
PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 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 (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) 

• 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 

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. 

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. 

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_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. 

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


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. 



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. 3860 Ekonomska sociologija Aleksandra Kanjuo 

Mrčela 

30 15 0 0 15 180 240 8 Zimski ne 

2. 3991 Sociološko raziskovanje 

II 

Samo Uhan 30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

3. 3993 Sodobne sociološke 

dileme 

Marjan Smrke 30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

4. 3858 Družbene neenakosti in 

politika 

Hajdeja Iglič 30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

5. 3959 Praksa Alojzija Židan 0 0 0 0 120 0 120 4 Zimski ne 

6. IPM Modulski izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

7. IPM Modulski izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

8. IPM Modulski izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

9. IPM Modulski izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

10. 3896 Magistrski seminar I Marjan Hočevar 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 

1. IPM Modulski izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

2. IPM Modulski izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

3. IPM Modulski izbirni 

predmet 

 30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

4. ZIP Zunanji izbirni predmet  30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

5. 3897 Magistrski seminar II Alenka Švab 30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

6. 3907 Magistrsko delo Marjan 

Hočevar 

0 0 0 0 0 900 900 30 Letni ne 

 Skupno 150 75 0 0 0 1575 1800 60  

Študije družbenih sprememb in novih tveganj (modul) 

Izbirni predmeti modula Študije družbenih sprememb in novih tveganj 
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 3874 Indikatorji družbenega 

razvoja in blaginje 

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

Zimski 

da 

2. 4025 Utopistike: alternative 

družbenega razvoja 

Tanja Rener 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

3. 3972 Prostorsko načrtovanje in 

upravljanje z mesti 

Marjan Hočevar 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

4. 3946 Okoljska sociologija  Drago Kos 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, da 



Zimski 

5. 3932 Migracije: lokalno globalne 

dimenzije 

Simona 

Zavratnik 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

6. 3855 Družba in tehnologije 

prihodnosti 

Samo Uhan 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

7. 3953 Politika in kultura Tamara 

Pavasović Trošt 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

8. 3879 Izbrane teme s področja 

družbenega razvoja 

Marjan Hočevar 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

9. 3984 Socialna mimikrija Marjan Smrke 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

10. 4009 Študije turizma in potovanj Marjan Hočevar 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

11. 3985 Socialni kapital Hajdeja Iglič 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 5 predmetov 

Študije vsakdanjega življenja in spolov (modul) 
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 

1. 4035 Zdravje in biopolitike Marjeta 

Mencin Čeplak 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

2. 3989 Sociologija skrbi Zdenka Šadl 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

3. 3869 Feministične in queer študije Marjeta 

Mencin Čeplak 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 



4. 3990 Sociologija športa Matjaž Uršič 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

5. 3881 Izobraževalni poteki in izbire Alojzija Židan 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

6. 4008 Študije seksualnosti Alenka Švab 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

7. 3982 Retro in kulture spominjanja Mitja Velikonja 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

8. 3878 Izbrane  teme s področja 

vsakdanjega življenja in spolov 

Alenka Švab 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

9. 3988 Sociologija emocij Zdenka Šadl 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

10. 4011 Telo v družbi in kulturi Alenka Švab 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

11. 3856 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 



 


