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50. generacija družboslovcev 
 

“Z znanstvenimi spoznanji in etosom moramo kazati pot naprej.” S temi 

besedami je novi dekan Fakultete za družbene vede, prof. dr. Bojko Bučar, 

sprejel 50. generacijo študentov osrednje družboslovne ustanove pri nas. 
 

S 3. oktobrom Fakulteta za družbene vede odpira vrata 50. generaciji študentov in 

študentk. Fakulteta se je v pol stoletja razvila v mednarodno priznano kakovostno 

visokošolsko ustanovo z 260 zaposlenimi in skoraj 3500 študenti na 13 programih prve 

stopnje, več kot 20 programih druge stopnje in na razvejanem interdisciplinarnem 

doktorskem študiju.  

 

V svojem svečanem nagovoru brucem je prof. dr. Bučar med drugim poudaril: “Pol stoletja je 

za znanstveno ustanovo še vedno obdobje odraščanja in zorenja, vendar ko pogledamo 

prehojeno pot, smo lahko zadovoljni. Postali smo največja in najpomembnejša ustanova za 

znanstveno raziskovanje in poučevanje družboslovja v Sloveniji, ustanova, ki je cenjena daleč 

onkraj državnih meja. Naši raziskovalci in pedagogi so spoštovani v znanstvenih in 

strokovnih krogih v tujini in naši nekdanji študentje se lepo uveljavljajo tako doma kot v 

svetu. Dosežki fakultete kažejo, da smo bili in da smo na pravi poti. Pri tem nas pretekli 

uspehi zavezujejo, da moramo v prihodnje delati še bolje.”  

 

V petdesetletnem razvoju je fakulteta postala prepoznavna in družbeno angažirana ustanova, 

ki s svojim obsežnim znanstvenoraziskovalnim delom, razvejano mednarodno vpetostjo, 

delovnim in družbenim prispevkom številnih diplomantk in diplomantov različnih študijskih 

usmeritev ter z aktualnimi kritičnimi premisleki sooblikuje slovensko družbo.  

 

Katedre kot vsebinske skrbnice programov so danes organizirane v štiri oddelke: za 

komunikologijo, kulturologijo, politologijo in sociologijo. Temelji družboslovnega 

raziskovanja na fakulteti segajo že v šestdeseta leta, kar se kaže tudi v rasti raziskovalnih 

centrov in opravljenih projektih znotraj njih. Danes Inštitut za družbene vede FDV združuje 



20 raziskovalnih centrov in več kot 180 raziskovalcev. Mednarodna vpetost se kaže z 

vključenostjo slovenskih družboslovnih raziskovalcev v evropske in druge mednarodne 

projekte, ki jih fakulteta izvaja za tuje vlade in univerze ter mednarodne organizacije. Kaže se 

tudi z intenzivnim mrežnim povezovanjem raziskovalcev v mednarodnih znanstvenih 

združenjih, kot so npr. Central and East European International Studies Association 

(CEEISA), International Sociological Association, International Political Science Association, 

International Studies Association, European Research Group on Military and Society, World 

International Studies Committee (WISC), International Corporate and Marketing 

Communication Association. 

 

V petdesetih letih je fakulteta nenehno rasla. Po 79 vpisanih v letu 1961 se je njihovo število v 

prvem desetletju nato gibalo med 200 in 350. V naslednjih desetletjih je stalno naraščalo. Po 

letu 1991 je število vpisanih že prešlo 1000, v zadnjem desetletju je njihovo število naraslo na 

3000 in 4000 vpisanih. Rekordno je bilo leto 2005/06 s 4978 vpisanimi študenti.  

 

Na FDV je v pol stoletja diplomiralo 9695 študentov na dodiplomski stopnji; 50 jih je končalo 

specialistični študij, 1186 magistriralo in 294 doktoriralo (podatki na dan 13. 9. 2011). 

 

V slavnostnem študijskem letu 2011/12 smo na fakulteti sprejeli 825 brucev, ki skupaj z 

ostalimi dodiplomskimi študenti tvorijo skupino 2613 dodiplomskih študentov. Dodatnih 861 

podiplomskih študentov druge in tretje stopnje zaokrožuje celotno skupino 3474 študentov in 

študentk Fakultete za družbene vede.  

 

Obeležitev jubileja bo potekala vse študijsko leto 2011/12 pod naslovom “50 let znanosti o 

družbi”. Ta ponazarja njeno poslanstvo – pet desetletij razvoja družboslovja kot znanosti, ki 

proučuje človeško družbo in zakonitosti njenega razvoja, pa tudi poučevanja o družbi in 

družboslovju v različnih študijskih programih in prek različnih fakultetnih enot.  

 

Čeprav bodo vsi načrtovani dogodki, programi in projekti nosili jubilejno obeležje, posebej 

navajamo najpomembnejšega med njimi. Osrednja slovesnost bo tradicionalni častni shod, 1. 

decembra 2011. Ob njem se bodo prvič sestali člani novoustanovljenega Kluba diplomantov 

in diplomantk FDV, ki želi povezati nekdanje diplomante s sedanjimi študenti in zaposlenimi.  

 

3. oktobra pa začenjajo z dogodki ob jubileju tudi študenti in njihova strokovna društva v 

posebnem programu z naslovom »50 dni dogajanj ob 50-letnici FDV«. Fakultetni in 

študentski program se bosta ob najpomembnejših dogodkih prepletala. Ob tem naj omenimo 

prireditev Zaposlitveni most, ki bo potekala 8. novembra 2011 na Fakulteti z družbene vede.  
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