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V razvoju, rasti in ureditvi študija fi lozofi je Oddelka za fi lozofi jo je mogoče 
v orisu razlikovati tri obdobja. Prvo obdobje obsega čas od ustanovitve oddelka 
v letu 1920 pa do konca druge svetovne vojne, to je do študijskega leta 1945/46. 
To obdobje je značilno po močni fi lozofski osebnosti prof. Fr. Vebra ter de-
lovanju dr. Alme Sodnikove. Drugo obdobje zajema čas od leta 1946 do 1960 
oz. 1965, ko se je oddelek po svoji kadrovski zasedbi in programski usmeritvi 
spremenil. Tretje obdobje se začne nekako leta 1960/61 oz. letu 1965 (letnice 
z rezervo) dalje, ko se oddelek more kadrovsko in programsko širiti. Tretje 
obdobje je samo polno razvoja in dinamike in strukturnih premikov, ki trajajo 
vse do današnje bolonjske prenove študija. Da bi bili dogodki na Oddelku za 
fi lozofi jo bolj pregledni, sem iz letnih seznamov predavanj povzel predavanja 
na oddelku za fi lozofi jo od začetka leta 1920 do študijskega leta 1969/70. 

Proti koncu šestdesetih letu je prišlo do doktoratov in habilitacij profesorjev 
dr. Borisa Majerja, dr. Franeta Jermana in dr. Božidarja Debenjaka, ki jih 
je omogočil prihod profesorja dr. Vojana. Rusa leta 1964. Takoj zatem se je 
oddelek organizacijsko okrepil z ustanovitvijo novih kateder. Do leta 1971 
je imel oddelek za fi lozofi jo katedro za zgodovino fi lozofi je in katedro za 
sistematsko fi lozofi jo, medtem ko od štud. l. 1971/1972 oddelek tvorijo štiri 
katedre: katedro za sistematsko fi lozofi jo (vodja: V. Rus), katedra za zgodovino 
fi lozofi je (vodja: B. Majer), katedra za logiko in metodologijo (vodja F. Jerman) 
in katedra za marksologijo in zgodovino marksizma (vodja: B. Debenjak). 
Ta organizacijska struktura je ob določenih modifi kacijah ostala značilnost 
Oddelka za fi lozofi jo do danes. 

Žal v času od ustanovitve Oddelka za fi lozofi jo pa do študijskega leta 1961/62 
v seznamu predavanj ni zapisana dejavnost asistentov. Asistent Anton Žvan 
je vpisan šele v študijskem letu 1963/64.

Ker so predavanja na oddelku za pedagogiko dolgo časa dopolnjevala študij 
za fi lozofi jo, so povzeta tudi v tem popisu, a le to leta 1948. 

Gradivo za seznam predavanj sem zbiral v Knjižnici Oddelka za slovanske 
jezike in književnosti, v Študentskem referatu Filozofske fakultete in v Arhivu 
Univerze v Ljubljani. Pri dopolnjevanju podatkov so mi bili v veliko pomoč 
nasveti bibliotekarja v knjižnici Oddelka za sociologijo dr. Alojza Cindriča. V 
pripravi gradiva je sodeloval m. r. Miloš Pahor. Vsem se iskreno zahvaljujem 
za pomoč. 

Seznam predavanj na univerzi kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v 
Ljubljani za letni semester .

Catalogus lectionum Universitatis Labacensis, Semestre aestivum 1920. V 
Ljubljani 1920.
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seznam predavanj v letih 1919-1969

Ii. Filozofska fakulteta.
Filozofi ja.
Izred. prof. dr. Karel Ozvald: Vzgojeslovna psihologija, 4 tedenske ure. So-

dobna vprašanja izobrazbe, 1 tedenska ure.
Pedagogični seminar (samo za slušatelje glavnega predavanja), 2 tedenski uri.
Čas in kraj se določi pozneje.
Kot izredno predavanje:
Dr. Franc Weber, priv. doc. zagrebške univerze: Analitična psihologija, 3 

tedenske ure. 
Interpretacija in diskusija o delu “John Locke, An essay concerning human 

understanding” (o človeškem razumu), 2 tedenski uri. Čas in kraj po do-
govoru.

Seznam predavanj za zimski semester /.
Ii. Filozofska fakulteta.
Filozofi ja.
Izred. prof. dr. Karel Ozvald: Vzgojevalna etika, 3 ure: ponedeljek, torek, 

sreda od 11. do 12. ure.
Krivda, kazen in vzgoja (problem zločina s posebnim ozirom na mladino), 2 

uri: petek, sobota od 11. do 12. ure.
Seminarske vaje. John Locke, Th oughts on Education (misli o vzgoji), 2 uri: 

četrtek od 15. do 17. ure.
Kraj predavanj se naznani pozneje.
Izred. prof. dr. Franc Weber: Analitična psihologija (nadaljevanje); dostopno 

tudi za novodošlece, 4 ure: ponedeljek, torek,četrtek, petek od 17. do 18. ure. 
Aksiomatična etika (za slušatelje glavnega predavanja), 3 ure: ponedeljek, sred, 

petek od 16. do 17. ure.
Sodobne fi lozofske struje in njihovi zgodovinski vzniki, 2 uri: sobota od 15. 

do 17. ure. 
Seminarske vaje: i. Kant, Prolegomena, 2 uri: sreda od 17. do 19. ure. 
Kraj se naznani pozneje.

Seznam predavanj za poletni semester  (semestre aestivum 1921).
Dekanat fi lozofske fakultete. 
Dekan: prof. dr. ivan Prijatelj; prodekan: prof. Dr. Rajko Nahtigal.
Filozofi ja.
Izred. prof. dr. Karel Ozvald: Filozofi ja vzgoje (nadaljevanje), 4 ure: ponedeljek, 

torek, sreda, četrtek od 11.-12.; velika dvorana.
Zločin, kazen in vzgoja (nadaljevanje, 1 ura: sobota od 11. do 12.; velika 

dvorana.
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Seminarske vaje. John Locke, “Misli o vzgoji” (nadaljevanje), 2 uri: petek od 
16. do 18.; pedagoški seminar.

Doc.dr. Fran Weber: Analitična psihologija iii (analiza čustev in stremljenj), 
4 ure: ponedeljek, torek,četrtek, petek od 17. do 18.; soba št. 90. 

Logika vesti (za slušatelje glavnega predavanja), 2 uri: sreda, petek od 16. do 
17.; soba št. 77.

Sodobne fi lozofske struje in njihovi zgodovinski vzniki, 2 uri: sobota od 15. 
do 17. ure. 

Seminarske vaje: im. Kant, “Prolegomena” (nadaljevanje), 2 uri: sreda od 17. 
do 19.; fi lozofski seminar. 

Seznam predavanj za zimski semester /.
Catalogus lectionum Universitatis Labacensis, Semestre hibernum1921/22.
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: prof. dr. Artur Gavazzi; prodekan: prof. dr. ivan Prijatelj. 
Filozofi ja.
Izred. prof. dr. Karel Osvald: Mladinoslovje (s posebnim ozirom na potrebe 

pedagoga in jurista); 4 ure: torek, sreda, četrtek, petek od 15. do 16.; velika 
dvorana.

Pedagoški seminar: Dostojevskij, Bratje Karamazovi (analiza globljih in naj-
globljih plasti pa utripov človeške duše); 2 uri: sobota od 15. do 17.; soba 
št. 77. (Samo za slušatelje višjih semestrov.)

Pedagoški seminar: Problem discipline v šoli in v življenju; 2 uri: ponedeljek 
od 15. do 17.; istotam.

Doc. dr. Franc Weber: Spoznavna teorija, 4 ure: ponedeljek, torek, četrtek, 
petek od 17. do 18.; soba št. 77.

Psihološki in normativni problem estetike; 2 uri: sobota od 8. do 10.; istotam.
Filozofski seminar: George Berkeley, Treatise concerning the principles of 

knowledge (o principih človeškega spoznanja); 2 uri: sreda od a7 do 19.; 
fi lozofski seminar.

Seznam predavanj za poletni semester . 
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: prof. dr. Artur Gavazzi; prodekan: prof. Dr. ivan Prijatelj. 
Filozofi ja.
Izred. prof. dr. Karel Osvald: Mladinoslovje (s posebnim ozirom na potrebe 

pedagoga i n jurista); 4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 15. do 16.; 
velika dvorana.
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Pedagoški seminar: Dostojevskij, Bratje Karamazovi (analiza globljih in naj-
globljih plasti pa utripov človeške duše); 2 uri: sobota od 15. do 17.; soba 
št. 77. (Samo za slušatelje višjih semestrov.)

Pedagoški seminar: Problem discipline v šoli in v življenju; 2 uri: sobota od 
15. do 17.; velika dvorana.

Doc. dr. Franc Weber: Spoznavna teorija (nadaljevanje); 4 ure: torek, sreda, 
četrtek, petek od 17. do 18.; soba št. 77.

Psihološki in normativni problem estetike (nadaljevanje); 2 uri: sobota od 8. 
do 10.; istotam.

Filozofski seminar: George Berkeley, Načela človeškega spoznanja (nadalje-
vanje); 2 uri: ponedeljek 17. do 19.; istotam.

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: prof. dr. Franc Kidrič; prodekan: prof. dr. Artur Gavazzi.
Filozofi ja.
doc. dr. Franc Weber: Spoznavna teorija, ii. Analiza kompleksnih spoznavnih 

aktov; 4 ure: torek, sreda, četrtek, petek od 17. do 18.; soba št. 77.
Psihološki temelji jezika; 2 uri: sobota od 8. do 10.; istotam.
Jožef Mislej, i. del (obris njegove fi lozofi je). Collegium publicum; 1 uro: čas 

in kraj dogovorno.
Filozofski seminar: B. Bolzano, Wissenschaftslehre, ii; 2 uri: ponedeljek od 

17. do 19.; soba št. 77. 
Pedagogika.
Red. prof. dr. Karel Osvald: Sociologija dece in mladine (s posebnim ozirom 

na vzgojne probleme); 4 ure, ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 15. do 16. 
ure; velika dvorana

Problemi in konfl ikti modernega življenja (v obliki diskusij, pristopnih sluša-
teljem vseh fakultet); 2 uri: sobota od 15. do 17. ure; istotam. 

Pedagoški seminar: Platonova “Država” (poglavje o temeljnih načelih socialne 
pedagogike); 2 uri: petek od 15. do 17.; soba št. 77. 

Opomba: Prvič so pedagoška predavanja ločena od fi lozofskih.

Seznam predavanj za letni semester . 
Filozofi ja.
Doc. dr. Franc Weber: Spoznavna teorija (konec); 4 ure: torek, sreda, četrtek, 

petek od 17. do 18.; soba št. 77.
Psihološki temelji jezika (nadaljevanje); 2 uri: sobota od 17. do 19.; istotam.
Filozofski seminar: D. Hume “O človeškem razumu”; 2 uri: ponedeljek od 

17. do 19.; istotam. 
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Pedagogika.
Red. prof. dr. Karel Osvald: Sociologija dece in mladine (s posebnim ozirom 

na vzgojne probleme); 4 ure, ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 15. do 16. 
ure; velika dvorana

Nietzsche, “Tako je govoril Zarathustra” (čitanje in komentiranje); 2 uri: 
sobota od 15. do 17. ure; istotam. 

Pedagoški seminar: Platonova “Država” (poglavje o temeljnih načelih socialne 
pedagogike, nadaljevanje); 2 uri: petek od 15. do 17.; soba št. 77. 

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: prof. dr. Jovan Hadži; prodekan: prof. dr. Karel Ozvald.
Filozofi ja.
Izr. prof. dr. Franc Veber: Zgodovina grške fi lozofi je; 3 ure: torek, sreda, 

četrtek od 17. do 18.; soba št. 77.
Problemi moderne predmetne teorije (za slušatelje višjih semestrov); 2 uri: 

sobota od 10. do 12. ure; istotam.
Filozofski seminar: diskusija in interpretacija dela “Meditationes de prima 

philosophia” (René Descartes); 2 uri: ponedeljek od 17. do 19.; istotam.
Opomba: Veber posloveni ime. 
Pedagogika.
red. prof. dr. Karel Osvald: Kulturna pedagogika (s posebnim ozirom na 

zgodovinski razvoj vodilnih idej); 4 ure, ponedeljek, torek, sreda, četrtek 
od 15. do 16. ure; velika dvorana

Pedagoški seminar: Rousseaujev “Emile”; 2 uri: petek od 15. do 17.; soba št. 77. 

Seznam predavanja za letni semester .
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, izr. prof.: Zgodovina grške fi lozofi je (Sokrates, njegovi ne-

posrednji in posrednji učenci ter sledeče fi lozofske šole), 3 ure: sreda, petek 
od 17. do 18.; četrtek od 18. do 19. ure; soba št. 75

Problemi moderne predmetne teorije (nadaljevanje); 2 uri: sobota od 17. do 
19. ure; istotam.

Seminar: Kritičen pretres dela P. F. Linke: “Grundfragen der Wahrnehmun-
slehre. Untersuchungen über die Bedeutung der Gegenstandstheorie und 
Phänomenologie für die experimentelle Psychologie”; 2 uri: ponedeljek od 
17. do 19. ure; istotam.

Pedagogika.
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Dr. Karol Osvald; red. prof.: Kulturna pedagogika (nadaljevanje); 2 uri: 
ponedeljek, torek od 15. do 16. ure; velika dvorana. 

Rusko kulturno območje in pedagogika (Dostojevski, Tolstoj); 2 uri: sreda, 
četrtek od 15. do 16. ure; istotam.

Seminar: Rousseaujev “Emile”, 2 uri: petek od 15. do 17. ure; soba št. 77. 

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: prof. dr. Ljudomil Hauptmann; prodekan: prof. dr. Jovan Hadži.
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, izr. prof.: Analitična in razvojna psihologija; 4 ure: torek, 

sreda, četrtek, petek od 17. do 18. ure; soba št. 77.
Zgodovina fi lozofi je (nadaljevanje); 2 uri: sobota od 17. do 19. ure; istotam.
Seminar: Leibniz, “Nouveaux Essais sur l'entendement humain”; 2 uri: po-

nedeljek od 17. do 19. ure; istotam. 
Pedagogika.
dr. Karel Osvald, red. prof.: Uvod v pedagoško mišljenje; 4 ure, ponedeljek, 

torek, sreda, četrtek od 15. do 16. ure; velika dvorana
Seminar: razmejitev pedagoške teorije in prakse”; 2 uri: petek od 15. do 17. 

ure; soba št. 77. 

Seznam predavanj za letni semester . 
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, izr. prof.: Analitična in razvojna psihologija (nadaljevanje); 

4 ure: torek, sreda, četrtek, petek od 17. do 18. ure; soba št. 77.
Zgodovina fi lozofi je (nadaljevanje); 2 uri: sobota od 17. do 19. ure; istotam.
Seminar: Leibniz, “Nouveaux Essais sur l'entendement humain”; 2 uri: po-

nedeljek od 17. do 19. ure; istotam. 
Pedagogika.
dr. Karol Osvald, red. prof.: Uvod v pedagoško mišljenje (nadaljevanje); 4 ure, 

ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 15. do 16. ure; velika dvorana.
Seminar: razmejitev pedagoške teorije in prakse”; 2 uri: petek od 15. do 17. 

ure; soba št. 77. 

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: prof. dr. Nikola Radojčić; prodekan: prof. dr. Ljudomil Hauptmann.
Filozofi ja.
dr. Franc Veber, izr. prof.: Psihologija (nadaljevanje: analiza in razovj mišljenja); 

4 ure: torek, sreda, četrtek, petek od 17. do 18. ure; soba št. 77.
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Zgodovina fi lozofi je (nadaljevanje: vrhunec in konec starogrške fi lozofi je); 2 
uri: sobota točno od 1/217. do 18. ure; istotam.

Seminar: kritičen pretres znanstvene zapuščine † Klementa Juga; 2 uri: po-
nedeljek točno od 17. do 1/219. ure; istotam. 

Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Psihologija mladine; 4 ure, ponedeljek, torek, 

sreda, četrtek od 15. do 16. ure; velika dvorana
Seminar: vzgoja volje; 2 uri: petek od 15. do 17. ure; soba št. 77. 

Seznam predavanj za letni semester . 
Filozofi ja.
dr. Franc Veber, izr. prof.: Psihologija (nadaljevanje: analiza in razvoj mišljenja) 

; 4 ure: torek, sreda, četrtek, petek od 17. do 18. ure; soba št. 77.
Zgodovina grške fi lozofi je (konec); 2 uri: sobota točno od 17. do 18. ure; istotam.
Seminar: a) † dr. Klement Jug:O duševni kavzaliteti (disertacija), b) dr. E. 

Schwarz, Beiträge zur intellektuellen Phantasie, 1925, c) E. Mally, Grundge-
setze des Sollens, 1926; 2 uri: ponedeljek točno od 17. do 19. ure; istotam. 

Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Psihologija mladine (nadaljevanje); 4 ure, pone-

deljek, torek, sreda, četrtek od 15. do 16. ure; velika dvorana
Seminar: vzgoja volje (nadaljevanje); 2 uri: petek od 15. do 17. ure; soba št. 77. 

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: prof. dr. France Ramovš; prodekan: prof. dr. Nikola Radojčić.
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, izr. prof.: Razvojna psihologija ii. (statika in dinamika nago-

nov) ; 4 ure: ponedeljek, torek, četrtek, petek od 17. do 18. ure; soba št. 77.
Zgodovina fi lozofi je (srednji vek); 2 uri: sobota od 10. do 12. ure; balkonska 

dvorana.
Seminar: kritičen pretres novejših jugoslovanskih fi lozofskih del (Bazala, 

Dvorniković, Nedeljković, Petronijević, Vuk-Pavlović in dr.); sreda od 17. 
do 19. ure; soba št. 77. 

Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: idejni temelji šolstva; 4 ure: ponedeljek, torek, 

sreda, četrtek od 15. do 16. ure; velika dvorana
Seminar: psihoanaliza; 2 uri: petek od 15. do 17. ure; soba št. 77. 
Opomba: prva omemba psihoanalize v seznamu predavanj.
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Seznam predavanj za letni semester . 
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, izr. prof.: Razvojna psihologija ii. (statika in dinamika na-

gonov; nadaljevanje) ; 4 ure: torek, sreda, četrtek, petek od 17. do 18. ure; 
soba št. 77.

Zgodovina fi lozofi je (srednji vek; nadaljevanje); 2 uri: četrtek od 10. do 12. 
ure; balkonska dvorana.

Seminar: kritičen pretres novejših jugoslovanskih fi lozofskih del (Bazala, 
Dvorniković, Nedeljković, Petronijević, A. Ušeničnik, Vuk-Pavlović in dr.; 
nadaljevanje); 2 uri: ponedeljek od 17. do 19. ure; soba št. 77. 

Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Reformne smeri v sodobnem vzgojstvu; 4 ure: 

ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 15. do 16. ure; velika dvorana
Seminar: psihoanaliza (nadaljevanje); 2 uri: petek od 15. do 17. ure; soba št. 77. 

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: prof. dr. Karol Ozvald; prodekan: prof. dr. France Ramovš.
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, izr. prof.: Sociologija* (psihološki in normativni temelji 

človeške družbe); 4 ure: torek, sreda, četrtek, petek od 17. do 18. ure; soba 
št. 77. (Za fi lozofe in juriste.)

Zgodovina fi lozofi je (nadaljevanje: Janezov evangelij, Pavel, apostolski očetje, 
gnostiki); 2 uri: sobota od 10. do 12. ure; istotam.

Seminar: Aristoteles, Nikomahova etika; 2 uri: ponedeljek od 17. do 19. ure; 
istotam. 

*Prva omemba sociologije v seznamu predavanj.
Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: individualna psihologija (spoznavanje in razu-

mevanje človeka); 4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 15. do 16. ure; 
velika dvorana

Seminar: nadarjenost in študij; 2 uri: petek od 15. do 17. ure; soba št. 77. 

Seznam predavanj za letni semester .
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, izr. prof.: Sociologija (psihološki in normativni temelji člo-

veške družbe, nadaljevanje); 4 ure: torek, sreda od 17. do 18., četrtek od 
16. do 18. ure; soba št. 77. (Za fi lozofe in juriste.)

Zgodovina fi lozofi je (nadaljevanje); 2 uri: petek od 10. do 12. ure; istotam.
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Seminar: Aristoteles, Nikomahova etika (nadaljevanje); 2 uri: ponedeljek od 
17. do 19. ure; istotam. 

Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: individualna psihologija (spoznavanje in razu-

mevanje človeka, nadaljevanje); 4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 
15. do 16. ure; balkonska dvorana.

Seminar: nadarjenost in študij; 2 uri: petek od 15. do 17. ure; istotam. 

Seznam predavanj za zimski semester -. 
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: volitev bo v oktobru; prodekan: prof. dr. Karol Ozvald.
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, izr. prof.: Spoznavna teorija i. (psihološke in normativne 

osnove izkustvenega spoznavanja); 4 ure: torek, sreda, četrtek, petek od 
17. do 18. ure; soba št. 77. 

Zgodovina fi lozofi je (začetna in visoka sholastika); 2 uri: sobota od 10. do 
12. ure; istotam.

Znanstveni elementi hagiologije (nauk o religiji); 2 uri: čas dogovorno; istotam. 
(Collegium publicum.)

Seminar: interpretacija izbranih fi lozofskih tekstov in referati; 2 uri: ponedeljek 
od 17. do 19. ure; istotam. 

Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Duh in naloge učiteljskega poklica (zlasti za 

orijentacijo začetnikov); 4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 15. do 
16. ure; balkonska dvorana.

Seminar: pojavi pedagoškega modernizma; 2 uri: petek od 15. do 17. ure; 
istotam. 

Seznam predavanj za letni semester .
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: prof. dr. Aleksander Stojićević; prodekan: prof. dr. Karol Ozvald.
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, izr. prof.: Spoznavna teorija (nadaljevanje); 4 ure: ponedeljek, 

torek, sreda, četrtek, petek od 17. do 18. ure; soba št. 77. 
Zgodovina fi lozofi je (nadaljevanje: srednjeveški problem univerzalij); 2 uri: 

sobota od 10. do 12. ure; istotam.
Znanstveni elementi hagiologije (nauk o religiji, nadaljevanje); 1 uro:petek od 

10. do 11. ure; balkonska dvorana. (Collegium publicum.)
Seminar: interpretacija izbranih fi lozofskih tekstov in referati; 2 uri: petek od 

17. do 19. ure; soba št. 77. 
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Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Smernice za pripravo na učiteljski poklic; 4 ure: 

ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 15. do 16. ure; balkonska dvorana.
Seminar: nadaljevanje iz zimskega semestra; 2 uri: petek od 15. do 17. ure; 

istotam. 

Seznam predavanj1 za zimski semester /.
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: prof. dr. Cankar izidor; prodekan: prof. dr. Aleksander Stojićević.
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, izr. prof.: Spoznavna teorija ii. (psihološka in normativna 

analiza posameznih spoznavnih aktov); 4 ure: ponedeljek, torek, sreda, 
četrtek od 17. do 18. ure; soba št. 77. 

Izbrana poglavja iz psihološke in normativne estetike; 2 uri: četrtek od 1d0. 
do 12. ure; balkonska dvorana.

Zgodovina fi lozofi je (Albert Veliki, Tomaž Akvinčan, Duns Skot); 2 uri: 
sobota od 10. do 12. ure; soba št. 77.

Seminar: H. Pichler, Die Logik der Seele, 1927; 2 uri: petek od 17. do 19. 
ure; istotam. 

Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Pedagoška antropologija; 3 ure: torek, sreda, 

četrtek od 15. do 16. ure; balkonska dvorana.
Teoretsko-pedagoški seminar: duhovni obraz naše dobe; 2 uri: petek od 15. 

do 17. ure; istotam. 
Praktično-pedagoški (obči) seminar, v zvezi s predavanjem o pedagoški an-

tropologiji; 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; istotam. 

Seznam predavanj za letni semester .
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, izr. prof.: Spoznavna teorija (nadaljevanje: posebna teorija 

“zaznave” kot načelnega fundamenta vsega izkustvenega in neizkustvenega 
spoznavanja); 4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; 
soba št. 77. 

Zgodovina fi lozofi je (nadaljevanje: Tomaž Akvinčan, Duns Skot); 2 uri: sobota 
od 10. do 12. ure; istotam. 

Splošna in posebna teorija stila, 2 uri; sobota od 17. do 19. ure; istotam.
Seminar (nadaljevanje: H. Pichler, Die Logik der Seele); 2 uri: petek od 17. 

do 19. ure; istotam. 

1Catalogus lectionum Universitatis Akexandrinae; na univerzi kralja Aleksandra i.
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Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Sociološka stran šolskega življenja; 3 ure: torek, 

sreda, četrtek od 15. do 16. ure; balkonska dvorana.
Teoretsko-pedagoški seminar: duhovni obraz naše dobe (nadaljevanje); 2 uri: 

petek od 15. do 17. ure; istotam. 
Praktično-pedagoški (obči) seminar, v zvezi s predavanjem o sociološki strani 

šolskega življenja; 3 ure: čas in kraj dogovorno. (Vodi dr. Gogala Stanislav.)

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.2: Etika (predmetna, psihološka in subjektološka 

analiza vesti); 4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; 
soba št. 77. 

Podstatnost in pripadnost (uvod v teorijo realnosti); 2 uri: sobota od 10. do 
12. ure; soba št 77.

Zgodovina fi lozofi je (nadaljevanje); 2 uri: sobota od 17. do 19. ure; istotam. 
Splošna in posebna teorija stila, 2 uri; sobota od 17. do 19. ure; istotam.
Seminar: Fr. Brentano, Vom Dasein Gottes (Felix Meiner, Leipzig 1930); 2 

uri: petek od 17. do 19. ure; istotam. 
Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Oblikovanje človeka (sistematska razgrnitev 

tozadaevne problematike); 3 ure: torek, sreda, četrtek od 15. do 16. ure; 
balkonska dvorana.

Teoretsko-pedagoški seminar: problem avtoritete; 2 uri: petek od 15. do 17. 
ure; istotam. 

Praktično-pedagoški (obči) seminar; 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; 
istotam. (S sodelovanjem dr. Gogale Stanislava.)

Seznam predavanj za poletni semester . 
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: prof. dr. Kelemina Jakob; prodekan: prof. dr. Cankar izidor.
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof. : Etika (predmetna, psihološka in subjektološka 

analiza vesti); 4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; 
soba št. 77. 

Podstatnost in pripadnost (uvod v teorijo realnosti); 2 uri: sobota od 10. do 
12. ure; soba št 77.

Zgodovina fi lozofi je (nadaljevanje); 2 uri: sobota od 17. do 19. ure; istotam. 

2Veber postane redni profesor.
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Splošna in posebna teorija stila, 2 uri; sobota od 17. do 19. ure; istotam.
Seminar: Fr. Brentano, Vom Dasein Gottes (Felix Meiner, Leipzig 1930); 2 

uri: petek od 17. do 19. ure; istotam. 
Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Oblikovanje človeka (nadaljevanje); 3 ure: torek, 

sreda, četrtek od 15. do 16. ure; balkonska dvorana.
Teoretsko-pedagoški seminar: današnja doba s pedagoških vidikov; 2 uri: 

petek od 15. do 17. ure; istotam. 
Praktično-pedagoški (obči) seminar; 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; 

istotam. (S sodelovanjem dr. Gogale Stanislava.)

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: prof. dr. Veber Franc; prodekan: prof. dr. Kelemina Jakob.
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof. : Psihološki, normativni, socialni in metafi zični 

temelji vesti (nadaljevanje in konec; dostopno tudi novim slušateljem); 4 
ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; soba št. 77. 

Izkustvene in analitične osnove Cartesijevega fi lozofskega sistema; 2 uri: 
sobota od 10. do 12. ure; istotam.

Seminar: kritičen pretres Hartmannove in Schelerjeve etike; 2 uri: petek od 
17. do 19. ure; istotam. 

Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Zgodovina pedagoške kulture; 3 ure: torek, 

sreda, četrtek od 15. do 16. ure; balkonska dvorana.
Teoretsko-pedagoški seminar: problemi pacifi stične vzgoje; 2 uri: petek od 

15. do 17. ure; istotam. 
Praktično-pedagoški (obči) seminar; 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; 

istotam. (S sodelovanjem dr. Gogale Stanislava, prof. državnega učiteljišča 
v Ljubljani.)

Seznam predavanj za poletni semester . 
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof. : Psihološki, normativni, socialni in metafi zični 

temelji vesti (nadaljevanje in konec); 4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek 
od 17. do 18. ure; soba št. 77. 

Izkustvene in analitične osnove Kartezijevega fi lozofskega sistema (nadalje-
vanje); 1 ura: sobota od 10. do 11. ure; istotam.

Vaje in poizkusnega dušeslovja; 1 uro:čas in kraj dogovorno.
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Seminar: kritičen pretres Hartmannove in Schelerjeve etike (nadaljevanje); 2 
uri: petek od 17. do 19. ure; soba št. 77. 

Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Zgodovina pedagoške kulture; 3 ure: torek, 

sreda, četrtek od 15. do 16. ure; soba št. 90.
Teoretsko-pedagoški seminar: “Pädagogische Provinz” (ob stoletnici Goethejeve 

smrti); 2 uri: petek od 15. do 17. ure; balkonska dvorana. 
Praktično-pedagoški (obči) seminar; 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; 

istotam. (S sodelovanjem dr. Gogale Stanislava, prof. državnega učiteljišča 
v Ljubljani.)

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: prof. dr. Prijatelj ivan; prodekan: prof. dr. Veber Franc.
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof. : Psihologija, analitična in razvojna; 4 ure: pone-

deljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; soba št. 77. 
Vaje iz eksperimentalne psihologije; 3 ure:čas dogovorno; predavalnica fi zi-

kalnega instituta.
Kantova psihologija in spoznavna teorija; 2 uri: sobota od 10. do 12. ure; soba 

št. 77.Seminar: izbrana poglavja iz Kantovih del (v zvezi s predavanjem o 
Kantovi psihologiji in spoznavni teoriji); 2 uri: petek od 17. do 19. ure; 
soba št. 77. 

Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Zgodovina pedagoške kulture (novi vek); 3 ure: 

torek, sreda, četrtek od 15. do 16. ure; soba št. 90.
Teoretsko-pedagoški seminar: problem izobrazbe; 2 uri: petek od 15. do 17. 

ure; balkonska dvorana. 
Praktično-pedagoški (obči) seminar; 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; 

istotam. (S sodelovanjem dr. Gogale Stanislava, prof. državnega učiteljišča 
v Ljubljani.)

Seznam predavanj za poletni semester .
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Psihologija, analitična in razvojna (nadaljevanje); 

4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; soba št. 77. 
Vaje iz eksperimentalne psihologije (nadaljevanje); 3 ure:čas dogovorno; pre-

davalnica fi zikalnega instituta.
Kantova psihologija in spoznavna teorija (nadaljevanje); 2 uri: sobota od 10. 

do 12. ure; soba št. 77.
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Seminar: izbrana poglavja iz Kantovih del (v zvezi s predavanjem o Kantovi 
psihologiji in spoznavni teoriji, nadaljevanje); 2 uri: petek od 17. do 19. 
ure; soba št. 77. 

Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Zgodovina pedagoške kulture (novi vek, nada-

ljevanje); 3 ure: torek, sreda, četrtek od 15. do 16. ure; soba št. 90.
Teoretsko-pedagoški seminar: vzgoja ženske za vzgojevalko; 2 uri: petek od 

15. do 17. ure; balkonska dvorana. (Samo za slušatelje od iii. semestra dalje.)
Praktično-pedagoški (obči) seminar; 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; 

istotam. (S sodelovanjem dr. Gogale Stanislava, prof. državnega učiteljišča 
v Ljubljani.)

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: prof. dr. Oštir Karol; prodekan: prof. dr. Prijatelj ivan.
Filozofi ja.
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja3: Spoznavno-teoretične osnove R. Lullovega 

fi lozofskega sistema; 2 uri: čas in kraj dogovorno.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Psihologija; 4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek 

od 17. do 18. ure; soba št. 77. 
Osnove logike; 2 uri: sobota od 10. do 12. ure; soba št. 77.
Seminar: Spinozova etika; 2 uri: petek od 17. do 19. ure; istotam. 
Pedagogika.
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Pedagoška psihologija; 2 uri: torek, sreda 

od 16. do 17. ure; balkonska dvorana.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Znanstvena pedagogika in življenje; 3 ure: torek, 

sreda, četrtek od 15. do 16. ure; istotam.
Teoretsko-pedagoški seminar: Rousseau, Emile; 2 uri: petek od 15. do 17. 

ure; istotam.

Praktično-pedagoški (obči) seminar; 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; 
istotam. (S sodelovanjem priv. docenta dr. Gogale.)

Seznam predavanj za poletni semester .
Filozofi ja.
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja: Spoznavno-teoretične osnove R. Lullove-

ga fi lozofskega sistema (nadaljevanje); 2 uri: ponedeljek od 11. do 13. ure; 
soba št. 77.

3Prvič nastopi Alma Sodnikova. 
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Dr. Franc Veber, red. prof.: Psihologija (nadaljevanje); 4 ure: ponedeljek, torek, 
sreda, četrtek od 17. do 18. ure; soba št. 77. 

Osnove logike (nadaljevanje); 2 uri: sobota od 10. do 12. ure; istotam.
Seminar: Spinozova etika; 2 uri: petek od 17. do 19. ure; istotam. 
Pedagogika.
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Pedagoška psihologija (nadaljevanje); 2 

uri: torek, sreda od 16. do 17. ure; balkonska dvorana.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Znanstvena pedagogika in življenje (nadaljeva-

nje); 3 ure: torek, sreda, četrtek od 15. do 16. ure; istotam.
Teoretsko-pedagoški seminar: Rousseau, Emile; 2 uri: petek od 15. do 17. 

ure; istotam.
Praktično-pedagoški (obči) seminar; 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; 

istotam. (S sodelovanjem priv. docenta dr. Gogale.)

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: prof. dr. Rajko Nahtigal; prodekan: prof. dr. Oštir Karol.
Filozofi ja.
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja: Kartezij in njegov krog; 2 uri: ponedeljek 

od 11. do 13. ure; soba št. 77.
Filozofi ja Jožefa Misleja; 1 ura: sobota od 11. do 12. ure; istotam.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Spoznavna teorija; 4 ure: ponedeljek, torek, sreda, 

četrtek od 17. do 18. ure; istotam. 
Elementarna psihologija zadružnega gospodarstva (collegium publicum); 1 

uro: čas in kraj dogovorno.
Seminar: pregled in pretres novejše fi lozofske literature; 2 uri: petek od 17. 

do 19. ure; soba št. 77. 
Pedagogika.
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Pomen karakterologije za pedagogiko; 2 

uri: torek od 16. do 17. ure v balkonski dvorani, sreda od 18. do 19. ure v 
zbornici.

Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Mladinoslovje; 3 ure: torek, sreda, četrtek od 
15. do 16. ure; soba št. 90.

Teoretsko-pedagoški seminar: otrok in mladostnik v našem leposlovju; 2 uri: 
petek od 15. do 17. ure; balkonska dvorana.

Praktično-pedagoški seminar; 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; (S sodelo-
vanjem priv. Docenta dr. Gogale.)
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Seznam predavanj za poletni semester . 
Filozofi ja.
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja: Kartezij in njegov krog (nadaljevanje); 2 

uri: ponedeljek od 11. do 13. ure; soba št. 77.
Filozofi ja Jožefa Misleja (nadaljevanje); 1 uro; sobota od 11. do 12. ure; istotam.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Spoznavna teorija (nadaljevanje); 4 ure: ponedeljek, 

torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; istotam. 
Elementarna psihologija zadružnega gospodarstva (collegium publicum, 

nadaljevanje); 1 uro: istotam.
Seminar: pregled in pretres novejše fi lozofske književnosti; 2 uri: petek od 

17. do 19. ure; istotam. 
Pedagogika.
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Pedagoška karakterologija; 2 uri: torek od 

d16. do 17. ure v balkonski dvorani, sreda od 16. do 17. ure v sobi št. 90.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Mladinoslovje (nadaljevanje); 3 ure: torek, sreda, 

četrtek od 15. do 16. ure; soba št. 90.
Teoretsko-pedagoški seminar: otrok in mladostnik v našem leposlovju; 2 uri: 

petek od 15. do 17. ure; soba št. 90.
Praktično-pedagoški seminar; 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; istotam (S 

sodelovanjem priv. Docenta dr. Gogale.)

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: prof. dr. Milko Kos; prodekan: prof. dr. Nahtigal Rajko.
Filozofi ja.
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja: Spinoza; 2 uri: ponedeljek od 11. do 13. 

ure; soba št. 77.
Matija Hval (Quall), Commentarius in parvuli philosophiae naturalis textum, 

Hagenau 1513; 1 uro: sobota od 11. do 12. ure; istotam.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Psihologija; 4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek 

od 17. do 18. ure; istotam. 
Filozofi čna antropologija; 2 uri: sobota od 9. do 11. ure; istotam.
Seminar: psihologija Maksa Schelerja; 2 uri: petek od 17. do 19. ure; istotam. 
Pedagogika.
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Pedagogika “celega človeka”; 2 uri: torek 

od 16. do 17. ure v balkonski dvorani, sreda od 16. do 17. ure v sobi št. 90.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Socialna pedagogika; 3 ure: torek, sreda, četrtek 

od 15. do 16. ure; soba št. 90.
Teoretsko-pedagoški seminar: duševna ortopedija; 2 uri: petek od 15. do 17. 

ure; balkonska dvorana.
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Praktično-pedagoški seminar; 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; istotam (S 
sodelovanjem priv. doc. dr. Gogale.)

Seznam predavanj za poletni semester . 
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Psihologija (nadaljevanje); 4 ure: ponedeljek, torek, 

sreda, četrtek od 17. do 18. ure; soba št. 77. 
Filozofi čna antropologija (nadaljevanje); 2 uri: sobota od 9. do 11. ure; bal-

konska dvorana.
Seminar: psihologija Maksa Schelerja; 2 uri: petek od 17. do 19. ure; soba št. 77. 
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja: Spinoza (nadaljevanje); 2 uri: ponedeljek 

od 11. do 13. ure; istotam.
Matija Hvale (Qualle), Commentarius in parvuli philosophiae naturalis textum, 

Hagenau 1513 (nadaljevanje); 1 uro: sobota od 11. do 12. ure; istotam.
Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Pedagoška sociologija; 3 ure: torek, sreda, četrtek 

od 15. do 16. ure; soba št. 90.
Teoretsko-pedagoški seminar: duševna ortopedija; 2 uri: petek od 15. do 17. 

ure; balkonska dvorana.
Praktično-pedagoški seminar; 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; istotam. 
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Pedagogika “celega človeka” (sistem); 2 

uri: torek od 16. do 17. ure v balkonski dvorani, sreda od 16. do 17. ure v 
sobi št. 90.

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete; 
Dekan: prof. dr. Kidrič Franc; prodekan: prof. dr. Milko Kos.
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Etika i, psihološki elementi individualne in socialne 

etike; 4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; soba št. 77. 
Oris in analiza Aristotelove etike; 1 uro: sobota od 10. do 11. ure; istotam.
Seminar: Aristoteles “O duši”; 2 uri: petek od 17. do 19. ure; istotam. (Na 

razpolago bo tudi slovenski prevod.)4 
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja: Leibniz (spoznavna teorija); 2 uri: pone-

deljek od 11. do 13. ure; istotam.
Filozofi ja F. S. Karpéta (1747-1806); 1 uro: sobota od 11. do 12. ure; istotam.

4Najbrž gre za Doklerjev prevod, ki se nahaja v Vebrovi zapuščini. Prim. o tem V. Kalan, Nepričakovana najdba 
(hérmaion) Aristotela v Vebrovi zapuščini : grecist Dokler in fi lozof Veber. Keria (Ljubl.), 2001, letn. 3, št. 1, 
str. 133-136. 
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Uvod v fi lozofsko znanstveno mišljenje; 1 uro: torek od 16. do 17. ure; istotam.
Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Zgodovina pedagoških prizadevanj; 3 ure: torek, 

sreda, četrtek od 15. do 16. ure; soba št. 90.
Teoretsko-pedagoški seminar: pedagoška psihotehnika: 2 uri: petek od 15. 

do 17. ure; balkonska dvorana.
Praktično-pedagoški seminar: “stara” in “nova” pedagogika; 2 uri: ponedeljek 

od 15. do 17. ure; istotam. 
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Viktor Bežek v slovenski pedagogiki; 2 

uri: torek od 16. do 17. ure v balkonski dvorani, sreda od 16. do 17. ure v 
sobi št. 90.

Seznam predavanj za poletni semester . 
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Etika i (psihološki elementi individualne in socialne 

etike); 4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; soba št. 77. 
Meinongova etika; 1 uro: sobota od 10. do 11. ure; istotam.
Seminar: Kartezijeva Razprava o metodi; 2 uri: petek od 17. do 19. ure; istotam. 
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja: Leibniz (spoznavnoteoretične in metafi zične 

osnove sistema); 2 uri: ponedeljek od 11. do 13. ure; istotam.
Filozofi ja F. S. Karpéta (nadaljevanje); 1 uro: sobota od 11. do 12. ure; istotam.
Uvod v fi lozofsko znanstveno mišljenje (nadaljevanje); 1 uro: torek od 16. do 

17. ure; istotam.
Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Zgodovina pedagoških prizadevanj (nadaljevanje); 

3 ure: torek, sreda, četrtek od 15. do 16. ure; soba št. 90.
Teoretsko-pedagoški seminar: starogrška sociologija5; 2 uri: petek od 15. do 

17. ure; balkonska dvorana.
Praktično-pedagoški seminar: “Stara” in “nova” pedagogika; 2 uri: ponedeljek 

od 15. do 17. ure; istotam. 
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Viktor Bežek kot metodik; 2 uri: torek 

od 16. do 17. ure v balkonski dvorani, sreda od 16. do 17. ure v sobi št. 90.

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete. Dekan:prof. dr. Kelemina Jakob; prodekan: 

prof. dr. Kidrič Franc.

5Ali ni to o Platonu?
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Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Spoznavna teorija i (psihološki del); 4 ure: pone-

deljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; soba št. 77. 
Filozofske osnove sociologije6; 1 uro: sobota od 10. do 11. ure; istotam.
Seminar: Fr. Brentano; referati in diskusije; 2 uri: petek od 17. do 19. ure; 

istotam.
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja: Angleški empirizem (spoznavna eorija 

Bacona in Hobbesa); 2 uri: ponedeljek od 11. do 13. ure; soba št. 77.
Izbrana poglavja iz zgodovine fi lozofi je pri Slovencih (teksti xvii. in xviii. 

stol.); 1 uro: sobota od 11. do 12. ure; istotam.
Dr. Šerko Alfred, hon. Predavatelj (red. prof. medicinske fakultete): Splošna 

psihopatologija za fi lozofe7; 2 uri: sreda točno ob 15,30 do 17. ure; Poljanski 
nasip 52.

Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Cilji in pota znanstvene pedagogike; 3 ure: torek, 

sreda, četrtek od 15. do 16. ure; soba št. 90.
Teoretsko-pedagoški seminar: kulturna kriza naše dobe; 2 uri: petek od 15. 

do 17. ure; balkonska dvorana.
Praktično-pedagoški seminar: vzgajanje aktivnosti; 2 uri: ponedeljek od 15. 

do 17. ure; istotam. 
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Srednješolska metodika; 2 uri: torek od 

16. do 17. ure v balkonski dvorani, sreda od 16. do 17. ure v sobi št. 90.
J. Bezjak – slovenski šolnik; 1 uro: čas in kraj dogovorno. 
Vaje iz praktične pedagogike; 4 ure: čas in kraj dogovorno.

Seznam predavanj za poletni semester . 
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Spoznavna teorija i (psihološki del, nadaljevanje); 

4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; soba št. 77. 
Filozofske osnove sociologije(nadaljevanje); 1 uro: sobota od 10. do 11. ure; 

istotam.
Seminar: Fr. Brentano (nadaljevanje); 2 uri: petek od 17. do 19. ure; istotam.
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja: Angleški empirizem (spoznavna teorija 

Bacona in Hobbesa, nadaljevanje); 2 uri: ponedeljek od 11. do 13. ure; 
soba št. 77.

Skotizem pri Slovencih (rokopisi xviii. stol.); 1 uro: sobota od 10. do 11. ure; 
istotam.

6Vpeljava sociološke tematike na oddelek za fi lozofi jo
7Uvedba psihoanalize na oddelek za fi lozofi jo.
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Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Cilji in pota znanstvene pedagogike; 3 ure: torek, 

sreda, četrtek od 15. do 16. ure; soba št. 90.
Teoretsko-pedagoški seminar: kulturna kriza naše dobe; 2 uri: petek od 15. 

do 17. ure; balkonska dvorana.
Praktično-pedagoški seminar: vzgajanje aktivnosti; 2 uri: ponedeljek od 15. 

do 17. ure; istotam. 
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Srednješolska metodika (nadaljevanje); 1 

uro: torek od 16. do 17. ure; balkonska dvorana
J. Bezjak – slovenski šolnik; 1 uro: , sreda od 16. do 17. ure v sobi št. 90. 
Vaje iz praktične pedagogike; 2 ure: čas in kraj dogovorno.

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete. Dekan: prof. dr. Kidrič Franc; prodekan: prof. 

dr. Kelemina Jakob; 
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Teorija stvarnosti; 4 ure: ponedeljek, torek, sreda, 

četrtek od 17. do 18. ure; soba št. 77. 
Uvod v psihologijo “prava”; 2 uri: sobota od 10. do 12. ure; istotam.
Seminar: E. Mally, Erlebnis und Wirklichkeit; 2 uri: petek od 17. do 19. ure; 

istotam.
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja: Angleški empirizem (spoznavna teorija 

Lockea); 2 uri: ponedeljek od 11. do 13. ure; soba št. 77.
Izbrana poglavja iz zgodovine fi lozofi je pri Slovencih (teksti xvii. in xviii. 

stol.); 1 uro: sobota od 11. do 12. ure; istotam.
Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Pedagoška antropologija; 3 ure: torek, sreda, 

četrtek od 15. do 16. ure; balkonska dvorana.
Teoretsko-pedagoški seminar: psihologija “testov”; 2 uri: petek od 15. do 17. 

ure; istotam.
Praktično-pedagoški seminar: didaktična tehnologija; 2 uri: ponedeljek od 

15. do 17. ure; istotam. 
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Didaktika predmetov na srednji šoli; 1 

uro: torek od 16. do 17. ure; balkonska dvorana. 
Začetki slovenskega vzgojeslovja; 1 uro; sreda od 16. do 17. ure; istotam. 
Vaje iz praktične pedagogike; 2 ure: čas in kraj dogovorno.
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Seznam predavanj za poletni semester . 
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Teorija stvarnosti (nadaljevanje); 4 ure: ponedeljek, 

torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; soba št. 77. 
Uvod v psihologijo “prava” (nadaljevanje); 2 uri: sobota od 10. do 12. ure; 

istotam.
Seminar: E. Mally, Erlebnis und Wirklichkeit (nadaljevanje); 2 uri: petek od 

17. do 19. ure; istotam.
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja: Angleški empirizem (spoznavna teorija 

Lockea); 2 uri: ponedeljek od 11. do 13. ure; soba št. 77.
Skotizem pri Slovencih (rokopisi xviii. stol.); 1 uro: sobota od 11. do 12. ure; 

istotam.
Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Pedagoška antropologija (nadaljevanje); 3 ure: 

torek, sreda, četrtek od 15. do 16. ure; balkonska dvorana.
Teoretsko-pedagoški seminar: psihologija “testov”; 2 uri: petek od 15. do 17. 

ure; istotam.
Praktično-pedagoški seminar: didaktična tehnologija; 2 uri: ponedeljek od 

15. do 17. ure; istotam. 
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Didaktika srednješolskih predmetov (na-

daljevanje); 1 uro: torek od 16. do 17. ure; balkonska dvorana. 
Začetki slovenskega vzgojeslovja (nadaljevanje); 1 uro; sreda od 16. do 17. 

ure; istotam. 
Vaje iz praktične pedagogike (v zvezi s hospitacijami); 2 uri: čas in kraj do-

govorno.

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete. Dekan: prof. dr. Hadži Jovan; prodekan: prof. 

dr. Kidrič Franc 
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Psihologija i (deskriptivni del); 4 ure: ponedeljek, 

torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; soba št. 77. 
Estetska vprašanja; 2 uri: sobota od 8. do 10. ure; istotam.
Seminar: izbrano psihološko berilo in referati; 2 uri: petek od 17. do 19. ure; 

istotam.
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja: Berkeley in Hume; 2 uri: ponedeljek od 

11. do 13. ure; soba št. 77.
Leibnizov vpliv na naše fi lozofske tekste xviii. in xix. stol.; 1 uro: sobota od 

10. do 11. ure; istotam.



223

seznam predavanj v letih 1919-1969

Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Kulturoslovna pedagogika; 3 ure: torek, sreda, 

četrtek od 15. do 16. ure; balkonska dvorana.
Teoretsko-pedagoški seminar: antropološki problemi; 2 uri: petek od 15. do 

17. ure; istotam.
Praktično-pedagoški seminar: “delovna” in “doživljajoča” šola; 2 uri: pone-

deljek od 15. do 17. ure; istotam. 
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: O današnjem srednješolstvu; 1 uro: torek 

od 16. do 17. ure; balkonska dvorana. 
Didaktika srednješolskih predmetov; 1 uro; sreda od 16. do 17. ure; istotam. 
Vaje iz praktične pedagogike v zvezi s hospitacijami na srednjih šolah; 2 uri: 

čas in kraj dogovorno.

Seznam predavanj za poletni semester /. 
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Psihologija i (deskriptivni del, nadaljevanje); 4 ure: 

ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; soba št. 77. 
Estetska vprašanja (nadaljevanje); 1 ura: sobota od 10. do 11. ure; istotam.
Seminar: izbrano psihološko berilo in referati; 2 uri: petek od 17. do 19. ure; 

istotam.
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja: D. Hume (psihološke in spoznavnoteoretične 

osnove njegovega sistema); 2 uri: ponedeljek od 11. do 13. ure; soba št. 77.
Sledovi Leibnizove in Boškovićeve miselnosti v naših fi lozofskih tekstih xviii. 

in xix. stol.; 1 uro: sobota od 10. do 11. ure; istotam.
Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Socialna pedagogika; 3 ure: torek, sreda, četrtek 

od 15. do 16. ure; balkonska dvorana.
Teoretsko-pedagoški seminar: antropološki problemi (nadaljevanje); 2 uri: 

petek od 15. do 17. ure; istotam.
Praktično-pedagoški seminar: obrazovalne dobrine v srednji šoli; 2 uri: po-

nedeljek od 15. do 17. ure; istotam. 
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Karakterizacija srednješolca; 1 uro: torek 

od 16. do 17. ure; balkonska dvorana. 
Didaktika srednješolskih predmetov (nadaljevanje); 1 uro; sreda od 16. do 

17. ure; istotam. 
Vaje iz praktične pedagogike (hospitacije); 2 uri: čas in kraj dogovorno.

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete. Dekan: prof. dr. Melik Anton; prodekan: prof. 

dr. Hadži Jovan 
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Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Psihologija ii (deskriptivno-razvojni del); 4 ure: 

ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; soba št. 77. 
Uvod v sociološko psihologijo; 2 uri: sobota od 10. do 12. ure (ali po dogo-

voru); istotam.
Seminar: N. Hartmann (važnejša dela in referati); 2 uri: petek od 17. do 19. 

ure; istotam.
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja: Kant (njegovo življenje in fi lozofi ja); 2 uri: 

ponedeljek od 11. do 13. ure; soba št. 77.
Izbrana poglavja iz naše domače fi lozofske literature xv. in xvi. stol.; 1 uro: 

sobota od 9. do 10. ure; istotam.
Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Zgodovina novejše pedagogike; 3 ure: torek, 

sreda, četrtek od 15. do 16. ure; balkonska dvorana.
Teoretsko-pedagoški seminar: kmečka pedagogika; 2 uri: petek od 15. do 

17. ure; istotam.
Praktično-pedagoški seminar: “stara” in “nova” vzgoja; 2 uri: ponedeljek od 

15. do 17. ure; istotam. 
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Didaktika srednješolskih predmetov; 1 

uro: torek od 16. do 17. ure; balkonska dvorana. 
Pedagoško delo H. Schreinerja; 1 uro; sreda od 16. do 17. ure; istotam. 
Praktično-pedagoški seminar; 2 uri: čas in kraj dogovorno.

Seznam predavanj za poletni semester /.
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Psihologija ii (deskriptivno-razvojni del, nadalje-

vanje); 4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; soba št. 77. 
Uvod v sociološko psihologijo (nadaljevanje); 2 uri: sobota od 10. do 12. ure 

(ali po dogovoru); istotam.
Seminar: N. Hartmann (važnejša dela in referati, nadaljevanje); 2 uri: petek 

od 17. do 19. ure; istotam.
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja: Kant in Hegel; 2 uri: ponedeljek od 11. 

do 13. ure; soba št. 77.
Izbrana poglavja iz naše domače fi lozofske literature xv. in xvi. stol. (nada-

ljevanje); 1 uro: sobota od 9. do 10. ure; istotam.
Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Zgodovina novejše pedagogike (nadaljevanje); 

3 ure: torek, sreda, četrtek od 15. do 16. ure; balkonska dvorana.
Teoretsko-pedagoški seminar: kmečka pedagogika; 2 uri: petek od 15. do 

17. ure; istotam.
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Praktično-pedagoški seminar: “stara” in “nova” vzgoja; 2 uri: ponedeljek od 
15. do 17. ure; istotam. 

Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Didaktika srednješolskih predmetov (na-
daljevanje); 1 uro: torek od 16. do 17. ure; balkonska dvorana. 

Pedagoško delo H. Schreinerja (nadaljevanje); 1 uro; sreda od 16. do 17. ure; 
istotam. 

Pedagoški seminar; 2 uri: čas in kraj dogovorno.

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Programmi dei corsi per il semestre invernale 
(Dvojezičen seznam predavanj)
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Spoznavna teorija i (Psihološke osnove spozna-

vanja); 4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; kraj se 
naznani kasneje. 

Seminarske vaje: Martin Heidegger (interpretacija in referati); 2 uri: petek od 
17. do 19 ure: fi lozofski seminar.

Filozofi ja in veda (Collegium publicum; 2 uri: sobota od 9. do 11. ure; kraj 
se naznani kasneje.

Prečrtano in navedeno: 
Dr. Logar Cene, priv. docent8: Noetika; 2 uri; čas in kraj po dogovoru.
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja in hon. predavateljica: Uvod v fi lozofsko 

znanstveno mišljenje; 2 uri: čas se naznani kasneje; fi lozofski seminar.
Izbrana poglavja iz naše zgodovine fi lozofi je (rokopisi xvi. in xvii. Stol.); 1 

ura: čas se naznani kasneje; istotam.
Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Mladinoslovje (z d”diferencialno” psihologijo); 

3 ure: torek, sreda, četrtek od 15. do 16. ure; predavalnica št. 90.
Teoretsko seminar: Obrazovanje učitelja; 2 uri: petek od 15. do 17. ure; pre-

davalnica št. 90.
Praktični seminar: Važnejša vprašanja iz “pedagoške psihologije”; 2 uri: po-

nedeljek od 15. do 17. ure; predavalnica št. 90. 
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: H. Schreiner – slovenski pedagoški ideolog; 

1 ura: sreda od 16. do 17. ure; predavalnica v univ. knjižnici. 
Srednješolska didaktika; 1 ura; torek od 16. do 17. ure; predavalnica v univ. 

knjižnici. 
Praktično-pedagoški seminar; 2 uri: čas in kraj dogovorno.

8Prvič vstopi v pedagoško delo dr. Cene Logar.
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Seznam predavanj za poletni semester /.
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Spoznavna teorija ii (nadaljevanje); 4 ure: po-

nedeljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; glavna predavalnica v 
univerzitetni knjižnici. 

Seminarske vaje: 2 uri: petek od 17. do 19 ure: fi lozofski seminar.
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja in hon. predavateljica: Uvod v fi lozofsko 

znanstveno mišljenje (nadaljevanje); 3 ure: ponedeljek, torek od 12. do 13. 
ure; glavna predavalnica v univerzitetni knjižnici, sobota od 8. do 9. ure; 
seminar za fi lozofi jo v univerzitetni knjižnici št. 89.

Dr. Logar Cene, priv. docent: Noetika; 2 uri: petek, sobota od 12. do 13. ure; 
glavna predavalnica v univerzitetni knjižnici. 

Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Mladinoslovje (z d”diferencialno” psihologijo); 

3 ure: torek, sreda, četrtek od 15. do 16. ure; predavalnica št. 90.
Teoretsko seminar: Obrazovanje učitelja; 2 uri: petek od 15. do 17. ure; pre-

davalnica št. 90.
Praktični seminar: Važnejša vprašanja iz “pedagoške psihologije”; 2 uri: po-

nedeljek od 15. do 17. ure; predavalnica št. 90. 
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: H. Schreiner – slovenski pedagoški ideolog; 

1 ura: sreda od 16. do 17. ure; predavalnica v univ. knjižnici. 
Srednješolska didaktika; 1 ura; torek od 16. do 17. ure; predavalnica v univ. 

knjižnici. 
Praktično-pedagoški seminar; 2 uri: čas in kraj dogovorno.

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Programmi dei corsi per il semestre invernale 
(Dvojezičen seznam predavanj)
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Psihologija i (Metodološki in deskriptivni del); 

4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; predavalnica v 
univerzitetni knjižnici. 

Seminarske vaje: sodobne smeri v psihologiji (referati in diskusija); 2 uri: petek 
od 17. do 19 ure; istotam.

Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja in hon. predavateljica: Staro grška fi lozofi ja; 
2 uri: dogovorno; seminar za fi lozofi jo.

Metode fi lozofsko-zgodovinskega raziskovanja; 1 ura: dogovorno; istotam.
Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Zgodovina antične pedagoške kulture; 3 ure: 

torek, sreda, četrtek od 15. do 16. ure; predavalnica št. 123.
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Teoretski seminar: Platonova Politeia9; 2 uri: petek od 15. do 17. ure; peda-
goški seminar.

Praktični seminar: učiteljev “vsak dan”; 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; 
predavalnica št. 77. 

Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Psihološke, sociološke in kulturne osnove 
pedagoške teorije; 1 ura: torek od 16. do 17. ure; predavalnica št. 77. 

Bezjakovo delo za slovensko šolstvo; 1 ura; torek od 16. do 17. ure; istotam. 
Praktično-pedagoški seminar; 2 uri: čas in kraj dogovorno.

Seznam predavanj za poletni semester /il semestre estivo .
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Psihologija ii (Metodološki in deskriptivni del); 

4 ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; predavalnica v 
univerzitetni knjižnici. 

Seminarske vaje: sodobne smeri v psihologiji (referati in diskusija); 2 uri: petek 
od 17. do 19 ure; istotam.

Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja in hon. predavateljica: Staro grška fi lo-
zofi ja (nadaljevanje); 2 uri: ponedeljek, sreda od 14. do 15. ure; seminar 
za fi lozofi jo.

Metode fi lozofsko-zgodovinskega raziskavanja; 1 ura: torek od 9. do 10. ure; 
istotam.

Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Zgodovina antične pedagoške kulture (nadalje-

vanje); 3 ure: torek, sreda, četrtek od 15. do 16. ure; predavalnica št. 123.
Teoretsko seminar: Platonova Politeia (nadaljevanje); 2 uri: petek od 15. do 

17. ure; pedagoški seminar.
Praktični seminar: učiteljev “vsak dan”; 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; 

predavalnica št. 123. 
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Sociološke in kulturne osnove pedagoške 

teorije; 1 ura: torek od 16. do 17. ure; predavalnica št. 77. 
Bezjakovo vzgojeslovje; 1 ura; četrtek od 16. do 17. ure; istotam. 
Praktično pedagoške vaje; 2 uri: čas in kraj dogovorno.

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Programmi dei corsi per il semestre invernale 
(Dvojezičen seznam predavanj)
Filozofi ja.
Dr. Franc Veber, red. prof.: Etika i (Psihološke osnove dobrega in zla); 4 ure: 

9Ali je uporabljal slovenski prevod Države?
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ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 17. do 18. ure; predavalnica v univer-
zitetni knjižnici. 

Seminarske vaje; 2 uri: petek od 17. do 19 ure; istotam.
Dr. Sodnik Alma, priv. docentinja in hon. predavateljica: Filozofi ja Aristotela 

in helenistične dobe; 2 uri: ponedeljek, torek od 14. do 15. ure; seminar za 
fi lozofi jo v univ. knjižnici.

Izbrana poglavja iz naše fi lozofske literature (rokopisi xvii. in xviii. stol); 1 
ura: sreda od 14. do 15. ure; istotam.

Pedagogika.
Dr. Karol Ozvald, red. prof.: Pedagoška antropologija; 3 ure: torek, sreda, 

četrtek od 15. do 16. ure; predavalnica št. 123 v glavnem poslopju univerze.
Teoretsko seminar: Problem kazni; 2 uri: petek od 15. do 17. ure; pedagoški 

seminar.
Praktični seminar: v zvezi s predavanjem; 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; 

predavalnica št. 123. 
Dr. Gogala Stanislav, priv. docent: Pedagoška teorija; 2 uri: torek, četrtek od 

16. do 17. ure; predavalnica št. 77 v glavnem univ. poslopju. 
Seminar: Metode mladinsko-psihološkega raziskovanja; 2 uri; petek od 8. do 

10. ure; pedagoški seminar. 
Praktično pedagoške vaje; 2 uri: čas in kraj dogovorno.

Zaradi nemške okupacije, domobranstva in državljanske vojne manjkajo 
trije semestri: 

Poletni semester , zimski semester / in letni semester . 

Seznam predavanj na univerzi v Ljubljani za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete. Dekan: prof. dr. Anton Melik; prodekan: prof. 

dr. Anton Peterlin. 
Filozofi ja.
Dr. Sodnik Alma, hon. predavateljica in priv. docentinja: Starogrška fi lozofi ja; 

3 ure: čas in kraj se naznanita kasneje. 
Filozofska literatura pri Slovencih v xvii. in xviii. stol.; 1 ura: čas in kraj se 

naznanita kasneje. 
Dr. Logar Vincenc, priv. docent: Naznani event. svoja predavanja kasneje.
Pedagogika. 
Dr. Gogala Stanko, hon. predavatelj in priv. docent: Načelo demokracije v 

vzgojstvu; 2 uri; ponedeljek, torek od 16. do 17. ure; kraj se naznani kasneje.
Pomen pubertetnega razvoja; 2 uri: sreda, četrtek od 16. do 17. ure; kraj se 

naznani kasneje.
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Seminar: Metode mladinske psihologije; 2 uri: petek od 8. do 10. ure; peda-
goški seminar.

Seznam predavanj za poletni semester .
Filozofi ja.
Dr. Sodnik Alma, izr. prof.: Starogrška fi lozofi ja; 3 ure: ponedeljek, torek, 

sreda od 10. do 11. ure; predavalnica fi lozofskega seminarja v univ. knji-
žnici, soba 89/iii. 

Filozofska literatura pri Slovencih v xvii. in xviii. stol. (nadaljevanje); 1 ura: 
četrtek od 10. do 11. ure; istotam. 

Pedagogika.
Dr. Gogala Stanko, hon. predavatelj in priv. docent: Demokratična pedagogika; 

2 uri; ponedeljek, torek od 16. do 17. ure; balkonska dvorana.
Pomen pubertetnega razvoja (nadaljevanje); 1 ura: sreda od 16. do 17. ure; 

istotam.
Metode mladinske psihologije (nadaljevanje); 2 uri: četrtek, petek od 16. do 

17. ure; istotam.

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete. Dekan: prof. dr. Anton Melik; prodekan: prof. 

dr. Anton Peterlin. 
Filozofi ja.
Dr. Sodnik Alma, izr. prof.: Filozofi ja srednjega veka in renesančne dobe; 3 

ure: ponedeljek, torek, sreda od 10. do 11. ure; predavalnica fi lozofskega 
seminarja v univ. knjižnici, soba 89/iii. 

Filozofska literatura pri Slovencih v xviii. stol.; 1 ura: četrtek od 10. do 11. 
ure; istotam. 

Seminarske vaje: Čitanje in interpretacija fi lozofskih tekstov; 2 uri: čas po 
dogovoru; istotam. 

Pedagogika.
Dr. Gogala Stanko, docent: Pedagoška sociologija; 2 uri; torek, sreda od 16. 

do 17. ure; balkonska dvorana.
Obča metodika; 2 uri: četrtek, petek od 16. do 17. ure; istotam. (Za slušatelje 

pedagoške stroke in za ostale slušatelje od 5. do 8. semestra, ki žele delati 
diplomski izpit.)

Izbrana poglavja iz obče psihologije; 2 uri: ponedeljek od 16. do 18. ure; istotam.
Seminar: 2 uri:sobota od 10. do 12. ure; pedagoški seminar.
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Seznam predavanj za poletni semester . 
Dekanat fi lozofske fakultete. Dekan: prof. dr. Anton Peterlin, prodekan: prof. 

dr. Anton Ocvirk. 
I. Filozofska fakulteta, 1. Humanistični oddelek 
Filozofi ja.
Dr. Sodnik Alma, izr. prof.: Filozofi ja renesančne dobe in sistemi xvii. stol; 

3 ure: ponedeljek, torek, sreda od 10. do 11. ure; predavalnica fi lozofskega 
seminarja v univ. knjižnici, soba 89/iii. 

Filozofska literatura pri Slovencih v xviii. stol. (nadaljevanje); 1 ura: četrtek 
od 10. do 11. ure; istotam. 

Seminarske vaje: J. Locke, Razprava o človeškem razumu 1690; 2 uri: petek 
od 11. do 13. ure; istotam. 

Dr. Cene Logar, priv. docent: Zgodovina fi lozofi je novega veka; 2 uri: pone-
deljek od 8. do 10. ure; fi lozofski seminar.

Seminar; 2 uri: torek od 8. do 10. ure; istotam.
Vprašanja spoznavne teorije; 1 ura: sreda od 8. do 9. ure; istotam.
Seminar: 2 uri: četrtek od 8. do 10. ure; istotam.
Seminar (čitanje tekstov); 2 uri: čas se označi pozneje; istotam.
Pedagogika.
Dr. Gogala Stanko, izr. prof.: Pedagoška sociologija, nadaljevanje; 2 uri; torek, 

sreda od 11. do 12. ure; fi lozofski seminar.
Obča metodika, nadaljevanje; 2 uri: četrtek, petek od 16. do 17. ure; balkon-

ska dvorana. (Za slušatelje pedagoške stroke in za ostale slušatelje od V. do 
Viii. semestra, ki žele delati diplomski izpit.)

Izbrana poglavja iz obče psihologije, nadaljevanje; 2 uri: ponedeljek od 11. 
do 13. ure; fi lozofski seminar.

Seminar: 2 uri:sobota od 10. do 12. ure; pedagoški seminar.

Seznam predavanj za zimski semester /. 
Dekanat fi lozofske fakultete. Dekan: prof. dr. Anton Peterlin, prodekan: prof. 

dr. Anton Ocvirk. 
Filozofi ja.
Dr. Sodnik Alma, izr. prof.: Starogrška fi lozofi ja; 2 uri: ponedeljek, torek od 10. 

do 11. ure; predavalnica fi lozofskega seminarja v univ. knjižnici, soba 89/iii. 
Zgodovina fi lozofi je novega veka: Fr. Bacon in Th . Hobbes; 2 uri: sreda, 

četrtek od 10. do 11. ure; istotam. 
Seminar; 2 uri: petek od 11. do 13. ure; istotam. 
Dr. Cene Logar, izred. prof.: začetek predavanj se naznani kasneje: Descartes 

in njegova šola; 2 uri: torek od 17. do 19. ure; predavalnica fi lozofskega 
seminarja.
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Osnove dialektičnega in historičnega materializma; 1 ura: torek od 16. do 
17. ure; istotam.

Interpretacija Engelsovega dela “Antidühring”; 2 uri: ponedeljek od 17. do 
19. ure; istotam.

Seminar k zgodovini (ad 1); 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; istotam.
Seminar (ad 2); 2 uri: sreda od 17. do 19. ure; istotam.
Seminar (čitanje tekstov); 2 uri: čas se označi pozneje; istotam.
Pedagogika.
Dr. Gogala Stanko, izr. prof.: Uvod v pedagogiko; 2 uri; torek, sreda od 11. 

do 12. ure; predavalnica fi lozofskega seminarja.
Mladinska psihologija (psihologija šolske dobe); 2 uri: četrtek, petek od 16. 

do 17. ure; balkonska dvorana. 
Seminar: 2 uri: sobota od 10. do 12. ure; pedagoški institut.
Dr. Vladimir Schmidt, hon. pred.: Pedagogika predšolske dobe s temelji obče 

psihologije; 1 ura: četrtek od 11. do 12. ure; predavalnica fi llozofskega 
seminarja.

Zgodovina ruske pedagogike (nadaljevanje); 1 ura: petek od 10 do 11. ure;istotam.
Pedagoški seminar; 1 ura: petek od 8. do 9. ure; istotam.

Seznam predavanj za poletni semester .
Dekanat fi lozofske fakultete. Dekan: prof. dr. Stanko Škerlj; prodekan: prof. 

dr. Anton Peterlin. 
Filozofi ja.
Dr. Sodnik Alma, izred. prof.: Starogrška fi lozofi ja (nadaljevanje); 2 uri: 

ponedeljek, torek od 10. do 11. ure; predavalnica fi loz. seminarja v univ. 
knjižnici, soba 89./iii. 

Zgodovina fi lozofi je novega veka (nadaljevanje); 2 uri: sreda, četrtek od 10. 
do 11. ure; istotam. 

Seminarske vaje; 2 uri: petek od 11. do 13. ure; istotam. 
Dr. Cene Logar, izred. prof.: Utemeljitelji zapadnoevropske fi lozofi je novega 

veka: B. Spinoza; 2 uri: torek od 17. do 19. ure; predavalnica fi lozofskega 
seminarja.

Osnove dialektičnega in historičnega materializma: dialektična metoda; 1 
ura: torek od 16. do 17. ure; istotam.

Interpretacija Engelsovega dela “Anti-Dühring”; 2 uri: ponedeljek od 17. do 
19. ure; istotam.

Seminar k zgodovini fi lozofi je; 2 uri: ponedeljek od 15. do 17. ure; istotam.
Pedagogika.
Dr. Gogala Stanko, izr. prof.: Uvod v pedagogiko (nadaljevanje); 2 uri; torek, 

sreda od 11. do 12. ure; predavalnica fi lozofskega seminarja.
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Mladinska psihologija (starejša šolska doba); 2 uri: četrtek, petek od 16. do 
17. ure; balkonska dvorana. 

Seminar: 2 uri: četrtek od 1/28 do 9. ure; pedagoški institut.
Dr. Vladimir Schmidt, hon. pred. (profesor Višje pedagoške šole): Pedagogika 

predšolske dobe s temelji obče psihologije (nadaljevanje); 1 ura: četrtek od 
11. do 12. ure; predavalnica fi lozofskega seminarja.

Zgodovina ruske pedagogike (nadaljevanje); 1 ura: petek od 10 do 11. ure;istotam.
Pedagoški seminar; 1 ura: petek od 8. do 9. ure; istotam.10

Seznam predavanj za zimski semester /.
Dekan: red. prof. dr. Stanko Škerlj. Prodekan. Prof. dr. Anton Peterlin
Filozofska fakulteta. ii. Humanistični oddelek. 
Filozofi ja.
Dr. Alma Sodnik, izred. prof.: Filozofi ja helenistične dobe; 2 uri: ponedeljek 

in torek od 10. do 11. ure; predavalnica fi loz. seminarja v univ. knjižnici, 
soba št. 89 (iii. nadstr.). 

Zapadnoevropska fi lozofi ja novega veka: J. Priestley, G. Berkeley; 1 ura: sreda 
od 10. do 11. ure; istotam.

Filozofska literatura pri Slovencih v xvi. in xvii. Stoletju; 1 ura: četrtek od 
10. do 11. ure; istotam.

Seminarske vaje; 2 uri: petek od 11. do 13. ure; istotam.
Dr. Cene Logar, izred. prof.: 
Dialektični in historični materializem; 3 ure; torek od 16. do 19. ure; istotam.
Logika; 1 ura: ponedeljek od 16. do 17. ure; istotam.
interpretacija tekstov klasikov marksizma; 2 uri; ponedeljek od 17. do 19. ure; 

kraj bo javljen pozneje.

Seznam predavanj za poletni semester .
Filozofska fakulteta. Dekan: redni profesor dr. Jovan Hadži. Prodekan: redni 

profesor dr. Stanko Škerlj. 
Filozofi ja.
Dr. Sodnik Alma, izred. prof.: Filozofi ja v dobi fevdalizma; 2 uri: ponedeljek, 

torek od 10. do 11. ure, torek od 9. do 10. ure; predavalnica fi loz. seminarja 
v univ. knjižnici, soba 89./iii. 

Filozofi ja xviii. stoletja (nadaljevanje) (Hume, Kant); 1 ura: sreda od 10. do 
11. ure; istotam. 

Filozofska literature pri Slovencih v xvii. in xviii. stoletju (izbrana poglavja); 
1 ura: četrtek od 10. do 11. ure; istotam. 

10S tem zapisom preneham objavljati seznam predavanj oddelka za pedagogiko.
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Seminarske vaje; 2 uri: petek od 11. do 13. ure; istotam.
Dr. Cene Logar, izred. prof.: Dialektični materializem; 2 uri: torek od 16. do 

18. ure; fi lozofski seminar.
Seminar k dialektičnem materializmu; 2 uri: sreda od 11. do 13. ure; istotam.
Logika; 1 ura: ponedeljek od 16. do 17. ure; istotam.
Uvod v dialektični in historični materializem; 2 uri: ponedeljek od 17. do 19. 

ure; balkonska dvorana.

Seznam predavanj za zimski semester /.
Filozofska fakulteta. Dekan: redni profesor dr. Jovan Hadži, Prodekan: redni 

profesor dr. Stanko Škerlj.
Filozofi ja
Dr. Alma Sodnik, izred. prof.: Filozofi ja antike; 2 uri: ponedeljek od 10. do 

12. ure; predavalnica seminarja za fi lozofi jo.
Filozofi ja xv. do xvii. stol.; 2 uri: sreda od 10. do 12. ure; istotam.
Kant; 1 ura: četrtek od 10. do 11. ure; istotam.
Seminar; 2 uri: petek od 11. do 13. ure; istotam.

Seznam predavanj za poletni semester .
Filozofi ja
Dr. Sodnik Alma, izred. prof.: Filozofi ja antike (nadaljevanje); 2 uri tedensko. 
Filozofi ja xvii. stoletja; 2 uri tedensko. 
Kant (nadaljevanje); 1 ura tedensko. 
Seminar; 2 uri tedensko.
Dr. ivan Vidav, izred. prof.: Principi in zgodovina višje matematike; 2 uri 

predavanj in 1 ura vaj tedensko.
Sodobna fi lozofi ja
Dr. Jože Goričar, hon. predav.11 (pomočnik ministra za pravosodje): Marksi-

zem-leninizem; 32 uri tedensko.
Marksizem-leninizem, vaje; 2 uri tedensko. (Za slušatelje i. letnika humani-

stičnega oddelka)

Seznam predavanj za zimski semester -.
Filozofska fakulteta. Dekan: Grošelj, dr. Milan, redni profesor; prodekan: dr. 

Stanko Škerlj, redni profesor. 
Filozofi ja12

Učni načrt za fi lozofi jo obsega naslednje predmete: Zgodovina fi lozofi je, Dia-

11Vstop prof. Jožeta Goričarja.
12Prof. dr. Alma Sodnik je upravnica Filozofskega seminarja in redna profesorica. 
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lektični in zgodovinski materializem, Logika in zgodovina logike, Teorija in 
zgodovina etike, Teorija in zgodovina estetike, Politična ekonomija, Obča 
zgodovina, Zgodovina narodov Jugoslavije, Zgodovina svet. Književnosti, 
Zgodovina in principi višje matematike, Principe sodobne fi zike, Obča 
biologija z darvinizmom, Psihologija, Latinski jezik (4,4). Pedagogika, 
Predvojaška vzgoja, Tuj jezik (fakultativno). 

Predavanja in vaje
Filozofi ja.
Sodnik dr. Alma, izredni profesor: 
Uvod v študij antične fi lozofi je; 1 ura; predavalnica seminarja za fi lozofi jo v 

NUK.
Filozofi ja Epikura; 1 ura; istotam.
Seminarske vaje; 2 uri; istotam.
Seliškar dr. Vladimir, docetn:
Dialektični materializem; 1 ura; Filozofski seminar
Vaje; 1 ura; istotam
Logika, 1 ura; istotam.
Vaje; 1 ura; istotam.
Vidav dr. ivan, izredni profesor: Principi in zgodovina višje matematike; 2 

uri; Filozfoski seminar.

Seznam predavanj za poletni semester .
Dekan: Grošelj, dr. Milan, redni profesor
Prodekan: dr. Stanko Škerlj, redni profesor. 
Filozofi ja
Sodnik dr. Alma, izred. prof.: Uvod v študij antične fi lozofi je (nadaljevanje); 

1 ura; predavalnica seminarja za fi lozofi jo v NUK. 
Filozofi ja Epikura (nadaljevanje); 1 ura; istotam. 
Zgodovina fi lozofi je xv. Do xvii. stoletje; 3 ure; istotam. 
Seminar; 2 uri tedensko.
Seliškar, dr. Vladimir, docent: Dialektični materializem; 1 ura; Filozofski 

seminar.
Vaje; 1 ura; istotam.
Logika; 1 ura; istotam.
Vaje; 1 ura; istotam. 

Seznam predavanj za študijsko leto -.
Dekan: Slodnjak dr. Anton, redni profesor. Prodekan: Grošelj, dr. Milan, 

redni profesor
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Filozofi ja
Sodnik dr. Alma, izred. prof.: 
Z: Filozofi ja antične družbe; 3 ure. 
R. Descartes in njegov krog, B. Spinoza; 2 uri.
Seminar: R. Descartes; Discours de la méthode in Principia Philosophiae; 2 uri.
P: Filozofi ja antične družbe (nadaljevanje); 3 ure. 
J. Locke in njegov pomen za razvoj fi lozofi je xvii. stol.; 2 uri.
Seminar: J. Locke, razprava o človeškem razumu; 2 uri.
Seliška dr. Vladimir, docent: 
ZP: Dialektični materializem; 1 ura.
Vaje; 1 ura.
Logika; 1 ura.
Vaje, 1 ura.
Vidav dr. ivan, honorarni predavatelj) (izredni prof. Prir. mat. fak.):
ZP: Zgodovina in principi višje matematike; 2 uri.
Vaje; 1 ura.

Seznam predavanj za študijsko leto -.
Dekan: Sodnik dr. Alma, redni profesor. Prodekan: Slodnjak dr. Anton, 

redni profesor
Filozofi ja
Sodnik dr. Alma, redni profesor: 
Z: Filozofi ja antike; 2 uri. 
Leibniz, Hume; 2 uri.
Seminarske vaje: Leibniz, Nouveaux essais sur l'entendement humain; 2 uri.
P: Filozofi ja antike (nadaljevanje); 2 uri. 
Seminarske vaje: Kant, Prolegomena; 2 uri.
Seliškar dr. Vladimir, docent:
ZP: Dialektični materializem; 2 uri.
Seminarske vaje; 1 ura.
Logika; 1 ura.
Vaje, 1 ura.
Ziherl Boris, honorarni predavatelj13:
ZP: Uvod v sociologijo s posebnim ozirom na razvoj družbene zavesti; 2 uri.
Seminarske vaje; 1 ura.

13Prvič nastopi prof. Ziherl.
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Seznam predavanj za študijsko leto -.
Dekan: Korošec dr. Josip, redni profesor. Prodekan: Grad dr. Anton, izredni 

profesor
Filozofi ja
Sodnik dr. Alma, redni profesor: 
Z: Filozofi ja helenistične dobe; 2 uri. 
Filozofi ja Kanta; 2 uri.
Seminarske vaje; 2 uri.
P: Filozofi ja srednjega veka in renesančne dobe; 4 ure. 
Seminarske vaje; 2 uri.
Ziherl Boris, redni profesor:
ZP: Uvod v sociologijo; 2 uri.
Izbrana poglavja iz zgodovine materializma; 2 uri.
Seminarske vaje; 2 uri.
Seliškar dr. Vladimir, docent:
ZP: Spoznavna teorija; 2 uri.
Seminarske vaje; 2 uri.

Seznam predavanj za študijsko leto -.
Seminar za fi lozofi jo14. Predavanja in vaje.
Sodnik dr. Alma, redni prof.:
Z: Zgodovina antične fi lozofi je; 3 ure
Filozofi ja Fr. Bacona V.; 1ura
Seminarske vaje: 2 ur.
P: Zgodovina antične fi lozofi je (nadaljevanje); 2 uri
Hobbes in Locke: 2 uri
Seminarske vaje: 2 uri.
iherl Boris, redni profesor:
ZP: Uvod v družbene vede; 3 ure; 
Družbena zavest in njene obliek; 1 ura; 
Seminarske vaje, 2 uri.
Seliškar dr. Vladimir, docent
ZP: Spoznavna teorija, 2 uri
Seminarske vaje; 2 uri.

Seznam predavanj za študijsko leto -
Dekan: dr. Anton Ocvirk, redni profesor.
Prodekan: dr. Božo Škerlj, redni profesor.

14Veljko Rus je napisan kot asistent. 
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Seminar za fi lozofi jo. Predstojnik: Sodnik dr. Alma, redni profesor.
Filozofi ja
Sodnik dr. Alma, redni profesor: 
Z: Filozofi ja Lockea in Humea; 2 uri. 
Kant in njegova doba; 2 uri.
Seminar iz zgodovine fi lozofi je (Locke, Kant); 2 uri.
P: nadaljevanje. 
Ziherl Boris, redni profesor:
ZP: Uvod v družbene vede; 3 ure.
Družbena zavest in njene oblike (izbrana poglavja); 1 uri.
Seminarske vaje; 2 uri.
Predavanja iz spoznavne teorije bodo javljena kasneje.

Seznam predavanj za študijsko leto -.15

Dekan: dr. Anton Ocvirk, redni profesor.
Prodekan: dr. ivan Vidav, redni profesor.
Filozofi ja
Sodnik dr. Alma, redni profesor: 
ZP: Filozofi ja antične družbe; 2 uri. 
Descartes, Spinoza; 1 ura.
Izbrana poglavja iz zgodovine fi lozofi je pri Slovencih; 1 ura.
Seminarske vaje; 2 uri.
Ziherl Boris, redni profesor:
ZP: Uvod v družbene vede (zgodovinski materializem); 4 ure.
Seliškar dr. Vladimir, docent: 
ZP: Spoznavna teorija; 2 uri.
Seminarske vaje; 2 uri.

Seznam predavanj za študijsko leto -.
Dekan: dr. Bogo Grafenauer, redni profesor. Prodekan: dr. Stanko Gogala, 

izredni profesor.
Filozofi ja
Sodnik dr. Alma, redni profesor: 
ZP: Zgodovina antične fi lozofi je (nadaljevanje); 2 uri. 
Filozofi ja Leibniza; 1 ura.
Izbrana poglavja iz fi lozofske literature pri Slovencih; 1 ura.
Seminarske vaje; 2 uri.
Ziherl Boris, redni profesor:

15Med asistenti so navedeni: Taras Kermauner, Veljko Rus in Anton Žvan.
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ZP: Uvod v družbene vede; 4 ure.
Seliškar dr. Vladimir, docent: 
ZP: Spoznavna teorija; 2 uri.
Seminarske vaje; 2 uri.

Seznam predavanj za študijsko leto -.
Dekan: dr. Metod Mikuž, redni profesor. Prodekan: dr. Bogo Grafenauer, 

redni profesor.
Seminar za fi lozofi jo. Predstojnik: Seliškar dr. Vladimir, docent.
Filozofi ja
Sodnik dr. Alma, redni profesor: 
ZP: Filozofi ja renesančne dobe; 2 uri. 
Fr. Bacon, T. Hobbes, J. Locke, D. Hume; 2 uri.
Proseminar: izbrana poglavja iz antične fi lozofi je (teksti); 2 uri.
Seminar: Descartes, Discours de la Méthode, Regulae; 2 uri.
Ziherl Boris, redni profesor:
ZP: Uvod v družbene vede; 4 ure.
Seliškar dr. Vladimir, docent: 
ZP: Spoznavna teorija; 2 uri.
Seminar: L. Feuerbach: Načela fi lozofi je bodočnosti; 2 uri.

Seznam predavanj za študijsko leto -.16

Dekan: dr. Metod Mikuž, redni profesor.
Prodekan: dr. Bogo Grafenauer, redni profesor.
Seminar za fi lozofi jo. Predstojnik: Seliškar dr. Vladimir, docent.
Filozofi ja
Predavatelj in predavanja iz zgodovine fi lozofi je bodo javljena kasneje.
Ziherl Boris, redni profesor; Uvod v družbene vede; 4 ure (zp). Seminar 2 uri (z).
Seliškar dr. Vladimir, docent: Spoznavna teorija; 2 uri; Seminar: G. W. F. 

Hegel: Fenomenologija duha: 2 uri (zp).
Majer Boris, hon. strokovni sodelavec; Metodika pouka fi lozofi je: 2 uri, vaje 

3 ure (zp).

Seznam predavanj za študijsko leto -.
Dekan: dr. Emil Štampar, redni profesor. Prodekan: dr. Franc Bezlaj, izredni 

profesor
Seminar za fi lozofi jo. Predstojnik: Seliškar dr. Vladimir, docent.
Filozofi ja

16V seznamu predavanj je naveden Majer Boris, Metodika pouka fi lozofi je. 
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Ziherl Boris, redni profesor: Uvod v družbene vede, 2 uri (zp) za skušatelje 
1. in 2. semestra

Seliškar dr. Vladimir, docent: Uvod v sistematično fi lozofi jo, 2 uri, seminar 
2 uri (zp)

Sodnik dr. Alma, honorarni redni profesor: Uvod v metodologijo fi lozofsko 
zgodovinskega raziskovanja, fi lozofi ja Aristotela, 2 uri, seminar 2 uri (zp)

Majer Boris, hon. strokovni sodelavec: Metodika pouka fi lozofi je: 2 uri, vaje 
3 ure (zp).

Seznam predavanj za študijsko leto /.
Dekan: dr. Emil Štampar, redni profesor. Prodekan: dr. Franc Bezlaj, izredni 

profesor
Seminar za fi lozofi jo. Predstojnik: Majer Boris, višji predavatelj.
Filozofi ja
Ziherl Boris, redni profesor; Obča sociologija, 2 uri, seminar (zp)
Sodnik dr. Alma, honorarni redni profesor: Filozofi ja Kanta, 2 uri, seminar 

2 uri (zp)
Vranicki dr. Predrag, honorarni redni profesor: Moderna meščanska fi lozofi ja, 

4 ure (enomesečni kurz), seminar 4 ure (z)
Seliškar dr. Vladimir, docent: Spoznavna teorija, 2 uri, seminar: Hegel: Fe-

nomenologija duha, 2 uri (z)
Majer Boris, višji predavatelj: Uvod v fi lozofi jo, 4 ure, proseminarske vaje 2 

uri (za 1. stopnjo). Metodika pouka fi lozofi je na srednji šoli 5 ur (zp)
Izbrana poglavja iz teorije stvarnosti 2 uri, seminar 2 uri (zp)
Zgodovina fi lozofi je 6 ur (1. stopnja) (zp). Predavanja in predavatelj bodo 

javljeni kasneje.

Seznam predavanj za študijsko leto /.
Oddelek za fi lozofi jo. Predstojnik: Majer Boris, višji predavatelj.
Filozofi ja
Majer Boris, višji predavatelj: Uvod v fi lozofi jo, 2 uri za slušatelje i. letnika (zp); 

vaje 2 uri za slušatelje i. letnika (zp); Spoznavna teorija (Eksistencializem), 2 
uri za slušatelje iii. in iv. letnika; vaje 2 uri za slušatelje iii. iv. letnika (zp).

Sodnik dr. Alma, honorarni redni profesor: Uvod v zgodovinsko fi lozofsko 
raziskovalno delo, 2 uri za slušatelje iii. letnika; izbrana poglavja iz zgodo-
vine fi lozofi je: Sofi sti, Hume, Leibniz, 2 uri za slušatelje vseh letnikov (zp).

Debenjak Božidar, predavatelj: Temelji marksistične fi lozofske misli, 2 uri 
za slušatelje ii. letnika (zp); Vaje 2 uri za slušatelje ii. letnika (zp); Teorija 
stvarnosti 2 uri za slušatelje iii. in iv. letnika (zp); vaje za slušatelje iii. in 
iv. letnika (zp).
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Jerman Franc asistent: Logika 2 uri za slušatelje i. letnika (zp); Zgodovina 
fi lozofi je (Neopozitivizem) 4 seminarji za slušatelje iii. in iv. letnika (zp).

Seznam predavanj za študijsko leto /.
Oddelek za fi lozofi jo. Predstojnik: Majer Boris, višji predavatelj.
Filozofi ja
Majer Boris, višji predavatelj: Uvod v fi lozofi jo, vaje 2 uri za slušatelje i. letnika 

(zp); Metodika pouka fi lozofi je, vaje 3 ure za slušatelje iii. in iv. letnika 
(z); Predmet in funkcija fi lozofi je v marksizmu, 2 uri za slušatelje iii. in 
iv. letnika (p).

Sodnik dr. Alma, honorarni redni profesor: Filozofi ja Aristotela, 2 uri, vaje 2 
uri za slušatelje i., ii., in iii. letnika (z); Metodološki problemi zgodovine 
fi lozofi je 2 uri, vaje 2 uri za slušatelje ii., iii., in iv. letnika (p).

Debenjak Božidar, predavatelj: Temelji marksistične fi lozofske misli, vaje 2 uri 
za slušatelje i. in ii. letnika (zp); Marksova koncepcija spreminjanja sveta, 
2 uri, vaje 2 uri za slušatelje iii. in iv. letnika (zp).

Žvan Anton, asistent: Vaje iz eksistencializma, 2 uri za slušatelje iii. in iv. 
letnika (z); Vaje iz antropologije 2 uri za slušatelje iii. in iv. letnika (p).

Jerman Franc asistent: Logika 2 uri za slušatelje i. letnika (zp); Seminarske vaje 
iz simbolne logike (pod mentorstvom v. pred. B. Majerja 4 ure za slušatelje 
iii. in iv. letnika (z).

Seznam predavanj za študijsko leto /.
Oddelek za fi lozofi jo. Predstojnik: Majer Boris, višji predavatelj.
Predavanja in vaje
Filozofi ja
Majer Boris, višji predavatelj: Funkcija fi lozofi je v današnji družbi, 2 uri, vaje 

2 uri za i., ii., iii., iv. letnik; Uvajanje v raziskovalno delo 2 uri za iii., iv. 
letnik, 2 uri iv. letnik (zp). 

Sodnik dr. Alma, honorarni redni profesor: Emanuel Kant (monografski kurz) 
2 uri, vaje 1 ura za i.-ii. letnik (z).

Debenjak Božidar, predavatelj: Formiranje marksizma 2 uri, Vaje 2 uri za 
iii.-iv. letni, Uvajanje v raziskovalno delo 2 uri iv. letnik, 2 uri za iii.-iv. 
letnik; Dialektika prirode 2 uri, Vaje 2 uri za iii.-iv. letnik (zp). Žvan Anton, 
asistent: Vaje iz eksistencializma, 2 uri za slušatelje iii. in iv. letnika (z); 
Vaje iz antropologije 2 uri za slušatelje iii. in iv. letnika (p).

Jerman Franc asistent: Logika 2 uri, vaje 2 uri za i. letnik; Seminar iz neopo-
zitivizma 2 uri za iii.-iv. letnik (zp).

Žvan Anton, asistent: J. P. Sartre (seminarske vaje) 2 uri za iii.- iv. letnik (zp); 
Platon (Proseminar) 2 uri za slušatelje i. letnik (p).
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Seznam predavanj za študijsko leto /.
Oddelek za fi lozofi jo. Predstojnik: dr. Vojan Rus, docent.
Filozofi ja
Rus dr. Vojan, docent: Osnove etike, predavanja 2 uri, vaje 1 ura za ii., iii. 

in iv. letnik (zp); Obča dialektika, predavanja 2 uri, vaje 1 ura za i., ii., iii. 
in iv. letnik (zp).

Majer Boris, višji predavatelj: Spoznavna teorija, predavanja 2 uri, vaje 2 uri 
za ii., iii., in iv. letnik (A in B) (zp), vaje 2 uri za iii. in iv. letnik (A) (p). 
Specialna metodika, predavanja 2 uri, vaje 3 ure za iii. in iv. letnik (A) (z).

Hribar dr. Mirko, profesor: Kantova spoznavna teorija, predavanja 2 uri 
tedensko za i. in ii. letnik (zp).

Debenjak Božidar, predavatelj: Temelji marksistične fi lozofske misli, predavanja 
2 uri, vaje 2 uri za slušatelje i. in ii. letnika (zp); Analiza Marxove kritike 
Heglove fi lozofi je državnega prava, predavanja 2 uri za iii. in iv. letnik (zp).

Jerman Franc, asistent: Logika, predavanja 2 uri, vaje 2 uri za i. letnik (zp).
Žvan Anton, asistent: J. P. Sartre (nadaljevanje), seminarske vaje 2 uri za iii. 

in iv. letnik (zp).

Seznam predavanj za študijsko leto /.
Oddelek za fi lozofi jo. Predstojnik: dr. Vojan Rus, docent.
Filozofi ja
Rus dr. Vojan, izredni profesor: Obča dialektika iii., predavanja 2 uri, vaje 1 

ura za i., ii., iii., in iv. letnik (zp); Etika in antropologija, predavanja 2 uri, 
vaje 1 ura za ii., iii. in iv. letnik (zp). 

Hribar dr. Mirko, profesor: Descartesova fi lozofi ja, predavanja 2 uri za i., ii., 
iii., in iv. letnik (zp).

Majer Boris, višji predavatelj: Spoznavna teorija, predavanja 4 ure, vaje 2 uri 
za ii., iii., in iv. letnik (A in B) (zp).

Jerman Franc, asistent: Logika, predavanja 2 uri, vaje 2 uri za i. letnik (zp).
Žvan Anton, asistent: Problem subjekta v nekaterih smereh sodobne fi lozo-

fi je, seminar 2 uri za iii. in iv. letnik (zp); Subjekt pri sofi stih in Platonu, 
seminar 2 uri za i. in ii. letnik (p).

Seznam predavanj za študijsko leto /.
Oddelek za fi lozofi jo. Predstojnik: dr. Vojan Rus, izredni profesor
Filozofi ja
Rus dr. Vojan, izredni profesor: Uvod v fi lozofi jo, predavanja 1 ura, za i. 

letnik (z); Obča dialektika i., predavanja 2 uri, vaje 1 ura za i., ii., iii., in 
iv. letnik (zp); Etika ii, predavanja 2 uri, vaje 1 ura, za ii., iii. in iv. letnik 
(zp); Gnoseologija i, predavanja 1 ura, za iii. in iv. letnik (p).
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Hribar dr. Mirko, profesor: Pregled antične fi lozofi je do Sokrata, predavanja 
2 uri, za i. letnik (z); Platon in vpliv platonizma do xvii. veka, predavanja 2 
uri, za i. letnik (p); Aristotel in vpliv aristotelizma do xvii. veka, predavanja 
2 uri, za i. letnik (p).

Majer Boris, višji predavatelj: Metodika pouka fi lozofi je, predavanja 2 uri, vaje 
3 ure, za iii. in iv. letnik A fi l.; Uvod v zgodovino fi lozofi je, predavanja 1 
ura, za i. letnik (A-B fi l.) (z); Filozofi ja 20. stoletja, predavanja 2 uri, vaje 
3 ure, za iii. in iv. letnik (A fi l., B fi l. samo seminar) (poletni seminar).

Debenjak Božidar, predavatelj: Uvod v marksologijo, predavanja 3 ure (z), 2 
uri (p), za i. in ii. letnik; Filozofski nazor F. Engelsa, predavanja 2 uri. vaje 
1 ura, za iii. in iv. letnik (zp).

Jerman Franc, asistent: Logika z metodologijo, predavanja 2 uri, vaje 2 uri 
za i. letnik (zp); Ontološki in logični vidiki pozne sholastike, vaje 2 uri, za 
ii. letnik (zp).

Žvan Anton, asistent: Razvoj racionalizma od Descartesa do Hegla, vaje 2 uri, 
za ii. in iii. letnik (zp); Problem subjekta v sodobni fi lozofi ji (nadaljevanje), 
vaje 2 uri, za iii. in iv. letnik (zp).

Seznam predavanj za študijsko leto /.
Oddelek za fi lozofi jo. Predstojnik: dr. Vojan Rus, izredni profesor
Filozofi ja
Rus dr. Vojan, izredni profesor: Uvod v fi lozofi jo, predavanja 1 ura, za i. 

letnik (p); Sodobne etične in antropološke teorije, predavanja 2 uri, vaje 1 
ura za ii., iii. in iv. letnik (zp); Nekatere ontološke kategorije in gnozeološki 
problemi, predavanja 2 uri, vaje 1 ura za i., ii., iii. in iv. letnik (z).

Majer Boris, višji predavatelj: Filozofi ja 20. stoletja, predavanja 2 uri, vaje 2 
uri, za iii. in iv. letnik (A - B fi l.) (zp); Uvod v zgodovino fi lozofi je, pre-
davanja 2 uri za i. letnik (A - B fi l.) (z); Metodika, vaje 2 uri za iv. letnik 
A fi lozofi ja (p).

Debenjak Božidar, predavatelj: Uvod v marksologijo ii, predavanja 2 uri, vaje 
1 ura za i. in ii. letnik (z); Uvod v marksologijo iv, predavanja 1 ura, vaje 1 
ura za i. in ii. letnik (p); Marksizem v naravoslovju xix. in XX. stol., preda-
vanja 1 ura, vaje 1 ura za iii. in iv. letnik (z); Frankfurtska šola, predavanja 
2 uri, vaje 1 ura za iii. in iv. letnik (p).

Hribar dr. Mirko, pog. predavatelj: Razvoj antične fi lozofi je od Talesa do 
Platona, predavanja 3 ure za i. letnik (z); Razvoj fi lozofi je od Aristotela do 
renesanse, predavanja 4 ure za i. letnik (p).

Jerman Franc, asistent: Logika, predavanja 2 uri, vaje 1 ura za i. letnik (zp); 
Metodologija spoznavna teorija, vaje 2 uri za ii. letnik (zp).
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Žvan Anton, asistent: Angleški empirizem, vaje 2 uri za i. in ii letnik. (zp); 
Filozofi ja E. Husserla, vaje 2 uri za iii. in iv. letnik (zp).

Seznam predavanj za študijsko leto /.
Oddelek za fi lozofi jo. Predstojnik: dr. Boris Majer, izredni profesor
Filozofi ja
Majer dr. Boris, izredni profesor: Metodika pouka fi lozofi je za srednje šole, 

predavanja 2 uri, vaje 3 ure za iii. in iv. letnik A fi lozofi ja (z); Sodobna 
fi lozofi ja, Strukturalizem, predavanja 3 ure, vaje 2 uri za ii., iii. in iv. letnik 
A-B fi lozofi ja (p).

Rus dr. Vojan, izredni profesor: Uvod v fi lozofi jo, predavanja 2 uri, vaje 1 ura 
za i. letnik (z); Sodobne etične in antropološke smeri, predavanja 2 uri, vaje 
1 ura za ii., iii. in iv. letnik (zp); izbrana ontološka poglavja, predavanja 2 
uri, vaje 1 ura za i., ii., iii. in iv. letnik (L).

Debenjak Božidar, predavatelj: Uvod v marksologijo, predavanja 3 ure za i. 
in ii. letnik (z); Zgodovina marksizma, predavanja 2 uri za i. in ii. letnik 
(p); Marksizem in marksologija 20. stol.: Frankfurtska šola ii, predavanja 
2 uri za iii. in iv. letnik (z); G.W.F. Hegel, predavanja 3 ure za ii., iii. in 
iv. letnik (p).

Hribar dr. Mirko, pog. predavatelj: Antična fi lozofi ja, predavanja 3 ure za 
i. letnik (z); Srednjeveška in renesančna fi lozofi ja, predavanja 4 ure za i. 
letnik (p); Racionalizem xvii. stoletja, predavanja 2 uri za ii. letnik (zp).

Jerman dr. Franc, asistent: Osnove metodologije, predavanja 3 ure, vaje 3 ure za 
i. letnik (zp); Sodobna logika, predavanja 2 uri, vaje 3 ure za ii. letnik (zp).

Žvan Anton, asistent: Problem fenomena pri Kantu in Husserlu, vaje 4 ure 
za iii. in iv. letnik (zp).




