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PRAKSA 

DRUGE MOŽNOSTI SODELOVANJA 

Na Katedri za družboslovno informatiko in meto-

dologijo organizacijam poleg sodelovanja pri pre-

dmetu Praksa nudimo tudi sodelovanje pri izde-

lavi raziskav in projektov.  

Organizacije se lahko odloc ijo za sodelovanje z 

eksperti s podroc ja anketne metodologije, sple-

tnega anketiranja, informacijske družbe, soci-

alnih omrežij in internetnih storitev.  

Organizacije pa imajo moz nost sodelovanja tudi 

pri predmetih programa kot so Anketna meto-

dologija, Metodolos ki praktikum ipd., v okviru 

katerih s tudenti izvajajo razlic ne raziskovalne 

projekte za potrebe naroc nika.   

 

KONTAKT:  

Tel. s tevilka: 01 / 5805-297  

Email: praksa@fdvinfo.net 

 

PONUDBA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA:  

V kolikor bi z eleli s tudentom nuditi praktic no usposa-

bljanje, vas prosimo, da izpolnite spletni obrazec na:  

https://www.1ka.si/praksa 

 

POVEZAVE:  

 Spletna stran predmeta Praksa 

             http://praksa.fdvinfo.net 

 Spletna stran Fakultete za družbene vede 

             http://www.fdv.si 

 Spletna stran Centra za družboslovno 

informatiko 

             http://www.cdi.si 

 Spletna stran orodja 1KA za spletno anketi-

ranje 

             https://www.1ka.si 

 Spletna stran SAFE-SI 

             http://www.safe.si/ 

 Spletna stran Web survey methodology 

             http://www.websm.org/ 

 

Druz boslovna informatika je novejs e, dinamic no 

raziskovalno podroc je, ki obravnava interakcijo 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) 

in sodobnih druz b. Druz boslovna informatika 

vkljuc uje naslednje vidike: 

 IKT kot orodje za druz boslovno raziskovanje; 

 IKT aplikacije v druz boslovju; 

 druz bene posledice IKT oz. vidiki nformacijske 

druz be. 

S tudij druz boslovne informatike poteka na Fakul-

teti za druz bene vede od leta 1985 in je prvi tovr-

stni s tudij na svetu.  

PROGRAM  DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA 



PREDMET  PRAKSA 

Na Fakulteti za druz bene vede (UL) se zavedamo 

pomembnosti sodelovanja znanosti in izobraz e-

vanja z uporabniki, zato veliko pozornosti posve-

c amo tudi praktic nemu usposabljanju s tudentov 

v c asu s tudija.  

 

S tudenti programa Druz boslovna informatika 

imajo v 3. letniku s tudija obvezni predmet PRAK-

SA, ki se osredotoc a na uvajanje s tudentov v 

samostojno delo razlic nih zaposlitvenih profilov 

v konkretnem organizacijskem okolju. 

 

Izkus nje iz preteklih let so zelo pozitivne.  Praksa 

za organizacije predstavlja preprost nac in pove-

zovanja z univerzitetno in raziskovalno sfero, 

hkrati pa uporabnost oziroma znanja s tudentov 

druz boslovne informatike presegajo stros ke, ki 

jih ima organizacija s praktikantom.   

 

Zadovoljstvo s Prakso je bilo v preteklih letih 

visoko, tako na strani s tudentov, kot tudi na stra-

ni organizacij, ki so praktic no usposabljanje 

omogoc ile (v obeh primerih nad 4.5 na skali 1-

5). 

 

 

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV: 

OBVEZNOSTI MENTORJEV:  

Mentor v organizaciji (izvajalec praktic nega usposabljan-
ja): 
 
 nac rtuje in organizira potek praktic nega usposab-

ljanja s tudenta; 
 pripravi vse potrebno za prihod s tudenta in  zago-

tovi ustrezne pogoje za usposabljanje; 
 predstavi s tudenta v delovnem okolju, kjer bo 

opravljal prakso; 
 vodi, usmerja in svetuje s tudentu; 
 nadzira s tudenta; 
 oceni s tudentovo praktic no usposabljanje; 
 s tudentu izda potrdilo o opravljenem praktic nem 

usposabljanju; 

 po potrebi sodeluje s koordinatorjem predmeta na 

FDV 

 

PODROČJA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

S tudij Druz boslovne informatike usposablja za 

delovna mesta, ki zahtevajo multidisciplinarnost 

več komponent: 

 analitic na in metodolos ka znanja, 

 informacijska znanja, 

 razumevanje sodobne/informacijske druz be 

(pravni, ekonomski, komunikolos ki, politolos -

ki, sociolos ki itd. vidiki), poslovno-managerske 

ves c ine. 

 

S tudenti praktic no usposabljanje posebej pogosto 

opravljajo na področjih:  

 informatike, rac unalnis tva, 

 dela z bazami podatkov,  

 druz boslovnega raziskovanja, 

 trz nega raziskovanja, 

 analitike, statistike, metodologije, 

 oglas evanja, marketinga in PR, 

 managmenta, podjetnis tva in svetovanja, 

 spletnih aplikacij, analitike in optimizacije. 

 Univerzitetni program: 75—150 ur dela. 

 Visokošolski program: 300—450 ur dela. 

 

S tudenti lahko ure opravijo v vec  organizacijah. Pred pri-

c etkom dela v izbrani organizaciji morajo s tudenti prido-

biti odobritev s strani nosilca predmeta in urediti formal-

ni status.  

Poleg odobrene prakse in opravljenih ur v organizaciji so 

obveznosti s tudentov s e: 

 redno vnas anje ur v časovnice, 

 oddati konc no poročilo o delu, 

 uspes no opravljena javna predstavitev pri pred-

metu.  

FORMALNOSTI IN NAČIN PLAČILA:  

Delo praktikanta lahko formalno poteka prek štu-

dentske napotnice, s katero se uredi pravno raz-

merje in izplac a morebitna nagrada, lahko pa tudi 

prek tripartitne pogodbe, ki upos teva panoz na 

doloc ila o nagradah. Po tripartitni pogodbi s tudentu 

pripada panoz no dogovorjeno: (1) nagrada, (2) 

nadomestilo za prevoz in prehrano, (3) zavarovan-

je.  


