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1 



Družboslovna informatika 

• Multidisciplinarna veda, povezuje informacijske-
komunikacijske tehnologije (IKT) in družboslovje 

• “Social Informatics”, utemeljitelj Rob Kling, 
Indiana University (1996) 

• Študijski program Družboslovne informatike 
na FDV prvi na svetu (1984) 
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Nastanek in pomen družboslovne informatike 

Uporaba  rab IKT v družbenih 
vedah 

Raziskovanje učinkov IKT na 
družbo 

Potreba po informatičnih in računalniških kompetencah v 
družboslovju (v akademiji, organizacijah in poslovanju) 

Potreba po razvoju novih predmetov in študijskih programov, 
ki bodo omogočale pridobivanje teh kompetenc  



Študij družboslovne informatike 

• Širina in multidisciplinarnost: družboslovna, 
metodološka, informatična in statistična znanja  

• Tri glavna področja:  
– INTERNETNE ŠTUDIJE 
– UPORABNA INFORMATIKA 
– PODATKOVNA ZNANOST, METODOLOGIJA IN 

STATISTIKA 

• Osnovni profil kompetenc: družboslovec… 
– ki zna analizirati podatke 
– ki zna upravljati z internetnimi storitvami 
– ki razume, kaj je informatika. 
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Prednosti študija 
• Študij prihodnosti 
• Zanimiv program, širok spekter znanj 
• Tradicija 
• Odlične možnosti za zaposlitev 
• Široke možnosti nadaljnega študija in kariere 
• Visoka dodana vrednost študija 
• Veliko praktičnega dela 
• Vrhunski predavatelji 
• Znanstvena odličnost 
• Visoko zadovoljstvo študentov s študijem 
• Stik z vodilnim dogajanjem v svetu 
• Možnost študija v tujini  
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Ali je to študij zame? 
• Družboslovna informatika ni čisto za vsakogar. 

– Predvsem je to študij za vse s širokim spektrom zanimanj. 
– Ni težak, vendar resen študij. 

• Najboljša kombinacija: 
– zanimanje za podatkovno znanost in uporabno informatiko 
– in hkrati tudi „družboslovna imaginacija“ 

• Dobra kombinacija je tudi: 
– veselje do družboslovja, brez odpora do informatike in 

metodologije 
– veselje do informatike ali metodologije, pa brez odpora do 

družboslovja 
 

6 



Vpisna mesta, pogoji, omejitve 
• Veljajo običajni vpisni pogoji: 

– Uspeh pri maturi 60%,  

– Uspeh v 3 in 4. letniku 40% 

– Univerzitetni program zahteva splošno maturo (ni možnosti  
dodatnega maturitetnega predmeta) 

• Število razpisanih mest 2016/2017 (predvidoma): 

– Univerzitetni program: 35 mest za redni študij 

– Visokošolski program: 35 mest za redni študij 

• Omejitve vpisa: 

– UNI program, redni -  zadnja tri leta brez omejitve 

– VIS program, redni – omejitve so, a nizke (cca. 60 točk) 
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Predmetnik 
• Letno 12 semestrskih predmetov, skupaj 60 KT na letnik 
• Posamezni predmet šteje 5 KT 
• Za  eno kreditna točko se pričakuje 30 ur dela študenta 
• Urne obremenitve na predmet – običajno: 

– 60 kontaktnih ur s predavatelji, npr. 30 ur predavanj 
– ostalo vaje, individualno in skupinsko delo 

• Skupno torej 150 ur študentovega dela na predmet  
• Univerzitetni program: 4 letniki in 240 KT 
• Visokošolski program: 3 letniki in 180 KT 
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 Univerz. p. Visok. p. 

OBVEZNI P.   

Družboslovni 6 (13%) 5 (15%) 

Metodološko-statistični 13 (28%) 8 (24%) 

Informatični p. 5 (11%) 5 (15%) 

Tuj jezik 2 (4%) 2 (6%) 

IZBIRNI P.   

Sidrni (družb.) 3(6%) 2 (6%) 

Programski (družb. inform.) 5 (11%) 4 (12%) 

Fakultetni priporočeni (družb.) 8 (17%) 3 (9%) 

Prosto 4 (9%) 4 (12%) 

Praksa 60 ur 180 ur 

Diplomski seminar 120 ur 60 ur 

   

SKUPAJ   

Obvezni 56% 61% 

Izbirni 44% 39% 

Družboslovni Min 37% Min 21% 

Metodološko-statistični 38% + max 19% 24% + max 24% 

Informatični 11% v max 19% 15% + max 24% 

 

+ 

Predmetnik – struktura 
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Zaposlitve in kariere 
• Večina diplomantov se lahko zaposli takoj po diplomi 

• Vključeni v študentsko delo že v času študija  

• Izjemno visoka zaposljivost 

• Najpogostejše delovno mesto: 

– Vodja projekta 

– Analitik/Svetovalec 
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Najbolj znani diplomanti 
• Zenel Batagelj (Valicon, ustanovitelj) 

• Luka Kogovšek (ona-on.com, ustanovitelj) 

• Urša Podobnik (Outfit7, vodja analitike) 

• Joško Križan (Smučarska zveza Slovenije, direktor) 

• Aleš Lisac (Lisac & Lisac, marketinški guru) 

• Jure Čuhalev (Prevoz.org, ustanovitelj) 

• Uroš Žižek (E-laborat, ustanovitelj) 

• Matej Kovačič (Inštitut Jožef Stefan, projektni vodja) 

• Tamara Vilhar (Simobil, vodja analitike) 

• Bojan Amon (siol.net, kolumnist) 
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Področja dela 

• Spletna analitika, optimizacija, storitve 

• Telekomunikacije 

• Statistika, metodologija, podatkovna analitika 

• Tržno raziskovanje 

• Marketing in oglaševanje 

• Akademsko raziskovanje 

• Raziskovalni management, podjetništvo, svetovanje 

• Izčrpne podrobnosti v intervjujih z diplomanti 
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Magistrski študij 
• Struktura študija družboslovne informatike: 

– Univerzitetni program: 4 + 1 
– Visokošolski program: 3 
– Enoletni magistrski program družboslovne informatike 

(druga stopnja, podiplomski) – osnovni predmeti: 
– Nove tehnologije v družboslovnem raziskovanju 
– Projektni management v informacijski družbi 
– Spremljanje informacijske družbe 
– Praktikum spletnega nastopa 
– Statistika in računalniška analiza podatkov 
– Raziskovalni seminar 

• Odlične možnosti tudi za podiplomski študij v tujini in na drugih 
družboslovnih, poslovnih in tehničnih programih. 

13 



Doktorski študij 
Izredno velik delež diplomantov se odloči za doktorski 
študij. Na voljo so tri možnosti: 
 

1. Družboslovna informatika (FDV) 
2. Družboslovna metodologija (FDV) 
3. Družboslovna statistika (modul v okviru 

Univerzitetnega doktorskega študija Statistike) 
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Raziskovalna dejavnost 

• Družboslovna informatika v osnovi vključuje nagnjenost 
k aplikativnem in analitičnem raziskovanju 

• Programska skupina “Družboslovna statistika, 
metodologija in informatika” je med najboljšimi in 
največkrat nagrajenimi v Sloveniji  

• Programska skupina „Internetno raziskovanje“ 

• Mednarodna uveljavljenost 

• Veliko možnosti za vključevanje študentov in 
diplomantov v raziskovalni proces 

• Velik delež diplomantov je tudi doktoriral 
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Raziskovalni projekti 
• 1KA – orodje za izdelavo spletnih anket 
• PAJEK - vodilno orodje v svetu za analizo velikih omrežij                                                                                           
• Si.mobil: Razvoj k uporabnikom usmerjenega pristopa za 

preučevanje uporabe mobilne telefonije med starejšimi 
posamezniki 

• EU KIDS ONLINE: Kaj slovenski otroci počnejo na internetu?  
• Varna rabe interneta SAFE-SI, prijavna točka SPLETNO OKO. 
• Številni projekti s področja informacijske družbe 
• Metodologija družboslovnega raziskovanja (npr. QMSS pri 

ESF, WebSM, European Social Survey, GGP, WebDataNet) 
• Omrežja sodelovanj v slovenski znanosti 
• Po kreativni poti do praktičnega znanja (neposredna 

vključitev študentov) 
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Povezave 

  http://www.fdv.uni-lj.si 

  http://www.fdvinfo.net 

     http://www.facebook.com/druzboslovnainformatika  

     http://twitter.com/FDVinfo  

     https://www.facebook.com/drustvoDID 
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Hvala za pozornost! 

• Vprašanja? 

• Informacije? 

• … 

 

Vprašanja nam lahko pošljete tudi na naslov 
Katja.Lozar@fdv.uni-lj.si 

18 


