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Študijski program Družboslovna informatika 

Osnovni podatki 

Ime programa Družboslovna informatika 

Lastnosti programa  

Vrsta magistrski 

Stopnja druga stopnja 

KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba 

(druga bolonjska stopnja) (17003) 

ISCED • družbene vede (31) 

KLASIUS-P • Družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100) 

KLASIUS-P-16 • Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno družbene vede, 

novinarstvo in informacijska znanost (0388) 

Frascati • Družboslovne vede (5) 

Raven SOK Raven SOK 8 

Raven EOK Raven EOK 7 

Raven EOVK Druga stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 

• Načrtovanje digitalnih storitev (modul) 

• Podatkovna analitika (modul) 

Članice Univerze v 

Ljubljani 

• Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, 

Slovenija 

Trajanje (leta) 2 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija redni, izredni  
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Temeljni cilji programa 

Temeljni cilj je zaposlitveni profil družboslovnega informatika, ki: 

- zna voditi in izpeljati projekte, kjer je potrebna identifikacija, teoretska razčlenitev in kritično vrednotenje 

z IKT povezanih družbenih procesov/pojavov; zlasti internetnih tehnologij v smislu razumevanja njihovih 

lastnosti pri načrtovanju, razvoju in posledicah njihove uporabe; 

- je sposoben vrednotiti, analizirati in načrtovati digitalne storitve v različnih družbenih okoljih, ki so danes 

neločljivo povezana s kompleksnimi (zlasti internetnimi) IKT; 

- je usposobljen za vsebinsko, a tehnično (računalniško) zahtevno analizo naraščajoče količine 

(kvantitativnih) podatkov v sodobnih družbah; 

- lahko sodeluje znotraj organizacij v smeri učinkovitejšega doseganja ciljev, ob upoštevanju številnih 

(družbenih, individualnih) vidikov uporabe IKT, ter zna voditi projekte s področja načrtovanja digitalnih 

storitev in/ali podatkovne analitike. 

Temeljni pričakovani učni izidi za oba modula so: 

- Analiza in vrednotenje sodobnih IKT kot socio-tehničnih sistemov ter prepoznavanje vloge in trendov 

digitalnih storitev v različnih družbeno-kulturnih kontekstih. 

- Sinteza teoretskih izhodišč in formuliranje hipotez pri analizi vloge IKT v družbi. 

- Kritično vrednotenje IKT v smislu njihovih družbenih posledic in smernic nadaljnjega razvoja. 

- Osnovna statistična analiza različnih vrst podatkov s sodobnimi programskimi orodji. 

- Poznavanje in vrednotenje raziskovalnih pristopov, metod in podatkov ter razvoj raziskovalnih načrtov na 

področju družboslovne informatike. 

- Uporaba etično sprejemljivih metod družboslovnega raziskovanja, ki vključujejo digitalne tehnologije (npr. 

zasebnost in varnost podatkov na internetu). 

Dodatni pričakovani učni izidi na modulu Podatkovna analitika so: 

- Zasnova, izvedba in interpretacija zahtevnejših statističnih analiz in podatkovnega rudarjenja. 

- Zasnova in izvedba avtomatizacije poročanja v podatkovni analitiki. 

- Ocena primernosti in argumentacija izbora različnih metod za analizo in vizualizacijo podatkov. 

- Poznavanje, zbiranje in vrednotenje kakovosti velikih podatkov. 

- Napredno vrednotenje uporabe digitalnih tehnologij v družboslovnem raziskovanju. 

Dodatni pričakovani učni izidi na modulu Načrtovanje digitalnih storitev so: 

- Uporaba in vrednotenje metod za raziskovanje uporabniške izkušnje na področju IKT in načrtovanja 

digitalnih storitev. 
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- Uporaba teorije družbenih procesov pri upravljanju spletnih skupnosti, analizi njihovih družbenih struktur 

in procesov. 

- Uporaba, vrednotenje, sinteza orodij in tehnik za načrtovanje interaktivnih tehnologij. 

- Poznavanje dejavnikov in smernic pri oblikovanju in projektni izvedbi spletnega nastopa. 

- Oblikovanje in analiza poslovnih načrtov ter tržnih potencialov za IKT-podprto trženje in oglaševanje. 

  

Splošne kompetence (učni izidi) 

Sposobnost abstraktnega in logičnega razmišljanja in sklepanja. Znanstvena skepsa, kritičnost. Sposobnost 

profesionalnega in etičnega delovanja. Sposobnost samostojnega in skupinskega dela in sodelovanja ter 

medosebne komunikacije. Sposobnost projektnega vodenja in odločanja. Spodobnost ustnega in pisnega 

komuniciranja na svojem strokovnem področju. Sposobnost oblikovanja in izvedbe samostojnih nastopov v 

poslovnih kontekstih. Sposobnost oblikovanja, predstavljanja in kritičnega vrednotenja potencialov 

inovativnih (poslovnih) zamisli in idej. Digitalna pismenost za pametno uporabo družbenih medijev (branje, 

pisanje, interakcija v skupini, ustvarjanje videov...). Sposobnost kreativne uporabe znanja v konkretnih 

primerih. Razumevanje odnosa med teorijo in izkustvom (podatki). Razumevanje kompleksnosti 

povezanosti med pojavi v družboslovju. Sposobnost analitičnega povezovanja raziskovalnih ciljev z 

ustreznimi raziskovalnimi pristopi. 

Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 

Obema moduloma so skupne naslednje: - Razumevanje in prepoznavanje paradigem, teorij, indikatorjev in 

aktualnih globalnih dogajanj na področju IKT in družbe. - Sposobnost samostojnega oblikovanja teoretskega 

okvira, pojasnjevalnega modela, hipotez in empirične preverbe za pojasnjevanje izbranega internetnega 

fenomena. - Sposobnost analitičnega pristopa k upravljanju, vodenju in izvedbi projektov, ki so vsebinsko ali 

izvedbeno povezani z informacijsko družbo. - Sposobnost za načrtovanje, vodenje in izvedbo empiričnih 

raziskav, ki se osredotočajo ali vključujejo družbene vidike digitalnih oz. internetnih storitev. - Statistična 

pismenost in sposobnost uporabe računalniško podprtih statističnih metod v podatkovni analitiki. - 

Poznavanje standardov objave statističnih podatkov in rezultatov analiz na področju DI. 

Dodatne predmetno-specifične kompetence modula Podatkovna analitika: - Uporaba principov 

upravljanja in vizualizacije podatkov. - Analiza, interpretacija, odkrivanje pomena v podatkih. - Uporaba 

podatkovnega rudarjenja. - Uporaba statističnih orodij za analizo in vizualizacijo podatkov. - Sposobnost 

zasnove zahtevnejših analiz s področja analize in vizualizacije podatkov. - Sposobnost odkrivati (socialna) 

omrežja in jih analizirati s sodobnimi metodami za analizo (velikih) omrežij. - Uporaba in kritično 

vrednotenje digitalnih tehnologij v družboslovnem raziskovanju. 

Dodatne predmetno-specifične kompetence modula Načrtovanje digitalnih storitev: - Sposobnost 

aktivnega delovanja na internetu na tehnični ravni in ravni produkcije digitalnih vsebin. - Usposobljenost za 

analitično prepoznavanje smernic razvoja digitalnih storitev. - Poznavanje principov načrtovanja spletnih 

skupnosti ter moderiranja in analize družbenih procesov znotraj njih. - Sposobnost identifikacije in uporabe 

ustreznega pristopa ter orodij in tehnik za vključevanje uporabnikov (predvsem raziskovanje uporabniške 

izkušnje) v različne stopnje procesa raziskovanja in razvoja digitalnih storitev in interaktivnih tehnologij. - 

Poznavanje in zmožnost uporabe nabora metod za analizo uporabniške izkušnje ter pristopov zagotavljanja 

kakovosti digitalnih storitev, upoštevajoč standarde uporabnosti. - Sposobnost načrtovanja, organiziranja in 
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upravljanja interdisciplinarnih skupinskih projektov na področju uporabniško usmerjenega načrtovanja, 

raziskovanja uporabniške izkušnje in (pre)oblikovanja spletnega nastopa. 

Pogoji za vpis 

V magistrski študijski program Družboslovna informatika se lahko vpiše, kdor je končal: 

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih 

področij: družbene vede, novinarstvo in informiranje, poslovne in upravne vede, izobraževalne vede in 

izobraževanje učiteljev, matematika in statistika, računalništvo, humanistične vede, pravo, tehniške vede, 

proizvodne tehnologije, arhitektura in gradbeništvo, zdravstvo, socialno delo ter varstvo okolja ali 

enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini; 

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih 

strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če 

je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi prodekan 

za študijsko področje in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

Pri izbiri kandidatov se upošteva: 

- uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena) – 50 % teže, 

- upošteva se tudi ocena, dosežena na ustnem izbirnem izpitu iz področja, na katerega sodi študijski 

program – 50 % teže. 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 

V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali 

izkustvenim učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se 

upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Priznavanje poteka skladno z Zakonom o 

vrednotenju in priznavanju izobraževanja: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717, Merili za prehode med študijskimi programi: 

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja in spretnosti: http://www.uni-

lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravil 

niki/2013071116244099/. Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan 

za študijsko področje. 

Načini ocenjevanja 

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. 

Pogoji za napredovanje po programu 

Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 51 kreditnimi točkami tekočega letnika (brez 

posebne prošnje). V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL), pa se lahko na podlagi odobrene 

prošnje, vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 42 kreditnih točk tekočega letnika. 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE
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Pogoji za prehajanje med programi 

Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na 

podlagi prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dotedanjem študiju 

ter potrjenih učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila: - izpolnjevanje pogojev za 

vpis v študijski program, - število razpoložljivih vpisnih mest, - da gre za kandidate, ki prehajajo iz 

študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc; - da gre za 

kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj 

polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (KT) iz študijskega programa, iz katerega 

prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.  Skladno z organizacijskimi 

pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 

Pogoji za dokončanje študija 

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk iz predmetnika oz. 

priznanih obveznosti. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 

Program ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti. 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 

• magister družboslovne informatike  

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 

• magistrica družboslovne informatike  

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 

• mag. družb. inf. 
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Predmetnik študijskega programa  

 
1. letnik, Modul Načrtovanje digitalnih storitev 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0100905 Metode 

družboslovnega 

raziskovanja 

Valentina 

Hlebec 

30 0 0 0 0 60 90 3 Zimski ne 

2. 0100906 Osnove podatkovne 

analitike 

Katja Lozar 

Manfreda 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

3. 0100920 Obvezni predmet 

modula iz seznama A 

 30 30 0 0 0 120 180 6 Letni, 

Zimski 

ne 

4. 0100921 Obvezni predmet 

modula iz seznama A 

 30 30 0 0 0 210 270 9 Letni, 

Zimski 

ne 

5. 0117606 Izbirni predmet iz 

seznama C 

 30 30 0 0 0 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 
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6. 0100911 Projektno vodenje v 

informacijski družbi 

Vesna 

Dolničar 

30 30 0 0 0 210 270 9 Letni da 

7. 0100913 Informacijsko-

komunikacijske 

tehnologije in družba 

Gregor 

Petrič 

30 30 0 0 0 210 270 9 Letni ne 

8. 0100914 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 15 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

9. 0100926 Praksa Vasja 

Vehovar 

0 30 0 0 150 0 180 6 Letni ne 

 Skupno 240 210 0 0 165 1185 1800 60  

Obvezni predmeti modula Načrtovanje digitalnih storitev  - seznam A  

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101019 Načrtovanje 

interaktivnih 

tehnologij 

Vesna 

Dolničar 

30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski ne 
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2. 0101020 Spletne skupnosti Gregor 

Petrič 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

3. 0101021 Raziskovanje 

uporabniške 

izkušnje 

Andraž 

Petrovčič 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

4. 0101022 Strategije razvoja 

digitalnih storitev 

doc. dr. 

Darja Grošelj 

30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski ne 

 Skupno 120 120 0 0 0 660 900 30  

2. letnik, Modul Načrtovanje digitalnih storitev 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0100933 Praktikum 

spletnega nastopa 

Andraž 

Petrovčič 

30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski ne 

2. 0100934 Obvezni predmet 

iz seznama A 

 30 30 0 0 0 120 180 6 Letni, 

Zimski 

ne 

3. 0100935 Obvezni predmet 

iz seznama A 

 30 30 0 0 0 210 270 9 Letni, 

Zimski 

ne 
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4. 0117606 Izbirni predmet iz 

seznama C 

 30 30 0 0 0 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

5. 0100937 Magistrsko delo 

DI 

Valentina 

Hlebec 

0 30 0 0 0 870 900 30 Letni ne 

 Skupno 120 150 0 0 0 1530 1800 60  

Izbirni predmeti modula Načrtovanje digitalnih storitev - seznam C 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101023 Vizualizacija in 

eksplorativna analiza 

podatkov 

Aleš Žiberna 30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski da 

2. 0101024 Digitalne tehnologije v 

družboslovnem 

raziskovanju 

Katja Lozar 

Manfreda 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski da 

3. 0101025 Analiza velikih 

podatkov 

Damjan 

Škulj 

30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski da 
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4. 0101026 Analiza velikih omrežij Andrej 

Mrvar 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski da 

5. 0101027 Statistično 

programiranje 

Aleš Žiberna 30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski da 

 Skupno 150 150 0 0 0 780 1080 36  

 
1. letnik, Modul Podatkovna analitika 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0100905 Metode 

družboslovnega 

raziskovanja 

Valentina 

Hlebec 

30 0 0 0 0 60 90 3 Zimski ne 

2. 0100906 Osnove podatkovne 

analitike 

Katja Lozar 

Manfreda 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

3. 0100907  Statistično 

programiranje 

Aleš 

Žiberna 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 
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4. 0100908 Obvezni predmet 

modula iz seznama B 

 30 30 0 0 0 210 270 9 Letni, 

Zimski 

ne 

5. 0100909 Obvezni predmet 

modula iz seznama B 

 30 30 0 0 0 120 180 6 Letni, 

Zimski 

ne 

6. 0100911 Projektno vodenje v 

informacijski družbi 

Vesna 

Dolničar 

30 30 0 0 0 210 270 9 Letni da 

7. 0100913 Informacijsko-

komunikacijske 

tehnologije in družba 

Gregor 

Petrič 

30 30 0 0 0 210 270 9 Letni ne 

8. 0100914 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 15 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

9. 0100916 Praksa  Vasja 

Vehovar 

0 30 0 0 150 0 180 6 Letni ne 

 Skupno 240 210 0 0 165 1185 1800 60  

2. letnik, Modul Podatkovna analitika 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 
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1. 0100927 Obvezni predmet 

iz seznama B 

 30 30 0 0 0 120 180 6 Letni, 

Zimski 

ne 

2. 0100928 Obvezni predmet 

iz seznama B 

 30 30 0 0 0 210 270 9 Letni, 

Zimski 

ne 

3. 0100929 Izbirni predmet iz 

seznama D 

 30 30 0 0 0 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

4. 0100930 Izbirni predmet iz 

seznama D 

 30 30 0 0 0 210 270 9 Letni, 

Zimski 

da 

5. 0100932 Magistrsko delo Valentina 

Hlebec 

0 30 0 0 0 870 900 30 Letni ne 

 Skupno 120 150 0 0 0 1530 1800 60  

Obvezni predmeti modula Podatkovna analitika - seznam B 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 
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1. 0100938 Vizualizacija in 

eksplorativna analiza 

podatkov 

Aleš Žiberna 30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski ne 

2. 0100939 Digitalne tehnologije v 

družboslovnem 

raziskovanju 

Katja Lozar 

Manfreda 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

3. 0100940 Analiza velikih omrežij Andrej 

Mrvar 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

4. 0100941 Analiza velikih 

podatkov 

Damjan 

Škulj 

30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski ne 

 Skupno 120 120 0 0 0 660 900 30  

Izbirni predmeti modula Podatkovna analitika - seznam D 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101014 Načrtovanje 

interaktivnih 

tehnologij 

Vesna 

Dolničar 

30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski da 
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2. 0101015 Spletne skupnosti Gregor 

Petrič 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski da 

3. 0101016 Raziskovanje 

uporabniške 

izkušnje 

Andraž 

Petrovčič 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski da 

4. 0101017 Strategije razvoja 

digitalnih storitev 

doc. dr. 

Darja Grošelj 

30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski da 

5. 0101018 Praktikum 

spletnega nastopa 

Andraž 

Petrovčič 

30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski da 

 Skupno 150 150 0 0 0 870 1170 39  
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Študijski program Evropske študije 

Osnovni podatki 

Ime programa Evropske študije 

Lastnosti programa  

Vrsta magistrski 

Stopnja druga stopnja 

KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba 

(druga bolonjska stopnja) (17003) 

ISCED • družbene vede (31) 

KLASIUS-P • Družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100) 

KLASIUS-P-16 • Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno družbene vede, 

novinarstvo in informacijska znanost (0388) 

Frascati • Družboslovne vede (5) 

Raven SOK Raven SOK 8 

Raven EOK Raven EOK 7 

Raven EOVK Druga stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 

Članice Univerze v 

Ljubljani 

• Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, 

Slovenija 

Trajanje (leta) 2 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija redni, izredni 

Temeljni cilji programa 

Cilj programa Evropske študije je študentom zagotoviti: 
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1. večplastno razumevanje evropske integracije in delovanja EU v svetu, 

2. aplikacija, sinteza, kritično vrednotenje teoretičnih konceptov in empiričnih pristopov, 

3. strokovna artikulacija znanj tudi v evropskem delovnem jeziku ter prenos v delovno okolje 

Hkrati je cilj programa zagotoviti, da bo magistrant sposoben to znanje jasno in strokovno artikulirati s 

pisnim in ustnim izražanjem v več kakor enem evropskem jeziku ter ga prenesti v delovno okolje. Z 

zagotavljanem teh ciljev magistratom povečujemo možnosti pridobitve zaposlitve na lokalno-regionalnem, 

nacionalnem, evropskem ali globalnem trgu dela. Nadalje je cilj programa magistrantu omogočiti takšno 

študijsko podlago, da je v primeru motiva za nadaljevanje študija, sposoben nadaljevati študij na 3. stopnji 

bodisi v poglobljene vidike evropskih študij bodisi v razširjen spekter posameznih z evropskimi študijami 

povezanih disciplin/programov. 

Prva generacija študentov je po podatkih alumni članov v celoti zaposlena, po podatkih; ki jih je preko 

alumni zbrala Katedra za Mednarodne odnose jih približno dve tretjini dela v javnem sektorju, približno 

tretjina pa v zasebnem sektorju; (približno 40% jih trenutno dela v tujini). 

Ključni vsebinski učni izidi so: 

1. Študenti razumejo in zmorejo uporabljati teorije evropske integracije za analizo (aktualnih) evropskih 

problemov, 

2. Študenti razumejo in primerjajo delovanje, procese odločanja in vpliv različnih evropskih politik na 

razvoj EU, 

3. Študenti analizirajo, izvajajo sintezo in kritično vrednotijo procese evropske ekonomske integracije, 

ekonomske politike in delovanje EU v svetovnem gospodarstvu, 

4. Študenti interpretirajo in kritično vrednotijo institucionalni ustroj Evropske unije in vseh faz političnega 

procesa v njem, so zmožni analize posameznih javnih politik EU, predvidevanja učinkov politik ter 

sposobni načrtovanja ter predpisovanja politik, 

5. Študenti so sposobni pojasniti družbene odnose in procese v Evropi prek razumevanja dinamike med 

družbenimi skupinami, ki presegajo nacionalne meje in političnim vodenjem držav in mednarodnih 

organizacij v Evropi, 

6. Študenti osvojijo opazovanje in interpretacijo kulturne dimenzije pojavnosti Evrope, še posebno 

njenega dinamičnega odnosa z Balkanom ter obvladujejo razpravo o razvoju in pomenu 

multikulturalizma Evrope oziroma globalne družbene skupnosti, 

7. Študenti obvladajo teoretsko in aplikativno usmerjeno analizo, sintezo ter kritično vrednotenje 

spreminjajoče se vloge Evropske unije v svetu, še posebno na področjih diplomatskih in varnostnih 

prizadevanj v zunanjepolitičnem delovanju, 

8. Študenti uporabljajo poglobljena teoretsko-konceptualna orodja z različnih družboslovnih področij ter 

so sposobni delovanja v interdisciplinarnem okolju, 

9. Študenti kompetentno in elokventno komunicirajo v lastnem jeziku, in v tujih jezikih na podlagi 

ustrezne strokovne terminologije, vključno z uporabo teh jezikov za pripravo pisnih stališč, SWOT 

analize, razvojnih poročil, diplomatskih not, strokovnih poročil, trgovinskih in investicijskih profilov, 

analize zunanje politike, znanstvenega eseja, policy paperja, pogajalskega stališča države, osnutka 

resolucije, sklepa, direktive ipd., priprava zapisnika, poslovnika, za oblikovanje scenarijev ter ustne 

komunikacije v obliki mednarodnih pogajanj. 

10. Študenti so sposobni delovanja v medkulturnem okolju. 

11. Zasnova in izpeljava lastne znanstvene raziskave v obsegu 60 strani. 
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Diplomanti 2. stopnje obvladajo kombinacijo sodobnih praktičnih veščin individualnega in skupinskega 

problemskega dela, poglobljenih metodoloških znanj in veščin znanstvenega raziskovanja, napredno 

znanstveno pisanje in ustno sporočanje raziskav na podlagi uporabe informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, obvladajo pogajalske veščine v večkulturnem okolju, obvladajo tuje strokovne jezike in so 

seznanjeni z vodenjem projektov. 

Splošne kompetence (učni izidi) 

1. sposobnost sodelovanja v interdisciplinarni skupini, 2. razumevanje raznolikosti in multikulturnosti in 

sposobnost delovanja v multikulturni skupini, sklepanje mednarodnih profesionalnih mrež, ki študentom 

omogočajo globalno povezanost 3. poglobljeno poznavanje študijskega področja, 4. zmožnost uporabe 

znanja s področja Evropskih študij v praksi, 5. zmožnost prilagajanja novim situacijam, reševanje problemov, 

6. zmožnost učenja in spremljanja sprememb v procesih 7. zmožnost biti kritičen in samokritičen, 8. 

odločanje in projektno vodenje, 9. informacijska pismenost (urejevalniki besedil, baze podatkov, druga 

orodja), 10. medosebne spretnosti in pogajalske veščine, 11. komunikativne sposobnosti v družbenih in 

javnih sferah, ustna in pisna komunikacija v maternem in dveh tujih strokovnih jezikih, 12. osnovna 

raziskovalna znanja in veščine. 

Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 

1. razumevanje in uporaba teorij evropske integracije 2. razločevanje procesov odločanja in vpliva različnih 

evropskih mednarodnih institucij, 3. ekonomska analiza evropske integracije in delovanja ter vloge EU v 

svetovnem gospodarstvu, 4. razumevanje vloge držav srednje in vzhodne Evrope v Evropi 5. izvajanje policy 

analize javnih politik EU in evalvacija učinkov teh politik 6. sociološko in politološko primerjanje in 

pojasnjevanje dinamike med družbenimi skupinami in državnimi akterji v Evropi, 7. kulturološko 

interpretiranje pojavnosti Evrope, še posebno njenega odnosa z Balkanom 8. zunanjepolitična analiza, 

sinteza ter kritično vrednotenje akterstva EU v svetu 9. pravna znanja o evropskem režimu varstva 

človekovih pravic 10. interdisciplinarna uporaba teoretsko-konceptualnih in strateških orodij 11. 

sposobnost komunikacije v lastnem in v tujih jezikih na podlagi strokovne terminologije 12. sposobnost 

delovanja v multikulturnem okolju. 

Pogoji za vpis 

V magistrski študijski program Evropske študije se lahko vpiše, kdor je končal: a) študijski program najmanj 

prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij evropske študije in 

mednarodni odnosi ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini; b) 

študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih 

področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred 

vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi prodekan in 

obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

• Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena) – 50 % teže, 

• Upošteva se tudi ocena, dosežena na ustnem izbirnem izpitu iz področja, na katerega sodi študijski 

program – 50 % teže. 
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Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 

V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali 

izkustvenim učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se 

upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Priznavanje poteka skladno z Zakonom o 

vrednotenju in priznavanju izobraževanja: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717, Merili za prehode med študijskimi programi: 

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja in spretnosti: 

http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravi

l niki/2013071116244099/. Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča 

prodekan za študijsko področje. 

Načini ocenjevanja 

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. 

Pogoji za napredovanje po programu 

Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 52 kreditnimi točkami tekočega letnika (brez 

posebne prošnje). V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL) pa se lahko na podlagi odobrene 

prošnje, vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 44 kreditnih točk tekočega letnika. 

Pogoji za prehajanje med programi 

Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na 

podlagi prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dotedanjem študiju 

ter potrjenih učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila: - izpolnjevanje pogojev za 

vpis v študijski program, - število razpoložljivih vpisnih mest, - da gre za kandidate, ki prehajajo iz 

študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc; - da gre za 

kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj 

polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (KT) iz študijskega programa, iz katerega 

prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa; Skladno z organizacijskimi 

pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 

Pogoji za dokončanje študija 

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk iz predmetnika oz. 

priznanih obveznosti. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 

Program ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti. 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 

• magister evropskih študij 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 

• magistrica evropskih študij 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE
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Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 

• mag. evr. štud. 
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Predmetnik študijskega programa  
 

1. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0103578 Evropsko varstvo 

človekovih pravic 

Milan 

Brglez 

25 0 20 0 0 135 180 6 Letni ne 

2. 0103579 Evropska unija kot 

globalni akter 

Ana 

Bojinović 

Fenko 

20 25 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

3. 0103580 Javne politike EU Damjan 

Lajh 

30 30 0 0 0 120 180 6 Letni ne 

4. 0103581 Metode 

družboslovnega 

raziskovanja 

Valentina 

Hlebec 

30 0 0 0 0 60 90 3 Zimski ne 

5. 0103582 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 75 120 4 Letni, 

Zimski 

da 
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6. 0101082 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

7. 0103584 Razvoj Evropske 

unije 

Marko 

Lovec 

0 30 0 0 0 120 150 5 Zimski ne 

8. 0103585 Teorije evropske 

integracije 

Milan 

Brglez 

30 0 0 0 0 150 180 6 Letni ne 

9. 0103586 EU v svetovnem 

gospodarstvu 

Andreja 

Jaklič 

20 25 0 0 0 135 180 6 Letni ne 

10. 0103587 Izbirni predmet 

izbranega modula 

 15 30 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

11. 0103588 Izbirni predmet 

izbranega modula  

 15 30 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 245 200 20 0 0 1335 1800 60  

Program ima dva modula: 1. Izzivi evropske družbe in 2. Globalni izzivi Evrope. Študenti izbirajo predmete izbranega modula 

2. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 
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1. 0103589 Praksa Boštjan 

Udovič 

5 0 0 0 145 0 150 5 Zimski ne 

2. 0118168 Medkulturna 

pogajanja 

Boštjan 

Udovič 

30 0 0 0 0 90 120 4 Zimski ne 

3. 0103591 Izbirni predmet 

izbranega modula  

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

4. 0103591 Izbirni predmet 

izbranega modula  

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

5. 0103907 Izbirni predmet 

drugega modula  

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

6. 0133505 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 45 90 3 Letni, 

Zimski 

da 

7. 0103909 Magistrsko delo  Andreja 

Jaklič 

0 19 0 0 0 881 900 30 Letni ne 

 Skupno 155 79 0 0 145 1421 1800 60  

Izbirni predmeti modula Izzivi evropske družbe 

 Kontaktne ure  
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 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0103910 Primerjalna politika 

interesnih skupin 

Danica Fink 

Hafner 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski da 

2. 0103911 Družbene neenakosti 

in politika 

Hajdeja 

Iglič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

3. 0103913 Balkanske študije Mitja 

Velikonja 

30 15 0 0 0 195 240 8 Zimski da 

4. 0103917 Primerjalni 

industrijski odnosi 

Miroljub 

Ignjatović 

30 0 0 0 0 90 120 4 Zimski da 

5. 0103919 Evropsko poslovno 

okolje in 

konkurenčnost 

Anže 

Burger 

30 15 0 0 0 75 120 4 Zimski da 

6. 0103920 Skupna kmetijska 

politika EU 

Marko 

Lovec 

30 15 0 0 0 75 120 4 Zimski da 

7. 0104141 Evropska socialna 

politika 

Anja Kopač 

Mrak 

30 15 0 0 15 120 180 6 Zimski da 

8. 0104142 Aktualni izzivi 

evropske integracije 

Anže 

Burger 

15 30 0 0 0 75 120 4 Zimski da 
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9. 0101915 Indikatorji 

družbenega razvoja 

in blaginje 

Franc Trček 15 0 30 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

10. 0100911 Projektno vodenje v 

informacijski družbi 

Vesna 

Dolničar 

30 30 0 0 0 210 270 9 Letni da 

 Skupno 270 165 30 0 15 1230 1710 57  

Izbirni predmeti modula  Globalni izzivi Evrope   

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0104142 Aktualni izzivi evropske 

integracije 

Anže 

Burger 

15 30 0 0 0 75 120 4 Zimski da 

2. 0104144 Varnost v jugovzhodni 

Evropi 

Ljubica 

Jelušič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

3. 0104408 Varnostna in obrambna 

politika EU 

Jelena 

Juvan 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 
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4. 0118185 Aktualni razvojni 

problemi 

Matjaž 

Nahtigal 

0 30 0 0 0 150 180 6 Zimski da 

5. 0104410 Multikulturalizem Ksenija 

Šabec 

30 15 0 0 0 195 240 8 Zimski da 

6. 0100911 Projektno vodenje v 

informacijski družbi 

Vesna 

Dolničar 

30 30 0 0 0 210 270 9 Letni da 

 Skupno 135 135 0 0 0 900 1170 39  
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Študijski program Komunikologija - Medijske in komunikacijske 

študije 

Osnovni podatki 

Ime programa Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije 

Lastnosti programa  

Vrsta magistrski 

Stopnja druga stopnja 

KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba 

(druga bolonjska stopnja) (17003) 

ISCED • družbene vede (31) 

KLASIUS-P • Družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100) 

KLASIUS-P-16 • Novinarstvo in medijske študije (0321) 

Frascati • Družboslovne vede (5) 

Raven SOK Raven SOK 8 

Raven EOK Raven EOK 7 

Raven EOVK Druga stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 

• Komuniciranje, digitalizacija in družba (modul) 

• Popularna kultura in mediji (modul) 

Članice Univerze v 

Ljubljani 

• Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, 

Slovenija 

Trajanje (leta) 2 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija redni, izredni 
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Temeljni cilji programa 

Cilj magistrskega programa Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije je izobraziti strokovno 

kompetentnega in družboslovno razgledanega magistranta, ki bo suvereno in prepričljivo obvladoval 

komunikacijske procese v sodobni, t. i. medijski družbi in z mediji prežeti globalni kulturi. Komunikologija - 

Medijske in komunikacijske študije zato ponuja vsebinsko interdisciplinaren pristop k področju vsebin, ki so 

dandanes družbeno in kulturno relevantne za vsakogar. Niz predmetov, ki jih študij ponuja, obenem odraža 

prizadevno delo pedagoških delavcev in raziskovalcev Katedre za medijske in komunikacijske študije, ki v 

svoja predavanja vključujejo spoznanja o pomembnih mednarodnih dogodkih in rezultate svojih raziskav 

redno objavljajo v uglednih publikacijah doma in tujini. Program študija vsebuje teoretične in metodološke 

predmete ter temelji na sodobnih metodah spodbujanja aktivnega sodelovanja slušateljev/-ic. Njegovi 

poglavitni odliki sta aktualnost pri posredovanju znanj ter fleksibilnost v organizaciji in izvedbi. Magistri in 

magistrice so usposobljeni za samostojno raziskovalno delo v vseh fazah raziskovanja komuniciranja od 

zasnove in načrta raziskave do izvedbe in izdelave poročila, pri čemer je poudarek tako na teoretski zasnovi 

in raznovrstnosti komunikološkega raziskovanja kot na operacionalizaciji in izvedbi empirične raziskave. 

Splošne kompetence (učni izidi) 

Magistrski študij teoretsko poglablja znanja posameznikov za raziskovalno-analitična dela, povezana z 

družbenim komuniciranjem na medosebni in institucionalni ravni ter z množičnimi mediji, študentom pa 

omogoča ta znanja aplicirati v okviru raziskovalnega predmeta. Med drugim imajo magistranti naslednje 

splošne kompetence: 

1. ustna in pisna komunikacija v maternem jeziku, 

2. sposobnost sodelovanja v interdisciplinarni skupini, 

3. razumevanje raznolikosti in multikulturnosti, 

4. osnovno poznavanje študijskega področja, 

5. zmožnost analize in sinteze, 

6. zmožnost uporabe znanja v praksi, 

7. zmožnost oblikovanja novih zamisli (ustvarjalnost), 

8. zmožnost prilagajanja novim situacijam, 

9. zmožnost biti kritičen in samokritičen, 

10. odločanje v kompleksnih situacijah in pod časovnim pritiskom, 

11. medosebne spretnosti, 

12. raziskovalne spretnosti. 

Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 

Predmetno specifične kompetence magistranta so vezane na vsebino, oblike dela, metode poučevanja ter 

študijske rezultate pri posameznem predmetu in so razvidne iz učnih načrtov predmetov, ki so priloga tej 

vlogi. 
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Med osrednjimi so: 

Razumevanje in definiranje ključnih intelektualnih tradicij znotraj polja medijskih in komunikacijskih študij; 

Razumevanje ključnih konceptov, ki oblikujejo sodobne debate o medijih in komuniciranju; Razumevanje, 

kako se ključne debate znotraj proučevanja komuniciranja povezujejo z drugimi disciplinami; Razumevanje 

vloge medijev pri oblikovanju zgodovinske in trenutne izkušnje; Sposobnost kritičnega razmišljanja o 

medijih in komuniciranju; Sposobnost samorefleksije in refleksije lastnih izdelkov; Sposobnost 

konceptualizirati in metodološko izvesti lastno raziskavo. 

Pogoji za vpis 

V magistrski študijski program Komunikologija – Medijske in komunikacije študije se lahko vpiše, kdor je 

končal: a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s 

strokovnih področij: družbene vede, novinarstvo in informiranje, humanistične vede, ali enakovreden 

študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini; b) študijski program najmanj prve 

stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom 

opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija ali enakovreden študijski program, pridobljen 

po dosedanjih predpisih v RS ali tujini. Te obveznosti določi prodekan za študijsko področje in obsegajo od 

10 do največ 60 kreditnih točk. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

• Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena) – 50 % teže, • 

Upošteva se tudi ocena, dosežena na ustnem izbirnem izpitu iz področja, na katerega sodi študijski program 

– 50 % teže. 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 

V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali 

izkustvenim učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se 

upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Priznavanje poteka skladno z Zakonom o 

vrednotenju in priznavanju izobraževanja: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717, Merili za prehode med študijskimi programi: 

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja in spretnosti: 

http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravi

l niki/2013071116244099/. Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča 

prodekan za študijsko področje. 

Načini ocenjevanja 

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. 

Pogoji za napredovanje po programu 

Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 54 kreditnimi točkami tekočega letnika (brez 

posebne prošnje). V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL), pa se lahko na podlagi odobrene 

prošnje, vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 48 kreditnih točk tekočega letnika. 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE
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Pogoji za prehajanje med programi 

Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na 

podlagi prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dotedanjem študiju 

ter potrjenih učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila: - izpolnjevanje pogojev za 

vpis v študijski program, - število razpoložljivih vpisnih mest, - da gre za kandidate, ki prehajajo iz 

študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc; - da gre za 

kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj 

polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (KT) iz študijskega programa, iz katerega 

prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa; Skladno z organizacijskimi 

pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 

Pogoji za dokončanje študija 

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk iz predmetnika oz. 

priznanih obveznosti. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 

Program se zaključuje kot celota oz. vsak predmet posebej, vendar ne v obliki posameznih delov programa. 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 

• magister komunikologije 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 

• magistrica komunikologije  

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 

• mag. kom. 
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Predmetnik študijskega programa 
 

1. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101068 Odnosi z mediji Dejan Verčič 15 30 0 0 0 135 180 6 Letni ne 

2. 0101069 Komunikološki 

raziskovalni 

seminar 

Tanja Oblak 

Črnič 

15 30 0 0 0 135 180 6 Letni ne 

3. 0101070 Televizijske študije Dejan Jontes 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni ne 

4. 0101071 Medijski 

praktikum 3 

Dejan Jontes 10 20 50 0 0 100 180 6 Celoletni ne 

5. 0101072 Novinarska zgodba 

in fotografija 

Marko 

Milosavljević 

25 20 0 0 30 105 180 6 Zimski ne 

6. 0101073 Mediji, 

komuniciranje in 

družba 

Breda Luthar 15 30 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 



39 

 

7. 0101074 Alternativni mediji Mojca Pajnik 20 0 25 0 0 135 180 6 Letni ne 

8. 0101075 Mediji in kolektivni 

spomin 

Maruša 

Pušnik 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

9. 0100914 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 15 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

10. 0100914 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 15 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 220 190 75 0 60 1255 1800 60  

Predmeti 1. letnika so enaki za oba modula 

2. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101078 Izbirni predmet 

modula 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

2. 0101078 Izbirni predmet 

modula 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 
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3. 0101078 Izbirni predmet 

modula 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

4. 0101078 Izbirni predmet 

modula 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

5. 0101082 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

6. 0101083 Magistrsko delo Breda 

Luthar 

0 0 0 0 0 900 900 30 Celoletni ne 

 Skupno 150 75 0 0 0 1575 1800 60  

Študenti se v drugem letniku študija odločijo za enega od modulov: Popularna kultura in mediji ali Komuniciranje, digitalizacija in družba ter vpišejo predmete 

izbranega modula. 

2. letnik, Izbirni predmeti modula Komuniciranje, digitalizacija in družba 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101084 Medijske industrije Dejan 

Jontes 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 
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2. 0101085 Retorika javnih 

diskurzov 

Andreja 

Vezovnik 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

3. 0101086 Etnografija digitalnih 

medijev 

Tanja 

Oblak 

Črnič 

15 30 0 0 0 135 180 6 Letni da 

4. 0101087 Multikulturalizem, 

rasizem in 

komuniciranje 

Mojca 

Pajnik 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

5. 0101088 Kritične študije 

tehnologij 

Tanja 

Oblak 

Črnič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

6. 0101089 Medijska semiotika Andreja 

Vezovnik 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

7. 0101090 Nacija, spol in mediji Mojca 

Pajnik 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

 Skupno 195 120 0 0 0 945 1260 42  

Vsako leto se razpiše največ 4 predmete. Študentje si vsaj 3 predmete izberejo izmed 4 ponujenih modulskih, četrti izbirni predmet pa lahko izberejo iz drugega 

modula. Študentje si lahko izberejo tudi vse 4 predmete iz istega modula. 

 

 



42 

 

2. letnik, Izbirni predmeti modula Popularna kultura in mediji 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101084 Medijske industrije Dejan Jontes 30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

2. 0101092 Moda in mediji Maruša 

Pušnik 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

3. 0101093 Hrana in diskurz Andreja 

Vezovnik 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

4. 0101094 Dokumentarna in 

resničnostna 

televizija 

Dejan Jontes 30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

5. 0101095 Kritična teorija in 

analiza diskurza 

Andreja 

Vezovnik 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

6. 0101096 Mediji in emocije Breda 

Luthar 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

7. 0101090 Nacija, spol in mediji Mojca Pajnik 30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 
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8. 0101098  Spektakel, ritual in 

mediji 

Maruša 

Pušnik 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

9. 0101099 Ženski žanri in 

politika spolov 

Breda 

Luthar 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

10. 0105388 Mesto in podoba Ilija Tomanić 

Trivundža 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

 Skupno 300 150 0 0 0 1350 1800 60  

Vsako leto se razpiše največ 4 predmete. Študentje si vsaj 3 izbirne predmete izberejo izmed 4 ponujenih modulskih, četrti izbirni predmet pa lahko izberejo iz 

drugega modula. Študentje si lahko izberejo tudi vse štiri predmete iz istega modula. 
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Študijski program Kulturne študije 

Osnovni podatki 

Ime programa Kulturne študije 

Lastnosti programa  

Vrsta magistrski 

Stopnja druga stopnja 

KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba 

(druga bolonjska stopnja) (17003) 

ISCED • družbene vede (31) 

KLASIUS-P • Kulturologija (3123) 

KLASIUS-P-16 • Sociologija in študiji kultur (0314) 

Frascati • Družboslovne vede (5) 

Raven SOK Raven SOK 8 

Raven EOK Raven EOK 7 

Raven EOVK Druga stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 

Članice Univerze v 

Ljubljani 

• Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, 

Slovenija 

Trajanje (leta) 2 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija redni, izredni 

Temeljni cilji programa 

Temeljni cilj programa je oblikovanje profila kulturologa, ki  se je sposoben suverene interpretacije različnih 

ravnina sodobnih kulturnih sistemov in razbirati njihove pomene oziroma prepoznavati njihove povezave z 

drugimi družbenimi sistemi, - je s širokim družboslovnim in humanističnem vedenjem o fenomenih sodobne 
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družbe kot so denimo umetnost, religija, ideologija, popularna kultura, mitologije, riziki razvoja modernega 

znanstvenega in tehnološkega razvoja, globalizacija, kulturna pestrost in podobno, zmožen pojave današnje 

družbe vedno vstaviti v nek širši kontekst razumevanja in razlage, - razume kompleksnosti, nenazadnje pa 

tudi arbitrarnosti samega koncepta »kulture«, - je sposoben visoke stopnje teoretske artikulacije 

problemov, - obvlada tako delo v skupini kot samostojno raziskovanje, - zna teoretske dileme prevesti v 

konkretne umetniške izraze in obratno, - je z različnimi metodološkimi znanji usposobljen za suvereno 

analizo različnih aspektov kulturne resničnosti, od umetniških praks do kulturnih politik, - je sposoben 

avtonomne prezentacije rezultatov svojega dela, - je usposobljen različnih vrst sistematičnega povezovanje 

študija z relevantnimi poklicnimi področji institucionalne in neinstitucionalne kulture, - ima sposobnosti 

interkulturne komunikacije in t.i. medkulturnega prevajanja, - je strokovno senzibiliziran za drugačna 

izkustva posameznikove identitete v raznovrstnih kontekstih drugih in/ali tujih kulturnih okolij. 

Splošne kompetence (učni izidi) 

- ustna in pisna komunikacija v maternem jeziku, - sposobnost sodelovanja v interdisciplinarni skupini, - 

razumevanje raznolikosti in multikulturnosti, - osnovno poznavanje študijskega področja, - zmožnost analize 

in sinteze, - zmožnost uporabe znanja v praksi, - zmožnost oblikovanja novih zamisli (ustvarjalnost), - 

zmožnost prilagajanja novim situacijam, - zmožnost učenja, - zmožnost biti kritičen in samokritičen, - 

odločanje, - osnove računalniških znanj in spretnosti (urejevalniki besedil, baze podatkov, druga orodja), - 

medosebne spretnosti, - raziskovalne spretnosti, - reševanje, obvladovanje in mediacija konfliktov, ki 

izhajajo iz kulturnega stika in medkulturnih nesporazumov, - sposobnost artikulacije in argumentacije idej 

ter informacij pri naročnikih intelektualnih storitev (raziskav, analiz), kvalitetna priprava poročil, 

povzemanje in javno nastopanje 

Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 

Razumevanje kulturnih izrazov (tekstov) kot kompleksnih pomenskih celot, sposobnost razbiranja pomenov 

posamičnih kulturnih artikulacij, sposobnost samostojne analize (analitičnost), kritičnost, učenje, odločanje, 

računalniška znanja in spretnosti, znanje jezika, ustna in pisna komunikacija, raziskovalne spretnosti, 

sposobnost pisanja recenzij kulturnih izdelkov, prepoznavanje razmerij moči v tekstih, delovanje v skupini, 

sposobnost snemanja in montaže lastnega filmskega gradiva, ustvarjalnost, sposobnost povezovanja 

abstraktnih teoretskih propozicij s konkretnimi umetniškimi praksami, fotografiranje, projektno delo, 

medosebne spretnosti, interkulturna kompetenca. Ostale predmetno specifične kompetence magistranta 

so vezane na vsebino, oblike dela, metode poučevanja ter študijske rezultate pri posameznem predmetu in 

so razvidne iz učnih načrtov predmetov, ki so priloga tej vlogi. 

Pogoji za vpis 

V magistrski študijski program Kulturne študije se lahko vpiše, kdor je končal: a) študijski program najmanj 

prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij: družbene vede, 

novinarstvo in informiranje, humanistične vede, umetnost, poslovne in upravne vede, pravo, izobraževalne 

vede in izobraževanje učiteljev ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS 

ali tujini; b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih 

strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija ali 

enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini. Te obveznosti določi 

prodekan za študijsko področje in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

• Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena) – 50 % teže, 
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• Upošteva se tudi ocena, dosežena na ustnem izbirnem izpitu iz področja, na katerega sodi študijski 

program – 50 % teže. 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 

V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali 

izkustvenim učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se 

upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Priznavanje poteka skladno z Zakonom o 

vrednotenju in priznavanju izobraževanja: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717, Merili za prehode med študijskimi programi: 

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja in spretnosti: 

http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravi

l niki/2013071116244099/. Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča 

prodekan za študijsko področje. 

Načini ocenjevanja 

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih 

Pogoji za napredovanje po programu 

Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 52 kreditnimi točkami tekočega letnika (brez 

posebne prošnje). V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL), pa se lahko na podlagi odobrene 

prošnje, vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 44 kreditnih točk tekočega letnika. 

Pogoji za prehajanje med programi 

Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na 

podlagi prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dotedanjem študiju 

ter potrjenih učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila: - izpolnjevanje pogojev za 

vpis v študijski program, - število razpoložljivih vpisnih mest, - da gre za kandidate, ki prehajajo iz 

študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc; - da gre za 

kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj 

polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (KT) iz študijskega programa, iz katerega 

prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa; Skladno z organizacijskimi 

pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 

Pogoji za dokončanje študija 

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk iz predmetnika oz. 

priznanih obveznosti. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 

Program ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti. 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 

• magister kulturnih študij 

http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/
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Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 

• magistrica kulturnih študij 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 

• mag. kult. štud. 
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Predmetnik študijskega programa  
 

1. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101100 Kulturološko 

raziskovanje II 

Aleš Črnič 10 10 0 0 10 210 240 8 Zimski ne 

2. 0101101 Teorije kulture Karmen 

Šterk 

30 0 0 0 0 210 240 8 Zimski ne 

3. 0101102 Izbirni predmet 

programa 

 30 15 0 0 0 195 240 8 Letni, 

Zimski 

da 

4. 0101082 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

5. 0101104 Izbirni predmet 

programa 

 30 15 0 0 0 195 240 8 Letni, 

Zimski 

da 

6. 0101104 Izbirni predmet 

programa 

 30 15 0 0 0 195 240 8 Letni, 

Zimski 

da 
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7. 0101104 Izbirni predmet 

programa 

 30 15 0 0 0 195 240 8 Letni, 

Zimski 

da 

8. 0101107 Izbirni predmet 

programa 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 220 100 0 0 10 1470 1800 60  

2. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101108 Praktikum Mirt 

Komel 

0 15 0 0 120 45 180 6 Zimski ne 

2. 0101102 Izbirni predmet 

programa 

 30 15 0 0 0 195 240 8 Letni, 

Zimski 

da 

3. 0101102 Izbirni predmet 

programa 

 30 15 0 0 0 195 240 8 Letni, 

Zimski 

da 

4. 0101102 Izbirni predmet 

programa 

 30 15 0 0 0 195 240 8 Letni, 

Zimski 

da 
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5. 0101112 Magistrsko delo Ksenija 

Šabec 

0 15 0 0 0 885 900 30 Celoletni ne 

 Skupno 90 75 0 0 120 1515 1800 60  

Izbirni predmeti programa 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101113 Retro in kulture 

spominjanja 

Mitja 

Velikonja 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

2. 0101114 Študije seksualnosti Alenka 

Švab 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

3. 0101115 Religije in kulture v 21. 

stoletju 

Aleš Črnič 30 15 0 0 0 195 240 8 Letni, 

Zimski 

da 

4. 0101116 Filmske študije in 

praktikum snemanja 

filma 

Peter 

Stanković 

30 15 0 0 0 195 240 8 Letni, 

Zimski 

da 
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5. 0101117 Kognitivne študije 

glasbe 

Gregor 

Tomc 

30 15 0 0 0 195 240 8 Letni, 

Zimski 

da 

6. 0101118 Kulture nasilja Karmen 

Šterk 

30 15 0 0 0 195 240 8 Letni, 

Zimski 

da 

7. 0101119  Sodobna književnost 

in družbene ideologije 

Mirt 

Komel 

30 15 0 0 0 195 240 8 Letni, 

Zimski 

da 

8. 0101120 Balkanske študije Mitja 

Velikonja 

30 15 0 0 0 195 240 8 Letni, 

Zimski 

da 

9. 0101121 Multikulturalizem Ksenija 

Šabec 

30 15 0 0 0 195 240 8 Letni, 

Zimski 

da 

10. 0101122 Estetika in kulture 

okusa 

Mirt 

Komel 

30 15 0 0 0 195 240 8 Letni, 

Zimski 

da 

11. 0101123 Kulture prehranjevanja Aleš Črnič 30 15 0 0 0 195 240 8 Letni, 

Zimski 

da 

12. 0101124 Performativno v 

umetnosti in teoriji 

Karmen 

Šterk 

30 15 0 0 0 195 240 8 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 360 180 0 0 0 2220 2760 92  

Vsako leto se lahko razpiše največ 8 predmetov
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Študijski program Mednarodni odnosi 

Osnovni podatki 

Ime programa Mednarodni odnosi 

Lastnosti programa  

Vrsta magistrski 

Stopnja druga stopnja 

KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba 

(druga bolonjska stopnja) (17003) 

ISCED • družbene vede (31) 

KLASIUS-P • Mednarodni odnosi (3133) 

KLASIUS-P-16 • Politologija, odnosi posameznik-družba-država (0312) 

Frascati • Družboslovne vede (5) 

Raven SOK Raven SOK 8 

Raven EOK Raven EOK 7 

Raven EOVK Druga stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 

Članice Univerze v 

Ljubljani 

• Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, 

Slovenija 

Trajanje (leta) 2 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija redni, izredni 

Temeljni cilji programa 

Cilji programa so: 
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1. zagotoviti podiplomskim študentom splošna in specifična znanja s področja mednarodnih odnosov, 

mednarodnega prava in mednarodne ekonomije za ustrezno delovanje kot strokovnjaki za določeno 

področje, kot nacionalni predstavniki ali mednarodni uslužbenci in kot diplomati; 

2. opremiti študente s potrebnimi teoretičnimi vpogledi in metodološkimi orodji za analitično, svetovalno, 

raziskovalno, praktično (tudi v gospodarstvu, v produkciji medijskih vsebin ipd.) in diplomatsko delo na 

bilateralni ravni ali v multilaterali (v mednarodnih organizacijah); 

3. razviti sposobnosti avtonomnega, kritičnega in kreativnega razmišljanja, ki bo magistrom mednarodnih 

odnosov omogočilo, da bodo lahko pridobivali nova znanja in se prilagajali zahtevam in izzivom v 

sodobni mednarodni skupnosti, pred katere bodo postavljeni; 

4. izoblikovati profil strokovnjaka na področju mednarodnih odnosov, ki bo logična izbira delodajalcev, ki 

se ukvarjajo z vprašanji mednarodnih razsežnosti ali vodijo mednarodne odnose; 

5. zagotoviti temelje za nadaljnje akademsko izobraževanje (na doktorski ravni) na področju mednarodnih 

odnosov. 

Podiplomski program Mednarodni odnosi gradi na že pridobljenih interdisciplinarnih temeljih 

dodiplomskega študijskega programa Mednarodni odnosi, hkrati pa je zastavljen tudi tako, da omogoča 

pridobitev poglobljenih znanj s področja mednarodnih odnosov tudi diplomantom drugih družboslovnih 

znanstvenih disciplin, ki so vključene v študijski program Mednarodni odnosi, to so predvsem pravo, 

ekonomija in politologija (politične vede). 

Meje nacionalnih držav se v procesih globalizacije pospešeno brišejo, pri čemer čedalje več segmentov 

družbenega delovanja poteka prek nacionalnih meja. S pridobljenim širokim družboslovnim znanjem in z 

razumevanjem mednarodnega okolja (prek odličnega poznavanja in razumevanja akterjev, procesov in 

odnosov med njimi, objektivnih dejavnikov ter norm, ki usmerjajo delovanje akterjev) in delovanja v njem 

na različnih ravneh (globalni, regionalni, subregionalni, bilateralni ter nacionalni in lokalni) na različnih 

področjih (gospodarskem, varnostnem, političnem, diplomatskem) bodo diplomanti magistrskega študija 

mednarodnih odnosov odlični poznavalci teh procesov. 

Ključni učni izidi programa so: 

1. Študent obvlada poglobljeno teoretsko in metodološko orodje discipline Mednarodni odnosi in ga 

uporablja v namen kompetentnega zbiranja podatkov, analiziranja in kritičnega vrednotenja 

mednarodnih odnosov; 

2. Študent analizira, sintetizira in vrednoti vlogo ekonomskega dejavnika v mednarodnih odnosih, in sicer 

analiza in ocenjuje realnosti trajnostnih razvojnih ciljev, simulira pripravo proračuna in 

analizira/načrtuje poslovne strategije podjetij; 

3. Študent klasificira vire in objekte mednarodnega prava, pozna in razume proces oblikovanja 

mednarodnih norm ter analizira mednarodnopravno sodno prakso, hkrati pa na podlagi tega obsežnega 

temeljnega znanja analizira dogajanja v praksi ter oceni, kaj je in kaj ni v skladu z mednarodnim pravom, 

še posebej na področju pravic manjšin in upravljanja etnične raznolikosti; 

4. Študent klasificira, analizira in vrednoti moč in vpliv delovanja subjektov mednarodnih odnosov v 

režimu mednarodnega vladanja, razume delovanje mednarodnih institucij, njihove zmožnosti in 

omejitve, še posebno na področju mednarodnih financ in mednarodnega razvoja; 

5. Študent obvlada poglobljeno konceptualno in uporabno znanje na področju izbranega modula; ali na 

področju diplomacije ali izbranih tem mednarodne politike (regionalizem in upravljanje konfliktov); 

6. Študent tekoče pisno in ustno uporablja področno strokovno terminologijo v lastnem jeziku in v tujih 

jezikih; 

7. Študent je sposoben strokovne komunikacije tako v obliki kratkega individualnega in skupinskega 

javnega nastopa kot v obliki zahtevnih kratkih in daljših raziskovalno-analitičnih prispevkov (trgovinski 
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in investicijski profil, analiza zunanje politike, SWOT analiza, razvojno poročilo, raziskovalno poročilo, 

znanstveni esej, pravno mnenje, policy paper, pogajalsko stališče države, pogajalsko poročilo, dosje, 

memo, osnutek resolucije, sklepa, direktive ipd., zapisnik, priprava poslovnika) in v obliki pogajanj; 

8. Študent je sposoben zasnovati lastno znanstveno raziskavo v obsegu 60 strani in jo izvesti ter javno 

predstaviti ob uporabi informacijske tehnologije. 

Splošne kompetence (učni izidi) 

1. široka družboslovna razgledanost; 2. odlično poznavanje mednarodne skupnosti v njenih razvojnih in 

strukturnih razsežnostih; 3. znanje o delovanju mednarodnih institucij ter njihovih organizacijsko-upravnih 

kultur in postopkov; 4. sposobnost samostojnega razmišljanja in delovanja na področju mednarodnih 

odnosov in v mednarodni skupnosti; 5. strokovna usposobljenost za obvladovanje formalnih in neformalnih 

procesov odločanja in njihovih zakonitosti; 6. široke analitične sposobnosti pri vprašanjih, ki se nanašajo na 

mednarodne odnose; 7. sposobnost sinteze analitičnih spoznanj; 8. poznavanje in razumevanje drugih 

kultur, družb ter političnih skupnosti; 9. organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki omogočajo poznavanje 

in usklajevanje različnih področij mednarodnih odnosov; 10. aktivno znanje tujih jezikov; 11. informacijska 

pismenost; 12. komunikacijske sposobnosti v družbenih in javnih sferah in sklepanje mednarodnih 

profesionalnih mrež, ki študentom omogočajo globalno povezanost. 

Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 

1. sposobnost strateških razmislekov in sprejemanja odločitev na področju dela 2. sposobnost dela v 

multikulturni skupini, vodenja in koordiniranja 3. analitično-raziskovalne sposobnosti za samostojno 

raziskovalno delo na področju mednarodnih odnosov, 4. sposobnost uporabe metodoloških prijemov in 

analitičnih orodji za reševanje posameznih problematik, povezanih z delovanjem akterjev v mednarodnih 

odnosih, 5. razširjeno in poglobljeno znanje discipline Mednarodni odnosi, ožje povezano z znanji politike 

mednarodnega prava, varstva pravic manjšin in upravljanja konfliktov, 6. razširjeno in poglobljeno znanje 

discipline Mednarodni odnosi, ožje povezano z znanji mednarodnih financ, mednarodnega razvoja in 

razvojnega sodelovanja (ki naslavlja problem neenakosti in načinov njenega zmanjševanja) ter 

mednarodnega poslovanja, 7. razširjeno in poglobljeno znanje discipline Mednarodni odnosi, ožje povezano 

z znanji mednarodnega vladanja (mednarodnih institucij, procesov, norm), vključno s področjem 

diplomacije, in delovanja teh institucij tako na univerzalni kot na regionalni ravni , 8. poglobljeno 

poznavanje specifičnih problematik, ki ga podiplomski študenti dobijo prek izbirnih predmetov v modulih, 9. 

znanje in uporaba strokovne terminologije v tujih jezikih, 10. argumentativne ter pogajalske veščine, 

vključno z delom in pogajanji v medkulturnem okolju. 

Pogoji za vpis 

V magistrski študijski program Mednarodni odnosi se lahko vpiše, kdor je končal: a) študijski program 

najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnega področja Mednarodni 

odnosi ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini; b) študijski 

program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij 

ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom 

opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi pristojni prodekan in 

obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

• Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena) – 50 % teže, 
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• Upošteva se tudi ocena, dosežena na izbirnem izpitu iz področja, na katerega sodi študijski program – 

50 % teže. 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 

V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali 

izkustvenim učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se 

upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Priznavanje poteka skladno z Zakonom o 

vrednotenju in priznavanju izobraževanja: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717, Merili za prehode med študijskimi programi: 

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter Pravilnikom o  postopku in merilih za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja in spretnosti: 

http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravi

l niki/2013071116244099/. Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča 

prodekan za študijsko področje. 

Načini ocenjevanja 

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. 

Pogoji za napredovanje po programu 

Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 47 kreditnimi točkami (ECTS) tekočega letnika 

(brez posebne prošnje), vendar le v primeru, da je ena od manjkajočih obveznosti učna enota Praksa (5 

ECTS). 

V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL) pa se lahko na podlagi odobrene prošnje vpišejo v višji 

letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 44 kreditnih točk (ECTS) tekočega letnika. 

Pogoji za prehajanje med programi 

Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na 

podlagi prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dotedanjem študiju 

ter potrjenih učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila: - izpolnjevanje pogojev za 

vpis v študijski program, - število razpoložljivih vpisnih mest, - da gre za kandidate, ki prehajajo iz 

študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc; - da gre za 

kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj 

polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (KT) iz študijskega programa, iz katerega 

prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa; Skladno z organizacijskimi 

pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 

Pogoji za dokončanje študija 

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk iz predmetnika oz. 

priznanih obveznosti. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 

Program ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti. 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE
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Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 

• magister mednarodnih odnosov 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 

• magistrica mednarodnih odnosov 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 

• mag. medn. odn. 
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Predmetnik študijskega programa  
 

1. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0104419 Politika 

mednarodnega prava 

Matjaž 

Nahtigal 

30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski ne 

2. 0104420 Vladanje in 

mednarodni odnosi 

Zlatko 

Šabič 

30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski ne 

3. 0104421 Mednarodno 

poslovanje 

Andreja 

Jaklič 

30 0 0 0 0 180 210 7 Zimski ne 

4. 0104423 Mednarodne finance Mojmir 

Mrak 

30 30 0 0 0 180 240 8 Zimski ne 

5. 0104424 Teorije in politike 

mednarodnega 

razvoja 

Matjaž 

Nahtigal 

30 15 0 0 0 195 240 8 Letni ne 
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6. 0104425 Mednarodno varstvo 

manjšin 

Petra 

Roter 

25 20 0 0 0 225 270 9 Letni ne 

7. 0104414 Praksa Zlatko 

Šabič 

0 10 0 0 140 0 150 5 Zimski ne 

8. 0118194 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 30 0 0 0 90 150 5 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 205 165 0 0 140 1290 1800 60  

2. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0118195 Aktualni razvojni 

problemi 

Matjaž 

Nahtigal 

0 30 0 0 0 150 180 6 Zimski ne 

2. 0104415 Raziskovalni seminar Petra Roter 30 30 0 0 0 240 300 10 Zimski ne 

3. 0104416 Izbirni predmet 

izbranega modula 

 10 30 0 0 5 105 150 5 Letni, 

Zimski 

da 
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4. 0104418 Izbirni predmet 

izbranega modula ali 

zunanji izbirni predmet 

 10 30 0 0 5 105 150 5 Letni, 

Zimski 

da 

5. 0129257 Medkulturna 

pogajanja 

Boštjan 

Udovič 

30 0 0 0 0 90 120 4 Zimski ne 

6. 0104417 Magistrsko delo Ana 

Bojinović 

Fenko 

0 0 0 0 0 900 900 30 Letni, 

Zimski 

ne 

 Skupno 80 120 0 0 10 1590 1800 60  

Program ima dva modula: 1. Diplomacija in 2. Mednarodna politika. Študenti izbirajo predmete izbranega modula 

Izbirni predmeti modula Diplomacija 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0104429 Diplomacija  Boštjan 

Udovič 

15 30 0 0 0 105 150 5 Letni, 

Zimski 

da 

2. 0104430 Izbrana vprašanja 

mednarodnega prava 

Matjaž 

Nahtigal 

0 45 0 0 0 105 150 5 Letni, 

Zimski 

da 
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3. 0104431 Aktualni izzivi 

sodobne diplomacije 

Boštjan 

Udovič 

15 30 0 0 0 105 150 5 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 30 105 0 0 0 315 450 15  

Vsako leto se izvajata dva izbirna predmeta 

Izbirni predmeti modula Mednarodna politika 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0104432 Mednarodno 

upravljanje 

konfliktov 

Petra Roter 10 30 0 0 5 105 150 5 Letni, 

Zimski 

da 

2. 0104433 Mednarodni 

regionalizem 

Ana 

Bojinović 

Fenko 

15 30 0 0 0 105 150 5 Letni, 

Zimski 

da 

3. 0104434 Mednarodne 

institucije in sodobni 

problemi 

Zlatko Šabič 15 30 0 0 0 105 150 5 Letni, 

Zimski 

da 
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4. 0104435 Trajnostni razvojni 

cilji 

Maja Bučar 15 30 0 0 0 105 150 5 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 55 120 0 0 5 420 600 20  

Vsako leto se izvajata dva izbirna predmeta 
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Študijski program Novinarstvo 

Osnovni podatki 

Ime programa Novinarstvo 

Lastnosti programa  

Vrsta magistrski 

Stopnja druga stopnja 

KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba 

(druga bolonjska stopnja) (17003) 

ISCED • novinarstvo in informiranje (32) 

KLASIUS-P • Novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje neopredeljeno) (3210) 

KLASIUS-P-16 • Novinarstvo in medijske študije (0321) 

Frascati • Družboslovne vede (5) 

Raven SOK Raven SOK 8 

Raven EOK Raven EOK 7 

Raven EOVK Druga stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 

Članice Univerze v 

Ljubljani 

• Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, 

Slovenija 

Trajanje (leta) 2 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija redni, izredni 

Temeljni cilji programa 

Glavni cilj študijskega programa Novinarske študije je študente izobraziti za samostojno novinarsko delo v 

kontekstu medijske konvergence ter za samostojno teoretsko in empirično proučevanje na področju 

novinarskih študij, zato študente usposablja za razumevanje, teoretsko proučevanje in empirično 
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raziskovanje protislovij novinarske industrije in poklica z uporabo ustreznih metod ter jim posreduje 

teoretske nastavke za kritično razumevanje pojavov, procesov in odnosov v sodobnem novinarstvu ter 

celovit analitični, jezikovni in tehnično-veščinski aparat za praktično novinarsko delo v produkcijskih 

kompleksnostih medijske konvergence in transmedijskih občinstev. 

Splošne kompetence (učni izidi) 

- poznavanje in razumevanje področja novinarskih študij - sposobnost poglobljene teoretske analize in 

sinteze - sposobnost empiričnega raziskovanja in uporabe raziskovalnih družboslovnih metod - sposobnost 

uporabe teoretskega znanja v novinarski praksi - sposobnost utemeljenega kritičnega mišljenja in 

pojasnjevanja - sposobnost načrtovanja in odločanja v novinarskem okolju - sposobnost sodelovanja v 

interdisciplinarni skupini - normativno utemeljeno ustno in pisno komuniciranje v maternem jeziku - 

napredna medijska pismenost - razumevanje raznolikosti in multikulturnosti - uporaba računalnika in 

računalniških orodij 

Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 

- teoretično, konceptualno in praktično znanje o osrednjih problemih novinarstva v sodobnih kapitalističnih 

družbah - sposobnost kritične refleksije materialnih proizvodnih odnosov in njihovih vpliv na proizvodnjo, 

distribucijo in potrošnjo novinarskih vsebin - sposobnost načrtovanja, vrednotenja in izvedbe raziskovalnih 

načrtov v povezavi z raziskovalnimi cilji, hipotezami in raziskovanimi vprašanji ter kakovostjo - sposobnost 

uporabe kvantitativnih in kvalitativnih metod za raziskovanje problemov novinarstva - sposobnost 

razumevanja pomena etike in profesionalnosti za prihodnost kakovostnega novinarstva v nacionalnem in 

globalnem kontekstu - sposobnost kritičnega razumevanja, analize in vrednotenja sodobne novinarske 

produkcije za tisk, radio, televizijo in digitalne medije - sposobnost samostojnega obvladovanja nalog in 

pristojnosti urednikov v obdobju medijske konvergence - sposobnost uporabe teorije ter uporabe orodij za 

analizo in vizualizacijo kvantitativnih in kvalitativnih podatkov pri tvorjenju samostojnih novinarskih 

izdelkov - argumentirano presojanje ustreznosti jezikovnih izbir v odvisnosti do medijske platforme in oblik 

novinarskega sporočanja - uporaba fotografske in video opreme ter programja za video montažo in 

obdelavo fotografij v odnosu do konvencij sodobne novinarske produkcije. 

Pogoji za vpis 

V magistrski študijski program Novinarske študije se lahko vpiše, kdor je končal: 

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih 

področij: družbene vede, novinarstvo in informiranje, humanistične vede, ali enakovreden študijski 

program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini; 

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih 

strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, ali 

enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini. Te obveznosti določi 

prodekan za študijsko področje in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. 

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni referenčni okvir za jezike 

(CEFR) z ustreznim potrdilom. 

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 
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- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom, 

- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 

izobraževanja iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, 

- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o 

zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, 

- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu in potrdilo (izjava), 

da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna 

ocena). 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 

V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali 

izkustvenim učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se 

upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Priznavanje poteka skladno z Zakonom o 

vrednotenju in priznavanju izobraževanja: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717, Merili za prehode med študijskimi programi: 

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja in spretnosti: 

http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravi

l niki/2013071116244099/. Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča 

prodekan za študijsko področje. 

Načini ocenjevanja 

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. 

Pogoji za napredovanje po programu 

Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 51 kreditnimi točkami tekočega letnika (brez 

posebne prošnje). V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL), pa se lahko na podlagi odobrene 

prošnje, vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 42 kreditnih točk tekočega letnika. 

Pogoji za prehajanje med programi 

Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na 

podlagi prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih  študijskih obveznostih na dotedanjem 

študiju ter potrjenih učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila: - izpolnjevanje 

pogojev za vpis v študijski program, - število razpoložljivih vpisnih mest, - da gre za kandidate, ki prehajajo iz 

študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc; - da gre za 

kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj 

polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (KT) iz študijskega programa, iz katerega 

prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa; Skladno z organizacijskimi 

pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE
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Pogoji za dokončanje študija 

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk iz predmetnika oz. 

priznanih obveznosti. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 

Program se zaključuje kot celota oz. vsak predmet posebej, vendar ne v obliki posameznih delov programa. 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 

• magister novinarstva 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 

• magistrica novinarstva 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 

• mag. nov.  
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Predmetnik študijskega programa  
 

1. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101125 Sodobni problemi 

novinarstva 

Melita Poler 

Kovačič 

30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski ne 

2. 0101126 Uredniško delo Marko 

Milosavljević 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

3. 0101127 Politična ekonomija 

novinarstva 

Jernej Amon 

Prodnik 

30 30    210 270 9 Zimski ne 

4. 0101128 Novinarstvo, etika in 

profesionalnost 

Melita Poler 

Kovačič 

30 30 0 0 0 210 270 9 Zimski ne 

5. 0101129 Metodološki 

seminar za 

novinarske študije 

Valentina 

Hlebec 

0 30 0 0 0 150 180 6 Letni ne 
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6. 0101130 Metode 

družboslovnega 

raziskovanja 

Valentina 

Hlebec 

30 0 0 0 0 60 90 3 Letni ne 

7. 0101131 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 30 0 0 0 210 270 9 Letni, 

Zimski 

da 

8. 0101131 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 30 0 0 0 210 270 9 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 210 195 0 0 0 1395 1800 60  

2. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101133 Obvezni predmet iz 

prvega izbranega 

modula 

 20 25 0 0 30 105 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

2. 0101133 Obvezni predmet iz 

prvega izbranega 

modula 

 20 25 0 0 30 105 180 6 Letni, 

Zimski 

da 
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3. 0101135 Obvezni predmet iz 

drugega izbranega 

modula 

 20 25 0 0 30 105 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

4. 0101135 Obvezni predmet iz 

drugega izbranega 

modula 

 20 25 0 0 30 105 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

5. 0101137 Praksa v novinarskem 

uredništvu 

Nataša 

Logar 

10 0 0 0 150 20 180 6 Celoletni ne 

6. 0101138 Magistrsko delo  Igor 

Vobič 

0 0 0 0 0 900 900 30 Celoletni ne 

 Skupno 90 100 0 0 270 1340 1800 60  

Študent izbere dva izmed ponujenih modulov 

2. letnik, Izbirni predmeti - modul Podatkovno novinarstvo 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101139 Osnove 

podatkovne 

analitike 

Katja Lozar 

Manfreda 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 
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2. 0101140 Podatkovno 

novinarstvo 

Jernej Amon 

Prodnik 

20 15 10 0 0 135 180 6 Zimski da 

 Skupno 50 30 10 0 0 270 360 12  

2. letnik, Izbirni predmeti - modul Radiotelevizija in novi mediji 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101141 Novinarska 

avdiovizualna 

produkcija in novi mediji 

Igor Vobič 15 45 0 0 0 120 180 6 Letni da 

2. 0101142 Stilistika 

multimedijskega 

novinarstva 

Monika 

Kalin 

Golob 

20 25 0 0 0 135 180 6 Letni da 

 Skupno 35 70 0 0 0 255 360 12  

2. letnik, Izbirni predmeti - modul Tisk v digitalni dobi 

 Kontaktne ure  
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 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101143 Jezik, stil in 

novinarska 

naracija 

Tina Lengar 

Verovnik 

20 25 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

2. 0101144 Novinarska 

zgodba in 

fotografija 

Marko 

Milosavljević 

25 20 0 0 30 105 180 6 Zimski da 

 Skupno 45 45 0 0 30 240 360 12  
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Študijski program Obramboslovje in varnostne študije 

Osnovni podatki 

Ime programa Obramboslovje in varnostne študije 

Lastnosti programa  

Vrsta magistrski 

Stopnja druga stopnja 

KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba 

(druga bolonjska stopnja) (17003) 

ISCED • družbene vede (31) 

KLASIUS-P • Politologija, odnosi posameznik-družba-država (podrobneje 

neopredeljeno) (3130) 

KLASIUS-P-16 • Politologija, odnosi posameznik-družba-država (0312) 

Frascati • Družboslovne vede (5) 

Raven SOK Raven SOK 8 

Raven EOK Raven EOK 7 

Raven EOVK Druga stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 

Članice Univerze v 

Ljubljani 

• Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, 

Slovenija 

Trajanje (leta) 2 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija redni, izredni 

Temeljni cilji programa 

Cilj programa je usposobiti študente za strokovno varnostno in obrambno analitično ter praktično delovanje 

v okviru sistema nacionalne varnosti, mednarodnih varnostnih organizacij in drugod, kjer je pomemben 
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vidik varnosti (npr. v delu zasebne varnostne dejavnosti, nevladne dejavnosti, kjer so izpostavljeni obrambni 

in varnostni problemi, in v delu gospodarstva). Predmeti na programu Obramboslovja in varnostnih študij s 

svojimi učnimi izidi prispevajo k uresničevanju tega cilja. Program nadgrajuje znanje študentov iz prve 

stopnje (program Obramboslovje) s poglobljenimi teoretičnimi znanji s področja varnostnih študij in politik 

ter specifičnimi konkretnejšimi znanji o različnih grožnjah varnosti in načinih zoperstavljanja tem grožnjam. 

Diplomanti drugih študijskih programov pa pridobijo paket splošnih in konkretnih znanj, ki jim bodo prav 

tako omogočila analitično in praktično delovanje na področju zagotavljanja sodobne varnosti ter obrambe. 

Splošne kompetence (učni izidi) 

1. Analitičnost (samostojno analitično delo, analiza družbenih problemov, svetovanje o raznovrstnih trendih 

družbenega dogajanja, razvoja, upravljanja, sinteza področnih znanj in njihova uporaba pri reševanju 

konkretnega problema, sposobnost sinteze in kontekstualizacije analitičnih dognanj), 2. Uporaba raznih 

raziskovalnih metod in tehnik na področju obramboslovja, 3. Poznavanje groženj varnosti, 4. Poznavanje 

institucionalnega varnostnega okolja (široko, kritično in reflektivno razumevanje delovanja vojaške 

organizacije in civilnih varnostnih struktur, norm, institucij, dinamike razvoja mednarodne in nacionalne 

varnosti), 5. Komunikativnost (sposobnost pisnega izražanja, javnega predstavljanja in argumentiranja, 

govornega izražanja, jasnega, aktivnega, argumentiranega nastopanja), 6. Timsko in skupinsko delo 

(pripravljenost na sodelovanje, kooperativnost, upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene 

vloge v okviru tima in skupine), 7. Strokovnost (razčlenjevanje, določitev zaporedja, usklajevanje delovnih 

nalog ter izbira metod in načinov dela v skladu s standardi stroke), 8. Reševanje konfliktov (obvladovanje, 

upravljanje in mediacija konfliktov), 9. Obvladovanje sprememb (prilagodljivo delovanje v vseh družbenih 

okoljih, v različnih varnostnih podsistemih, pri sodelovanju s tujino, interdisciplinarno delovanje), 10. Znanje 

tujih jezikov ter uporaba strokovne obramboslovne slovenske in angleške terminologije, 11. Kreativnost, 

iniciativnost, ustvarjalnost pri reševanju ključnih varnostnih problemov sodobne družbe, 12. Poznavanje 

vloge vodenja in menedžmenta na področju nacionalne in mednarodne varnosti (poznavanje vloge 

strateškega, političnega, ekonomskega, protiterorističnega ipd. vodenja in menedžmenta, kar se pridobi 

skozi različne predmete). 

Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 

- poznavanje groženj varnosti in sodobnega varnostnega okolja. - sposobnost analiziranja in vrednotenja 

ogrožanja nacionalne in mednarodne varnosti. - sposobnost identificiranja in reševanja sodobnih 

varnostnih problemov ter - sposobnost predvidevanja varnostnih pojavov in sposobnost varnostnega 

načrtovanja. - Poznavanje ključnih tradicionalnih in netradicionalnih varnostnih teorij in sposobnost njihove 

aplikacije na konkretne varnostne probleme. - Uporaba teorije in metodologije pri proučevanju in 

analiziranju varnostnih pojavov. - Oblikovanje raziskovalne zamisli in izdelava raziskovalnega načrta. 56 - 

Kritično analitično delo in sposobnost sinteze na varnostnoobrambnem področju. - Poznavanje palete 

raziskovalnih pristopov, metod in empiričnega raziskovanja, seznanitev z rezultati ključnih obramboslovnih 

raziskav v zadnjem obdobju, pridobivanje raziskovalnih veščin in priprava koncepta magistrskega dela. - 

Razumevanje temeljnih teoretičnih in prakseoloških konceptov na področju vojaške in državne strategije; 

analiza vojaških in državni(ški)h strategij izbranih držav; odločanje (predlaganje) glede uporabe primerne 

strategije v sodobni mednarodni skupnosti na primeru izbranih držav (oblikovanje zamisli; aplikacija teorije 

v praksi). - Razumevanje delovanja izbranih subjektov mednarodnih odnosov (mednarodne organizacije, 

nevladne organizacije itd.) z vidika preprečevanja in reševanja oboroženih konfliktov. - Odločanje o 

primernosti uporabe konkretnih strategij in instrumentov za preprečevanje in reševanje oboroženih 

konfliktov. - Razumevanje pomena kulture pri uporabi različnih instrumentov za preprečevanje in reševanje 

oboroženih konfliktov. - Sposobnost analiziranja sodobnih družbenih konfliktov in poti za njihovo mirno 

reševanje. Zavedanje pomena miru in nenasilja v družbi. Argumentiranje mirnega reševanja sporov. - 
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Sposobnost analiziranja in kritične ocene delovanja varnostnega sektorja. - Poznavanje, razumevanje in 

sposobnost interpretiranja terorističnih ciljev, terorističnega delovanja in pripadajočih posledic. Poznavanje 

in razumevanje načinov zoperstavljanja terorizmu na nacionalni in mednarodni ravni. Sposobnosti 

analiziranja in objektivnega ter kritičnega vrednotenja terorizma in protiterorizma. - Poznavanje in 

vrednotene ključnih dilem in problemov pri soočanju s teroristično ogroženostjo. - Obvladovanje 

primerjalne metodologije in analize ter sposobnost njene aplikacije na široki spekter obrambnovarnostnih 

problemov. Zmožnost vrednotenja na podlagi primerjalnih podobnosti in razlik na vzorcih proučevanja. 

Poznavanje in uporaba kvalitativne in kvantitativne primerjalne metode. Poznavanje obrambnih sistemov in 

politik tujih držav. - Poznavanje in razumevanje vojaških organizacij ter njihovih problemov in politik 

reševanja teh problemov. Uporaba teorij na praktičnih primerih. Presoja problemov in rešitev ter 

oblikovanje predlogov. - Razumevanje kompleksnih varnostnih razmer v Jugovzhodni Evropi (nasilni 

konflikti, organizirani kriminal, korupcija, ilegalne migracije, tihotapljenje, terorizem). Razumevanje 

procesov in institucij za zagotavljanje miru in varnosti v JVE. - Spoznavanje hevristike soočanja s 

kibernetskimi grožnjami, sposobnost metodološko korektnega merjenja kibernetske moči, analitično 

preučevanje kibernetskih politik državnih in nedržavnih akterjev, ugotavljanje ključnih dejavnikov 

kibernetskega prostora. - Razumevanje temeljnih teoretičnih in prakseoloških konceptov na področju 

vojaških operacij; analiza vojaških operacij izbranih držav; spoznavanje štabnega (medvejnega) načrtovanja 

vojaških operacij. - Poznavanje koncepta razoroževanja in uravnavanja oboroževanja, razumevanje 

obstoječih pogodb in režimov, sposobnost vrednotenja in ocenjevanja varnostnih situacij z vidika 

potencialnega razoroževanja in uravnavanja oboroževanja. - Razumevanje procesov na področju upravljanja 

z obrambnimi viri na splošno in še posebej na področju finančnih in materialnih sredstev. Poznavanje 

konceptov, kot so obrambni izdatki, obrambna industrija, trgovina z orožjem in ekonomika vojne. 57 - 

Sposobnost razumevanja procesov na področju upravljanja človeških virov v vojski, razumevanje logike 

delovanja trga delovne sile. Poznavanje konceptov, kot so trg (vojaške) delovne sile, poklicna izbira in 

popolnjevanje oboroženih sil. - Poznavanje, razumevanje in sposobnost interpretiranja groženj kritični 

infrastrukturi. Poznavanje in razumevanje kritične infrastrukture in zaščite kritične infrastrukture. 

Poznavanje in vrednotenje ključnih dilem in problemov pri zaščiti kritične infrastrukture. - Razumevanje 

delovanja varnostnih institucij in procesov za zagotavljanje varnosti v Evropi. Analiza delovanja misij in 

operacij evropskih varnostnih institucij. Vrednotenje njihove učinkovitosti. - Razumevanje vzrokov za vojne. 

Kritično razmišljanje o odpravi vojne. - Razumevanje in poznavanje vojaške in obrambne diplomacije. - 

Razumevanje vojaške logistike v sodobnih obrambnih sistemih. - Študenti se bodo naučili praktičnega dela, 

razumevanja in poznavanja delovanja sistema nacionalne varnosti in posameznih struktur, delovnega 

procesa, načinov praktične uporabe pridobljenih znanj. - Sposobnost razumevanja geografskega prostora in 

interpretiranja vojaških spopadov. - Sposobnost uporabe temeljnih konceptov v strokovnem diskurzu. - 

Razvijanje sposobnosti ustne in pisne komunikacije ter osnovnih raziskovalnih spretnosti. - Sposobnost 

ustne in pisne komunikacije v angleškem jeziku. - Uveljavljanje znanj v praksi, poznavanje prihodnjega 

potencialnega delovnega okolja, poročevalske sposobnosti, iniciativnost, ustvarjalnost in komunikativnost. - 

Vpogled v delovanje nacionalnih in mednarodnih institucij v praksi (ekskurzije). - Sposobnost prepoznave in 

reševanja problemov v organizacijah, sposobnost javnega nastopanja. - Sposobnost javnega argumentiranja 

(npr. zagovarjanja primernosti uporabe izbranega pristopa v preprečevanju in reševanju oboroženih 

konfliktov). Predmetno specifične kompetence diplomanta so vezane na vsebino, oblike dela, metode 

poučevanja ter študijske rezultate pri posameznem predmetu in so v večji meri razvidne iz učnih načrtov 

predmetov, ki so priloga tej vlogi. 

Pogoji za vpis 

V magistrski študijski program Obramboslovje in varnostne študije se lahko vpiše, kdor je končal: študijski 

program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, iz katerega koli strokovnega 
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področja oz. kandidati iz vseh strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po 

dosedanjih predpisih v RS ali tujini. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna 

ocena). 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 

V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali 

izkustvenim učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se 

upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Priznavanje poteka skladno z Zakonom o 

vrednotenju in priznavanju izobraževanja: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717, Merili za prehode med študijskimi programi: 

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja in spretnosti: http://www.uni- 72 

lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravil 

niki/2013071116244099/. Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan 

za študijsko področje. 

Načini ocenjevanja 

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. 

Pogoji za napredovanje po programu 

Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 54 kreditnimi točkami tekočega letnika (brez 

posebne prošnje). V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL), pa se lahko na podlagi odobrene 

prošnje, vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 48 kreditnih točk tekočega letnika. 

Pogoji za prehajanje med programi 

Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na 

podlagi prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dotedanjem študiju 

ter potrjenih učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila: - izpolnjevanje pogojev za 

vpis v študijski program, - število razpoložljivih vpisnih mest, - da gre za kandidate, ki prehajajo iz 

študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc; - da gre za 

kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj 

polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (KT) iz študijskega programa, iz katerega 

prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa; Skladno z organizacijskimi 

pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 

Pogoji za dokončanje študija 

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk iz predmetnika oz. 

priznanih obveznosti. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 

Program ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti. 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE
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Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 

• magister obramboslovja  

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 

• magistrica obramboslovja 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 

• mag. obr. 
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Predmetnik študijskega programa  
 

1. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101145 Varnostne študije in 

varnostna politika 

Anton 

Grizold 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

2. 0101146 Varnostni sektor in 

družba 

Ljubica 

Jelušič 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

3. 0101147 Varnostna in 

obrambna politika 

EU 

Jelena 

Juvan 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

4. 0101148 Obrambna 

ekonomika 

Erik Kopač 30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

5. 0101149 Teorija strategije Rok 

Zupančič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 
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6. 0101150 Izbirni predmet 

programa 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

7. 0101150 Izbirni predmet 

programa 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

8. 0101150 Izbirni predmet 

programa 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

9. 0101150 Izbirni predmet 

programa 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

10. 0100914 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 15 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 300 195 0 0 15 1290 1800 60  

2. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101155 Raziskovalni seminar Marjan 

Malešič 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 
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2. 0101156 Terorizem in 

protiteroristični 

ukrepi 

Iztok 

Prezelj 

30 0 15 0 0 135 180 6 Zimski ne 

3. 0101157 Analiza sodobnih 

konfliktov 

Maja 

Garb 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

4. 0101158 Strokovna praksa Jelena 

Juvan 

15 0 0 0 120 45 180 6 Zimski ne 

5. 0101082 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

6. 0101160 Magistrsko delo Maja 

Garb 

0 0 0 0 0 900 900 30 Letni ne 

 Skupno 135 60 15 0 120 1470 1800 60  

Izbirni predmeti programa 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 
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1. 0101161 Primerjalni obrambni 

sistemi 

Iztok 

Prezelj 

30 30 0 0 0 120 180 6 Letni da 

2. 0101162 Varnost v jugovzhodni 

Evropi 

Ljubica 

Jelušič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

3. 0101163 Geopolitika Vladimir 

Prebilič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

4. 0101164 Aktualni problemi 

vojaških organizacij 

Maja Garb 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

5. 0101165 Upravljanje 

obrambnih virov 

Erik Kopač 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

6. 0101166 Kibernetska varnost Uroš 

Svete 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

7. 0101167 Antropologija vojne Ljubica 

Jelušič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

8. 0101168 Kritična infrastruktura Iztok 

Prezelj 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

9. 0101169 Mednarodne 

operacije in misije 

Ljubica 

Jelušič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 
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10. 0101170 Politika uravnavanja 

oboroževanja in 

razoroževanja 

Anton 

Bebler 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

11. 0101171 Preprečevanje in 

reševanje oboroženih 

konfliktov 

Rok 

Zupančič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

12. 0101172 Teorija operatike Uroš 

Svete 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

13. 0101173 Vojaška diplomacija Milan 

Jazbec 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

14. 0101174 Vojaška zgodovina 

Slovenije in Slovencev 

Vladimir 

Prebilič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

15. 0101175 Mirovne študije Ljubica 

Jelušič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

16. 0101176 Okoljska varnost Marjan 

Malešič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

17. 0101177 Upravljanje s 

človeškimi viri v vojski 

Erik Kopač 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

18. 0101178 Vojaška logistika Vladimir 

Prebilič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 
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19. 0133438 Prostorska informatika Dušan 

Petrovič 

30 0 30 0 0 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 570 285 30 0 0 2535 3420 114  

Vsako leto se lahko razpiše največ 6 predmetov
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Študijski program Politologija – Politična teorija, globalizacijske 

in strateške študije 

Osnovni podatki 

Ime programa Politologija – Politična teorija, globalizacijske in strateške študije 

Lastnosti programa  

Vrsta magistrski 

Stopnja druga stopnja 

KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba 

(druga bolonjska stopnja) (17003) 

ISCED • družbene vede (31) 

KLASIUS-P • Politologija, odnosi posameznik-družba-država (podrobneje 

neopredeljeno) (3130) 

KLASIUS-P-16 • Politologija, odnosi posameznik-družba-država (0312) 

Frascati • Družboslovne vede (5) 

Raven SOK Raven SOK 8 

Raven EOK Raven EOK 7 

Raven EOVK Druga stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 

• Globalizacijske in strateške študije (modul) 

• Politična teorija (modul) 

Članice Univerze v 

Ljubljani 

• Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, 

Slovenija 

Trajanje (leta) 2 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija redni, izredni 
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Temeljni cilji programa 

- oblikovanje profila politologa (področje politična teorija in področje globalizacijske in strateške študije), - 

oblikovanje posebnih podprofilov, vezanih na program, kar omogoča veliko število izbirnih predmetov, - 

pridobivanje in poglabljanje teoretičnih znanj s področja temeljnih pojmov in konceptov politične znanosti, 

poglabljanje znanj temeljnih smeri v zgodovini politične misli, - poglabljanje metodoloških znanj in učenje 

uporabe metod raziskovanja in analiziranja, - poglabljanje usposobljenosti za sporazumevanje in pisanje v 

tujem strokovnem jeziku, - usposobljenost za pisno in govorno izražanje S programom diplomant pridobi 

znanja, veščine in sposobnosti, ki so na evropski ravni med politološkimi združenji dogovorjene za 

pridobitev naziva magister politologije. 

Splošne kompetence (učni izidi) 

Magister pridobi znanja, veščine in sposobnosti, ki so na evropski ravni med politološkimi združenji 

dogovorjene za pridobitev naziva magister politologije. Splošne kompetence, pridobljene s programom: 

Diplomant je sposoben uporabljati različne raziskovalne metode in analizirati situacije, jih opisati in 

predstaviti javnosti v pisni in govorni obliki. Program omogoča poglabljanje veščine pisnega strokovnega 

izražanja, preciznega formuliranja strokovnih idej v različnih oblikah, bolj izpiljenega govornega javnega 

nastopanja, vodenja razprave in sodelovanja v njej, dela v skupini, samostojnega analitičnega dela nauči pa 

se tudi uporabljati najsodobnejša tehnična in elektronska sredstva. Sposoben je sodelovati v 

interdisciplinarni skupini, razume družbeno, politično in strokovno raznolikost in multikulturnost, zmožen je 

uporabe znanja v praktičnih situacijah, kar vključuje tudi zmožnost za prilagajanje novim situacijam in 

zmožnost učenja, usposobljen je za refleksijo in samokritiko in za pisno ter ustno izražanje v slovenskem 

jeziku ter za lažje vsebine tudi v angleškem jeziku. 

Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 

Predmetno specifične kompetence magistra so vezane na vsebino, oblike dela, metode poučevanja ter 

študijske rezultate pri posameznem predmetu in so razvidne iz učnih načrtov predmetov. Zaradi specifične 

narave študijskega programa diplomanti na programu pridobijo dodatna teoretska, metodološka in tudi 

epistemološka znanja, ki jim omogočijo sodelovanje in samostojnost v raziskovalnih projektih. Na drugi 

stopnji študija študent poglobi in razširi znanja in kompetence, ki jih je pridobil na dodiplomskem študiju. 

V nadaljevanju navajamo nekaj predmetno-specifičnih kompetenc, ki se vežejo na program, in sicer: 

- sposobnost prevajanja politoloških problemov v raziskovalne probleme, 

- bolj poglobljeno razumevanje in obvladovanje različnih raziskovalnih pristopov, 

-sposobnost razvijanja kompetenc strokovnosti, komunikativnosti, analitičnosti in sposobnosti sinteze, 

-sposobnost oblikovanja lastnih predlogov in rešitev problemov s področja političnega sistema in njegovih 

komponent, 

-sposobnost umeščanja interpretacij raziskovalnih rezultatov v politološki kontekst, 

- večja sposobnost kritičnega presojanja ustreznosti raziskovalnih pristopov, metod in tehnik v objavljenih 

delih, 

-sposobnost reševanja konfliktov, skupinskih procesov z različnimi cilji, timskega vodenja, skupinskega 

reševanja problemov in iskanja rešitev ter doseganja konsenza, 
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- poglobljeno poznavanje teoretičnih in konceptualnih pojmov, 

-sposobnost pridobljena znanja uporabiti v praksi, 

- nadgrajeno poznavanja političnih procesov, 

-strokovna, odgovorna in kreativna uporaba različnih raziskovalnih metod in tehnik, 

-uporaba računalniške podpore pri zbiranju in analizah podatkov, 

-sposobnost poglobljenega razumevanja in aplikativnega predstavljanja rezultatov (poročanja), 

- sposobnost prepoznavanja politoloških vsebin, akterjev in doktrin, 

- sposobnost analize zahtevnih političnih situacij, 

- sposobnost analize zahtevnih razmerij političnih sil, doktrinarnih razmerij in razmerij med akterji na ravni 

lokalne skupnosti, držav in na globalni ravni, 

- sklepanje mednarodnih profesionalnih mrež, ki študentom omogočajo globalno povezanost. 

Pogoji za vpis 

V magistrski študijski program Politologija - Politična teorija, globalizacijske in strateške študije se lahko 

vpiše, kdor je končal: študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi 

točkami, iz katerega koli strokovnega področja oz. kandidati iz vseh strokovnih področij ali enakovreden 

študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna 

ocena). 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 

V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali 

izkustvenim učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se 

upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Priznavanje poteka skladno z Zakonom o 

vrednotenju in priznavanju izobraževanja: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717, Merili za prehode med študijskimi programi: 

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja in spretnosti: 

http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravi

l niki/2013071116244099/. Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča 

prodekan za študijsko področje. 

Načini ocenjevanja 

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE
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Pogoji za napredovanje po programu 

Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 50 kreditnimi točkami prvega letnika (brez 

posebne prošnje). V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL), pa se lahko na podlagi odobrene 

prošnje vpišejo v drugi letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 45 kreditnih točk prvega letnika. 

Pogoji za prehajanje med programi 

Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na 

podlagi prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dotedanjem študiju 

ter potrjenih učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila: - izpolnjevanje pogojev za 

vpis v študijski program, - število razpoložljivih vpisnih mest, - da gre za kandidate, ki prehajajo iz 

študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc; - da gre za 

kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj 

polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (KT) iz študijskega programa, iz katerega 

prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa; Skladno z organizacijskimi 

pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 

Pogoji za dokončanje študija 

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk iz predmetnika oz. 

priznanih obveznosti. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 

Program ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti. 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 

• magister politologije  

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 

• magistrica politologije  

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 

• mag. pol. 
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Predmetnik študijskega programa  

 

1. letnik, Modul Globalizacijske in strateške študije 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101335 Odprta strateška 

vprašanja 

globalizacije 

Jernej 

Pikalo 

30 30 0 0 0 240 300 10 Zimski ne 

2. 0101336 Metode 

politološkega 

raziskovanja 

Žiga 

Vodovnik 

30 30 0 0 0 240 300 10 Zimski ne 

3. 0101337 Sodobni politološki 

izzivi 

Žiga 

Vodovnik 

30 20 0 0 0 250 300 10 Zimski ne 

4. 0101338 Izbrani problemi 

politoloških teorij 

Andrej 

Kurnik 

30 30 0 0 0 210 270 9 Letni ne 

5. 0101346 Kozmopolitska 

demokracija 

Marinko 

Banjac 

30 20 0 0 0 220 270 9 Letni ne 
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6. 0100914 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 15 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

7. 0100914 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 15 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 210 160 0 0 30 1400 1800 60  

2. letnik, Modul Globalizacijske in strateške študije 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101349 Politične institucije 

in politični procesi 

Jernej 

Pikalo 

30 30 0 0 0 300 360 12 Zimski ne 

2. 0101355 Varnostne študije in 

varnostna politika 

Anton 

Grizold 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

3. 0101082 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

4. 0101082 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 
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5. 0101353 Magistrsko delo Žiga 

Vodovnik 

0 0 0 0 0 900 900 30 Letni ne 

 Skupno 120 90 0 0 0 1590 1800 60  

 

1. letnik, Modul Politična teorija 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101335 Odprta strateška 

vprašanja 

globalizacije 

Jernej 

Pikalo 

30 30 0 0 0 240 300 10 Zimski ne 

2. 0101336 Metode 

politološkega 

raziskovanja 

Žiga 

Vodovnik 

30 30 0 0 0 240 300 10 Zimski ne 

3. 0101337 Sodobni politološki 

izzivi 

Žiga 

Vodovnik 

30 20 0 0 0 250 300 10 Zimski ne 

4. 0101338 Izbrani problemi 

politoloških teorij 

Andrej 

Kurnik 

30 30 0 0 0 210 270 9 Letni ne 
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5. 0101339 Ideologije Žiga 

Vodovnik 

30 20 0 0 0 220 270 9 Letni ne 

6. 0100914 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 15 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

7. 0100914 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 15 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 210 160 0 0 30 1400 1800 60  

2. letnik, Modul Politična teorija  

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101349 Politične institucije 

in politični procesi 

Jernej 

Pikalo 

30 30 0 0 0 300 360 12 Zimski ne 

2. 0101350 Rasizem in seksizem Blaž 

Vrečko Ilc 

30 0 0 0 0 150 180 6 Zimski ne 

3. 0101082 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 
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4. 0101082 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

5. 0101353 Magistrsko delo Žiga 

Vodovnik 

0 0 0 0 0 900 900 30 Letni ne 

 Skupno 120 60 0 0 0 1620 1800 60  



91 

 

Študijski program Politologija – Primerjalne javne politike in 

uprava  

Osnovni podatki 

Ime programa Politologija – Primerjalne javne politike in uprava  

Lastnosti programa  

Vrsta magistrski 

Stopnja druga stopnja 

KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba 

(druga bolonjska stopnja) (17003) 

ISCED • družbene vede (31) 

KLASIUS-P • Politologija, odnosi posameznik-družba-država (drugo) (3139) 

KLASIUS-P-16 • Politologija, odnosi posameznik-družba-država (0312) 

Frascati • Družboslovne vede (5) 

Raven SOK Raven SOK 8 

Raven EOK Raven EOK 7 

Raven EOVK Druga stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 

Članice Univerze v 

Ljubljani 

• Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, 

Slovenija 

Trajanje (leta) 2 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija redni, izredni 

Temeljni cilji programa 

Širši cilji študijskega programa so: 
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(A) ohraniti kontinuiteto študija politologije ter javnih politik in uprave na Fakulteti za družbene vede ter 

ohraniti primerljivost študija z drugimi študiji v tujini na omenjenih treh politoloških znanstvenih 

disciplinah; 

(B) na dosedanjih izkušnjah in tradiciji ter z odzivanjem na spremenjene globalne okoliščine in izzive 

študentom ponuditi znanja, ki bodo omogočila izgraditi razpoznaven politološki profil magistranta z 

dodatnimi in v slovenskem prostoru specifičnimi poglobljenimi znanji s področij javnih politik in uprave, ki 

bo lahko kompetentno deloval v ustanovah politike, nevladnega sektorja in civilne družbe, javne in državne 

uprave, lokalne samouprave, v različnih mednarodnih in zlasti evropskih institucijah, v medijih ter v 

zasebnem sektorju, pa tudi v znanstveno-raziskovalni sferi ali think tankih/možganskih trustih; 

C) omogočanje vertikalnega izobraževanja do ravni doktorskega študija (navezava predvsem na doktorski 

študij na FDV na področjih Politologija, Analiza politik, Javna uprava); 

(D) omogočanje nadaljnjega akademskega razvoja politologije in omenjenih politoloških znanstvenih 

disciplin. 

Študenti programa pridobijo dodatna znanja iz primerjalnih političnih, javno-političnih in upravnih področij, 

institucij, akterjev in procesov oziroma nadgradijo osnovna znanja s teh področij. Študenti poglobijo tako 

teoretična kot tudi specifična in aplikativna znanja s področij politologije, javnih politik in uprave, kar jim 

omogoča kritično in poglobljeno razmišljanje pri razreševanju različnih družbenih in političnih problemov na 

različnih delovnih mestih, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Zaradi zmožnosti zagotavljanja vpogleda in 

razumevanja delovanja institucij, akterjev in procesov v drugih družbah in državah so študenti sposobni 

oblikovati inovativne rešitve pri oblikovanju in izvajanju javnih politik, delovanju uprave, ki upoštevajo tudi 

družbene specifike na različnih področjih. Prav tako so študenti sposobni refleksije ter kritičnosti pri 

vrednotenju političnih, javnopolitičnih in upravnih procesov in pri delovanju različnih akterjev in institucij. 

V tem kontekstu bo program zasledoval naslednje cilje: 

1. Nadgraditi znanje študentov o politoloških fenomenih, povezanih s klasičnimi in sodobnimi procesi in 

akterji v oblikovanju javnih politik ter delovanju javne uprave v nacionalnem, evropskem in globalnem 

okviru. 

2. Opremiti študente z ustreznimi znanji iz primerjalnega raziskovanja teh fenomenov. 

3. Opremiti študente z nadgradnjo teoretičnih in metodoloških znanj ter analitičnimi sposobnostmi, kar bo 

poglobilo njihovo sposobnost kvalitetnega samostojnega dela in zmožnost kritičnosti. 

4. Poleg sposobnosti samostojnega dela študente še dodatno usposobiti za timsko delovanje. 

5. Nadgraditi usposobljenost študentov za samostojno analitično delo, skupaj z zmožnostjo samorefleskije 

in samokritičnosti ter zmožnostjo oblikovanja alternativnih rešitev 

6. Usposobiti študente za analitično oziroma raziskovalno delo z mednarodnimi bazami podatkov in 

modernimi kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami. 

7. Zagotoviti visoko pisno in ustno usposobljenost strokovnega komuniciranja. 

8. Ker je zagotovljen relativno visok delež izbirnih predmetov, bodo magistranti imeli možnost prilagajanja 

programa svojim profesionalnim interesom in željam. 

Ključni učni izidi programa so: 

1. Študent poglobljeno pozna politologijo ter specifična področja politologije, javnih politik in uprave; 

2. Študent poglobljeno razume, klasificira, pojasnuje, kritično ovrednoti v primerjalni perspektivi 

delovanje političnih institucij, delovanje uprave, procese oblikovanja politik in specifičnih javnih politik; 
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3. Študent je sposoben te fenomene, institucije, procese in akterje razumeti, pojasnjevati, analizirati, 

primerjalno razumeti in kritično ovrednotiti tako samostojno kot tudi v skupinskem delu; 

4. Študent je sposoben pisno in ustno uporabljati strokovno terminologijo; 

5. Študent je sposoben samostojnega dela tako v ustni kot tudi pisni komunikaciji; 

6. Študent je sposoben znanja in učne izide aplicirati v strokovnem delu pri različnih delodajalcih 

(strokovna praksa). 

Splošne kompetence (učni izidi) 

1. Magistrant bo imel poglobljena znanja s področja politologije, primerjalnih politik, javnih politik in uprave 

2. Magistrant bo razvil sposobnost delovanja samostojno in v skupini; zaradi slednjega bo razvil medosebne 

spretnosti. 3. Zaradi poudarjene pomembnosti primerjalnih vidikov različnih politoloških fenomenov, 

institucij, procesov in akterjev bo razumel raznolikosti med državami in družbami, to ga bo vodilo v 

razumevanje podobnosti/razlik med družbami in državami oziroma njihovimi politikami. 4. Magistrant bo 

zmožen samostojno metodološko kvalitetno pripraviti in izvesti analize ter pripraviti sintezo ugotovitev 

oziroma rezultatov analize, s tem bo razvijal poglobljeno kritičnost in samokritičnost ter raziskovalne 

spretnosti. 5. To mu bo omogočalo zmožnost uporabe znanja v praksi in konkretnih situacijah na delovnih 

mestih. 6. Magistrant bo imel zmožnost oblikovanja novih zamisli (ustvarjalnost). 7. Magistrant bo nadgradil 

analitično delo z bazami podatkov ter pridobil dodatna znanja s področja kvantitativnih in kvalitativnih 

metod raziskovanja (npr. QCA, statistične obdelave). 8. Magistrant bo sposoben strokovne ustne in pisne 

komunikacije. 

Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 

a) Poglobljena znanja s področja politologije, primerjalnih politik, javnih politik in uprave b) Poglobljena 

metodološka znanja (primerjalno raziskovanje) c) Zmožnost opredeljevanja, razumevanja, prepoznavanja, 

klasificiranja in analiziranja klasičnih in sodobnih konceptov na področju politologije, javnih politik in uprave 

ter institucij, procesov in akterjev na teh področjih 55 d) Sposobnost kritičnega primerjalnega ovrednotenja 

teh konceptov, procesov in akterjev e) Sposobnost priprave lastnih pisnih izdelkov na temelju uporabe 

ustreznih virov in metodoloških pristopov na omenjenih področjih ter zmožnost umeščanja analiz v širše 

razumevanje politoloških fenomenov, javnih politik in delovanja uprav f) Razumevanje in sposobnost 

uporabe teorij in različnih pristopov v praksi g) Sposobnost apliciranja ter povezovanja pridobljenih 

teoretičnih znanj in veščin ter metodoloških znanj v samostojnem analitičnem oziroma raziskovalnem delu 

oziroma v delovnih organizacijah (strokovna praksa) h) Poglobljene analitične sposobnosti, zlasti zaradi 

usposobljenosti za delo z naprednimi kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami raziskovanja i)Sposobnost 

kritično teoretično zasnovati, metodološko utemeljiti in izvesti lastno raziskavo na omenjenih treh glavnih 

področjih študija j) Zmožnost kritičnega soočanja in umeščanja ugotovitev lastnega raziskovanja v 

politološke, javnopolitične in upravne fenomene in koncepte ter sposobnost refleksije k) Na tej podlagi tudi 

sposobnost inovativnega razmišljanja l) Sposobnost ustne komunikacije in nastopanja ter argumentiranja 

svojih stališč oziroma ugotovitev m) Sposobnost delovanja v skupini. 

Pogoji za vpis 

V magistrski študijski program Politologija – Primerjalne javne politike in uprava se lahko vpiše, kdor je 

končal študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, iz katerega 

koli strokovnega področja oz. kandidati iz vseh strokovnih področij ali enakovreden študijski program, 

pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini. 
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Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna 

ocena). 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 

V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali 

izkustvenim učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se 

upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Priznavanje poteka skladno z Zakonom o 

vrednotenju in priznavanju izobraževanja: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717, Merili za prehode med študijskimi programi: 

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja in spretnosti: 

http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravi

l niki/2013071116244099/. Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča 

prodekan za študijsko področje. 

Načini ocenjevanja 

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. 

Pogoji za napredovanje po programu 

Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 54 kreditnimi točkami tekočega letnika (brez 

posebne prošnje). V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL), pa se lahko na podlagi odobrene 

prošnje, vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 48 kreditnih točk tekočega letnika. 

Pogoji za prehajanje med programi 

Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na 

podlagi prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dotedanjem študiju 

ter potrjenih učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila: - izpolnjevanje pogojev za 

vpis v študijski program, - število razpoložljivih vpisnih mest, - da gre za kandidate, ki prehajajo iz 

študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc; - da gre za 

kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj 

polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (KT) iz študijskega programa, iz katerega 

prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa; Skladno z organizacijskimi 

pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 

Pogoji za dokončanje študija 

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk iz predmetnika oz. 

priznanih obveznosti. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 

Program ne vsebuje delov, ki jih je mogoče posamezno zaključiti. 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 

• magister politologije 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE
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Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 

• magistrica politologije 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 

• mag. pol. 



96 

 

Predmetnik študijskega programa  
 

1. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101179 Primerjalno 

družboslovno 

raziskovanje 

Mitja 

Hafner Fink 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

2. 0101180 Izzivi predstavništva 

in demokracije 

Alenka 

Krašovec 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

3. 0101181 Primerjalna politika 

interesnih skupin 

Danica Fink 

Hafner 

30 30 0 0 0 120 180 6 Letni ne 

4. 0101082 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

5. 0101082 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 
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6. 0101184 Regionalna in 

lokalna samouprava 

Miro Haček 30 30 0 0 0 120 180 6 Letni ne 

7. 0101185 Javne politike EU Damjan 

Lajh 

30 30 0 0 0 120 180 6 Letni ne 

8. 0101186 Strokovna praksa Tomaž 

Deželan 

10 0 0 0 120 50 180 6 Letni ne 

9. 0100914 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 15 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

10. 0100914 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 15 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 280 210 0 0 150 1160 1800 60  

2. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101145 Varnostne študije in 

varnostna politika 

Anton 

Grizold 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 
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2. 0101190 Primerjalne politike 

človekovih pravic 

Simona 

Kustec 

Lipicer 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

3. 0101191 Menedžment v javni 

upravi 

Irena Bačlija 

Brajnik 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

4. 0101082 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

5. 0101082 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

6. 0101194 Magistrsko delo Alenka 

Krašovec 

0 0 0 0 0 900 900 30 Letni ne 

 Skupno 150 120 0 0 0 1530 1800 60  
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Študijski program Sociologija – Menedžment človeških virov, 

znanja in organizacij 

Osnovni podatki 

Ime programa Sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij 

Lastnosti programa  

Vrsta magistrski 

Stopnja druga stopnja 

KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba 

(druga bolonjska stopnja) (17003) 

ISCED • družbene vede (31) 

KLASIUS-P • Družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100) 

KLASIUS-P-16 (ni podatka)                 

Frascati • Družboslovne vede (5) 

Raven SOK Raven SOK 8 

Raven EOK Raven EOK 7 

Raven EOVK Druga stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 

• Menedžment človeških virov in znanja (modul) 

• Upravljanje organizacij (modul) 

Članice Univerze v 

Ljubljani 

• Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, 

Slovenija 

Trajanje (leta) 2 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija redni, izredni 
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Temeljni cilji programa 

Cilji programa so: 

1. Prek razvoja splošnih in predmetno specifičnih kompetenc razviti družbeno odzivne, kritične, socialno 

pravične, etične, sodelovalno naravnane in strokovno kompetentne magistrante za opravljanje najbolj 

kompleksnih nalog na področju menedžmenta organizacij, človeških virov in znanja. 

2. Zagotoviti študentom, ki bodo opravljali najzahtevnejše strokovne in menedžerske naloge na področju 

menedžiranja organizacij, človeških virov in znanja, širok nabor socioloških in menedžersko specifičnih 

znanj za kompetentno strateško delovanje in vodenje v gospodarstvu in negospodarstvu. 

3. Ponuditi študentom aktualno znanje, znanstveno utemeljene metode, raziskovalne rezultate in vpogled 

v realno delovno okolje na področju menedžiranja organizacij, človeških virov in znanja. 

4. Prispevati k oblikovanju kompetentnih, zaposljivih menedžerjev in strokovnjakov za analitično, 

vodstveno, menedžersko in svetovalno delo na področju menedžmenta organizacij, človeških virov in 

znanja. 

Pričakujemo, da bodo na temelju sodelovanja v študijskem procesu, ki bo v veliki meri temeljil na 

vključevanju učečih se študentov, ti dosegli zastavljene cilje ter na ta način izpolnili pričakovane učni izide: 

1. Družbeno odzivni, kritični, socialno pravični, etični, sodelovalno naravnani in strokovno kompetentni 

magistranti za opravljanje najbolj kompleksnih nalog na področju menedžmenta organizacij, človeških 

virov in znanja. 

2. Študenti, ki bodo opravljali najzahtevnejše strokovne in menedžerske naloge na področju menedžiranja 

organizacij, človeških virov in znanja bodo nosilci širokega nabora socioloških in menedžersko 

specifičnih znanj za kompetentno strateško delovanje in vodenje v gospodarstvu in negospodarstvu. 

3. Magistranti bodo vešči uporabe aktualnega znanja, raziskovalnih rezultatov in znanstveno utemeljenih 

metod, kar jim bo ob poznavanju realnega delovnega okolja na področju menedžiranja organizacij, 

človeških virov in znanja v pomoč pri opravljanju najzahtevnejših vlog. 

4. Kompetentni, zaposljivi menedžerji in strokovnjaki za analitično, vodstveno, menedžersko, svetovalno 

delo na področju menedžmenta organizacij, človeških virov in znanja. 

Splošne kompetence (učni izidi) 

1. sposobnost sodelovanja v interdisciplinarni skupini, 

2. razumevanje raznolikosti in multikulturnosti, 

3. poglobljeno poznavanje študijskega področja, 

4. zmožnost analize in sinteze, 

5. zmožnost uporabe znanja v praksi, 

6. zmožnost oblikovanja novih zamisli (ustvarjalnost), 

7. zmožnost prilagajanja novim situacijam, 

8. zmožnost učenja, 

9. zmožnost biti kritičen in samokritičen, 

10. odločanje, 

11. osnove računalniške spretnosti (urejevalniki besedil, baze podatkov, druga orodja), 

12. medosebne spretnosti, 

13. raziskovalne spretnosti. 
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Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 

Predmetno specifične kompetence izhajajo iz kompetenc pri posameznih predmetih, zapisanih v učnih 

načrtih programa. Utemeljene so na dveh predhodnih analizah (Kohont, 2005 in Kohont, 2011). Predmetno 

specifične kompetence, ki jih študent razvije na programu so: 

Strokovnost 

Vodenje 

Strateško razmišljanje 

Odločanje in sprejemanje odgovornosti 

Usmerjenost k ljudem 

Usmerjenost k rezultatom 

Motiviranje 

Timsko delo 

Komunikativnost 

Poznavanje poslovnih procesov 

Poznavanje korporacijskega prava 

Poznavanje socialnega podjetništva 

Organizacija časa in dela 

Obvladovanje sprememb 

Soočanje z negotovostjo 

Kreativnost in inovativnost 

Mreženje 

Etičnost 

Kulturna občutljivost 

Projektno vodenje 

za obravnavo najzahtevnejših izzivov na področju menedžmenta organizacij, človeških virov in znanja. 

Omenjene kompetence so precej skladne s kompetencami, ki jih študent razvija na sorodnem 

prvostopenjskem programu, vendar jih na drugostopenjskem študiju razvije na višji ravni zahtevnosti. 

Viri: 
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Kohont, A. (2011): Vloge in kompetence menedžerjev človeških virov v kontekstu internacionalizacije. 

Ljubljana: Znanstvena knjižnica FDV. 

Kohont, A. (2005): Kompetenčni profili slovenskih strokovnjakov za upravljanje človeških virov. Ljubljana: 

FDV. 

Pogoji za vpis 

V magistrski študijski program Sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij se lahko 

vpiše, kdor je končal: 

1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih 

področij: družbene vede, novinarstvo in informiranje, humanistične vede, izobraževalne vede in 

izobraževanje učiteljev, poslovne in upravne vede, pravo, socialno delo, ali enakovreden študijski 

program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini; 

2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih 

strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija ali 

enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini. Te obveznosti določi 

prodekan za študijsko področje in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva boljši uspeh pri dosedanjem študiju, in sicer 

povprečna ocena izpitov pri dosedanjem študiju –100% 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 

V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali 

izkustvenim učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se 

upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. 

Priznavanje poteka skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717, Merili za prehode med študijskimi programi: 

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja in spretnosti: http://www.uni-

lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/201307111

6244099/. 

Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 

Načini ocenjevanja 

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. 

Pogoji za napredovanje po programu 

Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 52 kreditnimi točkami tekočega letnika (brez 

posebne prošnje). V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL), pa se lahko na podlagi odobrene 

prošnje, vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 44 kreditnih točk tekočega letnika. 

Pogoji za prehajanje med programi 

Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na 

podlagi prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dotedanjem študiju 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE
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ter potrjenih učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila: 

- izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program, 

- število razpoložljivih vpisnih mest, 

- da gre za kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc; 

- da gre za kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega se lahko po kriterijih za priznavanje 

prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (KT) iz študijskega programa, 

iz katerega prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa; 

Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 

Pogoji za dokončanje študija 

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk iz predmetnika oz. 

priznanih obveznosti. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 

Program ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 

• magister sociologije 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 

• magistrica sociologije 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 

• mag. soc. 
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Predmetnik študijskega programa  
 

1. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0104438 Ekonomska 

sociologija 

Aleksandra 

Kanjuo Mrčela 

30 15 0 0 15 180 240 8 Zimski ne 

2. 0104440 Evropsko 

korporacijsko 

pravo 

Barbara 

Rajgelj 

30 15 0 0 15 180 240 8 Zimski ne 

3. 0104441 Strateški 

menedžment 

človeških virov 

Andrej Kohont 30 15 0 0 15 180 240 8 Zimski ne 

4. 0101082 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

5. 0104443 Industrijski odnosi 

v Evropi 

Miroslav 

Stanojević 

30 0 30 0 0 180 240 8 Letni ne 
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6. 0104444 Ekonomika dela Branko Ilič 30 15 0 0 15 180 240 8 Letni ne 

7. 0104446 Socialno 

podjetništvo 

Tatjana Rakar 30 15 0 0 15 180 240 8 Letni ne 

8. 0100914 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 15 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 240 105 30 0 90 1335 1800 60  

Pri izbiri zunanjih izbirnih predmetov se študent posvetuje s skrbnikom študijskega programa, ki ga pri izbirnosti usmerja. 

2. letnik, modul Menedžment človeških virov in znanja  

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0104453 Menedžment znanja Samo Pavlin 30 15 0 0 15 180 240 8 Zimski ne 

2. 0104454 Izobraževanje in 

razvoj človeških 

virov 

Samo Pavlin 30 15 0 0 15 180 240 8 Zimski ne 

3. 0104450 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 15 180 240 8 Letni, 

Zimski 

da 
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4. 0101082 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

5. 0104452 Magistrsko delo Miroljub 

Ignjatović 

30 15 0 0 15 840 900 30 Letni ne 

 Skupno 150 75 0 0 60 1515 1800 60  

Pri izbiri zunanjih izbirnih predmetov se študent posvetuje s skrbnikom programa, ki ga pri izbirnosti usmerja 

2. letnik, modul Upravljanje organizacij 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0104448 Spol, delo in 

organizacije 

Aleksandra 

Kanjuo Mrčela 

30 15 0 0 15 180 240 8 Zimski ne 

2. 0104449 Upravljanje 

gospodarskih 

družb 

Andrej Rus 30 15 0 0 15 180 240 8 Zimski ne 

3. 0104450 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 15 180 240 8 Letni, 

Zimski 

da 
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4. 0101082 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

5. 0104452 Magistrsko delo Miroljub 

Ignjatović 

30 15 0 0 15 840 900 30 Letni ne 

 Skupno 150 75 0 0 60 1515 1800 60  

Pri izbiri zunanjih izbirnih predmetov se študent posvetuje s skrbnikom študijskega programa, ki ga pri izbirnosti usmerja. 
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Študijski program Sociologija 

Osnovni podatki 

Ime programa Sociologija 

Lastnosti programa  

Vrsta magistrski 

Stopnja druga stopnja 

KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba 

(druga bolonjska stopnja) (17003) 

ISCED • družbene vede (31) 

KLASIUS-P • Sociologija (3121) 

KLASIUS-P-16 • Sociologija in študiji kultur (0314) 

Frascati • Družboslovne vede (5) 

Raven SOK Raven SOK 8 

Raven EOK Raven EOK 7 

Raven EOVK Druga stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 

• Študije družbenih sprememb in novih tveganj (modul) 

• Študije vsakdanjega življenja in spolov (modul) 

Članice Univerze v 

Ljubljani 

• Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, 

Slovenija 

Trajanje (leta) 2 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija redni, izredni 
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Temeljni cilji programa 

Program Sociologija druge stopnje nadaljuje z izobraževanjem strokovno kompetentnih in družboslovno 

razgledanih diplomantov, vendar s poudarkom na modulski usmeritvi, večji izbirni specifičnosti znanja in 

višji ravni kompetentnosti pri opravljanju zahtevnejših del in poklicnih položajev. Splošni obvezni predmeti 

so namenjeni poglobitvi uvodnih splošnih socioloških predmetov na prvi stopnji. Modulska usmeritev (in 

modulski predmeti) je namenjena usmeritvi študenta k poklicnim specialnostim in s tem k višji stopnji 

kompetentnosti pri opravljanju zahtevnejših del/opravil. Izbirni predmeti so namenjeni dopolnitvi izbrani 

usmeritvi in/ali večji razgledanosti magistrantov. Magistranti opravljajo raziskovalno, svetovalno in 

vodstveno delo na različnih teritorialnih in sektorskih ravneh, zavedajoč se, da je vedno več izzivov 

sodobnih družb takšnih, da segajo onkraj sektorskih delitev ter zahtevajo med- in čezsektorsko sodelovanje. 

S tem povezani cilji programa so: 

- posredovanje specifičnih socioloških teoretičnih znanj, ki omogočajo kritično refleksijo sodobnih družb, 

zasnovano na primerjalni perspektivi in na analizi družbenih sprememb, do katerih prihaja v razmerah 

globalne prepletenosti družbenih, ekonomskih, političnih, prostorskih in kulturnih procesov; 

- posredovanje specializiranih socioloških znanj, na podlagi katerih je mogoče identificirati ključne družbene 

izzive na posameznih področjih družbenega življenja, artikulirati predloge za obvladovanje novih tveganj in 

potencialnih družbenih konfliktov, ter ovrednotiti regulatorne rešitve in posege v družbeno dogajanje; 

- posredovanje zahtevnejših in usmerjenih metodoloških znanj in orodij, ki so potrebna za poglobljen 

raziskovalni pristop pri analizi proučevane družbene situacije; 

- posredovanje kompleksnih znanj in spretnosti z namenom usposobiti magistrante za delovanje v 

interdisciplinarnem prostoru in mednarodnem okolju, ki zahtevata visoko stopnjo kulturne odprtosti, 

komunikacijskih spretnosti, obvladovanja in reševanja konfliktnih situacij ter izgradnje odnosov sodelovanja 

in zaupanja. 

Povezave med splošnimi sociološkimi znanji ter sociološko obravnavo konkretnih tem in problemov so v 

programu zagotovljene na tri načine. Prvi je modulska usmeritev. Drugi način se kaže v poudarku na 

aktivnih oblikah študija (npr. seminarji, skupinsko delo, projektno delo, ekskurzije) ter v vključevanju 

študentov v sociološke raziskovalne projekte, ki potekajo na fakulteti. Tretji način pa je izražen v različnih 

vrstah sistematičnega povezovanja študija s širše sociološko relevantnimi poklicnimi področji. Zato sta v 

program vključena sodelovanje uveljavljenih strokovnjakinj in strokovnjakov s teh področij (tudi tujih) in 

poklicna praksa študentov. Izpostavljamo tudi uveljavljen program »tutorstva«, ki ga bomo še dodatno 

okrepili. To omogoča hitrejše in boljše doseganje študijskih ciljev ter socialne integracije v akademsko 

skupnost. Kombinacija teh dveh načinov študija ne omogoča le visoke profesionalne usposobljenosti, 

ampak zagotavlja tudi pogoje za uspešen vstop v poklicno kariero. Kljub močnemu poudarku na aktivni 

profesionalizaciji program vseskozi teži tudi k razvijanju refleksivnih znanj in sposobnosti, torej k 

zagotavljanju velike odprtosti bodočih sociologov/-inj za učenje ob opravljanju svoje poklicne dejavnosti ter 

za uspešno spoprijemanje z novimi poklicnimi izzivi. 

Pričakovani učni izidi programa so povezani s: (1) temeljitim poznavanjem študijskega področja (in modulski 

usmeritvi); (2) poznavanjem različnih specifičnih in/ali sodobnih družbenih fenomenov; (3) uporabo 

pridobljenih znanj v praksi; (4) analizo družbenih struktur in procesov na podlagi pridobljenega znanja; (5) 

oblikovanjem predlogov in ukrepov za obvladovanje negativnih posledic družbenih sprememb; (6) 

ovrednotenjem izvedenih družbenih intervencij. 
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Splošne kompetence (učni izidi) 

a) analitska znanja in specifične veščine: - analiza družbenih fenomenov, procesov, odnosov in situacij v 

družbi na različnih organizacijskih in institucionalnih ter teritorialnih ravneh: v družini, podjetjih, 

organizacijah, inštitucijah (državnih, lokalnih, regionalnih in nadnacionalnih). - reševanje, obvladovanje in 

mediacija družbenih konfliktov, zlasti v kompleksnih organizacijah kot so večja podjetja, nevladne in vladne 

službe, občinski uradi, izobraževalne in raziskovalne ustanove. - načrtovanje, organiziranje in koordiniranje 

družboslovnih raziskav javnega in zasebnega pomena: kvalitativnih (npr. osebni in skupinski intervjuji) in 

kvantitativnih (npr. raziskave javnega mnenja) študij. Ker so diplomanti programa Sociologija – druga 

stopnja vešči uporabe statističnih paketov za obdelavo podatkov, so lahko tudi člani raziskovalnih projektov 

na ne-družboslovnih področjih. b) sposobnost samostojnega in timskega in koordinatorskega ter 

vodstvenega projektnega dela: - posebna usposobljenost za analitično-raziskovalno delo v javnih ali 

zasebnih agencijah širšega družbenega pomena (npr. Zavod za zaposlovanje, Vladne službe, Parlamentarne 

službe, raziskovalni oddelki ministrstev, analitski oddelki občin, Regionalni uradi, nevladne organizacije, 

nadnacionalne – EU institucije ipd.). - upravljanja in vodenja organizacij in skupin (timov), v podjetjih in 

javnih ustanovah. - svetovanje o raznovrstnih trendih družbenega dogajanja, razvoja, upravljanja s 

spremembami v podjetjih, inštitucijah in organizacijah na različnih ravneh. - sposobnost identifikacije 

raziskovalnih načrtov in strategij. c. Komunikacijske, intelektualne, medosebne in medkulturne veščine: - 

sposobnost artikulacije in argumentacije idej ter informacij pri naročnikih intelektualnih storitev (raziskav, 

analiz), kvalitetna priprava poročil, povzemanje in javno nastopanje. - sposobnost motivacije v skupini, 

razumevanje različnih socialno, ekonomsko in kulturno pogojenih razlik pri naročnikih analiz/raziskav. - 

zavedanje o etičnih implikacijah analitičnega/raziskovalnega dela. 

Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 

a.) Znanje in razumevanje - Znanje o intelektualnih temeljih sociologije, o sodobnih socioloških konceptih in 

teorijah - Razumevanje relacij med individuumi, družbenimi skupinami in družbenimi institucijami - 

Razumevanje družbenega konteksta, kulture, družbene raznolikosti in družbenih sprememb - Znanje o 

odnosu med teorijami, koncepti in praktičnimi vprašanji/izzivi - Znanje o znanstvenih načelih raziskovalnega 

načrtovanja in o glavnih pristopih k zbiranju podatkov - Razumevanje in sposobnost analize ter 

interpretacije empiričnih podatkov - Znanje o epistemoloških, etičnih in političnih dimenzijah sociološkega 

raziskovanja b.) Intelektualne in kognitivne veščine - Sposobnost razumevanja, povzemanja in kritične 

refleksije sociološkega dela - Sposobnost primerjanja konkurenčnih teorij in razlag - Sposobnost razvijanja 

utemeljenih argumentacij - Sposobnost formuliranja socioloških vprašanj - Sposobnost zbiranja, 

ocenjevanja in interpretiranja sociološkega materiala c.) Programsko-specifične veščine - Formuliranje in 

raziskovanje socioloških vprašanj - Uporaba glavnih teoretskih perspektiv in konceptov v sociologiji ter 

njihova aplikacija na družbeno življenje - Identificiranje različnih kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih 

strategij in metod ter razumevanje njihovih posamičnih prednosti in slabosti - Razumevanje in evalvacija 

socioloških raziskav - Razumevanje etičnih implikacij sociološkega raziskovanja - Prepoznavanje in 

zavedanje o relevantnosti sociološkega znanja za družbene in javne politike - d.) Prenosljive veščine - 

Sposobnost timskega in individualnega dela: sposobnost učinkovitega sodelovanja v timskem in skupinskem 

delu za skupne cilje in rezultate; sposobnost sodelovanja z ostalimi; sposobnost individualnega 

dela Komunikacijske veščine: kompetence predstavitve gradiva v pisni in ustni obliki, ustvarjanja učinkovitih 

in ustreznih oblik vizualnih prezentacij; razumevanje dinamike komunikacije - Kritično mišljenje: kritična 

evalvacija in refleksija lastnega mnenja in argumentov ter mnenja in argumentov drugih; analiza in kritična 

ocena materiala ter identifikacija in deskripcija problemov - Raziskovalno delo: razumevanje in evalviranje 

raziskovalnega materiala (tako kvantitativnega kot tudi kvalitativnega gradiva), sposobnosti uporabe in 

ustreznega branja podatkov - IKT veščine: kompetence učinkovite in primerne rabe IKT za komunikacijske 

kot tudi učne namene - Načrtovanje in časovni menedžment. 
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Pogoji za vpis 

V magistrski študijski program Sociologije se lahko vpiše, kdor je končal: a) študijski program najmanj prve 

stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij: družbene vede, novinarstvo in 

informiranje, humanistične vede, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v 

RS ali tujini; b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z 

drugih strokovnih področij, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali 

tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi 

prodekan za študijsko področje in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna 

ocena). 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 

V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali 

izkustvenim učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se 

upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Priznavanje poteka skladno z Zakonom o 

vrednotenju in priznavanju izobraževanja: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717, Merili za prehode med študijskimi programi: 

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter Pravilnikom o  postopku in merilih za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja in spretnosti: 

http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravi

l niki/2013071116244099/. Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča 

prodekan za študijsko področje. 

Načini ocenjevanja 

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. 

Pogoji za napredovanje po programu 

Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 54 kreditnimi točkami tekočega letnika (brez 

posebne prošnje). V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL), pa se lahko na podlagi odobrene 

prošnje, vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 48 kreditnih točk tekočega letnika. 

Pogoji za prehajanje med programi 

Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na 

podlagi prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dotedanjem študiju 

ter potrjenih učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila: - izpolnjevanje pogojev za 

vpis v študijski program, - število razpoložljivih vpisnih mest, - da gre za kandidate, ki prehajajo iz 

študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc; - da gre za 

kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj 

polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (KT) iz študijskega programa, iz katerega 

prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa; Skladno z organizacijskimi 

pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE
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Pogoji za dokončanje študija 

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk iz predmetnika oz. 

priznanih obveznosti. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 

Program se zaključuje kot celota oz. vsak predmet posebej, vendar ne v obliki posameznih delov programa. 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 

• magister  sociologije 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 

• magistrica sociologije 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 

• mag. soc. 
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Predmetnik študijskega programa s predvidenimi nosilkami in nosilci predmetov 
 

1. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101553 Ekonomska 

sociologija 

Aleksandra 

Kanjuo Mrčela 

30 15 0 0 15 180 240 8 Zimski ne 

2. 0101554 Sociološko 

raziskovanje II 

Samo Uhan 30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

3. 0101555 Sodobne 

sociološke 

dileme 

Marjan Smrke 30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

4. 0101556 Družbene 

neenakosti in 

politika 

Hajdeja Iglič 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni ne 

5. 0101557 Praksa Andreja 

Živoder 

0 0 0 0 120 0 120 4 Zimski ne 
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6. 0101558 Modulski izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

7. 0101558 Modulski izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

8. 0101558 Modulski izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

9. 0101558 Modulski izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

10. 0101562 Magistrski 

seminar I 

Andreja 

Živoder 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni ne 

 Skupno 270 150 0 0 135 1245 1800 60  

Program ima dva modula: 1. Študije družbenih sprememb in novih tveganj in 2. Študije vsakdanjega življenja in spolov. Študenti izbirajo predmete izbranega 

modula.    

2. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 
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1. 0101563 Modulski izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

2. 0101563 Modulski izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

3. 0101563 Modulski izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

4. 0101082 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

5. 0101567 Magistrski 

seminar II 

Alenka 

Švab 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

6. 0101568 Magistrsko delo Marjan 

Hočevar 

0 0 0 0 0 900 900 30 Letni ne 

 Skupno 150 75 0 0 0 1575 1800 60  

 

Izbirni predmeti modula Študije družbenih sprememb in novih tveganj 

 Kontaktne ure  
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 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101915 Indikatorji 

družbenega razvoja 

in blaginje 

Franc Trček 15 0 30 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

2. 0101916 Utopistike: 

alternative 

družbenega razvoja 

Tanja Rener 15 0 30 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

3. 0118488 Prostorsko 

načrtovanje in 

upravljanje z mesti 

Marjan 

Hočevar 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

4. 0101918 Okoljska sociologija  Matjaž Uršič 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

5. 0101919 Migracije: lokalno 

globalne dimenzije 

Simona 

Zavratnik 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

6. 0101920 Družba in 

tehnologije 

prihodnosti 

Samo Uhan 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 
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7. 0101921 Politika in kultura Tamara 

Pavasović 

Trošt 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

8. 0101922 Izbrane teme s 

področja 

družbenega razvoja 

Marjan 

Hočevar 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

9. 0101923 Socialna mimikrija Marjan 

Smrke 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

10. 0101924 Študije turizma in 

potovanj 

Marjan 

Hočevar 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

11. 0101925 Socialni kapital Hajdeja Iglič 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 300 135 60 0 0 1485 1980 66  

Vsako leto se razpiše največ 5 predmetov 

Izbirni predmeti modula Študije vsakdanjega življenja in spolov 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 
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1. 0101926 Zdravje in biopolitike Marjeta 

Mencin 

Čeplak 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

2. 0101927 Sociologija skrbi Zdenka Šadl 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

3. 0101928 Feministične in queer 

študije 

Marjeta 

Mencin 

Čeplak 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

4. 0101929 Sociologija športa Matjaž 

Uršič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

5. 0118501 Izobraževalni poteki 

in izbire 

Andreja 

Živoder 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

6. 0118502 Študije seksualnosti Alenka 

Švab 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

7. 0101113 Retro in kulture 

spominjanja 

Mitja 

Velikonja 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

8. 0101933 Izbrane  teme s 

področja vsakdanjega 

življenja in spolov 

Alenka 

Švab 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 
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9. 0101934 Sociologija emocij Zdenka Šadl 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

10. 0101935 Telo v družbi in 

kulturi 

Alenka 

Švab 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

11. 0101936 Družbena in politična 

subverzivnost 

zasebnosti 

Marjeta 

Mencin 

Čeplak 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 330 165 0 0 0 1485 1980 66  

Vsako leto se razpiše največ 6 predmetov 
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Študijski program Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 

Osnovni podatki 

Ime programa Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 

Lastnosti programa  

Vrsta magistrski 

Stopnja druga stopnja 

KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba 

(druga bolonjska stopnja) (17003) 

ISCED • družbene vede (31) 

KLASIUS-P • Družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100) 

KLASIUS-P-16 • Marketing in oglaševanje (0414) 

Frascati • Družboslovne vede (5) 

Raven SOK Raven SOK 8 

Raven EOK Raven EOK 7 

Raven EOVK Druga stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 

• Odnosi z javnostmi (modul) 

• Strateško tržno komuniciranje  (modul) 

Članice Univerze v 

Ljubljani 

• Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, 

Slovenija 

Trajanje (leta) 2 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija redni, izredni 

Temeljni cilji programa 

Temeljni cilji programa so: 
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- magistru omogočiti kakovostno znanje in kritično razumevanje strateških vsebin tržnega komuniciranja, 

odnosov z javnostmi, organizacijskega, ekonomskega in menedžerskega področja, takojšno zaposljivost ter 

ustrezno izhodišče za nadaljevanje študija na 3. stopnji; 

- razviti celovito razumevanje pomena in problematike strateškega upravljanja komuniciranja in razvijanja 

odnosov z deležniki z vidika tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi; 

- usposobiti magistra za samostojno prepoznavanje stanja na področju strateškega tržnega komuniciranja in 

odnosov z javnostmi v profitnih in neprofitnih organizacijah ter poznavanja tujih praks in možnih smernic 

razvoja kot izhodišč za dolgoročno zagotavljanje učinkovitosti in uspešnosti na področju delovanja; 

- usposobiti za samostojno raziskovalno in razvojno delo in uporabo inštrumentarija za kritično analizo in 

reševanje najzahtevnejših problemov ter sintezo znanj s področja tržnega komuniciranja in odnosov z 

javnostmi; 

- usposobiti za delovanje ter prenos ugotovitev in izkušenj v interdisciplinarnem okolju. 

Pričakovani učni izidi programa so na splošno povezani s: (1) poznavanjem študijskega področja, (2) 

povezovanjem različnih znanj in vidikov tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi, (3) uporabo 

pridobljenih znanj v praksi, (4) analizo različnih zahtev iz okolja na podlagi pridobljenih znanj, (5) 

načrtovanjem, vodenjem ter organizacijo tržno komunikacijskih in aktivnosti odnosov z javnostmi, ter (6) 

ovrednotenjem izvedenih aktivnosti. 

Splošne kompetence (učni izidi) 

1. sposobnost sodelovanja v interdisciplinarni skupini 

2. osnovno poznavanje študijskega področja 

3. ustna in pisna komunikacija v maternem jeziku 

4. zmožnost analize in sinteze 

5. zmožnost uporabe znanja v praksi 

6. zmožnost oblikovanja novih zamisli (ustvarjalnost) 

7. zmožnost prilagajanja novim situacijam 

8. zmožnost učenja 

9. sposobnost avtonomnega delovanja in sprejemanja odločitev 

10. osnove računalniške spretnosti (urejevalniki besedil, baze podatkov, druga orodja) 

11. medosebne spretnosti 

12. raziskovalne spretnosti 

13. sposobnost menedžeriranja 

14. sposobnost nastopanja 

15. vodstvene in organizacijske zmožnosti 

Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 

- razvijati teoretična, metodična in uporabna spoznanja na področju tržnega komuniciranja in odnosov z 

javnostmi; 

- avtonomnega delovanja in sprejemanja odločitev na področju tržnega komuniciranja in odnosov z 

javnostmi; 

- razumevanja kompleksnejših vprašanj s področja upravljanja in komuniciranja z deležniki; 

- sposobnost samorefleksije in etičnega ravnanja v internem in eksternem organizacijskem okolju; 

- samostojno analizirati vprašanja komuniciranja organizacij; 
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- povezovati in primerjati različne rešitve tržnega komuniciranja in upravljanja odnosov z javnostmi v 

različnih okoljih; 

- kritično presoditi in ovrednotiti odločitve in ukrepe na področju vodenja proračunov komuniciranja s 

potrošniki in deležniki; 

- samostojno analizirati vprašanja poslovanja organizacij specializiranih za tržno komuniciranje in odnose z 

javnostmi; 

- razumeti načela, strategije in taktike za odnose z javnostmi; 

- razumeti načela, strategije in taktike tržnega komuniciranja; 

- upravljati z notranjimi in zunanjimi informacijami; 

- je usposobljen za učinkovitejšo uporabo orodij promocijskega izdelčnega in korporativnega spleta; 

- je usposobljen za analizo in načrtovanje programov za doseganje vedenjskih in družbenih sprememb; 

- je usposobljen za učinkovito upravljanje tem in krizno komuniciranje; 

- uspešno upravljati s tržnimi znamkami; 

- je usposobljen za vodenje dialoga in odnosov z deležniki; 

- identificirati in vrednotiti različne dejavnike uspeha potrebne za uspešno implementacijo korporativnih 

komunikacij; 

- oblikovati problemski pristop in utemeljiti nameravano raziskovalno delo, umestiti raziskovalno delo v 

predhodno raziskovalno okolje na osnovi študije literature in virov; 

- poročati o rezultatih v obliki raziskovalnega poročila, znanstvenega prispevka in magistrske naloge; 

- načrtovati raziskavo in interpretirati vsebino rezultatov raziskovalnega projekta; 

- poročati o rezultatih v obliki znanstvenega prispevka; 

- poročati o rezultatih v obliki strokovnega prispevka. 

Pogoji za vpis 

V magistrski študijski program Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi se lahko vpiše, kdor je končal 

študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, iz katerega koli 

strokovnega področja oz. kandidati iz vseh strokovnih področij ali enakovreden študijski program, 

pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

- pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena) – 90 % 

- upošteva se tudi povprečje ocen pri dveh predmetih, in sicer Odnosi z javnostmi (oz. predmet s primerljivo 

vsebino) in Osnove marketinga (oz. predmet s primerljivo vsebino), pri čemer primerljivost vsebin obeh 

predmetov ugotavlja skrbnik programa na podlagi predloženih dokazil pri prijavi – 10 %. 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 

V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali 

izkustvenim učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se 

upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. 

Priznavanje poteka skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717, Merili za prehode med študijskimi programi: 

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja in spretnosti: http://www.uni-

lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_ 

statut_ul_in_pravilniki/2013071116244099/. 

Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 
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Načini ocenjevanja 

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. 

Pogoji za napredovanje po programu 

Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 51 kreditnimi točkami tekočega letnika (brez 

posebne prošnje). V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL), pa se lahko na podlagi odobrene 

prošnje, vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 42 kreditnih točk tekočega letnika. 

Pogoji za prehajanje med programi 

Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na 

podlagi prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dotedanjem študiju 

ter potrjenih učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila: 

- izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program, 

- število razpoložljivih vpisnih mest, 

- da gre za kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc; 

- da gre za kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega se lahko po kriterijih za priznavanje 

prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (KT) iz študijskega programa, 

iz katerega prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa; 

Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 

Pogoji za dokončanje študija 

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk iz predmetnika oz. 

priznanih obveznosti. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 

Program ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti. 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 

• magister tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 

• magistrica tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 

• mag. trž. kom. in odn. z jav. 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE
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Predmetnik študijskega programa  
 

2. letnik 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101217 Praksa  Klement 

Podnar 

0 0 0 0 330 120 450 15 Zimski ne 

2. 0100905 Metode 

družboslovnega 

raziskovanja 

Valentina 

Hlebec 

30 0 0 0 0 60 90 3 Zimski ne 

3. 0101219 Raziskovalni načrt Samo 

Kropivnik 

0 30 0 0 0 150 180 6 Zimski ne 

4. 0101082 Zunanji izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

5. 0101221 Magistrsko delo Klement 

Podnar 

0 0 0 0 0 900 900 30 Letni ne 

 Skupno 60 45 0 0 330 1365 1800 60  
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Predmetnik 2. letnika je enak za oba modula 

1. letnik, Modul Odnosi z javnostmi 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101195 Mikroekonomija za 

marketing in odnose z 

javnostmi 

Borut 

Marko Lah 

30 20 0 0 10 210 270 9 Zimski ne 

2. 0101196 Strateški marketing Zlatko 

Jančič 

30 10 0 0 20 210 270 9 Zimski ne 

3. 0101197 Menedžment 

korporativnega 

komuniciranja 

Klement 

Podnar 

30 10 0 0 20 210 270 9 Zimski ne 

4. 0101198 Družbena odgovornost 

podjetij 

Urška 

Golob 

Podnar 

30 0 0 0 30 120 180 6 Zimski ne 

5. 0101199 Trendi v digitalnih 

odnosih z javnostmi 

Urška 

Golob 

Podnar 

30 10 0 0 20 120 180 6 Letni ne 
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6. 0101200 Strateški odnosi z 

javnostmi 

Dejan 

Verčič 

30 10 0 0 20 210 270 9 Letni ne 

7. 0101201 Odnosi z mediji Dejan 

Verčič 

30 10 0 0 20 120 180 6 Letni ne 

8. 0101202 Izbirni predmet  30 30 0 0 0 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 240 100 0 0 140 1320 1800 60  

1. letnik, Izbirni predmeti modula Odnosi z javnostmi 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101211 Sodobni izzivi v 

marketingu 

Urška 

Golob 

Podnar 

30 20 0 0 10 210 270 9 Letni da 

2. 0101212 Upravljanje s 

tržnimi znamkami 

Urška 

Tuškej 

Lovšin 

30 20 0 0 10 120 180 6 Letni da 
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3. 0101213 Socialni marketing Tanja 

Kamin 

30 20 0 0 10 120 180 6 Letni da 

 Skupno 90 60 0 0 30 450 630 21  

Študenti izberejo en izbirni predmet 

1. letnik, Modul Strateško tržno komuniciranje 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 0101195 Mikroekonomija za 

marketing in odnose z 

javnostmi 

Borut 

Marko Lah 

30 20 0 0 10 210 270 9 Zimski ne 

2. 0101196 Strateški marketing Zlatko 

Jančič 

30 10 0 0 20 210 270 9 Zimski ne 

3. 0101197 Menedžment 

korporativnega 

komuniciranja 

Klement 

Podnar 

30 10 0 0 20 210 270 9 Zimski ne 
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4. 0101206 Družbena odgovornost 

podjetij 

Urška 

Golob 

Podnar 

 30 0 0 30 120 180 6 Zimski ne 

5. 0101207 Sodobni izzivi v 

marketingu 

Urška 

Golob 

Podnar 

30 20 0 0 10 210 270 9 Letni ne 

6. 0101208 Upravljanje s tržnimi 

znamkami 

Urška 

Tuškej 

Lovšin 

30 20 0 0 10 120 180 6 Letni ne 

7. 0101209 Socialni marketing Tanja 

Kamin 

30 20 0 0 10 120 180 6 Letni ne 

8. 0101202 Izbirni predmet  30 30 0 0 0 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 210 160 0 0 110 1320 1800 60  

1. letnik, Izbirni predmeti modula Strateško tržno komuniciranje 

 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge 

obl. štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 
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1. 0101214 Trendi v digitalnih 

odnosih z javnostmi 

Urška 

Golob 

Podnar 

30 10 0 0 20 120 180 6 Letni da 

2. 0101215 Strateški odnosi z 

javnostmi 

Dejan 

Verčič 

30 10 0 0 20 210 270 9 Letni da 

3. 0101216 Odnosi z mediji Dejan 

Verčič 

30 10 0 0 20 120 180 6 Letni da 

 Skupno 90 30 0 0 60 450 630 21  

Študenti izberejo en izbirni predmet 

 


