
PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 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 (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) 

• 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 

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, 

- 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_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 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. 

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 

Globalizacijske in strateške študije (modul) 

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. 3945 Odprta strateška vprašanja 

globalizacije 

Jernej Pikalo 30 30 0 0 0 240 300 10 Zimski ne 

2. 3930 Metode politološkega 

raziskovanja 

Žiga 

Vodovnik 

30 30 0 0 0 240 300 10 Zimski ne 

3. 3995 Sodobni politološki izzivi Žiga 

Vodovnik 

30 20 0 0 0 250 300 10 Zimski ne 

4. 3880 Izbrani problemi politoloških 

teorij 

Andrej 

Kurnik 

30 30 0 0 0 210 270 9 Letni ne 

5. 3889 Kozmopolitska demokracija Marinko 

Banjac 

30 20 0 0 0 220 270 9 Letni ne 

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

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

 Skupno 210 190 0 0 0 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. 3952 Politične institucije in politični 

procesi 

Jernej Pikalo 30 30 0 0 0 300 360 12 Zimski ne 

2. 4028 Varnostne študije in varnostna Anton 30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 



politika Grizold 

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

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

5. 3906 Magistrsko delo Žiga 

Vodovnik 

0 0 0 0 0 900 900 30 Letni ne 

 Skupno 120 120 0 0 0 1560 1800 60  

Politična teorija (modul) 

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. 3945 Odprta strateška vprašanja 

globalizacije 

Jernej Pikalo 30 30 0 0 0 240 300 10 Zimski ne 

2. 3930 Metode politološkega 

raziskovanja 

Žiga 

Vodovnik 

30 30 0 0 0 240 300 10 Zimski ne 

3. 3995 Sodobni politološki izzivi Žiga 

Vodovnik 

30 20 0 0 0 250 300 10 Zimski ne 

4. 3880 Izbrani problemi politoloških 

teorij 

Andrej 

Kurnik 

30 30 0 0 0 210 270 9 Letni ne 

5. 3873 Ideologije Žiga 

Vodovnik 

30 20 0 0 0 220 270 9 Letni ne 

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

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

 Skupno 210 190 0 0 0 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. 3952 Politične institucije in politični 

procesi 

Jernej Pikalo 30 30 0 0 0 300 360 12 Zimski ne 

2. 3973 Rasizem in seksizem Blaž Vrečko 

Ilc 

30 0 0 0 0 150 180 6 Zimski ne 

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

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

5. 3906 Magistrsko delo Žiga 

Vodovnik 

0 0 0 0 0 900 900 30 Letni ne 

 Skupno 120 90 0 0 0 1590 1800 60  



 


