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Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede

Humanistika in družboslovje Interdisciplinarni doktorski
študijski program 2017/18
Program izvajata Fakulteta za družbene vede in
Filozofska fakulteta ob sodelovanju Akademije
za glasbo, Fakultete za socialno delo, Teološke
fakultete ter Akademije za gledališče, radio,
film in televizijo.

Doktorski program z organiziranim pedagoškim procesom, intenzivnim vključevanjem študentov v raziskovalno delo in sodelovanjem mednarodno priznanih
pedagogov in raziskovalcev v pedagoškem procesu zagotavlja vrhunsko kakovost in je primerljiv z najboljšimi
evropskimi programi.

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk. Študijske obveznosti programa so ovrednotene po evropskem
prenosnem kreditnem sistemu (ETCS – European Credit
Transfer System), kar omogoča neposredno vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz
držav, ki sistem ECTS že uporabljajo.

Doktorski program omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na 62 znanstvenih področjih, med katerimi Fakulteta za družbene vede koordinira 24 področij, 9 izvaja v sodelovanju s Filozofsko fakulteto, ter eno področje v sodelovanju s Filozofsko fakulteto in Teološko fakulteto
Univerze v Ljubljani.

KOORDINACIJA ZNANSTVENIH PODROČIJ
Področja, ki jih koordinira FDV:
ANALIZA POLITIK
DIPLOMACIJA
DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA
JAVNA UPRAVA
KOMUNIKOLOGIJA
KULTUROLOGIJA
MEDNARODNI ODNOSI
NOVINARSKE ŠTUDIJE
OBRAMBOSLOVJE
ODNOSI Z JAVNOSTMI
OKOLJSKE IN PROSTORSKE ŠTUDIJE
ORGANIZACIJSKO KADROVSKE ŠTUDIJE
POLITOLOGIJA
PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJA (v 2017/18 ni razpisano)
RAZVOJNE ŠTUDIJE
SOCIALNA IN POLITIČNA ANTROPOLOGIJA
SOCIALNA IN POLITIČNA PSIHOLOGIJA
SOCIOLOGIJA
ŠTUDIJE VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA
ŠTUDIJE ŽIVLJENJSKIH POTEKOV (v 2017/18 ni razpisano)
TRŽNO KOMUNICIRANJE
UPRAVLJANJE IN RAZVOJ ORGANIZACIJ (v 2017/18 ni razpisano)
VARNOSTNE ŠTUDIJE
VOJAŠKE DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE

Področja, ki jih skupaj koordinirata FDV in Filozofska fakulteta:
AMERIŠKI ŠTUDIJI
BALKANSKI ŠTUDIJI
DRUŽBOSLOVNA METODOLOGIJA
EPISTEMOLOGIJA HUMANISTIKE IN DRUŽBOSLOVJA (v 2017/18 ni razpisano)
ETNIČNI IN MIGRACIJSKI ŠTUDIJI
EVROPSKE ŠTUDIJE
GLOBALIZACIJSKI ŠTUDIJI
MEDIJSKI ŠTUDIJI
ŠTUDIJI SPOLA

Področje, ki ga skupaj koordinirajo FDV, Filozofska fakulteta
in Teološka fakulteta:
RELIGIOLOGIJA

VSEBINSKA STRUKTURA PROGRAMA PO LETNIKIH
Struktura izvedbe programa po letnikih je zasnovana tako, da je v prvem in delno drugem letniku večji poudarek na organiziranih oblikah pouka, kasneje pa je vedno večji poudarek
na individualnem raziskovalnem delu in pripravi doktorske disertacije pod vodstvom mentorja.

I. LETNIK: 60 ECTS
Temeljni predmet I: Teorije družbe* - 10 ECTS
Temeljni predmet II: Metodologija in epistemologija
družbenih ved* - 10 ECTS
Doktorski seminar I - Predmet študijskega področja
- 10 ECTS
Doktorski seminar II - Predmet mentorja - 10 ECTS
Raziskovalno delo (priprava dispozicije doktorske
disertacije) - 20 ECTS

VPISNI POGOJI
Na interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje se lahko vpišejo diplomanti:





II. LETNIK: 60 ECTS
Zunanji izbirni predmet - 10 ECTS
Raziskovalno delo (izdelava dispozicije doktorske
disertacije in prijava teme doktorske disertacije,
priprava izvirnega znanstvenega prispevka) - 50 ECTS

III. LETNIK: 60 ECTS
Raziskovalno delo (delo na doktorski disertaciji in
izvirnem znanstvenem prispevku) - 50 ECTS
Javna predstavitev pred zagovorom pred komisijo ter
zagovor doktorske disertacije - 10 ECTS
* Temeljna predmeta 28 študijskih področij



študijskih programov druge stopnje;
študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe sprejetih pred 11. 6. 2004;
študijskih programov za pridobitev specializacije,
sprejetih pred 11. 6. 2004, ki so pred tem končali
visokošolski strokovni program; za vpis v doktorske
študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za
doktorski študij, določi študijske obveznosti v obsegu
od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS;
študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem
programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004; za vpis v doktorske študijske
programe tretje stopnje ustrezni organ članice na pre-





dlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski
študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj
60 kreditnih točk po ECTS;
študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugih enovitih magistrskih
študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS;
drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost
predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v
postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s 121. členom Statuta UL.

Pred vpisom v program je potrebno pridobiti soglasje
mentorja.

MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV
Izbor kandidatov temelji na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju.
Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:
uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 %:
ocena dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred strokovno komisijo področja, na katerega se kandidat
vpisuje – 50%.
O primernosti kandidata na osnovi predloga skrbnika študijskega področja odloča Komisija za doktorski študij.

ROKI ZA PRIJAVO IN IZVEDBA VPISA
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 25. 8. 2017 osebno ali po pošti oddati prijavo za vpis
v prvi letnik Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje.
Prijava in vpis potekata v elektronski obliki. Prijava je dostopna na spletni strani:
http://portal.evs.gov.si/prijava/
K prijavi je potrebno priložiti:


kratek strokovni življenjepis,



morebitno bibliografijo,





idejni osnutek dispozicije doktorske disertacije
(v obsegu do 1000 besed; največ 2 strani) z
navedbo seznama temeljne literature,





kandidati, ki ne bodo diplomirali do 25. 8. 2017,
prijavi priložijo potrdilo fakultete o datumu
zagovora magistrskega dela (zagovor mora biti
opravljen do 27. 9. 2017),
soglasje mentorja/-ice.

overjene kopije vseh pridobljenih diplomskih listin,
Vpis se zaključi 30. septembra 2017.

Informacije o doktorskem študiju na FDV
Spletna stran:

Služba za podiplomski študij

http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/doktorski-studij-3-stopnje

Uradne ure:
Ponedeljek – petek: 10. - 12. ure
Četrtek: 15. - 17. ure

Informativni dan za doktorski študij: 13. 6. 2017 ob 17. uri

Telefon: 01/580 51 27
e-mail: meta.gnidovec@fdv.uni-lj.si

