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Nov magistrski program družboslovne informatike 
usposablja študente za poklice prihodnosti v digi-
taliziranem in podatkovno osmišljenem svetu. Z 
naraščajočim pomenom družbenih medijev in 
interneta stvari imajo magistri družboslovne 
informatike ključno vlogo pri analizi, oblikovanju, 
ocenjevanju in upravljanju internetnih storitev v 
različnih družbenih okoljih. Z moduloma Podatkovna 
analitika in Načrtovanje digitalnih storitev program 
študentom ponuja možnost za povezovanje 
podatkovno-analitičnih in digitalnih znanj, ki so 
ključna pri oblikovanju uporabniku prijaznih digi-
talnih storitev, razumevanju uporabniške izkušnje, 
»data-driven« marketingu in projektnem vodenju.

Ključne prednosti programa so:
• Povezovanje znanj in kompetenc internetnih   
 tehnologij, metodologije, statistike, družboslovja  
 in poslovanja.
• Izbira med študijskima moduloma Podatkovna  
 analitika in Načrtovanje digitalnih storitev.
• Pridobivanje praktičnih izkušenj tekom študija v  
 uveljavljenih tujih in domačih podjetjih.
• Možnost študija v tujini in pridobitve dveh   
 magistrskih diplom na Univerzi v Salernu.
• Interdisciplinarnost kariernih poti na digitalnem  
 in podatkovno-analitičnem področju.

Zakaj izbrati magistrski program Družboslovna 
informatika?
• Naslavlja izzive digitalne prihodnosti s pomočjo  
 interdisciplinarnega razumevanja novih tehnologij.
• Primeren za študente z družboslovnimi in   
 naravoslovnimi predznanji in interesi.
• Ponuja kombinacijo dveh modulov z edinstvenim  
 naborom obveznih in izbirnih predmetov.
• Študentom daje možnost razvijanja lastnih   
 zanimanj in pridobivanja praktičnih izkušenj.

MAGISTRSKI PROGRAM 
DRUŽBOSLOVNA 
INFORMATIKA
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PODATKOVNA ANALITIKA

Zimski semester

Osnove podatkovne analitike

Metode družboslovnega raziskovanja

Statistično programiranje

Analiza velikih omrežij / Analiza velikih podatkov

Načrtovanje interaktivnih tehnologij /  
Strategije razvoja digitalnih storitev

Poletni semester

Projektno vodenje v informacijski družbi 

IKT in družba

Zunanji izbirni predmet 1

Vizualizacija in eksplorativna analiza podatkov /  
Digitalne tehnologije v družboslovnem raziskovanju

KT

6

3

9

6

6

9

9

6

6

2. letnik

Zimski semester

Analiza velikih omrežij / Analiza velikih podatkov

Praksa

Magistrsko delo 

Zunanji izbirni predmet 2

Poletni semester

Magistrsko delo 

Vizualizacija in eksplorativna analiza podatkov / 
Digitalne tehnologije v družboslovnem raziskovanju

Spletne skupnosti /  
Raziskovanje uporabniške izkušnje

6

6

12

6

KT

18

6

6

1. letnik
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Zimski semester

Načrtovanje interaktivnih tehnologij /  
Strategije razvoja digitalnih storitev

Praksa 

Magistrsko delo 

Zunanji izbirni predmet 2

Poletni semester

Magistrsko delo 

Vizualizacija in eksplorativna analiza podatkov /
Digitalne tehnologije v družboslovnem raziskovanju

Spletne skupnosti /  
Raziskovanje uporabniške izkušnje

KT

6

6

12

6

18

6

6

NAČRTOVANJE DIGITALNIH STORITEV 

Poletni semester

Projektno vodenje v informacijski družbi 

IKT in družba

Zunanji izbirni predmet 1

Spletne skupnosti /  
Raziskovanje uporabniške izkušnje

Osnove podatkovne analitike 

Metode družboslovnega raziskovanja

Praktikum spletnega nastopa

Načrtovanje interaktivnih tehnologij /  
Strategije razvoja digitalnih storitev

Analiza velikih omrežij / Analiza velikih podatkov

Zimski semester

9

9

6

6

6

3

9

6

6

KT

2. letnik

1. letnik
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OBVEZNI PREDMETI PROGRAMA 

Osnove podatkovne analitike 

Metode družboslovnega raziskovanja

IKT in družba

Praksa 

Magistrsko delo  

Projektno vodenje v informacijski družbi 
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Predmet pokriva osnovne koncepte podatkovne 
analitike in orodja za statistično analizo v okviru 
podatkovne analitike na področju družboslovja, od 
postavljanja pravih vprašanj, na katera je mogoče 
odgovoriti s statistično analizo podatkov, preko pri-
prave in čiščenja podatkov, vizualizacije in analize 
podatkov, sklepanja iz vzorca na populacijo ter 
objave rezultatov.

Osnovni metodološki pristopi/paradigme (pozitivizem, 
interpretativni pristop, kritični pristop in postmo-
derni pristop), raziskovalni načrti in proces v kvanti-
tativnem in kvalitativnem raziskovanju, etika v 
znanstvenem raziskovanju, vzorčenje v kvantitativnih 
in kvalitativnih raziskavah.

OSNOVE 
PODATKOVNE 
ANALITIKE 

METODE DRU-
ŽBOSLOVNEGA  
RAZISKOVANJA

Izr. Prof. Dr. Katja Lozar Manfreda

Prof. Dr. Valentina Hlebec

Obvezni 
predmeti programa

3 KT, 30 ur
Zimski semester

Obvezni
predmeti programa

6 KT, 45 ur
Zimski semester
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Temeljno izhodišče predmeta predstavlja ugotovitev, 
da kljub naraščajoči vlogi informacijsko-komunika-
cijskih tehnologij v javni in zasebni sferi obstajajo v 
javnosti pretežno poenostavljena ali celo zavajajoča 
razumevanja medsebojnega vplivanja tehnologije 
in družbenih procesov. Predmet bo v prvi fazi sledil 
induktivnemu postopku, preko katerega se bodo 
slušatelji spoznavali z aktualnimi globalnimi pojavi 
na področju družbenih vidikov informacijsko-
komunikacijskih tehnologij (odvisno od aktualnih 
tem, v grobem pa bodo povezani s področji družbe-
nih gibanj, vprašanj internetnega vladovanja, mobil-
nih telefonov, interneta stvari in s tem povezanih 
pojavov). Študenti bodo na osnovi introspekcije 
in skupinskih razprav podali izhodiščne hipoteze 
glede obravnavanih pojavov. 

V drugi fazi se bodo slušatelji seznanili s temeljnimi 
paradigmami odnosa med tehnologijo in družbo: 
tehnološki determinizem, utopianizem in disuto-
pianizem, družbeni konstruktivizem, družbeno 
oblikovanje tehnologij, družboslovna informatika, 
teorija akter-omrežje. Spoznali se bodo tudi s 
temeljnimi teorijami informacijske družbe, njihovimi 
kritikami in načini merjenja in spremljanja infor-
macijsko-komunikacijskih tehnologij. Na osnovi 
teoretičnih izhodišč bodo kritično ovrednotili in 
nadgradili izhodiščne hipoteze o izbranem pojavu, 
kar bo sumarno rezultiralo v končni izpitni nalogi.

IKT IN 
DRUŽBA
Izr. Prof. Dr. Sara Atanasova

Obvezni 
predmeti programa

9 KT, 60 ur
Poletni semester
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Konceptualna zasnova je podobna kot na prvi 
stopnji. Gre za prenos znanja in veščin, pridobljenih 
tekom študija, v konkretno okolje organizacije. 
Podobno kot na prvi stopnji, se tudi na drugi 
stopnji praksa lahko opravlja v tujini, posebej v 
okviru različnih mednarodnih shem (npr. Erasmus). 
Posebnost in dodaten poudarek pri praktičnem 
delu na drugi stopnji je predvsem v aktivnem 
vključevanju študentov v problemsko delo. 

Na tej osnovi se priporoča, da študent problematiko, 
s katero se je ukvarjal pri praksi, razvije in obrav-
nava tudi v magistrskem delu. Navedena kombina-
cija je spodbuda tudi za organizacije, ki sicer morda 
niso zainteresirane za zgolj kratko enomesečno 
uvajanje študenta. V tem času ga namreč za kom-
pleksne naloge niti ne morejo usposobiti, enos-
tavne naloge pa za drugo stopnjo niso primerne. 

S problemsko magistrsko nalogo se tudi organizaciji 
doprinese dodana vrednost, hkrati pa tovrstno 
povezovanje poveča zavzetost in motiviranost tako 
študenta kot organizacije.

PRAKSA
Prof. Dr. Vasja Vehovar

Obvezni 
predmeti programa

6 KT, 30 ur
Zimski semester
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Pri predmetu bodo študenti deležni pomoči pri 
pripravi dispozicije, izvedbi raziskovalnega in 
pisanju magistrskega dela. Študenti bodo izbrali 
raziskovalni problem na osnovi razpisanih tem za 
magistrska dela ali po lastni izbiri in se individualno 
posvetovali s predlagateljem teme.

MAGISTRSKO 
DELO
Prof. Dr. Valentina Hlebec

Študenti se pri predmetu seznanijo z: 
1. opredelitvami projektnega vodenja (PV), 
2. fazami, procesi in upravljanjem pri PV, 
3. načrtovanjem PV (npr. plan aktivnosti, časovno  
 razporejanje po »delovnih paketih«, mrežno   
 planiranje, kritične poti, stroški, kakovost,   
 pisanje predloga),
4. organiziranjem (npr. organiziranje timskega   
 dela, virtualno sodelovanje…). 

Predstavljene bodo posebnosti agilnega vodenja 
ter upravljanja projektov v družboslovju in infor-
macijski družbi.

PROJEKTNO 
VODENJE V 
INFORMACIJSKI 
DRUŽBI 
Izr. Prof. Dr. Vesna Dolničar

Obvezni 
predmeti programa

30 KT, 30 ur
Poletni in zimski

 semester

Obvezni 
predmeti programa

9 KT, 60 ur
Poletni semester
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MODUL PODATKOVNA ANALITIKA 

Vizualizacija in eksplorativna analiza podatkov

Analiza velikih podatkov

Analiza velikih omrežij

Statistično programiranje

Digitalne tehnologije v družboslovnem raziskovanju
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VIZUALIZACIJA IN  
EKSPLORATIVNA 
ANALIZA 
PODATKOV

ANALIZA 
VELIKIH 
PODATKOV

Osnove vizualizacije podatkov, uporaba grafičnih 
elementov in barv v grafih, načela oblikovanja 
grafov, enostavni grafi in informacijska grafika, 
vizualizacija različnih tipov podatkov (časovnih, 
prostorskih, tekstovnih, omrežnih, …), vizualizacija 
multivariatnih podatkov, iskanje osamelcev, reduk-
cija dimenzij, eksplorativna analiza podatkov (pono-
vitev multivariatne analize), dinamični in interaktivni 
grafi (s poudarkom na grafih za objavo na spletnih 
straneh).

Prof. Dr. Aleš Žiberna

1. Veliki podatki 
2. Pregled metod podatkovnega rudarjenja 
3. Tekstovno rudarjenje 
4. Spletno rudarjenje 
5. Področja uporabe podatkovnega rudarjenja

Izr. Prof. Dr. Damjan Škulj

Obvezni 
predmeti modula 

6 KT, 60 ur
Poletni semester

Obvezni 
predmeti modula 

6 KT, 60 ur
Zimski semester
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Viri in načini generiranja velikih omrežij (Internet 
in druge elektronske oblike). Velika omrežja in 
kompleksnost algoritmov. Različni modeli omrežij 
(Small world, Scale free, Bernoulli/Poisson), 
generiranje velikih naključnih omrežij. Lokalni in 
globalni pogledi na omrežja, algoritmi za iskanje 
pomembnih skupin in točk v omrežjih (jedra, triade, 
iskanje vzorcev, otoki, metode za odkrivanje 
skupnosti v omrežjih - Louvain in VOS). Množenje 
omrežij. Določanje pomembnosti točk in povezav v 
acikličnih omrežjih (npr. omrežja citiranj). Rodovniki 
kot velika socialna omrežja. Vizualizacija velikih 
omrežij, metoda ribje oko. Računalniški programi 
za analizo in prikaz velikih omrežij (Pajek).

ANALIZA 
VELIKIH 
OMREŽIJ 

STATISTIČNO 
PROGRAMIRANJE

Prof. Dr. Andrej Mrvar 

Osnove R-ja: - podatkovni tipi in strukture - uvoz, 
izvoz in urejanje podatkov - uporaba funkcij in 
paketov - osnove programiranja v R-ju (funkcije, 
zanke, pogoji) - uporaba osnovnih statističnih metod.
 
Generiranje poročil in spletnih predstavitev:  
- osnove in uporaba sistemov za pisanje ponovljivih 
računalniško podprtih statističnih poročil in 
prezentacij - generiranje enostavnih statističnih 
„aplikacija“ s sistemom Shiny. 

Dodatne teme (izbor): - statistične simulacije - 
avtomatski zajem podatkov.

Izr. Prof. Dr. Aleš Žiberna

Obvezni 
predmeti modula 

6 KT, 60 ur
Zimski semester

Obvezni 
predmeti modula 

9 KT, 60 ur
Zimski semester
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DIGITALNE 
TEHNOLOGIJE V 
DRUŽBOSLOVNEM 
RAZISKOVANJU

Predmet nastopa v modulu Podatkovna analitika 
kot tisti del tega področja, ki je še posebej specifičen 
za družboslovno raziskovanje. Medtem ko je v 
okviru podatkovne analitike na splošno velik pou-
darek na upravljanju, vizualizaciji in statistični ana-
lizi podatkov, se tu ukvarjamo predvsem z uporabo 
digitalnih tehnologij za zbiranje podatkov, ki se 
najpogosteje uporabljajo v družboslovju, vključno 
s klasičnimi metodami zbiranja podatkov, kot so 
anketno raziskovanje in kvalitativne metode. Ob 
tem se ukvarjamo tudi z integracijo »klasičnih« 
družboslovnih podatkov z velikim podatkovjem, 
značilnim za sodobno kvantificirano družbo, ter z 
nekaterimi izbranimi vidiki sodobnega raziskoval-
nega procesa. 

Predmet vključuje naslednje vsebine:
1. Vrste podatkov v digitalnem okolju. 
2. Digitalne tehnologije kot orodje za zbiranje   
 primarnih podatkov. 
3. Problematika sekundarnih podatkov na spletu. 
4. Integracija različnih pristopov. 
5. Izbrane metode analize, organizacije, mani-  
 pulacije podatkov: analiza kvalitativnih podat-  
 kov z naprednimi računalniškimi orodji, analiza  
 spletnih metrik, analiza in predstavljanje geolo - 
 kacijskih podatkov. 
6. Pregled izbranih vidikov sodobnega raziskoval- 
 nega procesa, podprtega z digitalnimi tehnolo- 
 gijami.

Izr. Prof. Dr. Katja Lozar Manfreda

Obvezni 
predmeti modula 

6 KT, 60 ur
Poletni semester
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MODUL NAČRTOVANJE DIGITALNIH STORITEV 

Praktikum spletnega nastopa

Načrtovanje interaktivnih tehnologij

Spletne skupnosti

Raziskovanje uporabniške izkušnje

Strategije razvoja digitalnih storitev
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Predmet uvaja študente v razumevanje spletnega 
nastopa in v obvladovanje osnovnih načel spletne 
strategije. Podaja pregled nad kompleksnim 
področjem, ki je sicer na presečišču večjega števila 
strok: informatike, metodologije, podatkovne 
analitike, designa, interakcije človek-računalnik, 
komunikologije, sociologije, psihologije, ekonomije, 
poslovanja in trženja. Predmet študente usposablja 
za projektno vodenje celotnega procesa razumevanja 
in snovanja spletnega nastopa; posebej v pogledu 
kompetentne komunikacije z naročniki, oblikovalci, 
strokovnjaki in tehničnimi podizvajalci. 

Prek praktičnih primerov in aktivnosti se študenti 
seznanijo tudi z izzivi spletnega nastopa na 
področju digitalnega trženja in integracije vsebine 
spletnih mest z družbenimi omrežji.

PRAKTIKUM 
SPLETNEGA 
NASTOPA
Doc. Dr. Andraž Petrovčič

Obvezni 
predmeti modula 

9 KT, 60 ur
Zimski semester
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Predmet študente uvaja v proces iterativnega 
načrtovanja interaktivnih tehnologij z vključevan-
jem uporabnikov v vse stopnje raziskovanja in 
razvoja interaktivnih tehnologij.

V nizu predavanj bodo študenti spoznali:
1. teoretske pristope k razvoju novih tehnologij   
 in storitev ter k sprejemanju tehnologij, 
2. osnove in različne vidike pristopov k sodelo-  
 vanju pri oblikovanju interaktivnih tehnologij, 
3. orodja in tehnike uporabniško usmerjenega   
 in participativnega načrtovanja in evalviranja, 
4. primere, na katerih bo prikazan nabor uporab  
 uporabniško usmerjenega in participativnega   
 načrtovanja.

Predmet v splošnem zajema teoretski in analitični 
del. V teoretskem delu se študenti seznanijo in 
usvojijo temeljne teoretsko-konceptualne pristope 
k obravnavi, razumevanju in tipologiji spletnih 
skupnosti, pri čemer se natančneje srečajo z 
nekaterimi posamičnimi, aktualnimi tipi. V 
analitičnem delu se študenti seznanijo z meto-
dološkimi (kvalitativnimi in kvantitativnimi) pris-
topi k analizi pojavov v spletnih skupnosti, pri 
čemer sami tudi analizirajo izbrane pojave.

NAČRTOVANJE 
INTERAKTIVNIH 
TEHNOLOGIJ

SPLETNE 
SKUPNOSTI

Izr. Prof. Dr. Vesna Dolničar

Prof. Dr. Gregor Petrič

Obvezni 
predmeti modula 

6 KT, 60 ur
Zimski semester

Obvezni 
predmeti modula 

6 KT, 60 ur
Poletni semester
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Predmet na teoretski in aplikativni ravni obravnava 
metode za raziskovanje uporabniške izkušnje. 
Študente seznanja in jih nauči uporabe metod za 
ocenjevanje uporabnosti, kot so testiranje uporab-
nosti, pregledne metode, ankete, intervjuji, fokusne 
skupine in terenske metode. 

Najprej se bodo študenti seznanili z osnovnimi pojmi 
in zgodovino raziskovanja uporabniške izkušnje v 
kontekstu metod za ocenjevanje uporabnosti in 
interakcije človek-računalnik (IČR). Hkrati bodo 
pridobili znanje o interdisciplinarnem značaju 
raziskovanja uporabniške izkušnje in njene vloge 
pri načrtovanju sistemov. 

V drugem delu bodo študenti spoznali standarde 
ocenjevanja uporabnosti, etične in zakonske vidike 
uporabe metod za raziskovanje uporabniške izkušnje 
ter splošne vidike aktivnosti za ocenjevanje potreb 
uporabnikov. V tretjem delu predmeta bodo obrav-
navane osnovne tehnike predstavljenih metod, 
njihove prednosti in slabosti, merske značilnosti, 
značilnosti (ne)eksperimentalnih raziskovalnih 
načrtov, njihova veljavnost in zanesljivost ter načini 
njihove aplikacije pri razvoju in ocenjevanju v 
različnih fazah cikla načrtovanja izdelkov.

RAZISKOVANJE 
UPORABNIŠKE 
IZKUŠNJE
Doc. Dr. Andraž Petrovčič

Obvezni 
predmeti modula 

6 KT, 60 ur
Poletni semester
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STRATEGIJE 
RAZVOJA 
DIGITALNIH 
STORITEV

Cilji predmeta so študente seznaniti s: 
1. širšim vpogledom v pomen in načrtovanje   
 digitalnih storitev v sodobnih družbah;  
2. trendi digitalnih storitev v ekonomskem,   
 političnem in socialnem pomenu;  
3. pravnimi, poslovnimi, marketinškimi in tehno-  
 loškimi implikacijami pri razvoju digitalnih   
 storitev;  
4. splošnimi marketinškimi pristopi, načeli obliko- 
 vanja poslovnih načrtov, analizo tržnih poten-  
 cialov in pripravo izhodišč za strategije trženja   
 ter oglaševanja digitalnih storitev.

Doc. Dr. Darja Grošelj

Obvezni 
predmeti modula 

6 KT, 60 ur
Zimski semester
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