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2. Pogoji za vključitev: 
Splošni pogoji za vpis na doktorski študij. 
 
3. Izobraževalni cilji in predvideni študijski rezultati:  
(Predmetnospecifične komponente) 
Izobraževalni cilji: Temeljni izobraževalni cilj je poglobitev znanja in razumevanja 
filozofske in kulturne antropologije, razvijanje sposobnosti prepoznavanja zakonitosti 
interakcije, sovisnosti in koevolucije človeka in antropogenega snovno -prostorskega 
okolja ter poznavanje sistemske metodologije. 
Študijski rezultati: Predviden študijski rezultat je usposobljenost kandidata za 
samostojno znanstveno-raziskovalno delo na področju krajinske antropologije, 
rezultati katerega bodo predstavljali pomembne prispevke temeljni ali aplikativni 
znanosti na področju krajinskih znanosti. 
 
4. Vsebina predmeta: 
Sistematizacija antropoloških disciplin. Relevantni pojmi filozofske in kulturne 
antropologije. Pregled zgodovinskih definicij človeka. Sodobne definicije filozofske 
antropologije. Človek kot „animal symbolicum“, kot biofizično-simbolno bitje. Teorija 
simbolizacije. Sistematizacija semiotike: sintaktika, semantika, sigmatika, pragmatika. 
Relevantni pojmi informacijske teorije. Komponente človekovega okolja in njihova 
sistemska sovisnost: naravno, socio-kulturno in umetno okolje. Umetno okolje kot 
antropogeno snovno-prostorsko okolje. Razpon in sistemska sovisnost ravni 
antropogenega snovno-prostorskega okolja: od uporabnih in umetniških predmetov, 
zgradb, naselij do integralne krajine. Človekovo okolje kot biofizično-simbolni milieu. 
Relevantni pojmi ekologije in ekološke psihologije. Zakonitosti interakcije, sovisnosti 
in koevolucije človeka in antropogenega snovno-prostorskega okolja. Poreklo in 
zgodovinski razvoj ter sodobno stanje elementov in celote antropogenega snovno-
prostorskega okolja: znak, zavetišče, hiša, vas, mesto, tehnična infrastruktura, 
krajina, planet. Vloga in deficitarnost humanistično-družboslovnih disciplin v 
arhitekturno-okoljskih strokah. Interdisciplinarna struktura arhitekturne, urbane, 
krajinske in okoljske antropologije. Metodologija interdisciplinarnega raziskovalnega 
dela. Transdisciplinarnost. Metode vključevanja vseh relevantnih in prizadetih 
subjektov v procese planiranja in oblikovanja vseh ravni integralne krajine. Osnove 
sistemske teorije in metodologije s primeri. 
 
 
 



5. Temeljni študijski viri (v primeru knjig in monografij so študijski vir le 
izbrana poglavja iz njih):  

- Cassirer, Ernst: Ogled o čovjeku, Uvod u filozofiju ljudske kulture. Zagreb: 
Naprijed, 1978; (izbrana poglavja). 

- Egenter, Nold: Architectural Anthropology (serija, vol. 1). Lausanne: Structura 
mundi, 1992. 

- Norberg-Schulz, Christian: Intentions in Architecture. Cambridge (Mass.): MIT 
Press, 1968. 

- Toš, Igor: Arhitektura in sistemologija (doktorska disertacija), izbrana poglavja. 
Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2003. 

- tekoča znanstvena periodika 
 
6. Metode poučevanja in učenja:  
Kombinacija različnih metod, odvisno od obravnavanih problemov in poteka procesa 
učenja: predavanja, raziskovalni seminarji, sodelovalno učenje / poučevanje, vodeni 
individualni študij. 
 
7. Preverjanje znanja – obveznosti študenta:  
Esej – možnost objave kot znanstveni članek. 
 
8. Reference izvajalcev predmeta: 
 
Toš Igor 
1. TOŠ, Igor: Arhitektura in sistemologija (doktorska disertacija). Ljubljana: 

Fakulteta za arhitekturo, 2003.poglavja: 3. Okolje 4. Človek 5. Interakcija človek 
– okolje 6. Osnovne kategorije umetnega okolja. 

2. Kolegiji Antropologija arhitekture in Urbana antropologija na Filozofski fakulteti, 
Arhitekturni fakulteti in na Studiju krajinske arhitekture Agronomske fakultete 
Univerze v Zagrebu (od ak.l. 2004/05), z odgovarjajočimi študijskimi gradivi. 

3. Kolegij Antropologija čovjekove okoline na Doktorskem študiju arhitekture na 
Arhitekturni fakulteti Univerze v Zagrebu (od ak.l. 2007/08), z odgovarjajočimi 
študijskimi gradivi. 

 


