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Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede

Magistrski študijski programi
druge stopnje 2019/20
Družboslovna informatika, Evropske
študije, Komunikologija, Kulturologija –
kulturne in religijske študije, Mednarodni
odnosi, Novinarske študije, Obramboslovje,
Politologija – analiza politik in javna uprava,
Politologija – politična teorija, Sociologija,
Sociologija – upravljanje organizacij,
človeških virov in znanja, Strateško tržno
komuniciranje

Fakulteta za družbene vede,
Univerza v Ljubljani
FDV je največja interdisciplinarna družboslovna
fakulteta v Sloveniji ter med večjimi in
sodobnejšimi v Evropi. S svojimi človeškimi
viri, lastnim raziskovalnim inštitutom, osrednjo
družboslovno knjižnico in založbo razvija vrsto
družboslovnih disciplin, katerih preplet predstavlja
optimalno sinergijo sodobnih družboslovnih znanj.
Fakulteta sodeluje s številnimi tujimi univerzami,
inštituti in strokovnimi združenji, ki delujejo na
družboslovnem področju.

Fakulteta za družbene vede s pedagoško in raziskovalno
dejavnostjo na področju številnih temeljnih in aplikativnih
disciplin že več kot 5 desetletij utemeljuje družboslovje na
Slovenskem. Svojo akademsko odličnost gradi fakulteta z
izstopajočim teoretičnim in empiričnim raziskovalnim delom,
obsežnim publiciranjem znanstvenih in strokovnih prispevkov ter z uspešnim prenosom rezultatov raziskovalnega
dela v izobraževalni proces in v prakso. Njena odlika in pred-

nost so raznovrstni študijski programi, ki so odprti drug do
drugega in ki temeljijo na prepletanju znanj in spoznanj iz
vseh temeljnih družboslovnih disciplin; ta splet je nadgrajen s temeljitimi metodološko-informatičnimi in programsko
specifičnimi znanji, ki jih dopolnjuje velik delež izbirnih vsebin. Takšni programi so privlačna izbira za najboljše iz generacij študirajoče mladine. Izhajajoč iz evropske razsvetljenske
tradicije, fakulteta goji duh politične in nazorske neodvisnosti,

spoštovanje vseh različnosti in avtonomnosti ter neformalne
odnose s študenti. Tako sooblikuje svobodomiselne, kritične,
ustvarjalne, komunikativne in podjetne mlade izobražence,
ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k napredku
slovenske družbe, s svojim znanjem pa bogatijo univerzalno
naravo človeške vednosti ob istočasnem ohranjanju različnih
vrednostnih sistemov in kulturnih identitet.

Publikacijo je izdala Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Tiskovina je izključno informativne narave, fakulteta ne jamči za popolnost informacij in zanje ne odgovarja. Pridržujemo si pravico do sprememb brez
poprejšnje najave. Vabimo vas, da pred vpisom preverite veljavne pogoje in značilnosti programov.

Drugostopenjski študijski program
DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA
Trajanje študija: 1 leto (2 semestra)
ECTS 60
Strokovni naslov: magister/magistrica
družboslovne informatike (mag. druž. inf.)
Rok za prijavo:
1. prijavni rok: 31. 5. 2019
2. prijavni rok: 20. 8. 2019
Rok za vpis: 30. 9. 2019
Splošni pogoj za vpis: 240 ECTS
Program se bo izvajal kot redni študij.

Transdisciplinarni študij Družboslovne informatike
omogoča združevanje družboslovnih, metodološko-raziskovalnih, statističnih in računalniških znanj, kar
postaja nuja in pomembna konkurenčna prednost v
informacijski družbi, ki temelji na upravljanju s podatki. Program ponuja nadgradnjo uporabe statističnih in informatičnih orodij za analizo in upravljanje
s podatki na osnovi družboslovnih znanj. Poleg tega
program poglablja razumevanje medsebojnega vpli-

vanja sodobne družbe in novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

nov in regularnosti, povezanih z novimi tehnologijami
in specifičnimi družboslovnimi vidiki.

Študij je zasnovan tako, da z metodološkimi, družboslovno-informatičnimi in informatično-menedžerskimi
znanji izpopolnjuje družboslovne (ekonomija, politologija, komunikologija, sociologija, kulturologija) in tehnične profile (npr. računalništvo). Študente usposablja
za kritično empirično raziskovanje družbenih fenome-

Predmetnik je mogoče sestaviti tudi bolj specializirano,
za usposabljanje za delo statistika in podatkovnega analitika, raziskovalca (v medijih, marketingu, akademskem
sektorju) ali informatika, ki se ukvarja (tudi ali predvsem)
z družboslovnimi vidiki načrtovanja, implementacije in
ovrednotenja spletnih storitev in rešitev.
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Fakultetni in gostujoči profesorji
dr. Katja Lozar Manfreda, dr. Bojana Lobe
dr. Jaroslav Berce, dr. Vesna Dolničar,
dr. Andraž Petrovčič, dr. Aleš Žiberna,
dr. Luka Kronegger, dr. Gregor Petrič.
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student studij zakljuci, ko opravi vse obveznosti pri vpisanih predmetih
in uspesno javno zagovarja magistrsko delo.
Izbirni predmeti: Spremljanje informacijske
družbe, Praktikum spletnega nastopa, Projektni
menedžment v informacijski družbi in Statistika in
analiza podatkov. Odprte izbirne predmete lahko
študenti izbirajo med predmeti ostalih magistrskih
programov FDV in magistrskih programov drugih
fakultet.

Magistri/-ce družboslovne informatike so visoko
zaposljivi/-e in vzpostavijo stik s potencialnimi delodajalci že v času študija preko projektno-osnovanih predmetov, ki vključujejo tudi sodelovanje z neakademskim
sektorjem. Najpogostejše kariere se nanašajo na vloge analitika, svetovalca in projektne vodje na področju
spletnih storitev in analitike, telekomunikacij, statistike
in podatkovne znanosti, tržnega raziskovanja, akademskega sektorja in internetnih zagonskih podjetij.

Dodatne informacije pri skrbniku programa:
doc. dr. Andraž Petrovčič
Andraz.Petrovcic@fdv.uni-lj.si
in v Službi za študentske zadeve:
podiplomski@fdv.uni-lj.si

Drugostopenjski študijski program
EVROPSKE ŠTUDIJE
Trajanje študija: 1 leto (2 semestra)
ECTS 60
Strokovni naslov: magister/magistrica evropskih
študij (mag. evr. štud.)
Rok za prijavo:
1. prijavni rok: 31. 5. 2019
2. prijavni rok: 20. 8. 2019
Rok za vpis: 30. 9. 2019
Splošni pogoj za vpis: 240 ECTS
Program se bo izvajal kot redni študij.

Program Evropske študije je odlična izbira za vse, ki
se želite ukvarjati z evropskim prostorom v tujini ali
doma; študij oblikuje mladega strokovnjaka, ki obvlada samostojno znanstveno-raziskovalno, analitično in
operativno delo na področju evropskih zadev.
Potreba po kompetencah tako širokega kot poglobljenega, predvsem pa interdisciplinarnega razumevanja
evropskih procesov in odnosov je danes odločilna značilnost delovnih mest na vseh ravneh vladanja državi

in upravljanja gospodarstva, od lokalne, nacionalne,
čezmejne, medvladne do globalne. Ker delovanje na
vseh teh ravneh precej določajo skupne politike in
skupni programi EU, iz katerih se konkretni projekti in
ukrepi financirajo, je evropska dimenzija izjemno relevantna tudi v okviru transnacionalnega (nevladnega in
podjetniškega) delovanja.
Študijski program zato temelji na združevanju več
disciplin evropskih študij, tj. politologije, ekonomije,

prava in mednarodnih odnosov, in v središče postavlja močan konceptualni pregled akterjev, struktur in
procesov na evropskem prizorišču. Osrednje zadeve
evropske integracije študentje usvajajo prek individualnega raziskovalnega dela glede na lastno zanimanje, hkrati pa razvijajo analitične in komunikacijske
veščine, tudi v tretjem tujem jeziku, kvantitativno in
kvalitativno metodološko podkovanost ter nadgrajujejo
vodstvene in pogajalske sposobnosti.
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student studij zakljuci, ko opravi vse obveznosti pri vpisanih predmetih
in uspesno javno zagovarja magistrsko delo.
Izbirni predmeti: Študijski program prek programskih izbirnih predmetov ponuja usmerjanje kariere na
ožje evropsko področje, hkrati pa študentom omogoča
oplajanje znanja z gostujočimi in rednimi predavanji
številnih zunanjih gostov in strokovnjakov iz prakse.
Magistrice in magistri Evropskih študij so zaposleni
v mednarodnem okolju: v institucijah EU in drugih
(evropskih) mednarodnih organizacijah, v evropski
diplomaciji, v medijih, mednarodnih nevladnih orga-

nizacijah in podjetništvu v EU in izven njenih meja. V
nacionalnem prostoru pa diplomanti delajo v vladah,
še posebno v nacionalni diplomaciji in na ministrstvih
za zunanje zadeve, za evropske zadeve, za gospodarski in socialni razvoj, energetiko, okolje in kmetijstvo.
Diplomanti so neposredno pripravljeni tudi za delo na
subnacionalni ravni (lokalna uprava in mestne oblasti,
razvojne agencije), v lokalnih nevladnih organizacijah
medijih in v (lastnih) podjetjih.

Dodatne informacije pri skrbnici programa:
prof. dr. Andreja Jaklič
Andreja.Jaklic@fdv.uni-lj.si
in v Službi za študentske zadeve:
podiplomski@fdv.uni-lj.si

Drugostopenjski študijski program
KOMUNIKOLOGIJA
Trajanje študija: 1 leto (2 semestra)
ECTS 60
Program ima 2 dva modula:
• Komuniciranje in družba
• Medijske študije in popularna kultura
Strokovni naslov: magister/magistrica
komunikologije (mag. kom.)
Rok za prijavo:
1. prijavni rok: 31. 5. 2019
2. prijavni rok: 20. 8. 2019
Rok za vpis: 30. 9. 2019
Splošni pogoj za vpis: 240 ECTS
Program se bo izvajal kot redni študij.

Program ponuja intenziven enoletni študij širokega
spektra sodobnih tematik v okviru komunikologije
in medijskih študij. Študente spodbuja k multidisciplinarnemu ukvarjanju s sodobnimi teoretičnimi,
konceptualnimi in empiričnimi trendi v raziskovanju
medijev in komuniciranja.

Modul Komuniciranje in družba postavlja komunikologijo
v širši interdisciplinarni okvir družboslovja. Politično komuniciranje, organizacijsko komuniciranje, medosebno
in skupinsko komuniciranje, nastopanje predstavnikov
civilne družbe in družbenih gibanj itd. postavlja v okvir
lokalnega multikulturnega in globalnega interkulturnega
komuniciranja ter jih razčlenjuje v političnih, socialnih,
diskurzivnih in psiholoških razsežnostih. Med drugim se
usmerja v probleme javne retorike, dialoškosti, deliberacije, oblikovanja identitet in različnosti.

Modul Medijske študije in popularna kultura se osredotoča na kulturni vidik medijskega komuniciranja na
področju “starih” in “novih” medijev in izhaja iz širokega
nabora disciplin, ki so povezane z medijskimi študijami
(antropologija, kulturne študije, sociologija kulture, urbana sociologija …). Umeščen je v širši kontekst popularne kulture in drugih kulturnih praks, ki so sestavni del
sodobne medijske družbe.
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student studij zakljuci, ko opravi vse obveznosti pri vpisanih predmetih
in uspesno javno zagovarja magistrsko delo.
Izbirni predmeti: Program pri obeh modulih sestoji
iz štirih izbirnih predmetov, ki si jih študentje izberejo iz
ponudbe posameznega modula oz. izmed predmetov, ki
so na voljo na FDV ali na drugih fakultetah, tudi v tujini.
Izbirni predmeti pokrivajo produkcijski, tekstualni in recepcijski vidik medijske kulture ter jo umeščajo v širši
kontekst družbenih in kulturnih sprememb.
Modul Komuniciranje in družba:
Retorika javnih diskurzov, Mednarodno in interkulturno
komuniciranje, Medijska kultura: produkcijski vidiki.

Modul Medijske študije in popularna kultura:
Medijska kultura: produkcijski vidiki, Mesto in podoba,
Kritične teorije in analize diskurza
Program je dovolj fleksibilen, da omogoča študentom, da
ga prilagajajo svojim posebnim interesom, hkrati pa jih
opremi s kompetentnim poznavanjem intelektualne zgodovine discipline in sodobnih trendov na tem področju.
Študij kulminira v samostojnem magistrskem projektu,
ki je idealna priprava za zaposlitev na širšem področju
medijev in komuniciranja.

Dodatne informacije pri skrbnici programa:
izr. prof. dr. Maruša Pušnik
Marusa.Pusnik@fdv.uni-lj.si
in v Službi za študentske zadeve:
podiplomski@fdv.uni-lj.si

Drugostopenjski študijski program
KULTUROLOGIJA – KULTURNE
TER RELIGIJSKE ŠTUDIJE
Trajanje študija: 1 leto (2 semestra)
ECTS 60
Program ima 2 dva modula:
• Kulturne študije
• Religijske študije
Strokovni naslov: magister/magistrica
kulturologije (mag. kult.)
Rok za prijavo:
1. prijavni rok: 31. 5. 2019
2. prijavni rok: 20. 8. 2019
Rok za vpis: 30. 9. 2019
Splošni pogoj za vpis: 240 ECTS
Program se bo izvajal kot redni študij.

Kultura je človekovo primarno okolje. Zanjo je značilna
izjemna kompleksnost, ki se v času intenzivne modernizacije, globalizacije in informatizacije le še povečuje.
Posamezniki se posledično gibljemo v svetu zelo raznovrstnih simbolov, življenjskih stilov, popularno-kulturnih vsebin, religijskih pripadnosti, potrošniških izbir,
umetniških izrazov in političnih stališč.
Program Kulturologija – kulturne in religijske študije
študente/-tke usposablja za razumevanje in anali-

zo vseh teh pojavov. To počne v prvi vrsti tako, da
različna področja sodobne kulture (popularna kulturo, umetniške prakse, življenjske stile, religije ipd.)
povezuje z njihovimi različnimi strukturnimi določili
(ekonomijo, spolom, etničnostjo, globalizacijo, hitrostjo, povezljivostjo, diferenciacijo ipd.) na drugi.
Analiza se navdihuje pri različnih disciplinarnih in
teoretskih pristopih: kulturnih študijah, antropologiji,
religiologiji, poststrukturalizmu, marksizmu, psihoanalizi in podobno.

Magistri/-ice kulturologije so s svojim razumevanjem
pojavov in procesov na področju kulture usposobljeni/-e za samostojno delo v različnih ustanovah in podjetjih,
ki se neposredno ali posredno dotikajo kulture. Med
njimi so kulturne ustanove, festivali, mediji (uredništva
za kulturo in življenjske stile), turistične agencije, uradi
in ustanove s področja kulturne politike (Ministrstvo za
kulturo, evropske ustanove, UNESCO ipd.) in institucije, ki so ukvarjajo s posredovanjem simbolov nasploh
(marketing, medkulturni menedžment in podobno).
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student studij zakljuci, ko opravi vse obveznosti pri vpisanih predmetih
in uspesno javno zagovarja magistrsko delo.
Izbirni predmeti:
Modul Kulturne študije: Popularna glasba, Estetika in politika filma, Etnične študije in študije Balkana, Kulture in
multikulturalizem.
Modul Religijske študije: Religija in sodobna družba, Islam in
Zahod, Indijske religije, Kognitivne študije religije.
Program na obeh modulih sestoji iz enega obveznega predmeta, treh izbirnih predmetov izbranega modula ter enega predmeta, ki se izvaja na ostalih drugostopenjskih programih FDV.

Podiplomski študijski modul Kulturnih študij poglablja tako
splošno teoretsko in metodološko znanje študentov kot
tudi njihovo poznavanje in globinsko razumevanje specifičnih sodobnih kulturoloških fenomenov in praks. Študijski modul Religijske študije pa bo izobrazil družboslovce, ki
bodo sposobni analizirati kompleksne sodobne religijske
procese in njihov pomen v in za sodobno družbo.

Dodatne informacije pri skrbniku programa:
prof. dr. Peter Stanković
peter.stankovic@fdv.uni-lj.si
in v Službi za študentske zadeve:
podiplomski@fdv.uni-lj.si

Drugostopenjski študijski program
MEDNARODNI ODNOSI
Trajanje študija: 1 leto (2 semestra)
ECTS 60
Strokovni naslov: magister/magistrica
mednarodnih odnosov (mag. medn. odn.)
Rok za prijavo:
1. prijavni rok: 31. 5. 2019
2. prijavni rok: 20. 8. 2019
Rok za vpis: 30. 9. 2019
Splošni pogoj za vpis: 240 ECTS
Program se bo izvajal kot redni študij.

Cilj programa je omogočiti študentom osvojiti poglobljeno znanje in razumevanje mednarodnih odnosov. Program omogoča tudi pridobitev vseh potrebnih veščin za
aktivno vključevanje v akademske in strokovne razprave
o sodobni mednarodni skupnosti, in sicer interdisciplinarno, saj temelji na disciplinah, kot so mednarodni
odnosi oz. mednarodna politika, mednarodno pravo in
mednarodna ekonomija. Program temelji na kombinaciji osvajanja teoretsko-analitičnih znanj ter spoznavanja
in študija praktičnih vidikov mednarodnih odnosov.

Študenti bodo z uspešno zaključenim programom postali strokovnjaki na področju mednarodnih odnosov,
s čimer bodo lahko razvijali svojo kariero tako na akademskem področju kot v praksi. V programu bodo osvojili sposobnost samostojnega analitičnega razmišljanja
o sodobnem svetu v njegovih razvojnih in strukturnih
razsežnostih ter o delovanju mednarodnih institucij in o
drugih mednarodnih akterjih.

Študij mednarodnih odnosov se osredotoča tudi na razvoj nekaterih posebnih veščin, kot so znanje strokovnih tujih jezikov, razumevanje in prakticiranje procesov
odločanja, vodenje, organizacija in komunikacija. Študenti bodo imeli priložnost spoznati in poslušati gostujoče predavatelje z najuglednejših evropskih univerz
ter predavatelje, ki imajo praktične izkušnje, na področju mednarodnega upravljanja konfliktov pa bodo
imeli priložnost spoznati tudi različne mednarodne in
lokalne deležnike.
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Raziskovalni seminar iz mednarodnih odnosov
Izbrana vprasanja mednarodnega prava
Vladanje in mednarodni odnosi
Izbirni predmet programa
Izbirni predmet programa
Izbirni predmet programa
Magistrsko delo
predmeti se bodo izvajali
v angleskem jeziku
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student zakljuci studij, ko opravi vse obveznosti pri vpisanih
predmetih in uspesno javno zagovarja magistrsko delo.
Izbirni predmeti: Aktualni razvojni problemi, Zgodovina mednarodnih odnosov, Mednarodno upravljanje
konfliktov (s strokovno ekskurzijo), Tretji tuji strokovni
jezik (francoščina).
S svojim znanjem in veščinami bodo lahko magistranti programa Mednarodni odnosi izbirali med zelo
različnimi delovnimi mesti, program jim omogoča
tudi spremembe kariernih poti, na primer s prehodi

med vladnim in zasebnim sektorjem. Študente, ki so
uspešno končali študij Mednarodnih odnosov, je mogoče najti v diplomaciji, v Združenih narodih in drugih
mednarodnih institucijah, v institucijah Evropske unije,
mednarodnih nevladnih organizacijah, v novinarstvu
in v zasebnem sektorju (na primer v multinacionalnih
podjetjih ali v lastnih podjetjih).

Dodatne informacije pri skrbnici programa:
izr. prof. dr. Petra Roter
Petra.Roter@fdv.uni-lj.si
in v Službi za študentske zadeve:
podiplomski@fdv.uni-lj.si

Drugostopenjski študijski program
NOVINARSKE ŠTUDIJE
Trajanje študija: 1 leto (2 semestra)
ECTS 60
Strokovni naslov: magister/magistrica
novinarskih študij (mag. nov. štud.)
Rok za prijavo:
1. prijavni rok: 31. 5. 2019
2. prijavni rok: 20. 8. 2019
Rok za vpis: 30. 9. 2019
Splošni pogoj za vpis: 240 ECTS
Program se bo izvajal kot redni študij.

Podiplomski program Novinarske študije nadgrajuje in poglablja na dodiplomskem študiju pridobljena
novinarska znanja z najnovejšimi domačimi in tujimi
spoznanji na področju novinarskih študij ter študente
usposablja za kritično obravnavo in reševanje aktualnih novinarskih problemov v različnih medijih.

Diplomantom univerzitetnega programa Novinarstvo
omogoča pridobitev celovite novinarske izobrazbe,
diplomantom drugih programov pa, da ob osnovni
nenovinarski izobrazbi pridobijo znanja o novinarskem
diskurzu, profesionalnosti, jeziku in novinarskem sporočanju za različne medijske platforme (tisk, radio,
televizija in internet).

Program je namenjen tudi študentom, ki potrebujejo
znanja za usmeritev v raziskovalno delo in doktorski
študij na področju novinarstva.

http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/magistrski-studij-2-stopnje

studije
Novinarske

Fakultetni in gostujoči profesorji
dr. Monika Kalin Golob, dr. Melita Poler Kovačič,
dr. Igor Vobič, dr. Rok Čeferin,
dr. Marko Milosavljević, dr. Marko Stabej.

Novinarski diskurz
Jezik in stil medijskih besedil
Novinarstvo, etika in profesionalnost
Izbirni predmet programa
Izbirni predmet programa
Magistrsko delo
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student studij zakljuci, ko opravi vse obveznosti pri vpisanih predmetih
in uspesno javno zagovarja magistrsko delo.
Izbirni predmeti: Televizijsko novinarstvo in novi
mediji, Novinarstvo in internet, Trendi časopisnega in
revialnega novinarstva.

Magistrice in magistri podiplomskega programa
Novinarske študije so celovito usposobljeni za
zaposlitev na novinarskih in uredniških delovnih
mestih v vseh vrstah množičnih medijev. Številne
medijske hiše, še posebej pa javni zavod, kot pogoj
za zaposlitev na novinarskem oziroma uredniškem
delovnem mestu postavljajo pridobitev sedme stopnje izobrazbe, ki jo študenti pridobijo šele z opravljenim podiplomskim programom.

Dodatne informacije pri skrbnici programa:
prof. dr. Melita Poler Kovačič
melita.poler-kovacic@fdv.uni-lj.si
in v Službi za študentske zadeve:
podiplomski@fdv.uni-lj.si

Drugostopenjski študijski program
OBRAMBOSLOVJE
Trajanje študija: 1 leto (2 semestra)
ECTS 60
Strokovni naslov: magister/magistrica
obramboslovja (mag. obr.)
Rok za prijavo:
1. prijavni rok: 31. 5. 2019
2. prijavni rok: 20. 8. 2019
Rok za vpis: 30. 9. 2019
Splošni pogoj za vpis: 240 ECTS
Program se bo izvajal kot redni študij in
izredni študij

Drugostopenjski študijski program obramboslovja
združuje znanja s področja družbenih ved, humanistike, varnostnih in vojaških študij ter vključuje aktualne teme s področja sodobnih konfliktov in različnih
sodobnih varnostnih groženj (od ogrožanja okolja do
terorističnih in kibernetskih groženj).

Program je obogaten z rezultati raziskovalnega dela
na Obramboslovnem raziskovalnem centru, kjer potekajo raziskave s področja kriznega upravljanja,
obrambnega prestrukturiranja, načinov popolnjevanja
oboroženih sil, prepada med civilnim in vojaškim okoljem, vodenja v oboroženih silah, civilno-vojaških odnosov, mirovnih operacij, varnostnih groženj, odnosa
javnosti do varnosti ipd.

Pri izvedbi programa se trudimo podati celovit pogled
na sodobno varnost in z njo povezane procese, hkrati
pa zagotoviti množico konkretnih raziskovalnih ugotovitev in drugih aktualnih informacij. Študente spodbujamo k razpravi, samostojnemu študiju, poglobljeni
analizi ter tudi k empiričnemu delu, utemeljenem na
ustrezni metodologiji.

http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/magistrski-studij-2-stopnje

Obramboslov
j

Fakultetni in gostujoči profesorji
dr. Marjan Malešič, dr. Uroš Svete,
dr. Iztok Prezelj, dr. Vladimir Prebilič,
dr. Maja Garb, dr. Anton Grizold.
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Raziskovalni seminar
Varnostne studije in varnostna politika
Izbirni predmet programa
Izbirni predmet programa
Izbirni predmet programa
Magistrsko delo
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student studij zakljuci, ko opravi vse obveznosti pri vpisanih predmetih
in uspesno javno zagovarja magistrsko delo.
izbirni predmeti: Analiza sodobnih konfliktov, Informacijska tehnologija in nacionalna varnost, Geopolitika, Sodobni terorizem in sistemski protiukrepi.

Študijski program študente usposablja za analiziranje,
vodenje, upravljanje, svetovanje in odločanje v nacionalnovarnostnem sistemu Slovenije ter v mednarodnih
varnostnih in vojaškopolitičnih organizacijah. Magistre
in magistrice obramboslovja tudi lahko samostojno
opravljajo raziskovalno in analitično delo iz tematik
nacionalne in mednarodne varnosti v raziskovalnih in
pedagoških institucijah, medijskih hišah, diplomaciji
ter v velikih gospodarskih in infrastrukturnih sistemih.

Dodatne informacije pri skrbnici programa:
doc. dr. Maja Garb
Maja.Garb@fdv.uni-lj.si
in v Službi za študentske zadeve:
podiplomski@fdv.uni-lj.si

Drugostopenjski študijski program
POLITOLOGIJA – ANALIZA POLITIK
IN JAVNA UPRAVA
Trajanje študija: 1 leto (2 semestra)
ECTS 60
Strokovni naslov: magister/magistrica
politologije (mag. pol.)
Rok za prijavo:
1. prijavni rok: 31. 5. 2019
2. prijavni rok: 20. 8. 2019
Rok za vpis: 30. 9. 2019
Splošni pogoj za vpis: 240 ECTS
Program se bo izvajal kot redni študij.

Brez razumevanja ciljev oblikovanja politik ni smotrnega upravljanja. Program Politologija – Analiza politik in javna uprava je pripravljen po vzoru številnih
primerljivih študijskih programov v tujini. Študij razvija
ustrezna teoretična in empirična znanja z vidika politične znanosti in prispeva k modernizaciji upravljanja.
Upravljanje pojmujemo v širšem politološkem smislu
kot celovit proces, ki je tesno povezan s procesom
oblikovanja politik.

Njegov osnovni namen je izobraziti in na trgu ponuditi
iskan poklicni profil, ki je usposobljen v analitičnih in
metodoloških znanjih, ki se nanašajo na razumevanje,
pojasnjevanje, načrtovanje, napovedovanje, upravljanje, vrednotenje, pa tudi reševanje problemov znotraj
posameznih javnih politik, javne uprave ter procesov
in struktur, v katerih te delujejo tako doma kot v tujini.

Poseben cilj študija je prispevati k razvoju analitično
podprtega znanja za in v javnih politikah, pri upravljanju in vladanju ter za razumevanje posebnega pomena
javne uprave, še posebej njene odgovornosti za delovanje celotnega upravno-političnega podsistema.

http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/magistrski-studij-2-stopnje

Politologija –

analiza politik in javna uprava

Fakultetni in gostujoči profesorji
dr. Danica Fink Hafner, dr. Damjan Lajh,
dr. Bogomil Ferfila, dr. Mitja Hafner Fink,
dr. Marjan Brezovšek, dr. Giuseppe Ieraci,
dr. Miro Haček.
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student studij zakljuci, ko opravi vse obveznosti pri vpisanih predmetih
in uspesno javno zagovarja magistrsko delo.
Izbirni predmeti: Poleg treh obveznih predmetov,
študent izbere še enega od dveh izbirnih predmetov
programa: Predstavništvo in demokracija in Sodobni
pristopi k upravljanju ter en izbirni predmet iz ostalih
programov FDV.

Širina znanja, ki ga študenti usvojijo v času študijskega procesa, jim skupaj s kopico praktičnih znanj
in veščin v kasnejšem poklicu odpira vrata za delo v
političnih in državnih institucijah tako na ravni države
kot tudi v lokalnem ali mednarodnem okolju, v javni
upravi in različnih službah v širšem javnem sektorju,
pa tudi v gospodarstvu, nevladnem sektorju, medijih
ali v akademskih in raziskovalnih krogih.

Dodatne informacije pri skrbniku programa:
izr. prof. dr. Damjan Lajh
Damjan.Lajh@fdv.uni-lj.si
in v Službi za študentske zadeve:
podiplomski@fdv.uni-lj.si

Drugostopenjski študijski program
POLITOLOGIJA – POLITIČNA TEORIJA
Trajanje študija: 1 leto (2 semestra)
ECTS 60
Strokovni naslov: magister/magistrica
politologije (mag. pol.)
Rok za prijavo:
1. prijavni rok: 31. 5. 2019
2. prijavni rok: 20. 8. 2019
Rok za vpis: 30. 9. 2019
Splošni pogoj za vpis: 240 ECTS
Program se bo izvajal kot redni študij.

Če vas zanima razumevanje in pojasnjevanje političnih,
ekonomskih in družbenih dilem sodobnega sveta, je program Politologija – Politična teorija prava izbira. Gre za
magistrski politološki program, ki nudi interdisciplinarno
obravnavo političnih idej, političnih institucij in političnih
praks. Čeprav se program v prvi vrsti specializira na obravnavo političnih teorij, študij na programu vseeno omogoča
študentom/-tkam specializacijo v drugih poljih politične
znanosti: e.g. politično komuniciranje, politična ekologija, politična filozofija, politične ekonomija, primerjalne/

globalne politike. Program nudi živahno, stimulativno in
podpirajoče študijsko okolje, kjer je posebna pozornost
namenjena individualnim raziskovalnim preferencam
študentov/-tk (i.e. individualni kurikulum), kar je nujno
za kvalitetno znanstveno produkcijo ter njihov akademski/profesionalni razvoj. Program že nekaj let privablja
študente/-tke z vseh koncev sveta in skupaj mislimo svet
in vlogo politologije v njem. Študij politične teorije odpira
širok razpon možnosti za zaposlitev v javnem, zasebnem
in neprofitnem zasebnem sektorju. Program je zastavljen

mednarodno in multidisciplinarno, spodbuja kreativnost,
iniciativnost, ustvarjalnost študentov/-tk, razvoj sposobnosti skupinskega dela, nadgradnjo znanja tujih jezikov
ter intenzivno vzpostavljanje profesionalnih stikov zunaj
in znotraj Slovenije. Magistranti/-tke programa so visoko
kvalificirani za zaposlitev v mednarodnih vladnih (e.g. OZN,
EU) in nevladnih organizacijah, raziskovalnih centrih (think-tankih), visokošolskih institucijah, podjetjih v zasebnem
in javnem sektorju, transnacionalnih podjetjih, političnih
strankah, medijih ali na ministrstvih.

http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/magistrski-studij-2-stopnje

Politologija – politicna teorija

Fakultetni in gostujoči profesorji
dr. Žiga Vodovnik, dr. Andrej A. Lukšič,
dr. Igor Lukšič, dr. Cirila Toplak, dr. Jernej Pikalo,
dr. Marinko Banjac, dr. Andrej Kurnik, dr. Igor
Štiks (Univerza v Edinburghu), dr. Hank Yuan,
dr. Blaž Vrečko Ilc, dr. Andrej Grubačić.

Raziskovalni proseminar
Politicne teorije
Izbirni predmet programa
Izbirni predmet programa
Izbirni predmet – odprti
Magistrsko delo
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student studij zakljuci, ko opravi vse obveznosti pri vpisanih predmetih
in uspesno javno zagovarja magistrsko delo.
Program študente/-tke pripravi na nadaljevanje njihove akademske ali profesionalne poti z vrhunskimi
znanjem v politologiji in predvsem z upoštevanjem
individualnih raziskovalnih preferenc študentov/-tk
(individualni kurikulum), kar je nujno za njihov akademski/profesionalni razvoj. Čeprav se program specializira na študij političnih teorij, študij na programu
vseeno omogoča študentom/-tkam specializacijo v
drugih poljih politične znanosti: e.g. politično komuni-

ciranje, politična ekologija, politična filozofija, politične
ekonomija, primerjalne/globalne politike. Pridobljena
analitična in profesionalna znanja jih usposobijo za kariere znotraj državne uprave, poslovnega sveta, nevladnega sektorja ali medijev. Magistranti/-tke programa
se lahko zaposlijo tudi kot politični svetovalci, politični
analitiki, uradni predstavniki in govorniki, politični aktivisti/zagovorniki in pedagogi.

Dodatne informacije pri skrbniku programa:
prof. dr. Žiga Vodovnik
ziga.vodovnik@fdv.uni-lj.si
in v Službi za študentske zadeve:
podiplomski@fdv.uni-lj.si

Drugostopenjski študijski program SOCIOLOGIJA –
UPRAVLJANJE ORGANIZACIJ, ČLOVEŠKIH VIROV
IN ZNANJA
Trajanje študija: 1 leto (2 semestra)
ECTS 60
Program ima 3 module:
• Upravljanje in razvoj organizacij
• Upravljanje človeških virov in znanja
• Upravljanje javnih in neprofitnih organizacij
Strokovni naslov: magister/magistrica sociologije (mag. soc.)
Rok za prijavo:
1. prijavni rok: 31. 5. 2019
2. prijavni rok: 20. 8. 2019
Rok za vpis: 30. 9. 2019
Splošni pogoj za vpis: 240 ECTS
Program se bo izvajal kot redni študij in izredni študij (na
izrednem študiju bodo vsa predavanja potekala v angleškem
jeziku).

V današnjem času so uspešne tiste družbe, ki so dobro
organizirane, katerih organizacije so visoko učinkovite, ki visoko razvijejo zmožnosti svojih ljudi, jim omogočijo in jih spodbudijo, da jih tudi uporabijo pri delu,
in ki ustvarjajo in pridobivajo veliko novega znanja, ga
prenašajo na širok krog posameznikov ter zagotavljajo
njegovo praktično uporabo. Program Upravljanje organizacij, človeških virov in znanja izobrazi magistrante za
uspešno razreševanje navedenih vprašanj.

Diplomanti magistrskega programa Upravljanje organizacij, človeških virov in znanja pridobijo kompetence
poglobljenega razumevanja, prepoznavanja in opredeljevanja problemov, analiziranja njihovega nastajanja in
pogojenosti, iskanja rešitev, predvidevanja in strateškega načrtovanja, kakor tudi praktičnega reševanja problemov ter udejanja strategij na področjih snovanja in
upravljanja organizacij, razvoja in upravljanja človeških
virov ter upravljanja s tokovi znanja.

Diplomanti programa Upravljanje organizacij, človeških
virov in znanja so zaželen partner vodilnih in strokovnih
sodelavcev tako v zasebnih in javnih kot v profitnih in
neprofitnih organizacijah. Njihova odlika je široko, celovito in praktično uporabno znanje ter kompetence za
obvladovanje problemov, povezanih z organizacijskimi
spremembami, z zaposlovanjem, s socialnimi vprašanji,
z delom z ljudmi v organizacijah ter z oblikovanjem okolja za ustvarjanje, prenos in uporabo znanja.

http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/magistrski-studij-2-stopnje
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Fakultetni in gostujoči profesorji
dr. Ivan Svetlik, dr. Andrej Rus, dr. Aleksandra Kanjuo
Mrčela, dr. Marjan Svetličič, dr. Miroslav Stanojević,
dr. Danica Mesner Andolšek, dr. Zinka Kolarič,
dr. Rado Bohinc, dr. Samo Pavlin, dr. Tatjana Rakar,
dr. Branko Ilič, dr. Maša Filipovič Hrast, dr. Andrej Kohont.

Izbirni predmeti: Izobraževanje in zaposlovanje,
Spol, delo in organizacije.
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Student zakljuci studij, ko opravi vse obveznosti pri vpisanih
predmetih in uspesno javno zagovarja magistrsko delo.
Program omogoča magistrantom uspešen razvoj
karier in zaposljivost na širokem profesionalnem
področju kadrovske dejavnosti, ob kateri velja še
posebej izpostaviti vodenje kadrovske funkcije v
profitinih in neprofitnih organizacijah, organizacijo
izobraževanj, organizacijo dela, poslovnih srečanj,
informacijskokomunikacijske tehnologije in upravljanja poslovnih procesov.

Dodatne informacije pri skrbnikih programa:
prof. dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela
Aleksandra.Kanjuo-Mrcela@fdv.uni-lj.si
in doc. dr. Andrej Kohont
Andrej.Kohont@fdv.uni-lj.si
in v Službi za študentske zadeve:
podiplomski@fdv.uni-lj.si

Drugostopenjski študijski program
SOCIOLOGIJA
Trajanje študija: 1 leto (2 semestra)
ECTS 60
Program ima 3 module:
• Sociologija vsakdanjega življenja
• Okoljske in prostorske študije
• Študiji spola in spolnosti
Strokovni naslov: magister/magistrica
sociologije (mag. soc.)
Rok za prijavo:
1. prijavni rok: 31. 5. 2019
2. prijavni rok: 20. 8. 2019
Rok za vpis: 30. 9. 2019
Splošni pogoj za vpis: 240 ECTS
Program se bo izvajal kot redni študij.

Cilj programa je študente usposobiti za analizo družbenih problemov, sintezo interdisciplinarnih znanj, razvijanje kritične presoje, obvladovanje raziskovalnih metod
in organizacijo raziskovalnega dela, kooperativno delo
ter etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki.

Program je oblikovan modulsko in ponuja sodobna spoznanja na področju teoretske in aplikativne sociologije.
Poseben poudarek je na kritični refleksiji družbenih problemov in sprememb v zahodnih poznomodernih družbah, procesih globalizacije in njenih lokalnih družbenih
učinkih ter na preučevanju dolgoročnejših oz. zgodovinskih alternativ družbenega razvoja.

Študij študente uvede v konceptualno-teoretske pristope v okviru študij vsakdanjega življenja; sociološke in
feministične pristope k pojasnjevanju spola ter sodobno
konceptualizacijo spolnosti; temeljne družbeno prostorske trende ter njihov vpliv na prostorski razvoj in okolje. Izpostavljene tematike so obravnavane v njihovem
dejanskem družbenem kontekstu. Poseben poudarek
programa je na kritični refleksiji družbenih problemov
in sprememb v zahodnih poznomodernih družbah, procesih globalizacije in njenih lokalnih družbenih učinkih.

http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/magistrski-studij-2-stopnje

M odul: Sociologija vsakdanjega zivljenja
Sociologija druzbenih problemov
studije vsakdanjega zivljenja
Utopistike: alternative
druzbenega razvoja
Izbirni predmet programa
Magistrsko delo

60 ECTS

Fakultetni in gostujoči profesorji
dr. Tanja Rener, dr. Maša Filipovič Hrast,
dr. Alenka Švab, dr. Franc Trček, dr. Ivan Bernik,
dr. Zdenka Šadl, dr. Marjan Hočevar, dr. Ana Kralj,
dr. Metka Mencin Čeplak, dr. Matjaž Uršič.
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Student zakljuci studij, ko opravi vse obveznosti pri vpisanih predmetih in uspesno javno
zagovarja magistrsko delo.
Izbirni predmeti: Družbena organizacija, zasebnost
in spol, Sociologija arhitekture, Feminizem in kulturna
politika emocij.
Magistranti in magistrantke programa Sociologija se
zaposlujejo predvsem v raziskovalnih ustanovah in v
strokovnih službah ministrstev kot raziskovalci, analitiki in svetovalci na področju načrtovanja, presoje
in evalviranja družbenih zadev. Zaposlujejo se tudi v

kulturnih, medijskih, socialnih, zdravstvenih, okoljevarstvenih in izobraževalnih ustanovah ter v lokalnih
in občinskih strokovnih službah.
Magistri in magistrice lahko nadaljujejo študij v okviru
Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje ali na drugih doktorskih programih.

Dodatne informacije pri skrbnici programa:
prof. dr. Alenka Švab
alenka.svab@fdv.uni-lj.si
in v Službi za študentske zadeve:
podiplomski@fdv.uni-lj.si

Drugostopenjski študijski program
STRATEŠKO TRŽNO KOMUNICIRANJE
Trajanje študija: 1 leto (2 semestra)
ECTS 60
Strokovni naslov: magister/magistrica tržnega
komuniciranja (mag. trž. kom)
Rok za prijavo:
1. prijavni rok: 31. 5. 2019
2. prijavni rok: 20. 8. 2019
Rok za vpis: 30. 9. 2019
Splošni pogoj za vpis: 240 ECTS
Program se bo izvajal kot redni študij.

Program Strateško tržno komuniciranje je edinstven v
Sloveniji in vedno bolj ugleden tudi v Evropi. Temelji na
celostnem pristopu k najnovejšim dosežkom disciplin
marketinga, znamčenja, tržnega komuniciranja. Znan
je po svojem poudarku na družbeni odgovornosti organizacij in kreativni strateški naravnanosti, ki omogočata najboljše možne rešitve kompleksnih problemov
in doseganja konkurenčnosti organizacij v svetu.

Študentje programa so nadpovprečno uspešni, ambiciozni v iskanju znanja in mednarodno naravnani, z
obilo možnosti za študij v tujini. Njegove profesorice in
profesorji imajo bogate izkušnje iz prakse in hkrati visoke mednarodne znanstvene reference. Ta kombinacija ponuja študentom širok nabor možnih kompetenc
za delo tako doma kot v Evropski uniji. Študij jih nauči
poglobljene analitične in raziskovalne metodike, kreativnega in strateškega mišljenja ter vodstvene presoje.
Magistrante programa najdemo skoraj v vsakem pod-

jetju, nepridobitni organizaciji, javni oz. državni službi,
v oddelkih za marketing, službah za korporativno in
tržno komuniciranje. Veliko jih je v komunikacijskih organizacijah (oglaševalskih in marketinških agencijah,
svetovalnih podjetjih, raziskovalnih organizacijah itd).
Številne zaposlitvene možnosti pa so še neodkrite in
čakajo na dobro idejo in podjetnike. Dobre ideje pa so
običajno plod dobrega študija, ki razvija podjetništvo.

http://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/magistrski-studij-2-stopnje

Stratesko trzno komuniciranje

Fakultetni in gostujoči profesorji
dr. Borut Marko Lah, dr. Urška Golob Podnar,
dr. Mihael Kline, dr. Klement Podnar,
dr. Zlatko Jančič, dr. Urška Tuškej Lovšin.

Mikroekonomija za marketing
Upravljanje trznih znamk
Druzbena odgovornost podjetij
Menedzment korporativnega komuniciranja
Strateski marketing
Izbirni predmet FDV
Magistrsko delo
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60 ECTS
student studij zakljuci, ko opravi vse obveznosti pri vpisanih predmetih
in uspesno javno zagovarja magistrsko delo.
Izbirni predmeti: En izbirni predmet lahko študent
izbere izmed predmetov, ki se izvajajo na ostalih drugostopenjskih programih na FDV.
Magistrski študij Strateško tržno komuniciranje je
namenjen oblikovanju sposobnosti in znanj za doseganje večje zaposljivosti diplomantov tako doma kot
tudi na tujem – gre predvsem za vodstvena mesta v
oddelkih za marketing, tržno komuniciranje ali odno-

se z javnostmi v podjetjih, javnih zavodih, vladnih in
nevladnih ustanovah, političnih strankah in medijih.
Ožje se znanja povezujejo zlasti s potrebami pri delovanju v tržnoraziskovalnih organizacijah, oglaševalskih
agencijah, medijskih agencijah, poslovno-svetovalnih
organizacijah itd. Izobrazba je odlično izhodišče tudi
za ustanavljanje in upravljanje lastnih podjetij na navedenih področjih.

Dodatne informacije pri skrbniku programa:
prof. dr. Klement Podnar
Klement.Podnar@fdv.uni-lj.si
in v Službi za študentske zadeve:
podiplomski@fdv.uni-lj.si

Služba za študentske zadeve

Naslov:
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

Služba za študentske zadeve:
Telefon: 01 / 5805-120
Fax: 01 / 5805-271
E-pošta:
podiplomski@fdv.uni-lj.si

Uradne ure:
Vsak delovni dan med 11. in 13. uro,
ob četrtkih dodatno med 15. in 17. uro.

