisciplinarne znanosti. Pridobljena spoznanja 
so potrebna za načrtovanje, vodenje in izvajanje 
najzahtevnejših znanstveno raziskovalnih projektov 
ter primerjav in analiz raziskav na področju arhivskih 
znanosti, ki slonijo na kvalitativnih in kvantitativnih 
ter drugih raziskovalnih metodah in modelih.

Široko raziskovalno področje v okviru doktorskega 
študija se nanaša tako na relacije med dokumenti 
in z njimi povezanimi entitetami, kot tudi s celotami 
arhivskega gradiva, s posebnim poudarkom na 
avtentičnosti, celovitosti, povezanosti z ustvarjalci 
zapisov, hrambo gradiva, koncepti vrednotenja,  
urejanja in popisovanja arhivskega gradiva, uporabo 
in dostopnostjo do arhivskega gradiva kakor tudi do 
hrambe in ohranjanja arhivskega gradiva v fizičnih 
ali elektronskih oblikah.

TRAJANJE ŠTUDIJA:  
3 leta

KREDITNE TOČKE:  
180 ECTS

PRIDOBLJEN NAZIV:  
Doktor arhivskih znanosti,  
doktorica arhivskih znanosti

LOKACIJA ŠTUDIJA: 
Slovenija

ZAČETEK PREDAVANJ: 
oktober

NAČIN ŠTUDIJA: 
izredni  

DOKTORSKI ŠTUDIJ 
ARHIVSKIH ZNANOSTI



54

PREDMETNIK
1. LETNIK

Št. Predmet ECTS

1. semester

1 Relacije arhivskih znanosti 10

2 Raziskovalne metode v arhivistiki in dispozicija 10

3 Nastanek, upravljanje in uporaba arhivskih vsebin 10

2. semester

4 Elektronsko arhiviranje 15

5 Izbirni predmet I. 15

2. LETNIK

Št. Predmet ECTS

3. semester

6 Dokumentni sistemi in arhiviranje 15

7 Izbirni predmet II. 15

4. semester

8 Inform. infrastruktura elektronskega arhiva 15

9 Izbirni predmet III. 15

3. LETNIK

Št. Predmet ECTS

5. semester

10 Doktorski seminar 10

6. semester

11 Doktorska disertacija 50

IZBIRNI PREDMETI

Št. Predmet ECTS

1
Kvantitat. in kvalit. metodologija  
znanstvenega raziskovanja

15

2 Organizacijski sistemi v arhivistiki 15

3 Tipologija arhivskega gradiva 15

4 Temeljne prvine arhivskega prava 15

5
Elementi konserviranja in restavriranje  
arhivskega gradiva 

15

6 Jeziki in spomeniki, raba, edicije in ohranjanja 15

7
Glavna dejstva kulturnega razvoja  
slovenskega prostora

15

8
Uporaba arhivskega gradiva in varovanje  
osebnih podatkov

15

9
Hramba elektronskih dokumentov v  
zasebnem sektorju          

15

10 Raziskovanje spleta in spletne tehnologije 15

11
Upravljanje s tveganji pri elektronskem  
arhiviranju

15

12
Metode in oblike varovanja fotografij kot  
arhivskega gradiva 

15

13
Varovanje in vzdrževanje arhivskih knjig  
in knjig v arhivih

15

14 Viri za slovensko kulturno zgodovino 15

15 Latinska epigrafika 15

16 Latinska paleografija 15

17 Arhivsko gradivo in pravni interes 15
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Doktorski študij Arhivskih znanosti omogoča 
kandidatom dostop do najbolj zahtevnih znanj in 
raziskovalnih potreb s področja arhivske teorije in 
prakse, ki sloni na nacionalnih in internacionalnih 
temeljih in standardih. Študij sledi sodobnim 
in znanstveno-raziskovalnim področjem, ki 
predstavljajo najvišjo kakovost pri obravnavi 
vprašanj s področja sodobnih arhivskih znanosti.

Na študijske programe tretje bolonjske stopnje na  
Alma Mater se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo 
enega od spodnjih pogojev:

 zaključen študijski program druge stopnje;

 študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene 
z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski 
program, ki je ovrednoten s 300 KT;

 študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, 
sprejet pred 11. 6. 2004;

 študijski program za pridobitev magisterija znanosti;

 študijski program specializacije in je pred tem končal 
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, 
sprejet pred 11.6. 2004. Kandidatom se priznajo 
opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT;

 študijski program za pridobitev specializacije in je pred 
tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 
11.6.2004, če je opravil dodatne študijske obveznosti 
v obsegu od 30 do 60 ECTS, ki jih kandidatom določi 
pristojna komisija na Alma Mater;

 enakovreden program druge univerze.

Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini 
se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja 
za nadaljevanje izobraževanja.

VPISNI POGOJI



Alma Mater Europaea je mednarodna univerza s sedežem 
v Salzburgu in študijskimi centri v večjih mestih po Evropi. 
Ustanovila jo je Evropska akademija znanosti in umetnosti,  
ki združuje več kot 1900 znanstvenikov in umetnikov ter kar  
32 Nobelovih nagrajencev. 
Eden največjih in najbolj reprezentativnih študijskih centrov, ki 
deluje pod patronatom Evropske akademije znanosti in umetnosti 
iz Salzburga, Alma Mater Europaea – ECM, se nahaja v Mariboru. 

O ALMA MATER

Vsi študijski programi Alma Mater Europaea – ECM so  
akreditirani s strani Nacionalne agencije Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 

Smo aktivni člani: 

AKREDITACIJA 

Alma Mater Europaea - ECM, Slovenska 17, 2000 Maribor, Slovenija
T. +386 2 250 19 99 / F. +386 2 250 19 98 / info@almamater.si 

www.almamater.si


