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Fakulteta za družbene vede

Dodiplomski študijski programi
prve stopnje 2016/2017
Analitska sociologija, Družboslovna informatika
UN, Družboslovna informatika VS, Evropske
študije – družboslovni vidiki, Komunikologija
– medijske in komunikacijske študije,
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi
z javnostmi, Kulturologija, Mednarodni odnosi,
Novinarstvo, Politologija – obramboslovje,
Politologija – študije demokracije in
upravljanja, Politologija – študije politike in
države, Sociologija – upravljanje organizacij,
človeških virov in znanja

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
FDV je največja interdisciplinarna družboslovna
fakulteta v Sloveniji ter med večjimi in sodobnejšimi
v Evropi. S svojimi človeškimi viri, lastnim raziskovalnim inštitutom, osrednjo družboslovno knjižnico
in založbo razvija vrsto družboslovnih disciplin, katerih preplet predstavlja optimalno sinergijo sodobnih družboslovnih znanj. Fakulteta sodeluje s
številnimi tujimi univerzami, inštituti in strokovnimi
združenji, ki delujejo na družboslovnem področju.

Fakulteta za družbene vede s pedagoško in raziskovalno dejavnostjo na področju številnih temeljnih in aplikativnih disciplin že
več kot pet desetletij utemeljuje družboslovje na Slovenskem.
Svojo akademsko odličnost gradi fakulteta z izstopajočim teoretičnim in empiričnim raziskovalnim delom, obsežnim publiciranjem znanstvenih in strokovnih prispevkov ter z uspešnim prenosom rezultatov raziskovalnega dela v izobraževanje in prakso.

Njena odlika in prednost so raznovrstni študijski programi, ki
so odprti drug do drugega in ki temeljijo na prepletanju znanj
in spoznanj iz vseh temeljnih družboslovnih disciplin; ta splet
je nadgrajen s temeljitimi metodološko-informatičnimi in programsko specifičnimi znanji, ki jih dopolnjuje velik delež izbirnih
vsebin. Takšni programi so privlačna izbira za najboljše iz generacij študirajoče mladine.

Izhajajoč iz evropske razsvetljenske tradicije, fakulteta goji duh
politične in nazorske neodvisnosti, spoštovanje vseh različnosti
in avtonomnosti ter neformalne odnose s študenti. Tako sooblikuje svobodomiselne, kritične, ustvarjalne, komunikativne in
podjetne mlade izobražence, ki s svojim delovanjem pomembno
prispevajo k napredku slovenske družbe, s svojim znanjem pa
bogatijo univerzalno naravo človeške vednosti ob istočasnem
ohranjanju različnih vrednostnih sistemov in kulturnih identitet.

Publikacijo je izdala Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Tiskovina je izključno informativne narave, fakulteta ne jamči za popolnost informacij in zanje ne odgovarja. Pridržujemo si pravico do sprememb brez poprejšnje najave.
Vabimo vas, da pred vpisom preverite veljavne pogoje in značilnosti programov.

dipl. kult. (UN)

Služba za dodiplomski študij

Naslov:
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

Prisotni in dostopni smo tudi:

dipl. evr. štud. (UN)

Služba za dodiplomski študij

Služba za dodiplomski študij:
Telefon: 01 / 5805-126
Faks: 01 / 5805-101
E-pošta: dodiplomski@fdv.uni-lj.si
Naslov:
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

Prisotni in dostopni smo tudi:

Uradne ure:
Vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Vsak četrtek tudi med 15. in 17. uro.
Služba za dodiplomski študij:
Telefon: 01 / 5805-126
Fax: 01 / 5805-101
E-pošta: dodiplomski@fdv.uni-lj.si

Spletna stran FDV: http://www.fdv.uni-lj.si
Spletna stran FDV: http://www.fdv.uni-lj.si
http://www.eventbrite.com/org/2161073357
https://www.facebook.com/fdv.si
http://www.youtube.com/user/ULFDV
https://www.instagram.com/fakultetazadruzbenevede/?ref=badge
https://www.facebook.com/fdv.si
https://twitter.com/FDVLjubljana
http://www.eventbrite.com/org/2161073357
http://www.linkedin.com/company/university-of-ljubljana-faculty-of-social-sciences-fakulteta-za-dru-bene-vede
http://www.youtube.com/user/ULFDV
https://twitter.com/FDVLjubljana
http://www.linkedin.com/company/university-of-ljubljana-faculty-of-social-sciences-fakulteta-za-dru-bene-vede

Uradne ure:
Vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Vsak četrtek tudi med 15. in 17. uro.

KOMUNIKOLOGIJA – MEDIJSKE
IN KOMUNIKACIJSKE ŠTUDIJE

KOMUNIKOLOGIJA – TRŽNO KOMUNICIRANJE
IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

NOVINARSTVO
xxxxx

Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Študij traja 4 leta.
Strokovni naslov: diplomirani/-na komunikolog/-ginja (UN)
Študijsko področje programa Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije je z drugimi družboslovnimi in humanističnimi disciplinami prepletena analiza vloge medijev in komuniciranja v sodobni družbi. Kritično analizira kulturne, ekonomske,
politične, zgodovinske ali sociološke vidike sodobne medijske
družbe, položaj medijev in popularne kulture. S pomočjo veščinskih predmetov se povezuje z medijsko in kulturno produkcijo
v praksi, kar daje diplomantom podlago za delo v kreativnih ali
raziskovalnih poklicih, povezanih z mediji in komuniciranjem v
medijski in kulturni industriji.

Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Študij traja 4 leta.
Strok. naslov: diplomant/-tka tržnega komuniciranja (UN)
Komunikologija – Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi temelji na proučevanju marketinga in odnosov z javnostmi. Odgovarja na vprašanje, kaj pomeni integrirano tržno komuniciranje,
kako potekajo marketinški odnosi ter kakšne so male skrivnosti
velikih mojstrov oglaševanja in odnosov z javnostmi. Diplomantke in diplomante najdemo med ključnimi strokovnjaki v vodstvih
podjetij, vladnih in nevladnih organizacij, med svetovalci, načrtovalci in izvajalci tržnokomunikacijskih dejavnosti v oglaševanju,
odnosih z javnostmi, pospeševanju prodaje, medijskem načrtovanju, raziskovanju trga, na področju sponzorstev in donatorstva,
samostojnega podjetništva in spletnega komuniciranja.

Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Študij traja 4 leta.
Strokovni naslov: diplomirani/-na novinar/-rka (UN)
Študij novinarstva posreduje temeljno družboslovno in še posebej
komunikološko znanje, ukvarja se z obvladanjem pisanja, govorjenja in nastopanja v vsej raznolikosti. Poznavanje in razumevanje
govornih in pisnih žanrov, spoštovanje in upoštevanje kodeksa ter
poznavanje osnov prava so osnova za dobro novinarsko delo. Poklicna pot diplomantov in diplomantk kot strokovno usposobljenih
publicistov, novinarjev, urednikov, komentatorjev in poročevalcev
vodi v uredništva medijev, vodstva dnevnikov, revij, radijskih in
televizijskih hiš ter med svetovalce za odnose z mediji; kot svetovalci za odnose z mediji in svobodni novinarji najdejo delo tudi
v zasebnem sektorju.

Programski izbirni predmeti
Mednarodno tržno komuniciranje, Ekonomika tržnega komuniciranja, Socialni marketing, Medorganizacijsko tržno komuniciranje, Tržno komuniciranje novosti, Storitveni in interni marketing,
Medijsko načrtovanje, Kvalitativno tržno raziskovanje, Potrošna
kultura

Programski izbirni predmeti
Specializirano novinarstvo, Spletno novinarstvo, Politična ekonomija novinarstva, Multimedijsko novinarstvo, Uredniško delovanje, Odnosi z mediji, Televizijska produkcija, Stilistični praktikum,
Novinarsko pisanje

Programski izbirni predmeti
Retorika, Popularna glasba in mediji, Zgodovina dokumentarne
fotografije, Kulturna in medijska globalizacija, Politike podob, Potrošna kultura, Mediji in kolektivni spomin, Ženski žanri in politike
spolov, Politična ekonomija medijev
Sidrni izbirni predmeti
Temelji politologije, Temelji filozofije, Socialna in politična psihologija

Sidrni izbirni predmeti
Temelji politologije, Uvod v sociologijo, Temelji filozofije, Socialna
in politična psihologija

Sidrni izbirni predmeti
Socialna in politična psihologija, Temelji filozofije, Socialna in politična antropologija

Opombe:
Fakultetni izbirni predmeti: študent/-tka izbira med vsemi predmeti programov FDV. Dodatni izbirni predmet je Športna vzgoja.
Odprti izbirni predmeti: študent/-tka izbira med vsemi predmeti programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je Športna vzgoja.
Tuji strokovni jeziki: študent/-tka izbira tuji strokovni jezik angleščina, nemščina, francoščina ali italijanščina (Medijske in komunikacijske študije – dodatno španščina) – potrebno je srednješolsko predznanje.
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Grafika prikazuje obvezne predmete in je informativne narave. Zaporedje predmetov v grafiki ne ustreza zaporedju v predmetniku.
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ANALITSKA
SOCIOLOGIJA

DRUŽBOSLOVNA
INFORMATIKA UN

DRUŽBOSLOVNA
INFORMATIKA VS

Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Študij traja 4 leta.
Strokovni naslov: diplomirani/-na
sociolog/-ginja (UN)
Pojasnjevanje družbenih pojavov in raziskovanje njihovega vpliva na vsakdanje življenje je
področje proučevanja programa Analitska sociologija. Njegov cilj je usposobljenost za analitično-raziskovalno delo na področju družbenih
procesov, odnosov in situacij ter obvladovanje
in mediacija družbenih konfliktov. Diplomantke
in diplomanti najdejo zaposlitev v ministrstvih,
na vladi, v različnih javnih zavodih, nevladnih
organizacijah, sindikatih, občinskih uradih,
šolah, podjetjih, tržnoraziskovalnih agencijah,
medijskih hišah, institucijah EU itd.

Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Študij traja 4 leta.
Strokovni naslov: diplomant/-tka
družboslovne informatike (UN)
Univerzitetni študij Družboslovne informatike je
logično povezan presek temeljnih družboslovnih
disciplin in znanj s področja informatike, raziskovanja interneta, metodologije, statistike in
analize podatkov. S tem odgovarja na izjemen
razvoj novih informacijskih in komunikacijskih
tehnologij ter produkcijo ogromnih količin podatkov, ki jih je v sodobnih družbah treba analizirati in kritično ovrednotiti z družboslovnega
vidika. Možnosti zaposlitve diplomantk in diplomantov so izjemno široke, saj znanja s področja
družboslovne informatike vedno bolj potrebujejo
v različnih podjetjih, organizacijah in ustanovah,
državni upravi, javnem in zasebnem sektorju
itd., kjer povsod uporabljajo najrazličnejša informacijsko-komunikacijska orodja, storitve in
rešitve. Družboslovni informatiki sodelujejo pri
načrtovanju, vrednotenju in njihovi kritični presoji. Hkrati pa so usposobljeni za analizo velikih
količin podatkov, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Visokošolski študijski program 1. stopnje
Visokošolski študij traja 3 leta.
Strokovni naslov: diplomant/-tka
družboslovne informatike (VS)
Visokošolski študij Družboslovna informatika je
prav tako kot univerzitetni študij interdisciplinaren in vključuje tri med seboj povezana področja: temeljna družboslovna znanja, internet in
informacijske sisteme, metodološko-statistična
orodja. Večji poudarek je na praktični uporabi
informatičnega in metodološko-statističnega
znanja. Diplomantke in diplomanti imajo možnost zaposlitve na področju informatične in
analitične podpore pri obdelavi podatkov, upravljanja in analize spletnih vsebin, ter opravljajo
analitične naloge v okviru statističnih služb oz.
oddelkov za delo s podatki in e-poslovanje.

Programski izbirni predmeti
Sociologija izobraževanja, Sociologija arhitekture, Socialna mimikrija, Indikatorji družbenega razvoja, Sociologija spolnosti, Lokalnost,
podeželje in družbene spremembe, Revitalizacija mestnih središč, Družbeni vidiki zdravja in
bolezni, Sociologija stanovanja, Volilno ravnanje – teorije in raziskovanje volilnega vedenja,
Gejevske in lezbične študije, Evropska stališča
in vrednote, Sociološka anketa, Sodobne sociološke dileme, Socialna gerontologija, Sociologija
znanosti
Sidrni izbirni predmeti
Socialna in politična antropologija, Temelji filozofije, Temelji komunikologije, Temelji politologije

Opombe:

Programski izbirni predmeti
Informacijski viri in sekundarni podatki, Informacijski sistemi države in e-vladanje, Internet
v vsakdanjem življenju, Metodološki praktikum,
Komparativna metodologija, Elektronsko poslovanje, Osebna omrežja, Oblikovanje anketnega
vprašalnika, Indikatorji družbenega razvoja

Programski izbirni predmeti
Internet v vsakdanjem življenju, Komparativna
metodologija, Osebna omrežja, Oblikovanje
anketnega vprašalnika, Tehnični informacijski
sistemi, Osnove kvalitativne metodologije, Družbeni in etični vidiki razvoja moderne zanosti,
Osnove programiranja, Operacijske raziskave,
Multivariatna analiza, Indikatorji družbenega
razvoja
Sidrni izbirni predmeti
Temelji prava, Socialna in politična antropologija, Socialna in politična psihologija

Sidrni izbirni predmeti
Temelji prava, Socialna in politična antropologija, Socialna in politična psihologija, Temelji
ekonomije

Fakultetni izbirni predmeti: študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV. Dodatni izbirni predmet je Športna vzgoja.
Odprti izbirni predmeti: študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je Športna vzgoja.
Tuji strokovni jeziki: študent/-tka izbira tuji strokovni jezik angleščina (Družboslovna informatika UNI in VSP dodatno francoščina, italijanščina ali nemščina).

SOCIOLOGIJA – UPRAVLJANJE
ORGANIZACIJ, ČLOVEŠKIH VIROV
IN ZNANJA
Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Študij traja 4 leta.
Strokovni naslov: diplomirani/-na
sociolog/-ginja (UN)
Študijski program se ukvarja z razumevanjem
povezanosti sodobne prakse in smernic na
področju kadrovskega menedžmenta ter širših
družbenih in ekonomskih sprememb. Znanja
temeljnih družboslovnih disciplin so nadgrajena
s specifičnimi znanji, tako da diplomantkam in
diplomantom omogočajo uspešno načrtovanje
kadrovske politike, zaposlovanje in odpuščanje
delavcev, analiziranje dela, skrb za izobraževanje, napredovanje in kariero zaposlenih, oblikovanje sistemov ocenjevanja in nagrajevanja,
uravnavanje odnosov med vodstvom in zaposlenimi ter analizo zadovoljstva zaposlenih. Kariera
diplomantke in diplomante pelje v analitično,
vodstveno in svetovalno delo na kadrovskem
področju v podjetjih, medijih, drugih organizacijah, društvih, javnih zavodih, državni upravi in
mednarodnih institucijah.
Programski izbirni predmeti
Upravljanje inovacij, Primerjalno korporacijsko
pravo, Krizni menedžment, Konflikti in zaupanje, Poslovna etika, Sociologija izobraževanja,
Socialna izključenost in politike vključevanja,
Intelektualna lastnina
Sidrni izbirni predmeti
Temelji prava, Moderna zgodovina, Socialna in
politična antropologija, Temelji filozofije, Temelji
komunikologije
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Grafika prikazuje obvezne predmete in je informativne narave. Zaporedje predmetov v grafiki ne ustreza zaporedju v predmetniku.

• Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja
• Analitska sociologija
• Družboslovna informatika (UN)
• Družboslovna informatika (VŠ)
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MEDNARODNI ODNOSI
Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Študij traja 4 leta.
Strokovni naslov: diplomant/-tka
mednarodnih odnosov (UN)
Študijski program interdisciplinarno pristopa k
proučevanju mednarodne skupnosti, delovanju
držav, mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij ter multinacionalnih podjetij. Poznavanje diplomacije, znanje več tujih jezikov, organizacijske
in vodstvene sposobnosti, široka paleta znanj, ki
vključujejo tudi mednarodno pravo in mednarodne
ekonomske odnose, veščine sprejemanja in izvajanja odločitev ter pogajalske veščine so glavni adut
diplomantk in diplomantov mednarodnih odnosov.
Izvedbo programa bogatijo vabljeni strokovnjaki,
izkušeni diplomati ter predstavniki mednarodnih
institucij in podjetij, ki na predavanjih in seminarjih
delijo s študenti svoje praktične izkušnje. Diplomanti se zaposlujejo v zasebnem in javnem sektorju, na vseh področjih zunanjih zadev in diplomacije, v mednarodnih organizacijah in evropskih
institucijah, v mednarodnih nevladnih organizacijah, v medijih, domačih podjetjih in v raziskovalnih
organizacijah, uspešni pa so tudi kot samostojni
podjetniki na vseh področjih tako doma kot v tujini.
Programski izbirni predmeti
Aktualni problemi mednarodne skupnosti, Mirovne operacije, Mednarodno varstvo okolja, Etnični
konflikti, Sistem mednarodnih ekonomskih odnosov, Diplomacija EU
Sidrni izbirni predmeti
Socialna in politična antropologija, Temelji komunikologije, Uvod v sociologijo, Moderna zgodovina
Opombe:

POLITOLOGIJA – OBRAMBOSLOVJE POLITOLOGIJA – ŠTUDIJE
Univerzitetni študijski program 1. stopnje
DEMOKRACIJE IN UPRAVLJANJA
Študij traja 4 leta.
Strokovni naslov: diplomirani/-na
obramboslovec/-vka (UN)
Program Obramboslovja z raznoliko bero znanstvenih
disciplin in praktičnih spoznanj daje znanje za delovanje na področju upravljanja, vodenja, svetovanja in
reševanja konfliktov v nacionalnem in mednarodnem
varnostnem okolju. Študentke in študenti se specializirajo na področju splošnih obrambnih, varnostnih in
mirovnih zadev ali na področju vojaštva. Diplomantke
in diplomanti kot strokovnjaki za mednarodno in nacionalno varnost najdejo službo v državnih organih, organih ministrstva za obrambo, notranje in zunanje zadeve, v nevladnih organizacijah, mednarodnih varnostnih
strukturah, vojaški diplomaciji, vojaških strukturah
doma ali v tujini ter v strukturah zaščite in reševanja.

Programski izbirni predmeti
Evropska varnostna in obrambna politika, Informatizacija sodobnih oboroženih sil, Krizni menedžment
in sodobna varnost, Analiza varnostnih struktur, Mirovne študije, Mednarodne varnostne organizacije,
Sodobni teoretični koncepti varnosti, Obrambna
ekonomika, Vojaška logistika, Popolnjevanje oboroženih sil in mobilizacija, Razorožitev in uravnavanje
oboroževanja, Sodobni oborožitveni sistemi, Prostorska informatika, Obramboslovna geografija, Vojaška/
strokovna praksa, Vojaška zgodovina Slovenije in
Slovencev, Evropska varnost, Varnost v jugovzhodni
Evropi, Aktualni problemi vojaških organizacij, Preprečevanje in reševanje oboroženih konfliktov, Upravljanje človeških virov v vojski, Kritična infrastruktura
Sidrni izbirni predmeti
Temelji komunikologije, Moderna zgodovina, Temelji
prava, Socialna in politična antropologija

Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Študij traja 4 leta.
Strokovni naslov: diplomirani/-na
politolog/-ginja (UN)
Med študijem Politologije – študije demokracije in upravljanja študentke in študenti osvojijo
temeljna politološka in javnoupravna znanja ter
spoznajo in razvijejo razumevanje področja analize javnih politik in njene uporabe pri praktičnem
poteku evropskih odločevalskih procesov. Znanje
obogatijo z vsebinami iz prava, ekonomije, drugih
družboslovnih disciplin, metodologije in informatike. Širina znanja in pridobljene praktične veščine
diplomantkam in diplomantom odpirajo vrata za
delo v političnih in državnih institucijah na različnih
ravneh, v političnih strankah, v javni upravi in lokalni samoupravi, v gospodarstvu, v različnih službah
v širšem javnem sektorju in ustanovah EU. Mnogi
med njimi se usmerijo na akademsko in raziskovalno področje.
Programski izbirni predmeti
Metodologija in problemi analize kulturnih politik,
Ženske in politika, Teorija vodenja, Prehodi v demokracijo in njeno utrjevanje, Primerjalni federalizem in regionalizem, Menedžment v javni upravi,
Politika na območju bivše Jugoslavije, Politika
birokracije, Oblikovanje in izvajanje skupnih evropskih politik
Sidrni izbirni predmeti
Socialna in politična psihologija, Temelji komunikologije, Uvod v sociologijo, Moderna zgodovina

Fakultetni izbirni predmeti: študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV. Dodatni izbirni predmet je Športna vzgoja.
Odprti izbirni predmeti: študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je Športna vzgoja.
Tuji strokovni jeziki: študent/-tka izbira tuji strokovni jezik angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina ali španščina (Politologija – študije demokracije in upravljanja ter
Politologija – obramboslovje le angleščina, Mednarodni odnosi dodatno ruščina) – potrebno je srednješolsko predznanje.

POLITOLOGIJA –
ŠTUDIJE POLITIKE IN DRŽAVE
Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Študij traja 4 leta.
Strokovni naslov: diplomirani/-na
politolog/-ginja (UN)
Študijski program omogoča vpogled v politične
doktrine in teorije, pojme in koncepte politične
znanosti in zgodovine politične misli ter delovanje sodobnih političnih procesov in ustanov. Je
teoretsko, metodološko in praktično naravnan, kar
omogoča, da se študentke in študenti naučijo in
uporabljajo metode raziskovanja in analiziranja.
Z izbiro predmetov se diplomantka oz. diplomant
lahko usmeri v različne zaposlitve, kot so zunanje
zadeve, javna uprava, upravljanje s človeškimi
viri, informatika, politične stranke, vodstva podjetij, lobiranje, odnosi z javnostmi, vodenje politik, nevladne organizacije, lokalna samouprava,
raziskovalne organizacije, evropske institucije in
multinacionalke.
Programski izbirni predmeti
Biopolitika, Teorije ideologije, Izbrani problemi sodobnih politoloških teorij, Politologija seksuacije,
Kolonializem in dekolonizacija, Politika migracij,
Teorija diskurza, E-demokracija, Politična ekologija, Politika, spol in emocije, Politični ekstremizem
Sidrni izbirni predmeti
Socialna in politična antropologija, Uvod v sociologijo, Temelji prava
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Grafika prikazuje obvezne predmete in je informativne narave. Zaporedje predmetov v grafiki ne ustreza zaporedju v predmetniku.
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KULTUROLOGIJA

EVROPSKE ŠTUDIJE – DRUŽBOSLOVNI VIDIKI

Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Študij traja 4 leta.
Strokovni naslov: diplomirani/-na kulturolog/-ginja (UN)
Študijski program je preplet antropologije, kul- ologije, Kulture vsakdanjega življenja, Psihoaturnih študij, religiologije ter nekaterih zanimi- naliza in kultura, Kultura in osebnost, Kulturne
vejših izrezov iz sociologije in filozofije. Študent- študije telesa, Strateški menedžment v kulturi
ke in študenti se spoznavajo s svetom vrednot,
estetik, religij, življenjskih stilov in identitet, ki Sidrni izbirni predmeti
sestavljajo kulturno krajino na začetku tretjega Socialna in politična psihologija, Temelji politotisočletja. Naučijo se kritično razumevati in ana- logije, Temelji prava
lizirati najrazličnejše vidike kulturne stvarnosti,
vprašanja nacionalne in globalne kulture ter
nova religijska gibanja. Diplomantke in diplomanti so kot »upravljavci s simboli in idejami«
usposobljeni za delo v kulturnih dejavnostih,
najpogosteje v kulturnih uredništvih tiskanih in
elektronskih medijev, v založbah in kulturnih organizacijah, v korporativnih oddelkih za trženje
in v raziskovalni sferi.

Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Študij traja 4 leta.
Strokovni naslov: diplomant/-tka evropskih študij (UN)
Kulturna raznolikost, družbeni procesi in odnosi, ga koli programa, ki se izvaja na FDV (fakultetni
proučevanje evropskih institucij, gospodarstva, izbirni predmeti).
prava in politike na ravni Slovenije v Evropi in
Evrope v svetu so glavne vsebine študijskega Programski izbirni predmeti
programa Evropske študije – družboslovni Od 2. do 4. letnika študija študent izbira med
vidiki. Študentke in študenti pridobijo široko naslednjimi programskimi izbirnimi predmeti:
družboslovno znanje in se naučijo pogajalskih Diplomacija EU, Varnost v jugovzhodni Evropi in
veščin ter tudi v dveh tujih jezikih oblikovati sta- Razvoj EU.
lišča, sodelovati v razpravah, kritizirati, odločati
in prepričevati. Diplomantke in diplomanti lah- Sidrni izbirni predmeti
ko nadaljujejo praktično, svetovalno, analitično Temelji politologije, Socialna in politična antroin raziskovalno delo v institucijah EU in drugih pologija, Temelji komunikologije
mednarodnih organizacijah, na ministrstvih in v
drugih državnih organih, podjetjih in nevladnih
organizacijah.

Programski izbirni predmeti
Nova religijska gibanja, Teorija simbolnih form,
Primerjalna religiologija, Civilizacije, Politične
mitologije, Epistemologija družbenih ved, Vre
dnote v sodobnem svetu, Sociologija kreativno
sti, Sociokulturni vidiki globalizacije, Filmske
študije, Moderna književnost in družbene ide-

Fakultetni izbirni predmeti
Ker je program interdisciplinaren, je njegov pomemben vidik ponudba znanja različnih družbenih ved. Študent/-ka si lahko v 3. in 4. letniku
študija po lastni volji izbere 9 predmetov katere-

Opombe:
Fakultetni izbirni predmeti: študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV. Dodatni izbirni predmet je Športna vzgoja.
Odprti izbirni predmeti: študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je Športna vzgoja.
Tuji strokovni jeziki: študent/-tka izbira tuji strokovni jezik angleščina, nemščina, francoščina ali italijanščina (Evropske študije – dodatno španščina in ruščina) – potrebno je srednješolsko predznanje.
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KULTUROLOGIJA

Misli s svojo glavo. Izberi pravo smer.

Evropske študije družboslovni vidiki

Mednarodni odnosi
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Tržno komuniciranje
in odnosi z javnostmi

