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Vodstvo fakultete je osnutek samoevalvacijska poročila obravnavalo na kolegiju dekanje 3. 1. 
2019.  

Kot kaže osnutek, se potrjuje, da samoevalvacijska poročila nakazujejo na intenzivno in 
kontinuirano komuniciranje in usklajevanje tako med samimi izvajalci in izvajalkami predmetov 
kot tudi s študentkami in študenti ter s širšim okoljem, kar ohranja naše programe aktualne in 
relevantne. Viri za samoevalvacijo presegajo obvezne, so raznoliki in se odlično dopolnjujejo. 
Poročila kažejo, da je posodabljanje predmetov ter njihovo vertikalno in horizontalno povezovanje 
stalna praksa, prav tako kot odprtost do novosti, mednarodno sodelovanje ter povezanost z 
raziskovalnim delom in prakso. Znanstvene discipline, področja, učni izidi in kompetence ter 
oblike pedagoškega dela, prav tako pa tudi zaznane težave so sicer zelo raznoliki, vendar pri 
vseh velja, da na programih v glavnem sproti rešujejo probleme ter premagujejo ovire, ko se 
pojavijo, ter z upoštevanjem in sodelovanjem vseh vpletenih.  

Medtem ko smo na prvi in drugi stopnji, predvsem z oblikovanjem prenovljenih programov, 
številne pomanjkljivosti iz preteklosti že presegli in smo lahko večinoma zadovoljni z ravnijo 
kakovosti programov, je na tretji stopnji še veliko možnosti za izboljšave. K temu bo pripomogel 
tudi nov pravilnik o doktorskem študiju, ki je že bil pripravljen in sprejet v letu, ki smo ga 
samoevalvirali, na osnovi zaznanih pomanjkljivosti in možnosti za izboljšave iz prejšnjih let. 

Samoevalvacijska poročila dobro opisujejo dejavnost po programih in področjih, ki je že dolgo del 
naše akademske kulture, šele v zadnjih letih pa jo sistematizirano poročamo. 

 
 

Vodstvo fakultete: 
 
prof. dr. Monika Kalin Golob, dekanja 
 
izr. prof. dr. Samo Kropivnik, prodekan za razvoj, kakovost in mednarodno sodelovanje 
 
izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda, prodekanja za študijske zadeve. 
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1 UVOD 
 

 

V letu 2018 so skrbniki1 študijskih programov Fakultete za družbene vede na podlagi poziva 
opravili redno letno samoevalvacijo študijskih programov prve, druge in tretje stopnje, skladno z 
9. in 9.a. členom rokovnika Poslovnika kakovosti ter predpisanimi smernicami v 
samoevalvacijskem obrazcu, ki ga je pripravila Univerza v Ljubljani. Skupne ugotovitve so 
pripravljene na podlagi posredovanih poročil s strani skrbnikov študijskih programov 1., 2. in 3. 
stopnje. 
 

V letu 2018 so bile opravljene samoevalvacije na naslednjih prvostopenjskih programih: 
 

 Univerzitetni študijski program Analitska sociologija, samoevalvacijo opravil izr. prof. dr. 
Samo Uhan; 

 Univerzitetni študijski program Družboslovna informatika, samoevalvacijo opravil izr. prof. 
dr. Gregor Petrič; 

 Visokošolski študijski program Družboslovna informatika, samoevalvacijo opravil izr. prof. 
dr. Gregor Petrič; 

 Univerzitetni študijski program Evropske študije – družboslovni vidiki, samoevalvacijo 
opravila izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko; 

 Univerzitetni študijski program Komunikologija – medijske in komunikacijske študije, 
samoevalvacijo opravil doc. dr. Dejan Jontes; 

 Univerzitetni študijski program Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z 
javnostmi, samoevalvacijo opravila izr. prof. dr. Urša Golob Podnar; 

 Univerzitetni študijski program Kulturologija, samoevalvacijo opravil doc. dr. Mirt Komel; 

 Univerzitetni študijski program Mednarodni odnosi, samoevalvacijo opravila izr. prof. dr. 
Ana Bojinović Fenko; 

 Univerzitetni študijski program Novinarstvo, samoevalvacijo opravil doc. dr. Jernej Amon 
Prodnik; 

 Univerzitetni študijski program Politologija – obramboslovje, samoevalvacijo opravila doc. 
dr. Maja Garb; 

 Univerzitetni študijski program Politologija – študije politike in države, samoevalvacijo 
opravil prof. dr. Igor Lukšič; 

 Univerzitetni študijski program Politologija – študije demokracije in upravljanja, 
samoevalvacijo opravila prof. dr. Alenka Krašovec; 

 Univerzitetni študijski program Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in 
znanja, samoevalvacijo opravila izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast. 

 
V letu 2018 so bile opravljene samoevalvacije na naslednjih drugostopenjskih programih: 
 

 Magistrski študijski program Družboslovna informatika, samoevalvacijo opravil doc. dr. 
Andraž Petrovčič; 

 Magistrski študijski program Evropske študije, samoevalvacijo opravila prof. dr. Andreja 
Jaklič; 

 Magistrski študijski program Komunikologija, samoevalvacijo opravila izr. prof. dr. Maruša 
Pušnik; 

                                                 
1 V dokumentu uporabljen mosǩi slovnicňi spol (skrbnik, predstojnik, ucǐtelj, raziskovalec, strokovni sodelavec, 

študent itn.) se nanasǎ na kateri koli spol. 
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 Magistrski študijski program Kulturologija – kulturne in religijske študije, samoevalvacijo 
opravil prof. dr. Peter Stanković; 

 Magistrski študijski program Mednarodni odnosi, samoevalvacijo opravila izr. prof. dr. 
Petra Roter; 

 Magistrski študijski program Novinarske študije, samoevalvacijo opravil izr. prof. dr. Igor 
Vobič; 

 Magistrski študijski program Obramboslovje, samoevalvacijo opravila doc. dr. Maja Garb; 

 Magistrski študijski program Politologija – analiza politik in javna uprava, samoevalvacijo 
opravil izr. prof. dr. Damjan Lajh; 

 Magistrski študijski program Politologija – politična teorija, samoevalvacijo opravil prof. dr. 
Žiga Vodovnik; 

 Magistrski študijski program Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in 
znanja, samoevalvacijo opravila prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela in  doc. dr. Andrej 
Kohont; 

 Magistrski študijski program Sociologija, samoevalvacijo opravila prof. dr. Alenka Švab; 

 Magistrski študijski program Strateško tržno komuniciranje, samoevalvacijo opravil prof. 
dr. Klement Podnar; 

 Skupni magistrski program Evropski magisterij iz človekovih pravic in demokratizacije 
(EMA), samoevalvacijo opravila izr. prof. dr. Petra Roter; 

 Skupni evropski magistrski program Primerjalni lokalni razvoj (CoDe), samoevalvacijo 
opravil prof. dr. Miro Haček. 

 
V letu 2018 so bile opravljene samoevalvacije na naslednjih področjih Interdisciplinarnega 
doktorskega študija Humanistika in družboslovje: 
 

 področje Ameriški študiji, samoevalvacijo opravil prof. dr. Bogomil Ferfila; 

 področje Analiza politik, samoevalvacijo opravila prof. dr. Danica Hafner Fink; 

 področje Balkanski študiji, samoevalvacijo opravil prof. dr. Mitja Velikonja; 

 področje Diplomacija, samoevalvacijo opravil prof. dr. Bojko Bučar; 

 področje Družboslovna informatika, samoevalvacijo opravil prof. dr. Andrej Mrvar; 

 področje Družboslovna metodologija, samoevalvacijo opravila prof. dr. Valentina Hlebec; 

 področje Evropske študije, samoevalvacijo opravil prof. dr. Zlatko Šabič; 

 področje Javna uprava, samoevalvacijo opravil prof. dr. Marjan Brezovšek; 

 področje Komunikologija, samoevalvacijo opravila prof. dr. Tanja Oblak Črnič; 

 področje Kulturologija, samoevalvacijo opravil prof. dr. Peter Stanković; 

 področje Medijski študiji, samoevalvacijo opravila prof. dr. Breda Luthar; 

 področje Mednarodni odnosi, samoevalvacijo opravil prof. dr. Zlatko Šabič; 

 področje Novinarske študije, samoevalvacijo opravila prof. dr. Melita Poler Kovačič; 

 področje Obramboslovje, samoevalvacijo opravil prof. dr. Marjan Malešič; 

 področje Odnosi z javnostmi, samoevalvacijo opravil, prof. dr. Dejan Verčič; 

 področje Organizacijsko kadrovske študije, samoevalvacijo opravil prof. dr. Miroslav 
Stanojević; 

 področje Politologija, samoevalvacijo opravil prof. dr. Andrej Lukšič; 

 področje Razvojne študije, samoevalvacijo opravil prof. dr. Franc Mali; 

 področje Religiologija, samoevalvacijo opravil prof. dr. Aleš Črnič; 

 področje Socialna in politična antropologija, samoevalvacijo opravila izr. prof. dr. Karmen 
Šterk; 

 področje Sociologija, samoevalvacijo opravila prof. dr. Alenka Švab; 

 področje Študije vsakdanjega življenja, samoevalvacijo opravila prof. dr. Alenka Švab; 
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 področje Tržno komuniciranje, samoevalvacijo opravil prof. dr. Zlatko Jančič; 

 področje Upravljanje in razvoj organizacij, samoevalvacijo opravil doc. dr. Andrej Kohont, 

 področje Varnostne študije; samoevalvacijo opravil prof. dr. Anton Grizold. 
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2 KLJUČNE  UGOTOVITVE SAMOEVALVACIJE ŠTUDIJSKIH 
PROGRAMOV  1. STOPNJE 

 
 

2.1 Ocena ustreznosti vsebine študijskih programov in njihovih učnih enot 

glede na najaktualnejše raziskave s področja programa ter možnosti 

za zaposlitev  

Skrbniki študijskih programov na 1. stopnji v samoevalvacijskih poročilih za št. l. 2017/18 navajajo, 
da so vsebine študijskih programov in učnih enot aktualizirane in posodobljene glede na 
najnovejše raziskave na področjih, ki jih obsega posamezni študijski program. Nekateri navajajo 
tudi skladnost s smernicami mednarodnih projektov, deklaracij in združenj, in sicer na dva načina: 
preko posodabljanja učnih načrtov in preko gostovanja različnih domačih in tujih gostov 
(predavatelji, strokovnjaki, delodajalci). Možnosti za zaposlitev ocenjujejo kot dobre, predvsem 
na podlagi povratnih informacij delodajalcev, diplomantov in članov alumni kluba. Večina 
skrbnikov v svojih samoevalvacijskih poročilih še navaja, da si prizadevajo za posodobitev 
programov na način vsebinskega prilagajanja učnih vsebin ter kompetenc (tako splošnih kot 
predmetno specifičnih) glede na spremembe trga dela in zahteve delodajalcev po določenem 
profilu diplomanta. 
 

2.2 Ključne prednosti in pomanjkljivosti iz rezultatov študentskih anket 

Glede na rezultate splošne študentske ankete na 1. in 2. stopnji pri veliki večini programov 
študenti zelo dobro ocenjujejo prostore, opremo na fakulteti, prostore za individualno učenje, 
svetovanje in ustrezen odnos osebja v knjižnici (povpr. ocene se gibljejo od 4,0 do 4,8). Prav tako 
se je pri večini študijskih programov povečalo tudi zadovoljstvo glede internacionalizacije, in sicer 
z možnostmi za mednarodno izmenjavo (povpr. ocena 4), možnostjo opravljanja obveznih 
predmetov v tujini (povprečna ocena 4) in s priznavanjem opravljenih obveznosti v tujini (povpr. 
ocena 4,3). Izjema sta dva programa, ki sta zabeležila znižanje zadovoljstva pri teh dejavnikih. 
Podatki ankete pri večini programov kažejo na študentovo slabše poznavanje delovanja 
Kariernega centra na fakulteti, ob tem študenti še navajajo, da niso zadostno informirani o 
tutorskem sistemu, predvsem o tem, na koga se lahko obrnejo v primeru težav. Tudi pri teh 
kazalnikih so bile pri določenih programih izjeme, saj se je pri njih jasno nakazalo povišanje 
zadovoljstva z delovanjem in dostopnostjo tako tutorjev učiteljev kot tutorjev študentov. 
Največkrat omenjen pozitiven premik v primerjavi z rezultati študentske ankete za leto 2016/17 je 
bil v izboljšanju zadovoljstva študentov na področju poznavanja zunanjih institucij (povpr. ocena 
3,3), kar je bila posledica povečanja števila zunanjih gostov na predavanjih v preteklem 
študijskem letu. Predstojniki vseh študijskih programov na 1. stopnji poročajo, da so študenti 
pozitivno ocenili tudi zadovoljstvo z vsebino programa, pričakovanimi pridobljenimi kompetencami 
in predavatelji (povpr. ocene so nekje med 3,5 in 4), čeprav tudi kar nekaj programov navaja, da 
si na tem področju prizadevajo za še dodatne izboljšave. 
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2.3 Ocena uspešnosti in učinkovitosti študijskih programov glede na: 
spremljanje študentov, spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega 

procesa, skrbi za internacionalizacijo študija, podpore in spodbujanja študentov pri 

študiju, strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih v študijskem procesu 

Pri večini študijskih programov podatki kažejo na slabšo prehodnost iz 1. v 2. letnik, za kar so, 
kot poročajo predstojniki, najverjetnejši vzroki v zmanjšanju generacij in posledično tudi vpisa, 
slabših učnih navad, nezainteresiranosti študentov ter zahtevnosti študija. Skrbniki študijskih 
programov, kjer je slabša prehodnost, predlagajo, da bi omenjeno lahko povečali s še dodatno 
promocijo študija, tako na spletu (npr. socialna omrežja) kot tudi preko informativnih dnevov, 
obiskov na srednjih šolah, dodatnim spodbujanjem študentov za dokončanje študija preko 
tutorskega sistema, motivacijski sestanki po katedrah itd. Trije programi pa navajajo zelo dobro 
prehodnost med letniki, predvsem v prvih 2–3 letih študija, kar pripisujejo visoki motiviranosti 
študentov za študij, dobremu učnemu uspehu in učnim navadam, pedagoškim zahtevam po 
sprotnem delu in dobremu tutorskemu sistemu.  

Za spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa predstojniki redno sklicujejo seje 
katedre, kjer potekajo razprave o vsebinah in učnih načrtih posameznih predmetov, posodobitvah 
literature, načinih poučevanja in preverjanja znanja, horizontalnem in vertikalnem povezovanju 
vsebin, novih učnih metodah, obremenjenosti študentov pri predmetih, kriterijih na izpitih ali 
izpitnih nalogah ter medpredmetnemu povezovanju. Pri tem so predstojnikom v veliko pomoč tudi 
rezultati študentske ankete po posameznih predmetih, iz katere dobijo informacije o ustreznosti 
vsebine, obremenjenosti študentov pri predmetu, zadovoljstvo z učnimi metodami in 
ocenjevanjem. Poleg interpretiranja rezultatov študentskih anket se na kar nekaj programih 
predstojniki in ostali pedagogi na koncu študijskega leta tudi individualno pogovorijo s študenti 
(pri tem uporabljajo različne metode, ena od teh je tudi polstrukturirani intervju) glede njihove 
ocene kakovosti programa, pričakovanj, izkušenj, najpogostejših dilem in težav ter predlogov 
izboljšav. Na podlagi teh povratnih informacij se pogovorijo z ostalimi izvajalci in skupaj načrtujejo 
spremembe izvedbe predmetov v naslednjem študijskem letu. Večina predstojnikov v postopke 
spremljanja in zagotavljanja kakovosti pedagoškega procesa vključuje tudi študente bodisi preko 
tutorskega sistema bodisi preko fokusnih skupin. Pri programih, kjer je predvideno praktično 
izobraževanje, predstojniki in ostali člani katedre v pogovore vključijo tudi zunanje sodelavce, 
zunanje mentorje in morebitne bodoče delodajalce.  

Podpora za internacionalizacijo študija na 1. stopnji se kaže predvsem v nenehnem spodbujanju 
in motiviranju domačih študentov za odhod na študij v tujino (izmenjavo) in izvajanju predpisane 
izvedbe predmetov v tujem jeziku za tuje študente na izmenjavi. Študentom, ki se zanimajo za 
izmenjavo in potrebujejo dodatne informacije glede izbire institucije, potrebne dokumentacije in 
priprave študijskega sporazuma, poleg institucionalne podpore mednarodne pisarne, pomagajo 
učitelji tutorji. Tujim študentom pa med izmenjavo glede opravljanja študijskih obveznosti, ureditve 
bivanja, prehrane in vključevanja v socialno življenje fakultete poleg mednarodne pisarne 
pomagajo študenti tutorji. Dodatno se internacionalizacija študija spodbuja še preko organiziranja 
strokovnih ekskurzij v tujino, vključevanja novo pridobljenih spoznanj iz mednarodnih raziskav in 
konferenc v pedagoško delo, vključenostjo pedagogov v mednarodne projekte, organizacije, 
združenja itd.  

Za podporo in spodbujanje študentov pri študiju je na programih vzpostavljen tutorski sistem 
(tutorji študenti in tutorji učitelji), ki po večini vključuje študijsko pomoč in svetovanje, organizacijo 
družabnih srečanj, strokovnih ekskurzij, sodelovanje pri pripravi obštudijskih dejavnosti, pomoč 
pri izbiri izbirnih predmetov, povezovanje študentov s študijskimi društvi in potencialnimi 
delodajalci ter informiranje o postopkih internacionalizacije. Poleg tega so na programih vsako 
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leto pri posameznih predmetih tudi gostje iz prakse, ki študentom predstavijo delo v instituciji, iz 
katere prihajajo, naloge in izzive, s katerimi se soočajo na trgu dela, in možnosti uporabe 
pridobljenih znanj in kompetenc v praksi. Določeni študijski programi skušajo preko svojih 
raziskovalnih centrov čim bolj aktivno vključevati študente v raziskovalne projekte z namenom 
pridobivanja raziskovalnih kompetenc in veščin. Večinoma se študenti na programih udeležujejo 
tudi dogodkov in delavnic, ki jih organizira Karierni center UL. V splošnem predstojniki ocenjujejo, 
da sta podpora in spodbujanje študentov pri študiju ena od močnejših ter ključnih delov programa. 
 

Spodbujanje strokovnega razvoja akademskega osebja na posameznih študijskih programih 1. 
stopnje je močno prisotno in podkrepljeno. Člani kateder so vpeti v raziskovalno dejavnost na 
nacionalni in mednarodni ravni, udeležujejo se znanstvenih konferenc, strokovnih posvetov, 
gostujočih predavanj, objavljajo članke v znanstvenih revijah, prav tako se nekateri zaposleni 
udeležujejo tudi izobraževanj, ki jih organizira Univerza v Ljubljani. Problem, ki ga na tem področju 
navaja večina predstojnikov, so težave, povezane s financiranjem in organizacijo udeležb na 
izobraževanjih (razporeditev obveznosti na domači ustanovi v okviru t. i. sobotnega leta, 
financiranje potnih in bivalnih stroškov v tujini, neurejenost zavarovanj itd.), kar posledično zavira 
še večji angažma in vključevanje pedagogov v dodatna usposabljanja. 
 

 
 

2.4 Ocena ustreznosti praktičnega usposabljanja, kjer je del študijskega 

programa in se v določenem obsegu ur izvaja izven fakultete 
 

Praktično usposabljanje je sestavni del devetih študijskih programov 1. stopnje. Na podlagi 

rezultatov študentske ankete o praktičnem izobraževanju so študenti v splošnem zelo zadovoljni 

z vsebino in organizacijo praktičnega usposabljanja, ki ga ocenjujejo s povprečno oceno 4,2. 

Najbolje ocenjena dejavnika sta način izvajanja praktičnega usposabljanja in zadovoljstvo z 

zunanjim mentorjem (povprečna ocena 4,4). Glede dolžine praktičnega usposabljanja so mnenja 

in ocene študentov različna: pri približno polovici programov študenti dolžino prakse ocenjujejo 

kot primerno, na preostalih programih pa bi si želeli daljšega praktičnega usposabljanja (skupna 

povprečna ocena je 3,8). Nekoliko slabše zadovoljstvo je izraženo glede zadovoljstva s 

sodelovanjem koordinatorja praktičnega usposabljanja na fakulteti z zunanjim mentorjem in glede 

pomoči pri iskanju študijske prakse (skupni povprečni oceni sta 3,9 in 3,8). Koordinatorji 

praktičnega usposabljanja se vsako leto srečajo s študenti na uvodnem sestanku, kjer jim 

predstavijo pomen in način izvajanja praktičnega usposabljanja. Na tem sestanku je tudi posebej 

poudarjen pomen študentovega samoiniciativnega iskanja delodajalcev ter tudi pomoči nosilca 

predmeta, ki so jo študenti pri tem deležni v primeru neuspelega iskanja ali dogovora z izbranim 

delodajalcem. Organizacija praktičnega usposabljanja poteka v dogovoru s študenti, ki so 

odgovorni za izpeljavo projekta, ki ga sestavijo s svojim zunanjim mentorjem v organizaciji in ga 

uskladijo z mentorjem na fakulteti.  
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2.5 Ocena doseganja temeljnih ciljev študijskih programov in kompetenc 

diplomantov 

Skrbniki programov ocenjujejo, da program dosega temeljne cilje, študenti pa pridobijo ustrezne 

splošne in predmetno specifične kompetence, kar jih večina podkrepi z rezultati splošne 

študentske ankete na 1. in 2. stopnji, odzivom zunanjih mentorjev, delodajalcev in mreže alumni 

članov. 

 

2.6 Vključevanje različnih deležnikov v pripravo samoevalvacijskih poročil, 

posodabljanje študijskih programov 

V pripravo samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2017/18 so predstojniki kateder 

večinoma vključili mentorje, izvajalce posameznih predmetov, ostale člane katedre, tutorje učitelje 

in tutorje študente, zunanje sodelavce, delodajalce in ostale študente. Pedagoško osebje je med 

seboj sodelovalo in bilo vključeno v proces priprave poročila preko rednih sej kateder in 

individualnih pogovorov. Študenti so bili vključeni preko tutorskega sistema, fokusnih skupin, 

študentskih anket, alumni klubov, socialnih omrežij in skupinskih ter individualnih pogovorov. 

Zunanji mentorji, sodelavci in delodajalci oz. njihovi predlogi in povratne informacije pa so bili 

vključeni v proces priprave samoevalvacijskega poročila preko srečanj, individualnih pogovorov, 

intervjujev. Predstojniki so se z različnimi deležniki pogovarjali glede same ustreznosti vsebine 

programa, o ustreznosti pridobljenih kompetenc diplomantov, možnosti zaposlitev, o 

posodobitvah programa, načinih ocenjevanja, obremenjenosti študentov, vključevanju oz. 

povezovanju programa z zunanjim okoljem itd.    

 

2.7 Pregled realizacije ukrepov iz prejšnjega samoevalvacijskega obdobja 

na ravni študijskih programov 1. stopnje 

Skrbniki programov so poleg skupnih realiziranih ukrepov iz prejšnjega samoevalvacijskega 
obdobja na ravni fakultete v samoevalvacijskih poročilih poročali tudi o ostalih realiziranih ukrepih 
na posameznem študijskem programu, ki so razvidni iz priložene tabele. Podatki so dostopni tudi 
na intranetu TUKAJ. 

 

Realizacija ukrepov 
1.stopnja.xlsx

 
 
 

 

http://intranet.fdv.uni-lj.si/pages/pedagogi/Samoevalvacija%20tudijskih%20programov/Forms/pogled%20z%20imenom.aspx?RootFolder=%2Fpages%2Fpedagogi%2FSamoevalvacija%20tudijskih%20programov%2Fza%202017%2D18%2FSkupna%20seja%20%2D%207%2E%201%2E%202019%2FK1b%29%20Realizacija%20ukrepov%2C%20prednosti%20in%20pomanjkljivosti&FolderCTID=0x012000966AA7E4B5A6984C9113ACC051574B59&View=%7b46AB6C99-6688-413E-9196-E76227FF84C1%7d
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2.8 Dobre prakse, prednosti in priložnosti za izboljšave, ki izhajajo iz 

samoevalvacijskih poročil na ravni študijskih programov 1. stopnje 

Poleg ključnih prednosti in dobrih praks na ravni fakultete so posamezni skrbniki študijskih 
programov izpostavili dobre prakse in prednosti programov, ki so razvidne iz priložene 
preglednice. Podatki so dostopni tudi na intranetu TUKAJ. 
 

 

Ključni premiki, 
prednosti 1.stopnja.xlsx

 
 
 

2.9 Pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave ter predlogi ukrepov, ki 

izhajajo iz samoevalvacijskih poročil na ravni študijskih programov 1. 

stopnje 

Poleg ključnih pomanjkljivosti in predlaganih ukrepih za izboljšave na ravni fakultete so 
posamezni skrbniki študijskih področij izpostavili še dodatne pomanjkljivosti in predloge ukrepov 
za izboljšanje študija, ki so razvidne iz priložene preglednice. Podatki so dostopni tudi na intranetu  
TUKAJ. 

 
 

Pomanjkljivosti in 
predlogi ukrepov 1.stopnja.xlsx

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.fdv.uni-lj.si/pages/pedagogi/Samoevalvacija%20tudijskih%20programov/Forms/pogled%20z%20imenom.aspx?RootFolder=%2Fpages%2Fpedagogi%2FSamoevalvacija%20tudijskih%20programov%2Fza%202017%2D18%2FSkupna%20seja%20%2D%207%2E%201%2E%202019%2FK1b%29%20Realizacija%20ukrepov%2C%20prednosti%20in%20pomanjkljivosti&FolderCTID=0x012000966AA7E4B5A6984C9113ACC051574B59&View=%7b46AB6C99-6688-413E-9196-E76227FF84C1%7d
http://intranet.fdv.uni-lj.si/pages/pedagogi/Samoevalvacija%20tudijskih%20programov/Forms/pogled%20z%20imenom.aspx?RootFolder=%2Fpages%2Fpedagogi%2FSamoevalvacija%20tudijskih%20programov%2Fza%202017%2D18%2FSkupna%20seja%20%2D%207%2E%201%2E%202019%2FK1b%29%20Realizacija%20ukrepov%2C%20prednosti%20in%20pomanjkljivosti&FolderCTID=0x012000966AA7E4B5A6984C9113ACC051574B59&View=%7b46AB6C99-6688-413E-9196-E76227FF84C1%7d
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3 KLJUČNE  UGOTOVITVE SAMOEVLVACIJE ŠTUDIJSKIH 
PROGRAMOV 2. STOPNJE (vključno s skupnima programoma 
EMA in CoDe) 

 

3.1 Ocena ustreznosti vsebine študijskih programov in njihovih učnih enot 

glede na najaktualnejše raziskave s področja programa ter možnosti 

za zaposlitev  

Skrbniki drugostopenjskih študijskih programov ocenjujejo, da je vsebina študijskih programov in 

učnih enot ustrezna in primerljiva z najaktualnejšimi raziskavami s področja posameznega 

programa. Z vsebino posameznih učnih enot/predmetov izvajalci študijskega procesa sledijo 

najaktualnejšim raziskovalnim rezultatom s področja posameznega programa. Za ustreznost 

vsebine študijskega programa skrbijo predvsem vsi izvajalci na programu, in sicer z 

vključevanjem najnovejše znanstvene literature s posameznih področij, z vključevanjem lastnih 

raziskovalnih rezultatov v študijski proces, prav tako z vključevanjem gostujočih predavateljev iz 

tujine ter z odzivi na aktualne domače in svetovne teme/probleme družbe.  

Vsi skrbniki ocenjujejo, da so drugostopenjski programi mednarodno primerljivi, prav tako 

uspešno sledijo potrebam na trgu dela, saj so mnenja, da so zaposlitvene možnosti študentov po 

zaključku študija zelo dobre. Na dveh programih skrbnika poročata, da je povpraševanje po 

magistrih teh dveh programov celo večje od ponudbe. Glede na spremembe v okolju se 

povečujejo tudi zaposlitvene možnosti nekaterih drugih profilov magistrov. 

Prav tako skrbnika skupnih magistrskih programov CoDe in EMA  ocenjujeta, da je vsebina obeh 
študijskih programov in učnih enot ustrezna glede na najaktualnejše raziskave s področja obeh 
programov, saj v obeh programih sodelujejo najrazličnejše ugledne univerze s priznanimi tujimi 
strokovnjaki iz različnih držav. Skrbnik programa CoDe poroča, da se zaposljivost na tem 
programu spremlja prek alumni kluba. 

 
 

3.2 Ključne prednosti in pomanjkljivosti iz rezultatov študentskih anket 

 

Glede na rezultate splošne študentske ankete v študijskem letu 2017/18 so bili magistrski študenti 
najbolj zadovoljni s prostori, opremo za predavanja, primernostjo prostorov za individualno 
učenje, s predavatelji, z odnosom osebja v študijski službi in knjižnici. V celoti gledano, so 
pozitivno ocenili tudi strokovno podporo mednarodni mobilnosti, spletno mesto fakultete, 
priznavanje v tujini opravljenih obveznosti, možnost opravljanja obveznih predmetov v tujini. 
 
Pozitivno ocenjujejo študenti tudi splošno zadovoljstvo s študijem, vsebino magistrskih 
programov, obseg literature, pridobljene kompetence, možnosti za mednarodno izmenjavo, 
pravočasnost  informacij o študijskem procesu ter tudi tutorstvo, čeprav to ni formalno 
vzpostavljeno na drugi stopnji, in to vlogo  na drugostopenjskih programih  prevzemajo skrbniki 
ter posamezni pedagogi. 

 
Veliko prostora za izboljšave je predvsem glede poznavanja ustreznih zunanjih institucij v okviru 
ekskurzij, z vabljenjem zunanjih izvajalcev, glede razporeda ur predavanj, delovanjem 
brezžičnega omrežja na fakulteti. Študenti magistrskih programov so manj zadovoljni tudi z 
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delovanjem študentskega sveta, z izbiro športnih aktivnosti, prav tako si želijo izboljšav glede 
ponudbe zunanjih izbirnih predmetov. Magistrski študenti so glede na rezultate splošne 
študentske ankete slabo ocenili karierno svetovanje, saj ne vedo, na koga se lahko v zvezi s 
kariernim svetovanjem obrnejo na fakulteti.  V primerjavi z rezultati splošne študentske ankete za 
študijsko leto 2016/17 v povprečnih ocenah ni bilo večjih odstopanj. 
 
Skrbnik skupnega magistrskega programa CoDe poroča, da vodilna univerza konzorcija 
(Corvinus University Budimpešta) izvaja anketo o izvedbi posameznega predmetnega področja 
med študenti programa. Glede na rezultate študentske ankete so študenti zelo zadovoljni tako z 
vsebino in izvedbo posameznih sklopov skupnega magistrskega programa, kot s pripravljenostjo 
posameznih predavateljev. Nekoliko manj so študenti zadovoljni z znanjem angleščine 
predavateljev v Budimpešti in Trentu. Na programu se ne izvaja študentska anketa po opravljeni 
strokovni praksi. Študenti CoDe ob gostovanju na FDV izpolnijo tudi evalvacijski vprašalnik glede 
zadovoljstva s študijskim procesom na FDV. S soglasjem študentov so njihova mnenja  objavljena 
tudi na spletni strani FDV in v CoDe alumni novicah. 
 
Prav tako tudi skrbnica skupnega magistrskega programa EMA poroča, da se  na tem  programu 
izvajajo študentske ankete večkrat letno. Iz poročila za leto 2017 je razvidno, da se evalvacija 
opravlja po posameznih predmetih in za celoten program. Za predmete je bila evalvacija narejena 
tedensko, tako da so študenti posamezni predmet tudi tedensko evalvirali, in sicer v papirnati 
obliki. Ugotovljeno je bilo, da zaradi premajhnega števila odgovorov rezultati niso reprezentativni, 
zato so na programu sprejeli ukrep, da bodo v prihodnje skrajšali tedenski vprašalnik po 
predmetih ter izvajali tedensko anketo v elektronski obliki. 
Skrbnica programa poroča, da so tudi študenti EMA zelo zadovoljni s programom. Nekaj 
pomanjkljivosti se v 1. semestru nanaša na probleme z organizacijo dveh predmetov, in sicer 
glede razporeditve vsebin, kreditov in ocenjevanja. Študenti opozarjajo na pomanjkanje praktičnih 
vsebin, pomanjkanje vsebin o Vzhodni Evropi. V 2. semestru  so študenti opozorili na probleme 
glede obremenjenosti na različnih univerzah, saj gre na nekaterih univerzah za pomanjkljivo 
mentoriranje, zelo veliko nezadovoljstva je bilo s strani študentov glede možnosti pridobivanja 
sredstev za študentske potrebe na različnih univerzah. Asistenti so izpostavili predvsem 
nezadostno udeležbo nekaterih študentov v organiziranih oblikah dela, prav tako se na programu 
srečujejo s težavami pri ocenjevanju, in sicer glede pravočasnega sporočanja rezultatov 
študentom, kakor tudi glede usklajenosti med različnimi ocenjevalci. 
 

3.3 Ocena uspešnosti in učinkovitosti študijskih programov glede na: 
spremljanje študentov, spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega 

procesa, skrbi za internacionalizacijo študija, podpore in spodbujanja študentov pri 

študiju, strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih v študijskem procesu 
 

Večinoma skrbniki spodbujajo študente pri študiju s skupnimi srečanji, pripravljalnimi seminarji, 
na katerih jih seznanjajo z napotki za pripravo prijav magistrskih tem in izdelavo magistrskih del, 
prav tako z izdelavo projektnih, seminarskih nalog v večjih/manjših skupinah ali parih, več je 
skupinskega dela. 
Število vpisanih študentov nikakor ni merilo za uspešnost  in učinkovitost študija, si pa nekateri 
skrbniki želijo in prizadevajo v prihodnje izboljšati vpis na drugostopenjske programe, in sicer 
predvsem s krepitvijo prepoznavnosti posameznih študijskih programov tako med lastnimi 
dodiplomskimi študenti kot tudi s promocijo programov zunaj fakultete. Večina si jih želi  pritegniti 
tako študente z drugih fakultet kakor tudi domače študente, ki so na dodiplomski ravni zaključili 
drug program. 
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Vsi skrbniki študijskih programov poročajo o tem, da kakovost pedagoškega procesa spremljajo 
in obravnavajo na sejah kateder (nekateri na rednih mesečnih, drugi 3- do 4-krat letno), in sicer 
v sodelovanju s pedagogi, na seje kateder pa povabijo tudi predstavnika študentov. Povratne 
informacije glede kakovosti izvajanja pedagoškega procesa pridobivajo tudi od študentov 
posameznega magistrskega programa, prav tako spremljajo kakovost pedagoškega procesa  
prek rezultatov študentskih anket (po predmetih, izvajalcih, poročila splošne študentske ankete). 
Večina skrbnikov na koncu študijskega leta opravlja tudi intervjuje z izbranimi predstavniki 
študentov na programu ter tudi neformalne pogovore s študenti, prek katerih skrbniki dobijo hitre 
povratne informacije glede izvedbe programa, predmetov, ustreznosti literature, obremenjenosti 
študentov ter sprotno rešujejo morebitne težave. 
 
Veliko pozornost so v študijskem letu 2017/18 namenili seznanjanju magistrskih študentov glede 
pričakovanih kompetenc pri posameznem predmetu ter tako sledili fakultetnim smernicam.  
 
Na enem izmed programov je posebej izpostavljeno, da si želijo v prihodnje pridobiti boljše in 
bolj zainteresirane študente za magistrski študij. 
 
Veliko pozornost so skrbniki študijskih programov v študijskem letu 2017/18 namenili problemu 
predolgega zaključevanja študija magistrskih študentov. Skrbniki so enotnega mnenja, da je 
glavni razlog v zakonsko dovoljenem zaključku študija, ki dovoljuje, da študenti zaključijo študij 
še dve leti po zadnjem vpisu. V času, ko so brez statusa študenta, se jih velika večina tudi zaposli, 
ali za nedoločen čas ali pa priložnostno opravljajo različna dela, ter na ta način podaljšujejo, 
odlašajo z izdelavo magistrskega dela. Večina študentov po prvem letniku  tudi vpiše dodatno 
leto ter si s tem zagotovijo status študenta, kar je povezano s koriščenjem različnih socialnih 
pravic. 
Glede ukrepov predolgega zaključevanja študija na drugostopenjskih programih  večina skrbnikov 
sledi smernicam in aktivnostim na ravni fakultete, saj je fakulteta 5. 2. 2018 organizirala seminar 
za vse pretekle študente, pripravila rokovnik za študente programov, ki jim je potekla akreditacija 
30. 9. 2018, vsi aktivni študenti so bili pisno seznanjeni s spremembami glede zaključevanja 
študija, ki jih prinaša sprememba Statuta UL. O vseh spremembah, rokovnikih in dodatnih 
aktivnostih po posameznih katedrah študente obveščajo tudi vsi skrbniki magistrskih študijskih 
programov. Na nekaterih programih imajo izdelan interni protokol glede motivacijskih pogovorov 
s študenti, jih vabijo na posebej organizirane motivacijske seminarje glede pisanja magistrskega 
dela in zaključevanja  magistrskega študija. 
Iz poročil skrbnikov je razvidno, da so skrbniki/katedre v študijskem letu 2017/18 opravili zelo 
veliko aktivnosti glede pomoči, spodbujanja, motivacije študentov, da bi v čim krajšem roku 
zaključili študij, vendar pa je to predvsem odvisno od angažiranosti, motivacije posameznih 
študentov. 
Glede na vse zapisano so na dveh programih izpostavili, da so z zaključevanjem študija v 
študijskem letu 2017/18 zelo zadovoljni, kar pa je povezano s samo motivacijo študentov, saj 
želijo študenti teh programov nadaljevati študij na doktorski ravni. 
 
Študenti magistrskih študijskih programov so večinoma vključeni v raziskovalno delo v okviru 
posameznih predmetov,  in sicer v obliki daljših raziskovalnih nalog, skrbniki študente spodbujajo 
tudi glede sodelovanja na različnih konferencah. 
 
Ustreznost obremenitve študentov preverjajo tako skrbniki programov kot tudi posamezni izvajalci 
predmetov na podlagi letnega poročila študentske ankete po predmetih/izvajalcih, ki jih prejmejo 
letno vsi izvajalci študijskega procesa. Če prihaja pri posameznih predmetih do odstopanj, se 
skrbniki programov večinoma pogovorijo s posameznim nosilcem predmeta, da uskladi obseg 
obremenitve študentov z obremenitvami, ki so predpisane v učnem načrtu. Na nekaterih 
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programih imajo posebna navodila za bolj učinkovito terminsko usklajevanje obveznosti, ki jih 
imajo magistrski študenti pri različnih predmetih. 
 
Glede internacionalizacije študija večina skrbnikov ocenjuje, da je še nekaj možnosti za 
izboljšave, predvsem glede spodbujanja študentov, da odhajajo na izmenjavo. V veliki meri je 
povečanje mobilnosti magistrskih študentov odvisno od same motivacije študentov, predvsem pa 
je povezano z dejstvom, da se sedaj magistrski študij izvaja  kot enoletni program in bo za ta 
premik večja priložnost, ko se bo začel izvajati magistrski študij kot dvoletni program.  
Skrbniki skrbijo za internacionalizacijo magistrskih programov tudi z vključevanjem uglednih 
gostov iz tujine, z izvedbo predmetov v angleškem jeziku ter ponudbo predmetov v angleškem 
jeziku tudi za izmenjalne študente, ki prihajajo prek Erasmusovih izmenjav na Fakulteto za 
družbene vede. Ob tem so nekateri skrbniki programov izpostavili, da v prihodnje ne želijo več 
razpisovati mest za tujce in kot glavni razlog navedli njihovo pomanjkljivo znanje slovenskega 
jezika ter v nekaterih primerih neresnost tujih študentov glede študija (prihaja do več odpovedi 
teh študentov tik pred zaključkom opravljanja posameznih obveznosti). 
 
Podpora študentom v obliki tutorstva na magistrskih programih ni formalno vzpostavljeno, saj kot 
taka oblika pomoči študentom na tej stopnji študija že v preteklih letih ni zaživela.  Študenti so bili 
sami mnenja, da naj tej stopnji študija te oblike pomoči ne potrebujejo, kljub temu pa skrbniki 
poročajo o tem, da so to neformalno vlogo prevzeli skrbniki programov in nekateri izvajalci 
predmetov na programu. 
 
V manjši meri skrbniki magistrskih programov poročajo o uporabi sodobnih/inovativnih metod 
poučevanja. Tisti, ki o tem poročajo, so izpostavili, da v študijskem procesu uporabljajo izkustveno 
učenje, debatno delo, vključevanje aplikativnih vidikov posamezne snovi – pisanje recenzij, 
spodbujanje pozitivne soodvisnosti, kot so prerazporejanje, krožni intervjuji, razvrščanje… Prav 
na tem področju je tudi veliko prostora za izboljšave v naslednjem letu. 
 
Skrbniki ocenjujejo, da je spodbujanje strokovnega razvoja akademskega osebja na ravni 
fakultete dobro poskrbljeno, prav tako tudi na ravni univerze, saj so skrbniki in sodelujoči v 
študijskem procesu imeli možnost udeležbe na različnih izobraževanjih/seminarjev/delavnicah, ki 
jih je zanje organizirala Univerza v Ljubljani. Člani kateder so vpeti v raziskovalno dejavnost na 
nacionalni in mednarodni ravni, udeležujejo se znanstvenih konferenc, strokovnih posvetov, 
gostujočih predavanj, objavljajo članke v znanstvenih revijah.  
 

Skrbnik skupnega magistrskega programa CoDe ocenjuje, da je podpora študentom na tem 
programu zelo dobra, saj pomoč zagotavlja organizirani tutorski sistem nosilca posameznega 
predmetnega področja. Na programu CoDe opravljajo študenti obvezno strokovno prakso. 
Študenti se sami lahko odločijo, na kateri partnerski instituciji jo bodo opravljali. Posebna anketa 
o opravljanju študijske prakse se ne izvaja. Mentorji strokovne prakse prek svojih vsebinskih 
poročil redno poročajo akademskemu direktorju in mednarodnemu akademskemu odboru. 
Program je internacionalen (v zadnjih 15-ih letih ni bilo vpisanega nobenega slovenskega 
študenta, so le tuje govoreči študenti), študenti med študijskim letom prehajajo z ene konzorcijske 
univerze na drugo. V programu sodelujejo različni mednarodno priznani pedagogi. V študijskem 
letu 2017/18 je pri izvedbi tega programa sodelovalo 10 predavateljev. 
 

Za učinkovitost, uspešnost in spremljanje študentov na skupnem študijskem programu EMA skrbi 
v prvi vrsti direktor programa, nato pa izvršni odbor, skupina za kurikulum, na ravni vseh univerz 
pa EMA svet. Vsi našteti pomagajo študentom in gostujočim predavateljem. Tudi ta program je 
internacionalen, saj gre za skupni program, v katerem sodeluje 41 sodelujočih univerz. Skrbnica 
programa ocenjuje, da so študenti dobro samoorganizirani. Praktično usposabljanje, kot ga 
poznamo v slovenskem visokošolskem prostoru, na tem programu ni predvideno. Skrbnica 
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programa poroča, da so vsi sodelujoči učitelji habilitirani na domačih univerzah, kjer poteka tudi 
njihov  strokovni razvoj. 

 
 

3.4 Ocena doseganja temeljnih ciljev študijskih programov in kompetenc 

diplomantov 
 

Skrbniki drugostopenjskih študijskih programov ocenjujejo, da so temeljni cilji študijskih 
programov in želene kompetence magistrskih študentov dosežene. Dva skrbnika ocenjujeta, da 
kljub temu še obstajajo možnosti za izboljšave glede doseganja kompetenc. Možnosti za 
izboljšave na področju ciljev študijskih programov vidi večina skrbnikov predvsem v skrajšanju 
zaključevanja študija na magistrskih programih. 
Ocena večine skrbnikov glede doseganja temeljnih ciljev programa in kompetenc temelji 
predvsem na podlagi intervjujev s študenti programa, rezultatov študentskih anket, pogovorov s 
člani Alumni kluba ter na podlagi nadaljnje zelo uspešne kariere magistrov tudi zunaj meja 
Slovenije. Prav tako so k doseganju ciljev prispevale različne aktivnosti nosilcev predmetov, 
skrbnikov na programu, in sicer letno posodabljanje vsebin predmetov, literature, sledenje 
raziskovalnemu in praktičnemu delu, sodelovanje  različnih zunanjih strokovnjakov v študijskem 
procesu, vpetost v različne mednarodne institucije ter vključenost večine skrbnikov programov v 
raziskovalne centre na fakulteti. 
Stopnja doseganja kompetenc je po mnenju nekaterih skrbnikov med magistrskimi študenti v 
veliki meri odvisna od predznanja in osebne motivacije za študij. Skrbniki ocenjujejo, da so 
magistri po zaključku študija usposobljeni za samostojno raziskovalno delo, za odločanje, javno 
nastopanje, prav tako so opremljeni z znanjem za kritično, analitično razmišljanje, pripravo 
samostojnih analiz, poročil, uporabo različnih metodoloških orodij. 

 

Prav tako tudi oba skrbnika skupnih magistrskih programov CoDe in EMA ocenjujeta, da so vsi 
temeljni cilji teh dveh programov, kakor tudi kompetence magistrov doseženi. 
 

3.5 Vključevanje različnih deležnikov v pripravo samoevalvacijskih poročil, 

posodabljanje študijskih programov 

V pripravo samoevalvacijskih poročil za študijsko leto 2017/18 so skrbniki študijskih programov 
druge stopnje večinoma vključili študente, sodelavce na katedri, mentorje magistrskih del, 
zunanje slovenske izvajalce, na nekaterih programih tudi tuje gostujoče profesorje. Vsi skrbniki 
poročajo tudi o tem, da so v posodabljanje študijskih programov in pripravo samoevalvacijskih 
poročil vključili delodajalce. Pogovori z delodajalci/zaposlovalci so se po mnenju skrbnikov 
izkazali za zelo koristne. Skrbnik enega programa je izpostavil predlog, da bi se v prihodnje na 
njihovem programu oblikoval usmerjevalni svet, ki bi vključeval predstavnike zaposlovalcev. 
Le en skrbnik programa ne poroča o vključevanju delodajalcev na magistrskem programu, kar pa 
ne pomeni, da jih v samoevalvacijo na tem programu tudi niso vključili. Na dveh programih so bili 
vključeni delodajalci delovnih organizacij, podjetij, ki jih vodijo magistri teh dveh programov. V 
nekoliko manjši meri so skrbniki vključili v samoevalvacijo študijskih programov člane Alumni 
kluba, kar pa nameravajo povečati v naslednjem samoevalvacijskem obdobju. 
 
Skrbnica skupnega magistrskega programa EMA poroča, da so v samo posodabljanje programa 
vključeni vsi sodelujoči predavatelji, asistenti, direktor programa, izvršni odbor, skupina za 
kurikulum, na ravni vseh sodelujočih univerz pa EMA svet. 
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Skrbnik skupnega magistrskega programa CoDe poroča, da samoevalvacijo programa izvaja 
konzorcij štirih srednjeevropskih univerz. Na podlagi razprave v okviru mednarodnega 
akademskega odbora pa je samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2017/18 pripravil 
koordinator/skrbnik programa na Fakulteti za družbene vede, ki hkrati izpostavlja, da se ta skupni 
program v študijskem letu 2018/19 izteka. 
 

3.6 Pregled realizacije ukrepov iz prejšnjega samoevalvacijskega obdobja 

na ravni študijskih programov 2. stopnje  
 

Skrbniki študijskih programov so poleg skupnih realiziranih ukrepov iz prejšnjega 
samoevalvacijskega obdobja na ravni fakultete v samoevalvacijskih poročilih poročali tudi o 
ostalih realiziranih ukrepih na posameznem študijskem programu, ki so razvidni iz priložene 
tabele. Podatki so dostopni tudi na intranetu TUKAJ. 
 

 
 

Realizacija 

ukrepov_2. stopnja po programih.xlsx
 

 
 
 

3.7 Dobre prakse, prednosti in priložnosti za izboljšave, ki izhajajo iz 

samoevalvacijskih poročil na ravni študijskih programov 2. stopnje 
 

Poleg ključnih prednosti in dobrih praks na ravni fakultete so posamezni skrbniki študijskih 
programov izpostavili dobre prakse, prednosti programov, ki so razvidne iz priložene preglednice. 
Podatki so dostopni tudi na intranetu TUKAJ. 

 

Premiki, prednosti 

_2. stopnja po programih.xlsx
 

 
 

3.8 Pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave ter predlogi ukrepov, ki 

izhajajo iz samoevalvacijskih poročil na ravni študijskih programov 2. 

stopnje 
 

Poleg ključnih pomanjkljivosti in predlaganih ukrepov za izboljšave na ravni fakultete so 
posamezni skrbniki študijskih področij izpostavili še dodatne pomanjkljivosti in predloge ukrepov 
za izboljšanje študija, ki so razvidne iz priložene preglednice. Podatki so dostopni tudi na intranetu  
TUKAJ. 

Pomanjkljivosti in 

predlogi ukrepov_2. stopnja po programih.xlsx
 

http://intranet.fdv.uni-lj.si/pages/pedagogi/Samoevalvacija%20tudijskih%20programov/Forms/pogled%20z%20imenom.aspx?RootFolder=%2Fpages%2Fpedagogi%2FSamoevalvacija%20tudijskih%20programov%2Fza%202017%2D18%2FSkupna%20seja%20%2D%207%2E%201%2E%202019%2FK1b%29%20Realizacija%20ukrepov%2C%20prednosti%20in%20pomanjkljivosti&FolderCTID=0x012000966AA7E4B5A6984C9113ACC051574B59&View=%7b46AB6C99-6688-413E-9196-E76227FF84C1%7d
http://intranet.fdv.uni-lj.si/pages/pedagogi/Samoevalvacija%20tudijskih%20programov/Forms/pogled%20z%20imenom.aspx?RootFolder=%2Fpages%2Fpedagogi%2FSamoevalvacija%20tudijskih%20programov%2Fza%202017%2D18%2FSkupna%20seja%20%2D%207%2E%201%2E%202019%2FK1b%29%20Realizacija%20ukrepov%2C%20prednosti%20in%20pomanjkljivosti&FolderCTID=0x012000966AA7E4B5A6984C9113ACC051574B59&View=%7b46AB6C99-6688-413E-9196-E76227FF84C1%7d
http://intranet.fdv.uni-lj.si/pages/pedagogi/Samoevalvacija%20tudijskih%20programov/Forms/pogled%20z%20imenom.aspx?RootFolder=%2Fpages%2Fpedagogi%2FSamoevalvacija%20tudijskih%20programov%2Fza%202017%2D18%2FSkupna%20seja%20%2D%207%2E%201%2E%202019%2FK1b%29%20Realizacija%20ukrepov%2C%20prednosti%20in%20pomanjkljivosti&FolderCTID=0x012000966AA7E4B5A6984C9113ACC051574B59&View=%7b46AB6C99-6688-413E-9196-E76227FF84C1%7d
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4 KLJUČNE  UGOTOVITVE SAMOEVLVACIJE ŠTUDIJSKIH PODROČIJ 
INTERDISCIPLINARNEGA DOKTORSKEGA ŠTUDIJSKEGA 
PROGRAMA 3. STOPNJE – Humanistika in družboslovje 

 
 

4.1 Ocena uspešnosti in učinkovitosti študijskih področij glede na: 
spremljanje študentov, spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega 

procesa, skrbi za internacionalizacijo študija, podpore in spodbujanja študentov pri 

študiju, strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih v študijskem procesu 

Večina skrbnikov ocenjuje, da se vsebina študijskega programa/področij sklada z 
najaktualnejšimi raziskavami, kar nekaj jih tudi posodablja vsebino in literaturo glede na zunanje 
okolje. Pri pisanju doktorske disertacije morajo študenti izhajati iz najaktualnejših raziskav, pri 
čemer sta ključni poglobljenost in izvirnost vsebine. Ključnega pomena pri izdelavi kakovostne 
doktorske disertacije sta tudi predmet Doktorski seminar I. in Doktorski seminar II. Sicer pa so 
mnenja skrbnikov različnih študijskih področij med seboj precej razlikujejo, kar je razumljivo glede 
na vsebinsko zelo različna področja in interdisciplinarnost. Tako npr. posamezni skrbniki 
študijskih področij še zmeraj izpostavljajo neustreznost izvajanja obveznih (temeljnih) skupnih 
predmetov, saj pogrešajo več specifičnih programskih vsebin. Pri predmetu Teorija in družba je 
po mnenju nekaterih, ne pa vseh skrbnikov, ter na podlagi povratnih informacij, ki so jih skrbniki 
pridobili v pogovorih s študenti, premalo aktualno obravnavanih problematik, na podlagi katerih 
bi lahko študenti teoretsko družboslovno znanje bolj povezali z interpretacijo sodobnih trendov. 
Glede metodološkega predmeta nekateri skrbniki predlagajo, da bi bila vsebina in izvedba 
predmeta bolj prilagojena specifičnim študijskim področjem. V manjšem številu so skrbniki (3) 
izpostavili, da bi bilo potrebno vsebine na teh področjih prilagoditi sodobnim izzivom družbe. 
Zaposlitvene možnosti večina skrbnikov ocenjuje kot dobre, saj ni brezposelnih doktorskih 
študentov, kar ugotavljajo predvsem na podlagi pogovorov s študenti. Na enem izmed študijskih 
področij  interdisciplinarnega doktorskega študija skrbnik izpostavlja, da je »povpraševanje večje 
od ponudbe«. 

4.2 Ključne prednosti in pomanjkljivosti iz rezultatov študentskih anket za 

del programa, ki se izvaja na Fakulteti za družbene vede 

Študenti 1. in 2. letnika doktorskega študija so odgovarjali na vprašanja po petih sklopih in v 
primerjavi z lanskim študijskim letom (2016/2017) ni bilo bistvenih sprememb. Tudi v študijskem 
letu 2017/18 so zelo dobro ocenili dejavnike  iz sklopa vprašanj »pomoč in podpora mentorja«. 
Študenti so zelo zadovoljni z odzivnostjo mentorjev po e-pošti, s pomočjo in svetovanjem 
mentorjev pri raziskovalnem delu, z ustrezno pomočjo mentorja pri pripravi znanstvenega članka. 
Prav tako so študenti tudi v študijskem letu 2017/18  še vedno zadovoljni s svetovalno pomočjo 
(ustreznim odnosom in odzivnostjo osebja v študijski službi, z informacijami na spletnih straneh, 
s primernostjo uradnih ur). 
Zelo dobro so ocenjeni tudi dejavniki iz sklopa »infrastruktura in urniki«. Kar nekaj prostora za 
izboljšave  je tudi v študijskem letu 2017/18 možnih na področju zadovoljstva doktorskih študentov 
z izvajanjem programov, predvsem na področju nabora predmetov za pridobitev generičnih znanj 
in spretnosti, ponudbe izbirnih predmetov. Še največ možnosti za izboljšave je glede na 
ocenjevane dejavnike doktorskih študentov tudi v študijskem letu 2017/18 nakazanih na področju 
opravljanja dela študija v tujini ter vključevanja v raziskovalno skupino/program/projekt. Študenti 
so v odprtih odgovorih zelo pohvalili tuje gostujoče predavatelje, kakor tudi delo domačih 
mentorjev. Glede izvedbe temeljnih/obveznih predmetov so nekateri izpostavili ponavljanje 
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vsebin pri predmetu Metodologija, glede predmeta Teorije družbe so nekateri mnenja, da je 
predmet preširoko zastavljen, drugi pa so z njim zelo zadovoljni. Študenti si želijo na predavanjih  
tudi več spodbujanja profesorjev glede interakcij. Glede preverjanja znanja pri predmetu 
Metodologija nekateri študenti predlagajo spremembo. Študenti prav tako predlagajo, da bi morali 
doktorske študente bolj vključevati v raziskovalno delo, ki že poteka na fakulteti, pri čemer vidijo 
oviro v tem, da za njihovo vključevanje ni zagotovljenih finančnih sredstev.  

 
V tem delu poročila izpostavljamo tudi to, da so ocene v doktorski anketi splošne in vezane na 
celoten program, medtem ko zaradi manjšega števila študentov ne dajejo dovolj konkretnih 
povratnih informacij skrbnikom posameznih študijskih področij, ki se izvajajo na fakulteti. 
 

4.3 Ocena uspešnosti in učinkovitosti študijskih področij glede na: 
spremljanje študentov, spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega 

procesa, skrbi za internacionalizacijo študija, podpore in spodbujanja študentov pri 

študiju, strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih v študijskem procesu 

 

Študij poteka večinoma kot individualno delo s študenti, in sicer preko kontaktnih ur in 
individualnih konzultacij oz. neposrednih pogovorov s študenti, preko katerih dobijo skrbniki 
največ povratnih informacij glede uspešnosti študija. Kakovost pedagoškega procesa večina 
skrbnikov spremlja in obravnava v sodelovanju z mentorji, predavatelji in raziskovalci. Kar nekaj 
skrbnikov izpostavlja nizko stopnjo  vključenosti v odločanje o vsebinah pri temeljnih predmetih, 
prav tako izpostavljajo, da nekateri niso obveščeni o delu pri temeljih predmetih.  Glede tega si 
želijo v prihodnje več vsebinskih srečanj med skrbniki (minimum bi morala biti  vsaj dva letna 
sestanka (srečanji) vseh skrbnikov študijskih področij, kar je bilo v študijskem letu 2017/18 
izvedeno, se je pa srečanj žal udeležilo manjše število skrbnikov. Kakovost pedagoškega procesa 
je zagotovljena tudi s prilagajanjem študijskih obveznosti potrebam študentom, kar omogočata 
predvsem predmeta Doktorski seminar I in II (literaturo in metode poučevanja glede na 
individualne specifike študenta). 
 
Večina študentov je zaposlenih in imajo družinske ter službene obveznosti. To je tudi eden izmed 

glavnih razlogov, zakaj se ne odločajo za študij v tujini/izmenjavo, kljub spodbudam. Fakulteta 

vsako leto organizira tudi informativni dan za študij v tujini, v okviru katerega se izvede ločen 

dogodek za študente na 3. stopnji, kjer se jih glede na njihove specifične zahteve seznani z 

možnostmi izmenjave. Nekateri skrbniki predpostavljajo, da je morda razlog za zelo nizko 

mobilnost doktorskih študentov tudi v tem, da Fakulteta nima dovolj ustreznih Erasmusovih 

sporazumov z institucijami v tujini na doktorski ravni ter glede na področja vpisanih študentov. 

Študentom je ponujena podpora prek individualnega stika z mentorji, skrbniki ter v okviru 

predmetov Doktorski seminar I in II. Podpora in pomoč sta še posebej izrazita pri naboru izbirnih 

predmetov in pisanju znanstvenih člankov. Na nekaterih področjih je študentom ponujena tudi 

vključitev v raziskovalno delo prek raziskovalnih centrov.  

Glede strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih v študijskem procesu lahko izpostavimo, da 

so mentorji in skrbniki posameznih področij vključeni v različne domače in tuje raziskovalne 

projekte. Poleg tega so spodbujani k udeležbi na strokovnih dogodkih, delavnicah in seminarjih, 

gostovanjih. Nekaj pedagogov se je udeležilo izobraževanj/delavnic/usposabljanj, ki ji je v 

študijskem letu 2017/18 organizirala Univerza v Ljubljani. Skrbniki so mnenja, da so sodelavci, ki 

kot izvajalci predmetov ali kot mentorji sodelujejo na posameznem študijskem področju, vsi 
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ustrezno usposobljeni ter se dodatno izobražujejo tudi v tujini. Prav tako nekateri skrbniki 

ocenjujejo, da je na posameznih katedrah, ki so skrbnice posameznih študijskih področij na 3. 

stopnji, še nekaj možnosti glede spodbujanja mobilnosti pedagoškega osebja. 

 

4.4  Ocena doseganja temeljnih ciljev študijskega programa in kompetenc 

doktorantov  

V splošnem so skrbniki zadovoljni z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa in 
doseženih kompetenc doktorantov. Kar nekaj skrbnikov študijskih področij meni, da je doseganje 
ciljev programa ter kompetenc doktorantov odvisno v prvi vrsti od mentorjev in skrbnikov študijskih 
področij na interdisciplinarnem študijskem programu. Glede doseganja kompetenc doktorantov 
je večina skrbnikov študijskih področij dobila povratne informacije v pogovorih s študenti. Nekaj 
skrbnikov je te informacije prejelo tudi od delodajalcev, saj so doktoranti zaposleni, zaposlovalci 
pa izražajo zadovoljstvo z njihovim znanjem, kompetencami in veščinami.  
 
 

4.5 Vključevanje različnih deležnikov v pripravo samoevalvacijskih poročil, 

posodabljanje dela študijskega programa, ki se izvaja na Fakulteti za 

družbene vede 

V pripravo samoevalvacijskih poročil za študijsko leto 2017/2018 so skrbniki študijskih področij 
večinoma vključili mentorje, izvajalce predmetov po posameznih področjih, ostale člane kateder, 
zunanje sodelavce ter delodajalce in študente. Nekaj skrbnikov je opravilo neformalne pogovore 
s študenti posameznega področja, nekateri pa so organizirali formalna »evalvacijska« srečanja s 
študenti. V manjši meri so skrbniki v pripravo samoevalvacijskega poročila vključili doktorande iz 
Alumni kluba ter ostale strokovne sodelavce s fakultete. Skrbniki so se z različnimi deležniki 
pogovarjali glede ustreznosti vsebine programa/področja, o ustreznosti pridobljenih kompetenc 
doktorandov ter tudi o organizacijskem vidiku doktorskega študija, ki poteka na fakulteti. 

 

4.6 Pregled realizacije ukrepov iz prejšnjega samoevalvacijskega obdobja 

na ravni študijskih področij interdisciplinarnega študijskega programa 3. 

stopnje na FDV 

Skrbniki študijskih področij interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa so poleg 
skupnih realiziranih ukrepov iz prejšnjega samoevalvacijskega obdobja na ravni fakultete, v 
samoevalvacijskih poročil poročali tudi o ostalih realiziranih ukrepih na posameznem študijskem 
področju, ki so razvidni iz priložene tabele. Podatki so dostopni tudi na intranetu TUKAJ. 

Realizacija 

ukrepov_3. stopnja po področjih FDV.xlsx
 

 

http://intranet.fdv.uni-lj.si/pages/pedagogi/Samoevalvacija%20tudijskih%20programov/Forms/pogled%20z%20imenom.aspx?RootFolder=%2Fpages%2Fpedagogi%2FSamoevalvacija%20tudijskih%20programov%2Fza%202017%2D18%2FSkupna%20seja%20%2D%207%2E%201%2E%202019%2FK1b%29%20Realizacija%20ukrepov%2C%20prednosti%20in%20pomanjkljivosti&FolderCTID=0x012000966AA7E4B5A6984C9113ACC051574B59&View=%7b46AB6C99-6688-413E-9196-E76227FF84C1%7d
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4.7 Dobre prakse, prednosti in priložnosti za izboljšave, ki izhajajo iz 

samoevalvacije študijskih področij interdisciplinarnega študijskega 

programa 3. stopnje na FDV 

Glede na oddana samoevalvacijska poročila se skrbniki vseh študijskih programov strinjajo z 
dobro prakso na ravni fakultete, in sicer  z integriranjem doktorskega študija v celoten pedagoški 
proces. Premik je bil na ravni fakultete narejen na podlagi načrtovanja izvedbe doktorskega 
študija skupaj z načrtovanjem 1. in 2. stopnje. 
O ostalih premikih skrbniki študijskih področij posebej ne poročajo oz. jih posebej ne 
izpostavljajo. 

 
 

4.8 Pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave ter predlogi ukrepov, ki izhajajo 

iz samoevalvacije študijskih področij interdisciplinarnega študijskega 

programa 3. stopnje  

 

Poleg ključnih pomanjkljivosti interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa ter 
predlaganih ukrepov za izboljšave na ravni fakultete so posamezni skrbniki študijskih področij 
izpostavili še dodatne pomanjkljivosti in predloge ukrepov za izboljšanje študija, ki so razvidne iz 
priložene preglednice. Podatki so dostopni tudi na intranetu TUKAJ. 
 
 

 

Pomanjkljivosti in 

predlogi ukrepov_3.st.xlsx
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.fdv.uni-lj.si/pages/pedagogi/Samoevalvacija%20tudijskih%20programov/Forms/pogled%20z%20imenom.aspx?RootFolder=%2Fpages%2Fpedagogi%2FSamoevalvacija%20tudijskih%20programov%2Fza%202017%2D18%2FSkupna%20seja%20%2D%207%2E%201%2E%202019%2FK1b%29%20Realizacija%20ukrepov%2C%20prednosti%20in%20pomanjkljivosti&FolderCTID=0x012000966AA7E4B5A6984C9113ACC051574B59&View=%7b46AB6C99-6688-413E-9196-E76227FF84C1%7d
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5 DOBRE PRAKSE VSEH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV/PODROČIJ, ki izhajajo iz samoevalvacije 
študijskih programov za študijsko leto 2017/18 

 
Prvostopenjski študijski programi Ključni premiki, prednosti in dobre 

prakse 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Analitska sociologija 
Večje zadovoljstvo študentov s poznavanjem 
zunanjih institucij ( v 2016/17 povpr. ocena 
2,2; v 2017/18 – 3,00)  

V okviru 7 dodiplomskih predmetov smo 
povabili k sodelovanju različne zunanje 
strokovnjake, preko katerih so študenti 
programa različne zunanje institucije. 

Družboslovna informatika UN Delavnica za stik med študenti in 
potencialnimi mentorji Hitrejši začetek procesa zaključevanja študija 

Družboslovna informatika UN in VSP Postavitev spletne strani za predmet Praksa 
Omogoča grajenje baze zainteresiranih 
ponudnikov prakse, stik s potencialnimi 
delodajalci.  

Družboslovna informatika VSP 
 

Sofinanciranje programa za dopolnitev znanj 
Na podlagi prošnje KDIM in študentov 
odobreno sofinanciranje, ki predstavlja 
dodatno spodbudo k zaključevanju študija. 

Višja stopnja neformalnih razgovorov s 
študenti, sodelovanje z društvom DID, večje 
število gostov iz podjetij 

Bistveno izboljšanje zadovoljstva  študentov s 
študijem (v š. l. 2016/17 – 3,6; v š. l. 2017/18 
– 4,1). 

Evropske študije – družboslovni vidiki in 
Mednarodni odnosi 

Koordinacija praznovanja aktivnosti Teden 
Evrope 

Podajanje znanja s področja discipline 
mednarodni odnosi širši javnosti študentov na 
FDV . Krepitev zanimanja za študijsko in 
raziskovalno področje Evropske študije. 
Povečanje družbenega ugleda FDV in 
Katedre za mednarodne odnose, ki je 
skrbnica področja Evropske študije. 

Ustanovitev področne skupine za evropske 
študije 

Krepitev fakultetnega sodelovanja in 
komunikacije na področju evropskih študij 
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Komunikologija - medijske in komunikacijske 
študije 
 

 Gostujoča predavanja iz prakse in tuji 
predavatelji.  Dodatna dimenzija študijskemu procesu. 

 Obiski institucij in strokovne ekskurzije. 

 Pri večih predmetih uvajamo tudi druge 
oblike dela, predvsem obiske medijskih 
institucij in vsaj eno večjo strokovno 
ekskurzijo v tujino letno. 

 Spodbujanje študentov k hitremu 
zaključevanju študija z diplomskim 
seminarjem. 

 Z rednimi srečanji v okviru predmeta 
Diplomski seminar smo dosegli, da na prvi 
stopnji velika večina študentov študij z 
diplomo zaključi najkasneje v dodatnem letu, 
več kot polovica pa že v četrtem letniku. 
Čeprav je v tem letu število diplomantov 
nekoliko padlo, ocenjujemo, da gre za 
začasen trend. 

Komunikologija - tržno komuniciranje in 
odnosi z javnostmi 
 

 

Pogovori o vsebinah posameznih predmetov 
in njihovo usklajevanje; kontinuirano 
dodajanje aktualnih vsebin in »pomlajevanje« 
predmetov. 

Bistveno prenovljene in aktualizirane so bile 
izvedbe predmetov, ki jih je prevzela nova 
kolegica. Pri tem smo pozornost posvetili tudi 
večjim uskladitvam vsebin posameznih 
predmetov. 

Sistematično izvajanje pogovorov z deležniki 
(študenti, praktiki, zaposlovalci). 

Seznaniti se s perečimi vprašanji, dobiti 
vpogled v razmišljanje deležnikov programu. 
Načrtovati manjše spremembe v programu 
2018/19 in pogovore z izvajalci z namenom 
dodatnih izboljšav. 

Še intenzivnejše vključevanje raziskovalnih 
vsebin v predmete na programu TKOJ. 

 Seznaniti študente z aktualnimi izsledki 
lastnih raziskovanj, kar pomembno krepi 
ugled profesorjev, njihovo zaznano 
kompetentnost in ugled fakultete kot nosilke 
primarnega raziskovanja in generiranja 
lastnega znanja. 

Vključevanje dodatnih veščinskih vsebin, ki 
vplivajo na splošne kompetence študentov kot 
odgovor na »zahteve« iz prakse. 

Poleg utečenega projektnega dela, ki smo ga 
nadaljevali v š.l. 2017/18, smo pozornost 
posvetili npr. problematiki kreativnega 
pisanja, pripravi brifa, pripravi predstavitve za 
naročnika. 
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Kulturologija 
 
 

 

 Družbena prepoznavnost kulturologije preko 
javne prepoznavnosti članov katedre 

Višja stopnja vpisa in posledično večje število 
kulturološko usposobljenih diplomantov  

 Praktično sodelovanje profesorjev in 
študentov v okviru Kult.co 

 Višja stopnja kakovostne izvedbe študija, ki 
združuje tako teorijo kot prakso 

 S strani študentov najbolje ocenjeni študijski 
program na fakulteti 

 Vzajemen vpliv kakovosti na študentske 
ocene in obratno, rezultata anket na kakovost 
izvedbe 

Mednarodni odnosi 

Odlična internacionalizacija programa doma 
in mednarodna mobilnost študentov programa 
in učiteljev katedre 

Visoka stopnja internacionalizacije je temeljni 
pogoj in način izvajanja akreditiranih učnih 
ciljev in zagotavljanja kompetenc ter veščin 
diplomantov programa. 

Vključitev temeljnega učbenika Globalizacija 
svetovne politike v e-obliki v fakultetni 
študijski portal Zebra 

Ker so Mednarodni odnosi internacionaliziran 
študij, primarno temelji na rabi tuje literature 
kot študijskega gradiva. Za lažjo seznanitev s 
predmetom proučevanja predvsem v primeru 
predmeta Mednarodni odnosi, ki je oddelčni 
(politologija) obvezni predmet, in za 
kakovostnejšo izvedbo fakultetnega izbirnega 
predmeta Svetovna politika, smo se odločili 
za nakup avtorskih pravic prevedenega 
učbenika Oxford University Press 
Globalization of Word Politics. Učbenik v dveh 
knjigah je dostopen študentom fakultete kadar 
koli v Zebri kot študijsko gradivo. 

 
 
Novinarstvo 
 
 

Študenti programa ostajajo zelo zadovoljni s 
predavatelji (povpr. ocena v š. l. 2016/17 in v 
š. l. 2017/18 – 3,9). 

Kakovost izvedbe predmetov je osrednjega 
pomena pri doseganju ciljev študijskega 
programa, zato je naš cilj ohranjati visoko 
stopnjo zadovoljstva s predavatelji, ki izvajajo 
programske predmete, tudi v prihodnje. 
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Novinarstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Večje zadovoljstvo študentov z delovanjem 
tutorskega sistema na Novinarstvu v 
primerjavi s preteklim letom (glede na 
študentske ankete). 

Tutorski sistem je pomemben sistemski 
gradnik nudenja podpore in spodbujanja 
študentov pri študiju, zato kakovost njegove 
izvedbe vpliva na kakovost študija in 
zadovoljstvo s študijem. 

Velika udeležba študentov na delavnicah 
kariernega centra UL. 

Delavnice kariernega centra UL nudijo 
študentom enega izmed kanalov za stik s 
kariernimi priložnostmi in s tem dodatno 
možnost za prepoznavanje možnosti za 
zaposlitev. 

Zelo veliko zadovoljstvo študentov z 
opravljanjem študijske prakse v okviru 
Novinarske prakse I in Novinarske prakse II. 

Novinarska praksa je osrednji mehanizem za 
krepitev zaposlitvenih možnosti diplomantk in 
diplomantov novinarstva, osrednjega pomena 
pa je tudi pri doseganju pričakovanih 
kompetenc študentov. 

Politologija - obramboslovje 
 

 Mobilnost učiteljev 
 Glede na pretekla leta se povečuje število 
vsaj enomesečnih študijsko-delovnih bivanj v 
tujini. 

 Študenti na izmenjavi 

 Odprtost za sprejemanje študentov na 
izmenjavi na predmete na programu, skrb za 
povezovanje tujih in domačih študentov 
(primer dela v dvojkah). 

 Večje zadovoljstvo študentov z vsebino 
programa POL – OBR 

Skrb učiteljev in katedre za vsaj ohranjanje 
kakovosti pedagoškega dela. 
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Politologija - študije demokracije in 
upravljanja 
 

 Povečana prehodnost med letniki študija 

 To je eden izmed najpogosteje uporabljenih 
indikatorjev kakovosti in dejansko govori vsaj 
v določenem delu o kakovosti študija na strani 
študentov in izvajalcev pedagoškega procesa. 

Izboljšanje ocene o pridobljenih kompetencah  

Ocena študentov o pridobljenih kompetencah 
je pomembna tako za oceno kakovosti 
pedagoškega procesa, kakovosti študija 
študentov, kot tudi pomembna informacija za 
bodoče delodajalce. 

Sociologija - upravljanje organizacij, človeških 
virov in znanja 

 Izboljšanje predmeta Praktikum, povezovanje 
študentov s podjetji in pridobivanje praktičnih 
izkušenj 

 Povišanje zadovoljstva v okviru predmeta 
Praktikum in visoka ocena pridobljenih 
kompetenc kaže na pomembno izboljšanje 
izvedbe predmeta in dobro prakso. 

 
Drugostopenjski študijski programi Ključni premiki, prednosti in dobre 

prakse 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

CoDe 
 

Mobilnost osebja in študentov. 

Predavatelji in študentje so v okviru programa 
izrazito mobilni, saj študijski proces prehaja 
med konzorcijskimi partnerji, kar prispeva k 
širini pridobljena znanja in akademskih 
izkušenj.  

Vzpostavljen akademski  tutorski sistem. 

Na vsaki članica mednarodnega konzorcija, ki 
izvaja skupni magistrski program CoDe, je 
imenovan tutor, ki nudi posameznim 
študentom študijsko pomoč, spremlja študente 
pri njihovem študijskem procesu ter pomaga 
pri sami organizaciji študijskega procesa. 
Tako IAC kot tudi opravljena zunanja 
evalvacija programa v letu 2015 sta ugotovila, 
da postavljen tutorski sistem programa CoDe 
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bistveno prispeva k dvigu kakovosti samega 
programa. 

Družboslovna informatika 
 

Delo v skupinah. 

Pridobitev kompetenc, ki so vezane na razvoj 
komunikacijskih sposobnosti in spretnosti pri 
načrtovanju projektov ter pridobitvi kompetenc 
kot so kooperativnost in sposobnost dela v 
skupini pri načrtovanju, vodenju in izvajanju 
projektov. 

Horizontalna medpredmetna vpeljava 
poučevanja znanj s področja vizualizacije 
podatkov. 

Pridobitev znanj, ki krepijo kompetenco 
objavljanja rezultatov in pretvorbo rezultatov v 
odločitve. 

Uvedba novih načinov opravljanja predmetov. Prilagoditev internacionalizaciji študijskega 
programa. 

 
 
 
EMA 
 
 
 
 
 
EMA 

 Ekskurzija na Kosovo. 
 Medkulturna izkušnja bivanja pri družini na 
Kosovu, spoznavanje praktičnih vidikov 
pokonfliktne družbe v tranziciji. 

 Sodelovanje 41 univerz, različnih profesorjev 
in prehod na drugo univerzo v drugem 
semestru. 

 Spoznavanje številnih profesorjev in dveh 
akademskih okolij: beneškega in še enega na 
univerzi drugega semestra. Krepitev mehkih 
kompetenc, poleg pridobivanja 
specializiranega znanja v drugem semestru (z 
dvema predmetoma in s pisanjem magistrske 
naloge). 

Evropske študije 
 

 Jean monet Modul.  Obogatitev vsebin. 
 Praktični izdelki (policiy brief-i, analitske 
podlage, načrte, profili). 

 Boljša kakovost izdelkov, vključevanje 
študentov z izdelki. 

Sodelovanje  in organizacija dogodkov z 
institucijami EU. 

 Krepitev mreže, nove veščine, dodatne 
vsebine. 

Komunikologija 
 

 Integracija tujih gostujočih profesorjev. 
To je študentom ponudilo nove poglede, 
prijeme, načine ocenjevanja in predvsem 
odprlo njihov akademski horizont. 

 Velika izbirnost predmetov. 

To je prednost programa, saj študentom 
omogoča, da si lahko sestavijo program glede 
na lastne želje, interese, ambicije delovanja v 
medijsko-komunikacijskem polju.  
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Sodelovanje s prakso pri predmetu Medijska 
kultura: produkcijski vidiki. 

To bogati program 2. stopnje, saj ponudi 
praktični vpogled v medijsko polje, ki ga pri 
drugih predmetih gradimo prek teorije in 
kritične refleksije.  

Kulturologija - kulturne 
 in religijske študije Diverzifikacija načinov ocenjevanja. 

Študentje pridobivajo ocene na različne 
načine, tako da pri svojem delu tudi razvijajo 
različne spretnosti oziroma se z učnim 
materialom spoprijemajo iz različnih zornih 
kotov, zaradi česar je učni proces bolj 
poglobljen. Na ta način je povečano tudi 
zadovoljstvo s študijem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mednarodni odnosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mednarodni odnosi 

 Vključevanje tujih gostujočih profesorjev (tudi 
nekaj novih). 

Izpostavljenost drugim učiteljem, ki jih domači 
študenti še ne poznajo, njihovim raziskovalnim 
rezultatom in praktičnim izkušnjam. Vse to 
krepi kakovostno izvedbo, ki je mednarodno 
primerljiva in na ravni študija mednarodnih 
odnosov na uglednih tujih univerzah. To je 
pomembno za program, za katedro in za 
internacionalizacijo FDV. 

Izvedba strokovne ekskurzije s konkretno 
navezavo na dva predmeta (ne le en predmet) 
– Mednarodno upravljanje konfliktov in v 
študijskem letu 2017/18 še Vladanje v 
mednarodnih odnosih.  

Možnost uvida v prakso mednarodnih 
odnosov na vsaj dveh področjih ter njeno 
analizo. 
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Vertikalno in horizontalno povezani predmeti. 
Vpliv na razumevanje s strani študentov, kako 
je program sestavljen in kako vsi njegovi deli 
predstavljajo celoto. 

Novinarske študije 
 

Institucionalno članstvo v združenju EJTA. 

Krepitev procesa internacionalizacije ter 
razvoja študija v skladu z mednarodnimi 
smernicami in kriteriji kakovosti na področju 
izobraževanja novinarjev. 

Tehnološki in prostorski razvoj multimedijske 
predavalnice. 

Nadaljnji dvig kakovosti izvedbe predmetov, 
usmerjenih v razvoj veščinskih in praktičnih 
znanj na področju novinarstva in medijev. 

Znanstvene objave v vodilnih mednarodnih 
revijah na področju raziskovanja novinarstva. 

Razvoj študija, učnih načrtov in izidov v skladu 
z zadnjimi znanstvenimi dognanji na področju 
novinarskih študij. 

Obramboslovje Zahvala Centra vojaških šol Slovenske vojske. 

Za izvedbo izrednega študija magistrskega 
programa Obramboslovje za nekaj slušateljev 
iz Slovenske vojske je fakulteta prejela 
zahvalo, kar gotovo vpliva na motiviranost 
pedagogov za nadaljnje kakovostno delo. 

Politologija - analiza politik in javna uprava 

Koncentrirano delo pri posameznih predmetih. 

Uvedba koncentriranega dela pri posameznih 
predmetih se je izkazala kot pozitivna, zato s 
tem nadaljujemo tudi v prihodnje. 
Pričakujemo, da bo tak pristop v prihodnje 
pozitivno prispeval tudi pri doseganju ukrepa 
priprave in zagovora magistrskega dela v 
predvidenem času. 

Povečana internacionalizacija. 
Izvedba vseh predmetov v angleškem jeziku 
je rezultirala v večjem vpisu izmenjevalnih 
študentov na predmete študijskega programa.  

Politologija - politična 
teorija Individualni kurikulum. Upoštevanje  individualnih preferenc in osnov 

vpisanih študentov/-k. 
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Politologija - politična 
teorija 
 

Mednarodna vpetost programa. 
Sodelovanje tujih znanstvenikov pri izvedbi 
programa, odprtost programa za tuje 
študente/-ke. 

Vpliv študentov/-k na izvedbo programa.  Prehod od transmisivnega k 
transformativnemu delu. 

 
Sociologija 
 

Večji poudarek na raziskovalni dejavnosti v 
okviru predmeta. 

Študenti dobro ocenjujejo možnosti za 
raziskovalno delo, saj imajo s tem možnost 
pridobivanja konkretnih 
raziskovalnih/metodoloških izkušenj. 

Vključitev strokovnjakov iz prakse. Študenti so s sodelovanjem zunanjih 
sodelavcev bolj zadovoljni. 

Sociologija - upravljanje 
organizacij, človeških 
virov in znanja. 
 

Izboljšanje časovne razporeditve in izvedbe 
predmetov. 

Večja skladnost s potrebami študentov in 
ustreznejša zagotovitev časa za pripravo 
sprotnih obveznosti. 

Krepitev prepoznavnosti in promocija 
programa. Rast vpisa na program. 

Okrepitev organiziranih oblik dela v okviru 
predmeta Magistrsko delo. Rast števila magistrantov. 

Spremljanje števila mentorirancev oz. kvot. Ustrezna in enakomerna razporeditev 
mentorskih vlog.  

 
Strateško tržno komuniciranje 
 

 Aktualni primeri iz prakse. 

Tesno sodelovanje in navezanost na prakso 
tržnega komuniciranja zagotavlja, da študentje 
vidijo uporabnost izvedenost teoretično-
empiričnega aparata in osmislijo svoj študij, ki 
tako postaja bolj atraktiven. 

Časovna prilagodljivost programa (predavanja 
večinoma v popoldanskih terminih). 

Omogočanje udeležbe na predavanjih in 
drugih obveznostih tudi tistim, ki se jih v 
dopoldanskih urah zaradi službenih 
obveznosti niso udeležili. 
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6 UKREPI, KLJUČNI PREMIKI, PREDNOSTI in POMANJKLJIVOSTI 
ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 1.,2. in 3. stopnje na RAVNI 
FAKULTETE 

 

Ukrepi iz predhodne samoevalvacije   Obrazložitev realizacije 
Predstojniki kateder organizirajo srečanja 
med študenti in potencialnimi mentorji 
magistrskih del.(2. stopnja) 
 

Realizirano. Skrbniki študijskih programov 
so sledili fakultetnim smernicam ter dodatno 
na programih organizirali srečanja med 
študenti. Na nekaterih programih imajo 
izdelan interni protokol glede motivacijskih 
pogovorov s študenti, jih vabijo na posebej 
organizirane motivacijske seminarje glede 
pisanja magistrskega dela in zaključevanja  
magistrskega študija. 

Usklajevanje in razprava o učnih načrtih ter 
izvedbenih načrtih predmetov programa na 
sejah kateder. 
(Doslednejše upoštevanje 6. člena 
Pravilnika o študiju na programih 1. in 2. 
stopnje.). 

Realizirano. Katedre so v študijskem letu 
2017/18 na sejah usklajevale, razpravljale o 
učnih načrtih ter izvedbenih načrtih 
predmetov, kar so skrbniki študijskih 
programov zapisali tudi v samoevalvacijskih 
poročilih. 
 
 

Identificirati razloge, zakaj na izpostavljenih 
programih študentje v majhnem številu 
odhajajo na izmenjavo, ter jih vzpodbuditi z 
obveščanjem o možnostih izmenjave.(1. in 
2. stopnja) 

1. stopnja: delno realiziran. Ena katedra je 
sprejela sklep o zavezi k povečanju pogodb z 
institucijami, ena pa je postala polnopravna 
članica združenja, ki omogoča poglabljanje 
procesa internacionalizacije na srednji in 
dolgi rok.  
2. stopnja: realizirano. Identificiran vzrok za 
nizko mobilnost magistrskih študentov je 
predvsem osebna motivacija študentov ter 
enoletni magistrski študij. 

Podaljšati trajanje študijskega programa. 
(3. stopnja) 

Na UL potrjen predlog spremembe s 3- na 4-
letni študij. Vpis v 4-letni program se prične z 
2019/20. Realizirano. 

Povečati povezanost doktorskih študentov. 
(3. stopnja) 

Sodelovanje doktorskih študentov pri 
predstavitvah doktorskih dispozicij in 
disertacij. Vabilo študentom k sodelovanju na 
Mednarodni poletni šoli politične ekologije na 
FDV. Sodelovanje doktorskih študentov 
preko povezovanja v okviru Doktorskega 
seminarja I (področni seminar), ki ga izvaja 
več skrbnikov skupaj. Realizirano. 
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Ključni premiki, prednosti in dobre 
prakse  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Večje število gostujočih predavanj iz prakse, 
obiski zunanjih institucij in vključitev tujih 
predavateljev. (1.stopnja) 

Študenti so se seznanili s konkretnim 
delom, nalogami, pričakovanji delodajalca, 
zahtevanimi kompetencami in znanji in 
njihovo implementacijo v delovno okolje, iz 
katerega prihajajo gosti.   

Spodbujanje študentov k hitrejšemu 
zaključku študija na 1. stopnji. (1.stopnja) 

Zaradi rednih srečanj med študenti in 
mentorji ter v okviru predmeta Diplomski 
seminar večina študentov študij zaključi 
najkasneje v dodatnem letu.   

Integracija tujih gostujočih profesorjev in 
znanstvenikov v pedagoški proces. (2. 
stopnja) 

Integracija tujih gostujočih profesorjev 
omogoča kakovostnejšo izvedbo programov 
(prinaša nove poglede, drugačne pedagoške 
prijeme, seznanja študente s tujimi 
raziskovalnimi rezultati in praktičnimi 
izkušnjami   in  tako omogoča mednarodno 
primerljivo raven študija).  

Urnik oz. časovna razporeditev predavanj in 

seminarjev. (2. stopnja)   
Koncentrirana izvedba predavanj 
posameznih predmetov v popoldanskem 
času ali na manjše število dni v tednu se 
prilagaja zaposlenim študentom in jim 
omogoča čas za pripravo sprotnih 
obveznosti. 

Načrtovanje izvedbe doktorskega študija. 
(3. stopnja) 

Načrtovanje izvedbe doktorskega študija 
(rokovniki za vpis in ostale aktivnosti, 
predmetnik, učni načrti) poteka skupaj z 
načrtovanjem izvedbe na 1. in 2. stopnji in 
tako se doktorski študij bolj integrira v celoten 
pedagoški proces na fakulteti. 
 

 
 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti 
za izboljšave in izzivi (pereče teme) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Majhna udeležba študentov na delavnicah 
Kariernega centra UL (1.stopnja) 

Delavnice Kariernega centra vpeljati v 
izvedbo pedagoškega procesa posameznih 
predmetov 1. stopnje. 

Nizek delež študentov odhaja na 
mednarodno izmenjavo mednarodno 
izmenjavo (1.stopnja) 

Dodatno informirati študente o možnostih in 
predvsem o koristih izmenjave ter o 
opravljanju študijskih obveznosti v tujini z 
večjo podporo mednarodne pisarne. 

Nizka veljavnost ocenjevanja kompetenc s 
strani študentov. Iz bolj poglobljenih 
pogovorov je namreč vidno, da znajo 
kompetence osmisliti šele ob dodatnem 
razmisleku, medtem ko se jim sprva 
dozdeva, da so se naučili premalo. Prav tako 
je zaznati, da pridobljene kompetence 
delodajalci ocenjujejo pozitivno; sklepamo 
torej, da je ključna težava predvsem v 

Dodatno informirati študente o kompetencah 
v okviru posameznih predmetov, predstaviti   
zapisane kompetence v tedenskih učnih 
načrtih in jim razložiti njihov pomen. 
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razumevanju in osmišljanju koncepta. (1. 
stopnja) 

Zmanjševanje interesa za vpis v programe 2. 
stopnje. (2.stopnja) 

Poudarjeno informirati študente 4-letne prve 
stopnje o zaključevanju izvedbe 1-letnih 
magistrskih programov. Spodbuditi jih, da v 
okviru obstoječega sistema zaključijo celoten 
5-letni študij. Okrepiti promocijo magistrskih 
programov zunaj fakultete. 

Zmanjšan vpis tujcev na programe 2. 
stopnje. (2. stopnja) 

Promovirati študij in vpis na 2. stopnjo za 
tujce v okviru mednarodnih izmenjav na 1. 
stopnji. 

Nizka povezanost doktorskih študentov. (3. 
stopnja) 

Povezati izvajanje predmetov Doktorski 
seminar I (področni seminar) – srečanja 
organizirajo 2 ali več skrbnikov področij in 
povabijo študente več področij. 
Povezati študente preko skupnih 
organiziranih oblik dela. Zato Doktorski 
seminar II (seminar z mentorjem) lahko 
vključuje organizirane oblike dela za pripravo 
doktorske disertacije za 1 KT (pripravljeno 
za 2018/19). Povezovanje preko skupnih 
organiziranih oblik dela. (v realizaciji) 

Pred vpisom tuji študenti še nimajo 
dokumentacije, s katero si uredijo status in 
dovoljenje za bivanje. (3. stopnja) 

Razpisati dva vpisna roka, za tujce razpisni 
rok konec maja/začetek junija. S tem jim 
bomo omogočili več časa za ureditev vseh 
postopkov za bivanje v Sloveniji. Že 
realizirano, v 2019/20 bo rok za tujce že 
maja. 

Premajhna vloga doktorskih študentov v 
organih članic in programskega sveta. (3. 
stopnja) 

Vključiti predstavnika doktorskih študentov v 
Programski svet. Že realizirano. 

Pomanjkanje poletnih doktorskih šol (s 
priznavanjem obveznosti), delavnic, 
znanstvenih konferenc in strokovnih srečanj. 

1. Na FDV se že sedaj izvaja seminar na 
temo priprave dispozicije doktorske 
disertacije, seminar o načrtovanju in 
ravnanju s podatki ter seminar o pisanju 
znanstvenih člankov. To prakso bodo začele 
uporabljati tudi ostale izvajalke programa. Že 
realizirano na FDV. 

2. Izvedba doktorske delavnice, namenjene 
izpopolnjevanju in izmenjavi (metodoloških) 
znanj doktorskih študentov na področju 
družboslovnih ved in behaviorističnih študij. 
Že realizirano.  

3. Uvedba srečanj doktorskih študentov za 
izmenjavo izkušenj pri pisanju dispozicije, 
znanstvenega članka (peer review). Že 
realizirano. 

Nezadovoljstvo s konceptom in izvajanjem 
obeh temeljnih predmetov s strani nekaterih 
študentov in skrbnikov študijskih področij. 

Prodekanja za študijske zadeve skupaj s 
Komisijo za doktorski študij, opravi pogovore 
s skrbniki študijskih področij na fakulteti in 
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nosilci temeljnih predmetov glede možnosti 
sprememb izvedbe obeh temeljnih 
predmetov, kakor tudi sprememb glede 
vsebin predmetov. 

Zaradi majhnega števila doktorskih 
študentov po posameznih področjih je 
program nezadostno evalvirati z 
anketiranjem študentov, saj skrbniki in 
mentorji ne dobijo dovolj relevantnih 
povratnih informacij. 

Koordinatorici interdisciplinarnega 
doktorskega študijskega programa (FF in 
FDV) predlagata UL, da se za naslednje 
samoevalvacijsko obdobje (samoevalvacija 
za 2018/19) prilagodijo smernice za 
samoevalvacijo, ki temelji predvsem na 
povratnih informacijah, ki jih bodo skrbniki 
študijskih področij pridobili na podlagi 
pogovorov s študenti. 

 
 
 
 


