
PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 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: 

(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; 

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. 

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_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 jih je 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. 

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


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. 3969 Primerjalno družboslovno 

raziskovanje 

Mitja Hafner 

Fink 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

2. 3883 Izzivi predstavništva in 

demokracije 

Alenka 

Krašovec 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

3. 3965 Primerjalna politika 

interesnih skupin 

Danica Fink 

Hafner 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

4. ZIP Zunanji izbirni predmet  30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski da 

5. ZIP Zunanji izbirni predmet  30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski da 

6. 3979 Regionalna in lokalna 

samouprava 

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

7. 3884 Javne politike EU Damjan Lajh 30 30 0 0 0 120 180 6 Letni ne 

8. 4007 Strokovna praksa Tomaž 

Deželan 

10 0 0 0 120 50 180 6 Letni ne 

9. ZIP Zunanji izbirni predmet  30 30 0 0 0 120 180 6 Letni da 

10. ZIP Zunanji izbirni predmet  30 30 0 0 0 120 180 6 Letni da 

 Skupno 280 270 0 0 120 1130 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. 4028 Varnostne študije in 

varnostna politika 

Anton Grizold 30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

2. 3966 Primerjalne politike 

človekovih pravic 

Simona Kustec 

Lipicer 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

3. 3926 Menedžment v javni upravi Irena Bačlija 

Brajnik 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

4. ZIP Zunanji izbirni predmet  30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski da 

5. ZIP Zunanji izbirni predmet  30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski da 

6. 3905 Magistrsko delo Alenka Krašovec 0 0 0 0 0 900 900 30 Letni ne 

 Skupno 150 150 0 0 0 1500 1800 60  



 


