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KAJ?

 Podiplomski študij družboslovne informatike je študij 
sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
(IKT), njihovih družbenih vidikov in njihove rabe v 
različnih družbenih sferah.

 Program povezuje družboslovna znanja z naprednimi 
metodološkimi, internetnimi in informatično-
menedžerskimi znanji ter omogoča njihov prehod v 
zaposlitvene kompetence tudi na osnovi sodelovanja s 
podjetji v okviru študijskega procesa. 



POSLANSTVO

 Poglobiti razumevanje vloge internetnih in digitalnih tehnologij v 
sodobnih družbah, predvsem: 
 vplivanje družbenih vidikov na nastajanje in uporabo digitalnih 

tehnologij;
 razumevanje sodobnih družbenih fenomenov, ki sooblikujejo zlasti 

razvoj internetnih in spletnih storitev za končne uporabnike.

 Razviti interdisciplinarno in proaktivno delovanje v sodobni družbi, 
predvsem skozi:
 z IKT podprte metode, tehnike in orodja podatkovne analitike v 

družboslovju;
 sodobne veščine projektnega vodenja, poslovanja in komuniciranja v 

digitalnih okoljih;
 poznavanje metod, orodij in procesov načrtovanja in oblikovanja 

sodobnih tehnologij z družboslovnega vidika s posebnim poudarkom 
tako na analizi širših družbenih posledic kot tudi z vidika posameznika in 
njegove uporabniške izkušnje.



KOMPETENCE

Podiplomski študij DI razvija kompetence predvsem v naslednjih smereh:

 razumevanje sodobne digitalne družbe,

 družboslovni in tehnološki vidiki uporabe IKT,

 poznavanje in uporaba IKT orodij v podatkovni analitiki in raziskovanju, 

 analitične in metodološke kompetence za raziskovanje uporabniške 
izkušnje,

 poslovno-menedžerske veščine in komuniciranje za projektno vodenje v 
digitalnem okolju.



ZAKAJ NA ŠTUDIJ?

 Družboslovna informatika je študij prihodnosti: povezuje internetne 
tehnologije, podatkovno analitiko in statistiko, družboslovje in poslovanje. 

 Širok nabor kompetenc: raba novih IKT, razumevanje družbenih fenomenov 
in trendov, povezanih z internetom in drugimi IKT, metodološke, analitične 
in poslovne kompetence za učinkovito delovanje na področjih, kjer se 
prepletajo družboslovje, poslovanje in IKT.

 Visoka kakovost: številni predavatelji gojijo znanstveno-raziskovalno 
odličnost, so aktivni člani mednarodnih znanstvenih omrežij, ugledni 
znanstveniki v mednarodnem merilu. 

 Širok spekter zaposlitev: od vodenja in implementacije spletnega nastopa, 
spletne analitike do vodenja projektov in tržnega raziskovanja. 

 Domišljeno povezovanje analitičnih in praktičnih vsebin, ki je 
podkrepljeno s sodelovanjem s podjetji v okviru študijskega procesa.



PROFILI ZAPOSLJIVOSTI DIPLOMANTOV

Magister/-a DI:

1. Razume sodobno/informacijsko družbo in deluje kot vodja projektov ali 
svetovalec na razvojnih, trženjskih, komunikacijskih in poslovnih 
aktivnostih. 

2. Obvladuje metode, tehnike in sodobna orodja za analizo procesov v 
digitalni družbi kot tudi pristope na področju razvoja in raziskovanja 
digitalnih storitev. 

3. Nadgradi svoje znanje drugih ved oz. strok z znanji s področja 
družboslovne informatike, na primer:

o diplomanti družboslovja in ekonomije s študijem pridobijo  analitična, 
metodološka in znanja informatike;

o diplomanti informatike in računalništva s študijem DI pridobijo širše 
družboslovne kompetence.



o Sodelavec v timu organizacije/podjetja ponudnika, ki razvija storitve 
informacijske družbe (e-izobraževanje, e-uprava, e-zdravje,..)  oziroma 
razvija poslovne spletne aplikacije in spletni nastop.

o Sodelavec v organizaciji/podjetju uporabniku spletnih storitev, ki skrbi za 
urejanje, vodenje in/ali razvoj ter integracijo spletnega nastopa in 
informacijskih procesov (npr. na področju digitalnega marketinga),

o Podatkovni analitik, metodolog, raziskovalec, statistik v javnem ali 
zasebnem sektorju, ki je usmerjen predvsem v analitično svetovanje in delo 
s končnimi naročniki.

o Drugi družboslovni ali poslovni  profili (komunikolog, novinar, sociolog, 
politolog, ekonomist, menedžer), ki s študijem DI želijo nadgraditi svoje 
znanje.

o Drugi profili informatikov in računalničarjev, ki s študijem DI želijo razširiti 
svoje kompetence na področje družboslovja.

PRIMERI ZAPOSLITEV



PREDMETNIK

Obvezni predmeti: 

 Nove tehnologije v družboslovnem raziskovanju

 Raziskovalni seminar

Programski izbirni predmeti:

 Praktikum spletnega nastopa 

 Projektni menedžment v informacijski družbi

 Spremljanje informacijske družbe

 Statistika in analiza podatkov

Odprti izbirni 

 Dva predmeta iz vseh magistrskih programov (vključno z prog. Izbirnimi na DI).

5 od 6 predmetov se izvaja v 

zimskem semestru.

Skupaj:  2 + 2 + 2 = 6

plus MAGISTERIJ



URNIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

 V prejšnjih letih se je program izvajal zgoščeno ob torkih in 
četrtkih.

 Tudi v 2020/21 načrtujemo zgoščeno izvedbo v dveh dneh na 
teden, 5 predmetov v zimskem in 1 predmet v letnem 
semestru. 

 Urniki bodo predvidoma pripravljeni v septembru 2020.

 IZVEDBA CELOTNEGA PROGRAMA V ANGLEŠČINI. 

 Slovenski študenti lahko individualne pisne izdelke in preverjanja 
znanja pri predmetih opravljajo v slovenskem jeziku.

 Ker predmete na programu DI vpisujejo tudi tuji študenti na 
Erasmus izmenjavi, gre za odlično priložnost za mednarodno 
sodelovanje med študenti in medkulturno izmenjavo.



• Vpisni roki so zakonsko določeni – za vpis je osnoven pogoj je diploma na 
prvi stopnji in 240 KT.

• Število prostih mest je 35. V zadnjih nekaj letih je bilo število mest 
zapolnjeno samo v š. l. 2019/20 (letos).

• Razpisuje se samo redni študij.

• Rok za zaključek študija na predhodnih programih, ki so bili vpisani v celoti 
(do zaključnega letnika), je 30. 9. 2024. Po tem datumu se bodo programi 
iztekli in jih ne bo mogoče zaključiti.

• Več informacij sproti objavljamo na spletni strani Katedre za družboslovno 
informatiko in metodologijo (na www.fdv.uni-lj.si).

• FDV Pravilnik! http://www.fdv.uni-lj.si/Podiplomski_studij/Pravila.asp.

• Vprašanja v zvezi z vpisom na program je najbolje nasloviti direktno na 
Službo za študentske zadeve na FDV.

VPISNI POGOJI

http://www.fdv.uni-lj.si/
http://www.fdv.uni-lj.si/Podiplomski_studij/Pravila.asp
https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/magistrski-studij-2-stopnje/sluzba-za-studentske-zadeve


PREHOD IZ PREDHODNEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE V VSEBINSKI

NASLEDNIK PRENOVLJEN PROGRAM DRUGE STOPNJE



NOVE TEHNOLOGIJE V DRUŽBOSLOVNEM RAZISKOVANJU
(dr. LOZAR MANFREDA)

1. Nove tehnologije kot metoda za zbiranje (primarnih in sekundarnih) podatkov v 
družboslovju

2. Pregled naslednjih metod/pristopov/vsebin::

 spletne ankete in ankete po mobilnih telefonih,

 parapodatki v spletnih anketah,

 raziskovanje (vzorčenje) preko socialnih omrežij,

 tehnične meritve in samodejni zajemi podatkov, 

 spletna metrika in analitika,

 problematika in analiza odprtih podatkov, velikih podatkov (big data),

 infografika.

3. Zakonski in etični vidiki sodobnega raziskovanja.

4. Poudarek na metodah/pristopih, ki jih bomo potrebovali v okviru raziskovalnih 
projektov.

OBVEZNI PREDMET



RAZISKOVALNI SEMINAR
(dr. PETRIČ, dr. Lobe, dr. Petrovčič idr.)

Cilj predmeta:

- Ponuditi osnovne znanje s področja družboslovne informatike (uvod v DI, 
družboslovno metodologijo, statistiko, informatiko).

- Ponuditi izkušnjo  s sodelovanjem pri  raziskovalnem projektu s področja 
družboslovne informatike.

- Pomagati študentom pri pripravi prijave magistrskega dela.

Vsebina:

Prvi del: Repetitorij: osnove DI.

Drugi del: Priprava prijave magistrskega dela.

Tretji del: Raziskovalni projekt: vključitev v raziskovalni projekt z namenom 
spoznavanja raziskovalnega procesa, vrednotenja in argumentiranja odločitev v 
raziskovanem procesu. V okviru projekta bodo študenti spoznali ključne korake pri 
raziskovanju in vrednotenju uporabniške izkušnje. 

OBVEZNI PREDMET



SPREMLJANJE INFORMACIJSKE DRUŽBE 
(dr. DOLNIČAR)

Sistematičen pregled aktualnih vidikov ID:

 Konceptualizacija ID;

 Kontekst in vloga indikatorjev v ID, benchmarking in monitoring; 

 Ključni indikatorji in indeksi ID;

 Policy vidik in (nad)nacionalne strategije. 

Pisanje predloga projekta iz področja ID:

 Osnove (struktura, terminologija, funding sheme, viri informacij);

 Proces pisanja – načrtovanje (timing, delitev dela, predloge);

 Iskanje partnerjev in njihove vloge; 

 Povzetek (predlog projekta na eni strani, 5 ključnih vprašanj);

 Implementacijski načrt (management in struktura konzorcija, 
WBS, Gantt diagram, delovni paketi, mejniki, izročki);

 Učinki (ključni rezultati, uporabniki, eksploitacija, učinki);

 Evalvacija (proces, kriteriji, najpogostejši razlogi za zavrnitev).

PROGRAMSKI IZBIRNI



PROJEKTNI MENEDŽMENT V INFORMACIJSKI 
DRUŽBI
(dr. BERCE)

Predmet podaja vpogled v sodobno teorijo in prakso projektnega  

vodenja.

o Kompetence vodenja projektov.

o Metode in standardi projektnega vodenja.

o Delo v skupinah in timih.

o Projektno vodenje v družboslovju: definicije, elementi, vrste, lastnosti, 
funkcije, konteksti, faze in proces (opredelitev, načrtovanje, 
organiziranje, nadzorovanje, projektna pisarna).

o Namen predmeta je seznaniti študente s projektnim menedžmentom 
kot orodjem za učinkovito realizacijo ciljev v zasebnem in javnem 
sektorju. Znanje in izkušnje se bodo aplicirale v procesu priprave za 
vodenje konkretnih izbranih projektov.

PROGRAMSKI IZBIRNI



STATISTIKA IN ANALIZA PODATKOV
(dr. ŽIBERNA, dr. Kronegger)

1. Uvod v R in pregled/ponovitev statističnih metod (s statističnim paketom 
R):

 Uvod v statistični paket R.

 Osnovna univariatna in bivariatna analiza.

 Multivariatna analiza.

2. Spoznavanje novih metod s področja statistike in analize podatkov 
(izbranih bo le nekaj tem):

PROGRAMSKI IZBIRNI

 Zbiranje podatkov s spleta

 Podatkovno rudarjenje

 Enostavne statistične spletne 
aplikacije

 Strukturni modeli

 Metode ponovnega vzorčenja

 Posplošeni linearni model več-
nivojski modeli

 Analiza preživetja

 Simulacije

 Analiza omrežij



PRAKTIKUM SPLETNEGA NASTOPA
(dr. PETROVČIČ) 

1. Predstavljena so načela na naslednjih področij:
 pomen, vloga in trendi spletnega nastopa, 
 arhitektura spletnega komuniciranja, 
 načrtovanje  in vodenje projektov spletnega nastopa,
 uporabniška izkušnja,
 uporabnost in metode evalvacije spletnega nastopa,
 vloga informacijskih orodij in tehnologij.

2. Študenti izvajajo naslednje praktične aktivnosti:
 konceptualizacija (konkretnega) spletnega nastopa,
 evalvacija spletnega nastopa,
 razvoj pilotnega spletnega mesta.

PROGRAMSKI IZBIRNI


