
Navodila za uveljavljanje obštudijskih dejavnosti v študijskem letu 2019/20 
 
V okviru študija lahko skladno z vašim predmetnikom vpišete oz. uveljavljate tudi obštudijske dejavnosti. 
 
Vpis obštudijske dejavnosti se ob izpolnjevanju vpisnega lista beleži kot odprti izbirni predmet, ki ga  
izberete iz nabora predmetov z nazivom "Predmet druge fakultete".  V nadaljevanju izpolnjevanja 
vpisnega lista se vam odpre polje, kamor vpišete naziv obštudijske dejavnosti. 
 
Pri vpisu obštudijske dejavnosti bodite pozorni na seštevek kreditnih točk, saj morate pridobiti skupaj vsaj 
5 kreditnih točk na predhodnih programih oz.  vsaj 6 kreditnih točk na prenovljenih programih 1. stopnje.  
 
Zadostno število kreditnih točk lahko ob vpisu ene obštudijske dejavnosti dosežete tako, da: 

- dodatno vpišete  še eno obštudijsko dejavnost, ki se izvaja na fakulteti (seznam spodaj); 
- dodatno vpišete eno akreditirano obštudijsko dejavnost na ravni UL, seznam najdete tukaj; 
- dodatno vpišete predmet iz drugih fakultet. Natančen seznam in navodila za vpis predmetov za 

študijsko leto 2019/20 najdete tukaj. 
 

SEZNAM OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI, KI SE IZVAJAJO NA FDV 
(vpišete lahko tiste, ki so navedene v predmetniku vašega programa) 
 
1. TUTORSTVO (3KT) 
Študenti ga lahko uveljavljajo po dogovoru in potrditvi koordinatorja za tutorstvo na FDV enkrat v času 
študija na posamezni stopnji. 
Tutorstvo je obštudijska dejavnost, kjer je poleg 8 ur seminarja predvidenih 82 ur samostojnega dela. 
Izvaja se v obeh semestrih.  
Vsebina: Študenti tutorji delujejo na naslednjih področjih: uvajalno tutorstvo, predmetno tutorstvo, 
tutorstvo za študente s posebnimi potrebami, tutorstvo za študente na mednarodni izmenjavi, tutorstvo 
za tuje študente.   
 
2. DELOVANJE NA PODROČJU DRUŽBOSLOVNE INFORMATIKE (3KT) 
Delovanje na področju družboslovne informatike je obštudijska dejavnost, kjer je predvidenih 90 ur 
samostojnega dela študentov. Izvaja se v obeh semestrih.  
Vsebina: Delo študentov na konkretnem zaključenem projektu ali programu, pri katerem skozi 
samostojno delo v okviru različnih faz projekta ali programa in ob sodelovanju z mentorjem študenti 
pridobivajo dodatne kompetence.  Študenti pripravijo in predstavijo poročilo o obštudijski dejavnosti, 
vključno z refleksijo znanja, pridobljenega skozi učno izkušnjo obštudijske dejavnosti. 
 
3. VODENJE IN VODITELJSTVO (4KT) 
Pogoj za vključitev: Vpis na FDV ali UL. Prednost imajo študentje politologije. 
Vodenje in voditeljstvo je obštudijska dejavnost, kjer je poleg 5 ur predavanj, 10 ur seminarja in 30 ur vaj 
predvidenih 75 ur samostojnega dela študentov. Izvaja se v obeh semestrih.  
Vsebina: Študij literature o vodenju, ki je vezano na samo-spremembo, to je spremembo vzorcev 
obnašanja, prek katerih se študenti učijo vodenja drugih ljudi v spremembe vzorcev obnašanja na vseh 
ravneh. Vodenja se študentje učijo tudi s pripravo in organizacijo dogodkov za javnost. 
 
4. UPRAVLJANJE DRUŽBENIH MEDIJEV (4KT) 
Pogoj za vključitev: Vpis v najmanj 2. letnik prve stopnje oz. v višjo stopnjo. Izbor na podlagi dosedanjih 
izkušenj z objavami na družbenih medijih. Izbor opravi nosilec predmeta, kriterija sta povprečna ocena do 
takrat opravljenih izpitov (50%) in izkušnje z upravljanjem družbenih omrežij (50%) Upravljanje družbenih 
medijev je obštudijska dejavnost, kjer je poleg 8 ur seminarja predvidenih 112 ur samostojnega dela 
študentov. Izvaja se v obeh semestrih.  
Vsebina: opredelitev družbenih medijev, pisanje za družbene medije, pomembnost družbenih medijev za 
akademske institucije, povečevanje angažiranosti občinstva na družbenih medijih, analitike družbenih 
medijev. 
 
 
 

https://www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti
https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/obvestila/vpis-odprtih-izbirnih-predmetov-in-obstudijske-dejavnosti-1920


5. RAZISKOVANJE NA PODROČJU ZAPOSLJIVOSTI DIPLOMANTOV (4KT) 
Pogoj za vključitev: Formalni status študenta na Fakulteti za družbene vede ali druge visokošolske 
institucije (družboslovje),  študent vsaj 2. letnika prve stopnje, predhodna seznanitev s tematiko 
raziskovanja zaposljivosti, Ki se preverja na podlagi oddanega življenjepisa in motivacijskega pisma, 
intervju z nosilcem, kjer so kriteriji motiviranost za raziskovanje tematike, resnost in visoka stopnja 
zavzetosti za izvajanja takih aktivnosti ter skladnost ciljev študenta s cilji obštudijske dejavnosti. 
Raziskovanje na področju zaposljivosti diplomantov je obštudijska dejavnost, kjer je poleg 10 ur seminarja 
predvidenih 110 ur samostojnega dela študentov. Izvaja se v obeh semestrih.  
Vsebina: opredelitev in razumevanje koncepta zaposljivosti in kompetenc, empirične študije zaposljivosti 
na terciarni (visokošolski ravni), empirične študije zaposljivosti na sekundarni (srednješolski ravni),  
razumevanje kompetenčnega pristopa, lastno raziskovanje. 


