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1

Uvod

Anketni vprašalnik je bil poslan vsem diplomantom FUDŠ, ki so zaključili študij v obdobju med
1.1.2018 in 31.12.2019. Gre za skupno 89 diplomantov na vseh treh stopnjah študija, izmed
katerih je na vprašalnik odgovorilo 46 diplomantov (51,7%), in sicer:
 12 diplomantov programa Psihosocialna pomoč – VS;
 4 diplomanti programa Socialni menedžment – VS;
 9 diplomantov programa Uporabne družbene študije – UN;
 11 diplomantov magistrskega programa Medkulturni menedžment;
 6 diplomantov magistrskega programa Psihosocialna pomoč;
 4 diplomanti doktorskega programa Sociologija.

1.1 Sodelovanje s fakulteto
Več kot polovica diplomantov (28 diplomantov oz. 61%) na vseh treh stopnjah študija želi biti
obveščenih o aktivnostih Alumni kluba in ostalih aktivnostih, ki se dogajajo na fakulteti, 14
diplomantov (30%) pa so pripravljeni postati aktivni člani Alumni kluba. Izmed vseh
anketiranih diplomantov samo štrije (9%) ne želijo sodelovati v Alumni klubu.

Sodelovanje s fakulteto preko
Alumni kluba
9%

30%

Aktivni član
Obveščanje

61%

Ne želi sodelovati

30 diplomantov (65%) po diplomiranju ne nadaljuje študija, 35% pa jih študij nadaljuje - deset
(22%) jih je študij nadaljevalo na FUDŠ, šest (13%) pa na drugi fakulteti.
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1.2 Nadaljevanje študija

Nadaljevanje študija
Nadaljevanje študija na
FUDŠ

22%

Nadaljevanje študija na
drugi fakulteti

13%

65%

Ne

1.3 Zaposlitev
Kar 32 diplomantov (70%) na vseh treh stopnjah študija je zaposlenih, medtem ko jih 30%
nima zaposlitve – od tega je dvanajst (26%) takšnih, ki od zaključka študija še niso bili
zaposleni, 4% pa je takšnih, ki sicer nimajo zaposlitve, a so po zaključku študija že bili zaposleni.

1.4 Primerjava ocene kompetenc po programih

PSP VS

SM VS

Kompetence
Pomembnost sposobnosti na

UDŠ -

UDŠ brezposel
zaposleni
ni

Program
MM
PSP MAG - PSP MAG - SOC DR
brezposel
zaposleni
ni

SOC

Povprečje

DR

trenutnem delovnem mestu
ali za pridobitev zaposlitve
Stopnja pridobitve
sposobnosti na FUDŠ

3,0

3,7

3,5

4,2

3,6

3,9

4,2

4,4

4,8

3,9

3,5

3,7

4,3

4,0

3,9

3,3

2,8

4,7

4,9

3,9
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Primerjava kompetenc
SOC DR
SOC DR
PSP MAG - brezposelni
PSP MAG -zaposleni
MM
UDŠ - brezposelni
UDŠ - zaposleni
SM VS
PSP VS
0,0

1,0

Stopnja pridobitve sposobnosti na FUDŠ

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Pomembnost sposobnosti na trenutnem delovnem mestu

Iz tabele in grafa je razvidno, da diplomanti FUDŠ naštete kompetence ocenjujejo kot precej
pomembne (skupna povprečna ocena je 3,9) na trenutnem delovnem mestu ali pomembne za
pridobitev zaposlitve, hkrati pa ocenjujejo, da so v takšni meri (skupna povprečna ocena je
prav tako 3,9) kompetence pridobili na FUDŠ. Najvišje ocene potrebnih in pridobljenih
kompetenc so podali diplomanti doktorskega študija Sociologija, ocene, ki so nekoliko pod
skupnim povrečjem pa je mogoče zaslediti pri programu PSP VS. Največji razkorak med
potrebnimi in pridobljenimi kompetencami pa je mogoče zaslediti pri magistrskem programu
PSP, ki ima hkrati tudi najnižjo oceno pridobitve kompetenc na FUDŠ (2,8).
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2 Psihosocialna pomoč – visokošolski strokovni program
Na anketo je odgovorilo 12 diplomantov programa Psihosocialna pomoč – visokošolski
strokovni program.

2.1 Sodelovanje s fakulteto
Od 12 diplomantov, bi želeli trije (25%) sodelovati s fakulteto kot aktivni člani Alumni kluba,
devet (75%) pa jih želi, da jih fakulteta obvešča o aktivnostih Alumni kluba in ostalih
aktivnostih, ki se dogajajo na fakulteti. Nihče ni dogovoril, da ne želi sodelovati.

Sodelovanje s fakulteto
preko Alumni kluba
25%

Kot aktiven član
Obveščanje

75%

Od 12 diplomantov, študij na FUDŠ nadaljujeta 2 diplomanta (17%), en diplomant študij
nadaljuje na drugi fakulteti, medtem ko velika večina diplomantov (devet oz. 75%) ne
nadaljuje študija. Tovrsten rezultat nakazuje na precejšnjo spremembo v primerjavi s prejšnjo
raziskavo (2017), ki je pokazala, da je kar 45% diplomantov nadaljevalo študij na magistrskem
študijskem programu Psihosocialna pomoč, 36% na drugih fakultetah, zgolj 2 diplomanta pa
nista nadaljevala študija.

Nadaljevanje študija
17%
8%
75%

Študij nadaljujem na
FUDŠ
Študij nadaljujem na
drugi fakulteti
Ne nadaljujem študija
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2.2 Zaposlitev
Sedem (59%) diplomantov je zaposlenih, kar predstavlja upad v primerjavi s prejšnjo raziskavo,
ko je bilo zaposlenih 71% diplomantov. 4 diplomanti (33%) od zaključka študija še niso bili
zaposleni, medtem ko en diplomant ni zaposelen, vendar je po zaključku študija na FUDŠ že
bil zaposlen.

Zaposlitev

Da

33%
Ne (vendar po zaključku
študija že zaposlen)

59%

Ne (od zaključka študija še
nisem bil zaposlen)

8%

2.2.1 Delovna mesta in organizacije
Diplomanti so zaposleni na naslednji delovnih mestih in organizacijah:

Delovno mesto
Pomožni zavarovalni zastopnik
Center za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od
prepovedanih drog, kjer sem bila zaposlena že pred
vpisom na FUDŠ
Varuh ll
Spremljevalka gibalno oviranega otroka
Koordinator in izvajalec delavnic
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Organizacija
Grawe d.d.
Zdravstveni
Dellavallijeva 3

dom

Koper,

Varstveno delovni center Koper
enota Ilirska Bistrica
Vrtec
KIDS Creative j.d.o.o, Podružnica v
Sloveniji, Ljubljanska 80, 2310
Slovenska Bistrica

Strokovna sodelavka za prejemke in oprostitve I
CSD OSV
Vaditeljica pilatesa, pisateljica člankov o prehrani in Društvo Topla dlan, 4-ka
psihologiji,
koordinatorka
projekta
EkoVrt,
permakulturnica

2.2.2 Zahtevana stopnja izobrazbe
Dva diplomanta sta odgovorila, da njuni delovni mesti zahtevata delovno mesto, ki zahteva
peto stopnjo izobrazbe; dve delovni mesti zahtevata šesto ali sedmo stopnjo; eno pa zahteva
1. bolonjsko stopnjo (6/2). Dva odgovora pa sta bila nekoliko nepovezana s samim vprašanjem:
ena diplomatka je izpostavila, da je za delovno mesto potrebno zgolj veselje za delo z otroki in
potrdilo o nekaznovanju; drug diplomant pa je odgovorila, da potrebuje dodatna
usposabljanja, ki segajo na področja izven same študija.

Stopnja izobrazbe
5

40%

40%
20%

1. bolonjska stopnja
6. in 7. stopnja

2.2.3 Leto zaposlitve na sedanjem in prvem delovnem mestu
En diplomant se je na sedanjem delovnem mestu zaposlil leta 2002; en leta 2009; kar pet
diplomantov pa je zaposlitve na trenutnem delovnem mestu dobilo leta 2019.
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Leto zaposlitve na sedanjem
delovnem mestu
14%

2002

14%

2009

72%

2019

Iz naslednjega vprašanja o letu prve zaposlitve je razvidno, da gre pri dveh diplomantih, ki sta
zaposlitev dobila leta 2019 hkrati za prvo zaposlitev. Ostali pa so se prvič zaposlili v naslednjih
letih: 2002, 2006, 2009, 2012 in 2017 (vsak odgovor se pojavi enkrat).

2.3 Kompetence
Diplomanti so z ocenami od 1 (zelo nepomembno) do 5 (zelo pomembno) ocenjevali
pomembnost sposobnosti/kompetence na trenutnem delovnem mestu (za zaposlene) oz.
pomembnost sposobnosti za pridobitev zaposlitve (za brezposelne) ter z ocenami od 1 (zelo
malo) do 5 (zelo dobro pridobljena sposobnost) ocenjevali stopnjo pridobitve sposobnosti na
FUDŠ. Povprečne ocene podajamo v grafični obliki.
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poznavanje in razumevanje osnovnih…

0
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Pomembnost sposobnosti na trenutnem delovnem mestu

kritično branje strokovnih govoric (diskurzivna…

zmožnost prevzemanja etične in profesionalne…

zmožnost avtonomije v izvedbi posameznih…

zmožnost zavedanja in upoštevanja konteksta…

zmožnost učenja, strokovnega izpopolnjevanja…

sposobnost zbiranja in interpretiranja…

zmožnost razumevanja kritičnega vrednotenja…

sposobnost zavzemanja kritičnega odnosa do…

sposobnost raziskovanja in refleksije svoje…

uporaba kritične refleksije in redne supervizije…

poznavanje skupinske dinamike v primeru dela…

zmožnost avtonomno uporabljati vire za…

sposobnost argumentiranega ter spoštljivega…

sposobnost uporabe znanja in metod…

pristope ter tistih, ki so specifične za izbrani…

seznanjenost in razumevanje ter vrednotenje…

poznavanje in razumevanje splošnih…

poznavanje in razumevanje osnovnih…

sposobnost kritične refleksije teoretskih…

občutljivost za raznolikost in družbeno…

kritično branje strokovnih govoric (diskurzivna…

sposobnost dokumentiranja podatkov in…

sposobnost uporabe virov in ustrezno citiranje…

kooperativnost, delo v skupini (in v…

etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,

razvoj komunikacijskih sposobnosti in…

sposobnost uporabe znanja v praksi in…

seznanjenost z raziskovalnimi metodami,…
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Kompetence - PSP VS, zaposleni

5

4

3

2

1

Stopnja pridobitve sposobnosti na FUDŠ

Diplomanti PSP VS so ponujene kompetence ocenili kot pomembne (povprečna ocena 3) na
trenutnem delovnem mestu, medtem ko ocenjujejo, da so naštete kompetence na FUDŠ
pridobili v nekoliko večji meri (povprečna ocena 3,5).

Pri številnih kompetencah je tako mogoče zaznati kar precej odstopanj med potrebnimi in
pridobljenimi kompetencami. Na delovnem mestu bi diplomanti potrebovali predvsem
naslednje kompetence, za katere ocenjujejo, da jih niso prejeli v zadostni meri na FUDŠ:
sposobnost uporabe znanja v praksi in reševanja problemov; etična refleksija in zavezanost
profesionalni etiki; kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju); sposobnost
uporabe znanja in metod psihosocialnega svetovanja v konkretnih situacijah neposrednega
dela s klienti; zmožnost avtonomno uporabljati vire za učenje konkretnih vsebin.

Kompetence za katere diplomanti menijo, da jih na delovnem mestu ne potrebujejo v
tolikšnem obsegu kot so jih pridobili na FUDŠ pa so predvsem: kritično branje strokovnih
govoric (diskurzivna ali epistemološka analiza) in njihovih učinkov v okviru procesa pomoči; -

seznanjenost in razumevanje ter vrednotenje raziskovalnih metod, relevantnih za vse
pristope ter tistih, ki so specifične za izbrani pristop; sposobnost zavzemanja kritičnega odnosa
do svoje pristopa, presojanja njenih meja in primerjanja z drugimi alternativnimi pristopi.

Pet diplomantov ocenjuje, da jim kompetence s FUDŠ za delo, ki ga opravljajo ali bi ga radi
opravljali večinoma zadostujejo, sedem diplomantov pa meni, da bi potrebovali še druge
kompetence. Te predstavljamo v spodnji tabeli.

Dodatne kompetence
Več prakse
Za delo v stroki PSP: - več s
strani šole pridobljene in tudi
mentorirane prakse (več
raznih področij), na različnih
inštitucijah, organizacijah

S strani šole organizirano
nekakšno pripravništvo pri npr.
že
delujočih
uspešnih
psihoterapevtih;
možnosti
izmenjave oz. prakse tudi
mednarodno
Strokovni izpit po 69. členu ZUP
ZSV
Konstruktivno
reševanje Aktivno poslušanje - praksa
problemov - tehnike
Patologije vec
Znanje statistike

Medicine vec
Drugo

Večji ugled, moč
šole,
pomen
psihoterapevtskega
svetovanja,
dostopnega vsem
slojem ljudi

Svetovalno delo min 60ur prakse s
klinti
Več prakse

2.4 Sklepna ocena in potrebni ukrepi
V primerjavi s prejšnjo raziskavo (2017), ko se je ugotavljalo, da je študijski program PSP zaznan
kot prvi korak, ki spodbuja k nadaljnjemu študiju, to zagotovo ne drži več (ob upoštevanju, da
je na anketo odgovarjalo samo 12 diplomantov). Za nadaljevanje študija so se v analiziranem
obdobju odločili samo trije anketirani diplomanti, medtem ko 75% diplomantov ne nadaljuje
študija.
Sedem (59%) diplomantov je zaposlenih, kar predstavlja upad v primerjavi s prejšnjo raziskavo,
ko je bilo zaposlenih 71% diplomantov.
Večina anketiranih diplomantov je s študijem pridobila stopnjo izobrazbe, ki se potrebuje za
delovno mesto, ki ga zasedajo (samo eno delovno mesto zahteva višjo, sedmo stopnjo
izobrazbe). Pregled delovnih mest in organizacij pa potrjuje, da je spekter zaposlitvenih
možnosti zelo širok (zdravstveni dom, varstveno delovni center, vrtec, CSD itd.).
Diplomanti ustrezno dosegajo predvidene kompetence, ostaja pa še prostor za izboljšanje.
Glede potrebnih kompetenc se potrjuje potreba po večjem obsegu prakse, ki smo jo tudi
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zaznali in upoštevali (pri prvih generacijah je bil namreč na tem področju določen primanjkljaj
zaznan že tekom študija, a je bil vmes odpravljen).

Potrebni ukrep
Upoštevati izsledke pri prenovi študijskega
programa
Zagotoviti boljšo promocijo programa in
omogočanje večjega zaposlovanja tudi na
področjih izven vzgoje in izobraževanja

Zadolžen
Skupina za prenovo študijskega programa (v
postopku prenove)
Glavni tajnik (formalni vidiki) – stalna
naloga
Koordinatorka za stike z javnostmi – stalna
naloga
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3 Socialni menedžment – visokošolski strokovni program
Na anketo so odgovorili štirje diplomanti programa Socialni menedžment – VS.

3.1 Sodelovanje s fakulteto
Izmed štirih diplomantov, ki so odgovorili na anketo, želita dva (50%) sodelovanje s fakulteto
nadaljevati kot aktivna člana Alumni kluba. Eden želi, da se ga obvešča o aktivnostih Alumni
kluba, drug pa preko kluba ne želi sodelovati.

Sodelovanje s fakulteto
preko Alumni kluba
25%

Kot aktiven član
Obveščanje

50%

Ne želim

25%

Vsi štirje diplomanti nadaljujejo študij, in sicer dva na FUDŠ, dva pa na drugi fakulteti.

Nadaljevanja študija

50%

50%

Študij nadaljujem na
FUDŠ
Študij nadaljujem na
drugi fakulteti
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3.2 Zaposlitev
Dva diplomanta sta zaposlena, dva pa od zaključka študija še nista bila zaposlena.

Zaposlitev
Da

50%

50%

Ne, od zaključka
študija še nisem
bil zaposlen

3.2.1 Delovna mesta in organizacije
Delovno mesto

Organizacija

Koordinator
osebne asistence
Referent

Društvo za kulturo hendikepa YHD, Neubergerjeva 7,
Ljubljana
Upravna enota

3.2.2 Zahtevana stopnja izobrazbe
Prvo delovno mesto zahteva sedmo stopnjo izobrazbe, medtem ko drugo zahteva šesto
stopnjo izobrazbe.

3.2.3 Leto zaposlitve na sedanjem in prvem delovnem mestu
Zaposlena diplomanta sta na sedanjih delovnih mestih od leta 2019 in 2012, prve zaposlitve
pa sta dobila leta 2011 in 1998.
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3.3 Kompetence
Diplomanti so z ocenami od 1 (zelo nepomembno) do 5 (zelo pomembno) ocenjevali
pomembnost sposobnosti/kompetence na trenutnem delovnem mestu (za zaposlene) oz.
pomembnost sposobnosti za pridobitev zaposlitve (za brezposelne) ter z ocenami od 1 (zelo
malo) do 5 (zelo dobro pridobljena sposobnost) ocenjevali stopnjo pridobitve sposobnosti na
FUDŠ. Povprečne ocene podajamo v grafični obliki.

Kompetence - SM VS, zaposleni
6
5
4
3
2
1
0

Pomembnost sposobnosti na trenutnem delovnem mestu

Stopnja pridobitve sposobnosti na FUDŠ

Diplomanti SM VS so ponujene kompetence ocenili kot precej pomembne (povprečna ocena
3,71) na trenutnem delovnem mestu, izjemno podobna pa je tudi ocena stopnje pridobitve na
FUDŠ (3, 67), tako da ni večjih odstopanj med potrebnimi in prodibljenimi kompetencami.
medtem ko ocenjujejo, da so naštete kompetence na FUDŠ pridobili v nekoliko večji meri
(povprečna ocena).
Na delovnem mestu bi diplomanti potrebovali predvsem naslednje kompetence, za katere
ocenjujejo, da jih niso prejeli v popolnoma zadostni meri na FUDŠ: sposobnost oblikovanja
izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov; sposobnost timskega dela, tj.
pripravljenost na sodelovanje, kooperativnost; sposobnost divergentnega mišljenja,
kritičnega presojanja, ustvarjalnosti in premagovanja problemov; sposobnost upravljanja
15

človeških virov; sposobnost urejanja razmerij med delodajalci in delavci; sposobnost reševanja
zahtevnih problemov posameznikov, ki nastajajo v delovnem okolju pri delu in v procesu
zaposlovanja; sposobnost interdisciplinarnega povezovanja različnih strokovnjakov in
timskega dela z namenom ustreznega ovrednotenja posameznih vprašanj, ki nastanejo v
praksi, in skupnega iskanja ustreznih rešitev; sposobnost uporabe relevantnih domačih in
mednarodnih pravnih virov, uporabe elektronskih virov in kritične analize relevantne
literature; občutljivost za odnose med ljudmi pri delu, fleksibilnost in sposobnost za skupinsko
delo, samoiniciativnost, prevzemanje odgovornosti, sposobnost razmišljanja in lastnega
mnenja.
Kompetence za katere diplomanti menijo, da jih na delovnem mestu ne potrebujejo v
tolikšnem obsegu kot so jih pridobili na FUDŠ pa so predvsem: poznavanje in razumevanje
kulturnih in družbenih procesov in sposobnost njihove kompleksne analize; sposobnost
zagona strategij oziroma pretvorbe strategij v projekte; sposobnost globalnega mreženja na
področju socialnih dejavnosti; deloma pa tudi organizacijske in vodstvene spretnosti za
organiziranje aktivnega in samostojnega dela ter komuniciranje s strokovnjaki iz različnih
področij gospodarskega in družbenega življenja ter z različnimi interesnimi skupinami.
Trije diplomanti ocenjuje, da jim kompetence s FUDŠ za delo, ki ga opravljajo ali bi ga radi
opravljali večinoma zadostujejo, en diplomant pa meni, da bi potreboval še druge
kompetence, in sicer več prakse; večjo vključenost na področja, kjer bi se lahko zaposlil; več
predmetov glede na dejanski namen študija SM.

3.4 Sklepna ocena in potrebni ukrepi
V primerjavi s prejšnjo raziskavo, ko se je ugotavljalo, da študijski program v večini primerov
ne vodi v nadaljnji študij, to ne drži za pričujočo raziskavo, saj so se vsi štirje diplomanti
Socialnega menedžmenta odločili za nadaljevanje študija. Razlika je tudi v tem, da v prejšnji
raziskavi ni bilo brezposelnih, medtem, ko sta v tej raziskavi kar dva od štirih (torej 50%)
brezposelna.
En anketiran diplomant je s študijem pridobil stopnjo izobrazbe, ki jo potrebuje, drugi pa
potrebuje višjo, sedmo stopnjo.

Diplomanti le deloma dosegajo predvidene kompetence, zato je nujna temeljita prevetritev
tako vsebine programa, kot tudi njegovega izvajanja. Rešitve vidimo predvsem v prenovi
študijskega programa, ki je že stekla.

Potrebni ukrep
Nujno upoštevati izsledke pri prenovi
študijskega programa, še posebno na
področju kompetenc.

Zadolžen
Skupina za prenovo študijskega programa (v
postopku prenove)
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Dodatna skrb za kakovost pri izvajanju
študijskega programa

Pristojna prodekanja (stalna naloga)
Vodja oddelka (stalna naloga)
Izvajalci študijskega programa (stalna
naloga)

17

4 Uporabne družbene študije – univerzitetni program
Na anketo je odgovorilo devet diplomantov programa Uporabne družbene študije – UN.

4.1 Sodelovanje s fakulteto
Izmed devetih diplomantov, si štirje želijo nadaljevati sodelovanja s fakulteto kot aktivni člani
Alumni kluba, trije želijo, da se jih obvešča o aktivnostih Alumni kluba in ostalih aktivnostih, ki
se dogajajo na fakulteti, medtem ko dva ne želita sodelovati v okviru kluba.

Sodelovanje s fakulteto preko
Alumni kluba
22%

Kot aktiven član

45%

Obveščanje
Ne

33%

Izmed devetih diplomantov, jih sedem (77,8%) nadaljuje študij, dva pa študija ne nadaljujeta.
Od dilomantov, ki nadaljujejo študij, jih pet (56%) študij nadaljuje na FUDŠ, dva (22%) pa študij
nadaljujeta na drugi fakulteti. V primerjavi s prejšnjo raziskavo bistveno več diplomantov
(skoraj 38% več) nadaljuje študij. Od tega jih kar 27% več nadaljuje študij na FUDŠ. Posledično
je tudi bistveno manj diplomantov, ki ne nadaljujejo študija.

Nadaljevanje študija
Študij nadaljujem na
FUDŠ

22%

22%

56%

Študij nadaljujem na
drugi fakulteti
Ne nadaljujem študija
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4.2 Zaposlitev
Nekoliko več kot polovica diplomantov (5 oz. 56%) je zaposlenih, medtem ko preostali štirje
(44%) niso zaposleni odkar so zaključili študij. V primerjavi s prejšnjo raziskavo je zaposlenih
diplomantov bistveno manj (26% manj).

Zaposlitev
Da

44%

56%

Ne, odkar sem
zaključil študij še
nisem bil
zaposlen

4.2.1 Delovna mesta in organizacije

Delovno mesto

Organizacija

Višja pravosodna
policistka operativna vodja
Projektni Menedžer

Zavod za prestajanje kazni zapora Ig
Sinergo S5 d.o.o.

Tajnica VIZ VI

Osnovna šola Deskle, Srebrničeva ulica 10,
5210 Deskle

Častnik v Slovenski
vojski

MORS - Slovenska vojska

Ena diplomantka ni navedla delovnega mesta in organizacije, kjer je zaposlena.
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4.2.2 Zahtevana stopnja izobrazbe
Dve delovni mesti (40%) zahtevata šesto stopnjo izobrazbe, ostala delovna mesta pa zahtevajo
naslednje stopnje izobrazbe: eno peto stopnjo, eno 6/1 in eno sedmo stopnjo izobrazbe.

Stopnja izobrazbe

20%

20%

5
6
6//1

20%

7

40%

4.2.3 Leto zaposlitve na sedanjem in prvem delovnem mestu
Dva diplomanta sta zaposlitev na sedanjem delovnem mestu našla v letu 2019, preostali pa v
naslednjih letih: 2011, 2015 in 2018.

Leto zaposlitve na sedanjem
delovnem mestu
2011

20%

2015

40%
20%

2018

20%

2019

Iz naslednjega vprašanja je razvidno, da je za dva diplomanta to bila tudi prva zaposlitev (za
enega, ki je na delovnem mestu od leta 2018 in drugega, ki je na delovnem mestu od leta
2018). Preostali pa so prvo zaposlitev dobili v letih: 1995, 2010 in 2011.

20

4.3 Kompetence
Diplomanti so z ocenami od 1 (zelo nepomembno) do 5 (zelo pomembno) ocenjevali
pomembnost sposobnosti/kompetence na trenutnem delovnem mestu (za zaposlene) oz.
pomembnost sposobnosti za pridobitev zaposlitve (za brezposelne) ter z ocenami od 1 (zelo
malo) do 5 (zelo dobro pridobljena sposobnost) ocenjevali stopnjo pridobitve sposobnosti na
FUDŠ. Povprečne ocene podajamo v grafični obliki – v prvem grafu so predstavljeni odgovori
zaposlenih diplomantov, v drugem pa brezposelnih diplomantov.

Kompetence - UDŠ, zaposleni
6
5
4
3
2
1
0

Pomembnost sposobnosti na trenutnem delovnem mestu

Stopnja pridobitve sposobnosti na FUDŠ

Zaposleni diplomanti programa UDŠ so ponujene kompetence ocenili kot precej pomembne
(povprečna ocena 3,5) na trenutnem delovnem mestu, medtem ko ocenjujejo, da so naštete
kompetence na FUDŠ pridobili v precej visoki meri (povprečna ocena 4,3).
Kot je mogoče razbrati iz samega grafa prihaja do precejšnjih odstopanj med veliko večino
potrebnih in dejansko pridobljenih kompetenc, in sicer predvsem iz vidika, da diplomanti
menijo, da jih na delovnem mestu ne potrebujejo v tolikšnem obsegu kot so jih pridobili na
FUDŠ. Najbolj ekstremna odstopanja se pojavljajo pri naslednjih kompetencah: sposobnost
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vodenja, koordiniranja in načrtovanja poslovnega procesa v neprofitni organizaciji;
sposobnost za izdelavo projekta, ki lahko kandidira za mednarodna sredstva; razumevanje
ekonomskih vidikov za delovanje neprofitnega sektorja; sposobnost interdiciplinarnega
pristopa, ki se kaže kot razumevanje splošne strukture družbenih ved ter povezanosti med
njenimi posameznimi disciplinami in poddisciplinami; razumevanje in uporaba metod kritične
analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih družbenih in delovnih
problemov; razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na področju družbenih ved s
pomočjo reševanja teoretičnih ali empiričnih problemov itd.
V drugem grafu pa so predstavljeni odgovori diplomantov UDŠ, ki nimajo zaposlitve.

Kompetence - UDŠ, brezposelni
6
5
4
3
2
1
0

Pomembnost sposobnosti za pridobitev zaposlitve

Stopnja pridobitve sposobnosti na FUDŠ

Brezposelni diplomanti programa UDŠ so ponujene kompetence ocenili kot precej pomembne
(povprečna ocena 4,1) za pridobitev zaposlitve, in podobno ocenjujejo, da so naštete
kompetence na FUDŠ pridobili v veliki meri (povprečna ocena 4).
Za pridobitev zaposlitve diplomanti menijo, da bi potrebovali predvsem naslednje
kompetence, za katere ocenjujejo, da jih niso prejeli v zadostni meri na FUDŠ: razvoj kritične
in samokritične presoje; sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi; zmožnost za
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prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti, ki se ponujajo v delovnem in družbenem okolju (ki
se izkazujejo kot podjetniški duh in aktivno državljanstvo); sposobnost upravljanja človeških
virov; sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na področju
družbenih ved; organizacijske in vodstvene spretnosti za organiziranje aktivnega in
samostojnega dela; poznavanje in razumevanje razvojnih teženj, razlik in potreb posameznika;
sposobnost za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje ter samokontrolo izvajanja
načrtov.
Pet diplomantov ocenjuje, da jim kompetence s FUDŠ za delo, ki ga opravljajo ali bi ga radi
opravljali večinoma zadostujejo, štirje diplomanti pa menijo, da bi potrebovali še druge
kompetence. Te predstavljamo v spodnji tabeli.
Dodatne kompetence
Dodatno znanje vsaj enega
tujega jezika
Znanje
za
opravljanje
specifičnega poklica (preveč
interdisciplinarno)
Delo z bazami podatkov
Praktično delo
komuniciranje

v

Več praktičnih izkušenj
obliki Praktično delo v obliki Večji poudarek na
priprave
individualizmu,
razpisov/projektov
nediskriminaciji in etiki

4.4 Sklepna ocena in potrebni ukrepi
Izmed devetih diplomantov, jih sedem (77,8%) nadaljuje študij, dva pa študija ne nadaljujeta.
Od dilomantov, ki nadaljujejo študij, jih pet (56%) študij nadaljuje na FUDŠ, dva (22%) pa študij
nadaljujeta na drugi fakulteti. V primerjavi s prejšnjo raziskavo bistveno več diplomantov
(skoraj 38% več) nadaljuje študij.
Pregled delovnih mest in organizacij pa potrjuje, da je spekter zaposlitvenih možnosti zelo
širok, predvsem v javnem sektorju (zapor, osnovna šola, vojska itd.).
Večina anketiranih diplomantov je s študijem pridobila stopnjo izobrazbe, ki se potrebuje za
delovno mesto, ki ga zasedajo (samo eno delovno mesto zahteva višjo, sedmo stopnjo
izobrazbe).

Diplomanti ustrezno dosegajo predvidene kompetence, ostaja pa še prostor za izboljšanje.
Predvsem je potreben dodaten razmislek, ali bi veljalo obsežne teoretske in metodološke
vsebine nekoliko omejiti in povečati poudarek na bolj konkretnih praktičnih vsebinah, ki jih
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diplomanti omenjajo. Pri tem je sicer potrebna previdnost, saj predlogi ne gredo v jasno smer,
temveč so precej razpršeni – kot so tudi raznolika delovna mesta, na katerih se diplomanti
nahajajo. Prenova študijskega programa, ki je bila opravljena (v študijskem letu 2017/18 se
študijski program prvič izvaja po novem), se na teh diplomantih še ne more izražati, zato je
treba pred konkretnimi dodatnimi ukrepi najprej preveriti učinek prenovljenega programa.
Dodatni ukrepi zato v tej fazi niso potrebni.
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5 Medkulturni menedžment – magistrski program
Na anketni vprašalnik je odgovorilo 11 diplomantov magistrskega študija Medkulturni
menedžment.

5.1 Sodelovanje s fakulteto
Izmed 11 diplomantov želi kot aktiven član Alumni kluba sodelovati zgolj en diplomant,
medtem ko jih preostalih deset (91%) želi biti obveščenih o aktivnostih Alumni kluba in ostalih
aktivnostih, ki se dogajajo na fakulteti. Nihče od diplomantov ni izpostavil, da s fakulteto ne
želi sodelovati.

Sodelovanje s fakulteto preko
Alumni kluba
9%
Aktiven član
Obveščanje

91%

Tako kot v okviru prejšnje raziskave, tudi v analiziranem obdobju zgolj en diplomant nadaljuje
študij, medtem ko ostalih 91% diplomantov študija ne nadaljuje.

Nadaljevanje študija
9%
Študij nadaljujem na
FUDŠ
Ne nadaljujem študija

91%
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5.2 Zaposlitev
Vseh enajst anketiranih diplomantov je zaposlenih, kar je 15% več v primerjavi z lansko
raziskavo.

5.2.1 Delovna mesta in organizacije
Delovno mesto
Področni svetovalec I
Novinar specialist / voditelj
Finančnik
Samostojni strokovni delavec VII/II
Vzgojiteljica
Samostojni pidjetnik
Višji svetovalec 3
Poslovni sekretar VII/1
Svetovalka v prodaji
Vodja enote
Direktorica kabineta poslovodstva

Organizacije
Javna agencija, SPIRIT Slovenija
RTV Slovenija
MIZŠ - Urad RS za mladino
Podjetniski inkubator Kocevje
Vrtec Slovenske Konjice
S. P. EVELINA PEROZZI
Generalni sekretariat Vlade RS
Vrtec Ledina
dv
Posta slovenije d.o.o.
Pošta Slovenije d.o.o.

5.2.2 Zahtevana stopnja izobrazbe
Nekoliko več kot polovica diplomantov (55%) je na delovnih mestih, ki zahtevajo sedmo oz.
2.bolonjsko stopnjo izobrazbe. Trije diplomanti (27%) so na delovnih mestih, ki zahtevajo zgolj
peto stopnjo izobrazbe, dva pa sta na delovnih mestih, ki zahtevajo 1. bolonjsko stopnjo
izobrazbe.

Stopnja izobrazbe
5

27%
1. bolonjska stopnja

55%
18%

Sedma oz. 2. bolonjska
stopnja
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5.2.3 Leto zaposlitve na sedanjem in prvem delovnem mestu
Največ diplomantov (28%) je zaposlitev na sedanjem delovnem mestu dobilo leta 2019. Dva
diplomanta (18%) sta trenutno zaposlitev dobila leta 2015, vsi ostali pa so sedanjo zaposlitev
dobili v naslednjih letih: 2001, 2004, 2009, 2012, 2016 in 2020.

Leto zaposlitve na sedanjem
delovnem mestu
2001
2004

9% 9%

2009

9%
28%

2012

9%

2015

9%
9%

2016

18%

2019
2020

Iz naslednjega vprašanja je razvidno, da za nikogar od anketirancev trenutna zaposlitev ni
hkrati tudi prva. Spodnji graf prikazuje, da se je velika večina diplomantov zaposlila v
najrazličnejših letih, razen dveh, ki sta se prvič zaposlila v letu 1986.

Leto prve zaposlitve
1986

9%
9%

1993

9% 19%

1996

9%

2000

9%
9%
9% 9% 9%

2003
2004
2006
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poznavanje in razumevanje kulturnih in družbenih…
uporaba metodoloških orodij, tj. izvajanje,…
sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in…
strateška usmerjenost, tj. sposobnost anticipacije…
etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v…
razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti za…
sposobnost timskega dela, tj. pripravljenost na…
sposobnost zagona strategij oziroma pretvorbe…
sposobnost za izdelavo projekta, ki lahko kandidira…
sposobnost vodenja, koordiniranja in načrtovanja…
sposobnost uporabe relevantnih domačih in…
sposobnost razumevanja in razvijanja svobodne…
sposobnost razumevanja državljanske svobode,…
razvoj refleksije ob upoštevanju lokalne, nacionalne…
razvoj znanja, veščin in stališč za vseživljenjsko…
spodbujanje razvoja obveščenih in aktivnih…
razvoj potrebe po doseganju družbene pravičnosti…
razvoj sposobnosti interdisciplinarnega mišljenja in…
sposobnost učenja na osnovi relevantnih virov z…
spodbujanje vključevanja napredne tehnologije pri…
razumevanje kulturnih fenomenov in njihove…
uporaba in kombiniranje znanj za različnih…
razumevanje različnih teoretskih pristopov in…
fleksibilnost in prilagodljivost, tj. sposobnost…
sposobnost navezovanja stikov v večkulturnem …
sposobnost uporabe informacijskokomunikacijskih…
razumevanje različnih družbenih in kulturnih okolij,…
sposobnost anticipacije in reševanje problemov, ki…
sposobnost razumevanja in obvladovanja…
razumevanje odnosov med posamezniki in…
organizacijske in vodstvene spretnosti za…
sposobnost kulturne empatije, tj. razumevanja idej,…
prepoznavanje inovacij kot orodja za ustvarjanje…
organizacijske in vodstvene spretnosti v…
sposobnost za upravljanje s časom, za…

5.3 Kompetence

Diplomanti so z ocenami od 1 (zelo nepomembno) do 5 (zelo pomembno) ocenjevali
pomembnost sposobnosti/kompetence na trenutnem delovnem mestu (za zaposlene) oz.
pomembnost sposobnosti za pridobitev zaposlitve (za brezposelne) ter z ocenami od 1 (zelo
malo) do 5 (zelo dobro pridobljena sposobnost) ocenjevali stopnjo pridobitve sposobnosti na
FUDŠ. Povprečne ocene podajamo v grafični obliki.

Kompetence - MM, zaposleni

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

Pomembnost sposobnosti na trenutnem delovnem mestu

Stopnja pridobitve sposobnosti na FUDŠ
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Diplomanti MM so ponujene kompetence ocenili kot precej pomembne (povprečna ocena 3,6)
na trenutnem delovnem mestu, dokaj podobno pa ocenjujejo, da so naštete kompetence na
FUDŠ pridobili v precejšnji meri (povprečna ocena 3,9).
Med potrebnimi in pridobljenimi kompetencami sicer ni drastičnih odstopanj, kljub temu pa
lahko identificiramo nekaj kompetenc za katere diplomanti menijo, da jih na delovnem mestu
ne potrebujejo v tolikšnem obsegu kot so jih pridobili na FUDŠ: spodbujanje razvoja
obveščenih in aktivnih državljanov; spodbujanje vključevanja napredne tehnologije pri učenju
in proučevanju družbenih in poslovnih študij; razumevanje različnih družbenih in kulturnih
okolij, razumevanje kulturne pluralnosti; sposobnost anticipacije in reševanje problemov, ki
izhajajo iz medkulturnih razlik; sposobnost razumevanja in obvladovanja medkulturnih
informacij; razumevanje odnosov med posamezniki in skupinami v različnih kulturnih okoljih.
Deset diplomantov ocenjuje, da jim kompetence s FUDŠ za delo, ki ga opravljajo ali bi ga radi
opravljali večinoma zadostujejo, en diplomant pa sicer meni, da bi potreboval še druge
kompetence, a ni naštel katerih.

5.4 Sklepna ocena in potrebni ukrepi
Vseh enajst anketiranih diplomantov je zaposlenih, kar je 15% več v primerjavi z lansko
raziskavo. Pregled delovnih mest in organizacij pa potrjuje, da je spekter zaposlitvenih
možnosti zelo širok. Čeprav je nekaj zaposlitev v zasebnem sektorju (samostojna podjetnica,
prodaja), je velika večina diplomantov zaposlenih v javnem sektorju (SPIRIT, RTV, MIZŠ, vrtec
itd.).
Nekoliko več kot polovica diplomantov (55%) je na delovnih mestih, ki zahtevajo sedmo oz.
2.bolonjsko stopnjo izobrazbe. Trije diplomanti (27%) so na delovnih mestih, ki zahtevajo zgolj
peto stopnjo izobrazbe, dva pa sta na delovnih mestih, ki zahtevajo 1. bolonjsko stopnjo
izobrazbe.
Diplomanti ustrezno dosegajo predvidene kompetence, ostaja pa še prostor za izboljšanje.
Predvsem je potreben dodaten razmislek, ali bi veljalo obsežne teoretske in metodološke
vsebine nekoliko omejiti in povečati poudarek na bolj konkretnih praktičnih vsebinah, ki jih
diplomanti omenjajo. Prenova študijskega programa, ki je bila opravljena (v študijskem letu
2017/18 se študijski program prvič izvaja po novem), se sicer na teh diplomantih še ne odraža,
zato je treba pred konkretnimi dodatnimi ukrepi najprej preveriti učinek prenovljenega
programa.
Dodatni ukrepi zato v tej fazi niso potrebni.
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6 Psihosocialna pomoč – magistrski program
Na anketo je dogovorilo šest diplomantov magistrskega programa Psihosocialna pomoč.

6.1 Sodelovanje s fakulteto
Od šestih diplomantov, bi želela dva diplomanta (33%) sodelovati s fakulteto kot aktivna člana
Alumni kluba, štirje (67%) pa želijo, da jih fakulteta obvešča o aktivnostih Alumni kluba in
ostalih aktivnostih, ki se dogajajo na fakulteti. Nihče ni odgovoril, da ne želi sodelovati.

Sodelovanje s fakulteto
preko alumni kluba

33%

Aktiven član
Obveščanje

67%

Izmed šestih diplomantov, kar štirje (67%) nadaljujejo študij na FUDŠ, eden študij nadaljuje na
drugi fakulteti, eden pa ne nadaljuje študija.

Nadaljevanje študija
Študij nadaljujem na
FUDŠ

17%

Študij nadaljujem na
drugi fakulteti

16%
67%

Ne nadaljujem študija
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6.2 Zaposlitev
Od šestih diplomantov (67%) so štirje zaposleni, dva pa nista zaposlena – od tega je eden po
zaključku študija že bil zaposlen, drug pa še ne. Rezultat je dokaj primerljiv rezultatu prejšnje
raziskave, ko je bilo zaposlenih 60% diplomantov te smeri.

Zaposlitev
Da

17%
Ne, vendar sem po
zaključku študija že bil
zaposlen

16%
67%

Ne, odkar sem zaključil
študij še nisem bil
zaposlen

6.2.1 Delovna mesta in organizacije
Delovno mesto

Organizacija

Samostojni podjetnik

Psihosocialno
svetovanje
izobraževanje, Evija Evelin Zavrl s.p.

Učitelj
predmetov

in

strokovnih Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10,
5000 Nova Gorica

Imam svoj lastni s.p.

NAOS, Natalija Spark s.p.

Aktivna sem v športu, /
psihosocialno svetovanje
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6.2.2 Zahtevana stopnja izobrazbe
Na vprašanje o zahtevani stopnji izobrazbe za sedanje delovno mesto so odgovorili samo trije
diplomanti – dva delovna mesta zahtevata sedmo stopnjo izobrazbe, eno delovno mesto pa
peto stopnjo.

Stopnja izobrazbe
33%

5
7

67%

6.2.3 Leto zaposlitve na sedanjem in prvem delovnem mestu
Dva diplomanta sta zaposlitev na sedanjem delovnem mestu dobila leta 2018, preostala dva
pa leta 2011 in leta 2014.

Leto zaposlitve na sedanjem
delovnem mestu
25%

2011
2014

50%

2018

25%
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Pomembnost sposobnosti na trenutnem delovnem mestu

zavedanje in izkazovanje etične in…

zmožnost avtonomije v profesionalni praksi,

sposobnost timsko sodelovati tako s…

sposobnost sintetizirati lastno integracijo…

zmožnost učenja tudi v smislu samostojno…

sposobnost uspešnega predvidevanja in…

zmožnost soustvarjati rešitve kliničnih…

sposobnost dokumentirati ter analizirati…

zmožnost dokumentirati in s kritično…

zmožnost avtonomno uporabljati vire za…

sposobnost raziskovanja, refleksije in…

sposobnost nadgrajevati zgrajeno kritično…

zmožnost poglobljenega kritičnega odnosa…

poglobljena sposobnost uporabe kritične…

zmožnost uspešno delati s skupino in/ali…

razvijati hipoteze in generativne, kreativne…

zmožnost formulirati in uporabiti model…

zmožnost razumevanja in vrednotenja ter…

poglobljena splošna raven razumevanja…

poglobljena in detajlna raven razumevanja…

sposobnost jasnega sporočanja svojih…

sposobnost povezovanja znanja in…

sposobnost uporabe virov in ustrezno…

kooperativnost, delo v skupini (in v…

etična refleksija in zavezanost…

razvoj komunikacijskih sposobnosti in…

avtonomnost v strokovnem delu;

obvladovanje raziskovalnih metod,…

sposobnost poglobljene kritične analize,…

sposobnost uporabe znanja v praksi in…

6.3 Kompetence

Diplomanti so z ocenami od 1 (zelo nepomembno) do 5 (zelo pomembno) ocenjevali
pomembnost sposobnosti/kompetence na trenutnem delovnem mestu (za zaposlene) oz.
pomembnost sposobnosti za pridobitev zaposlitve (za brezposelne) ter z ocenami od 1 (zelo
malo) do 5 (zelo dobro pridobljena sposobnost) ocenjevali stopnjo pridobitve sposobnosti na
FUDŠ. Povprečne ocene podajamo v grafični obliki.

V prvem grafu so predstavljene ocene kompetenc zaposlenih diplomantov magistrskega
programa PSP.

Kompetence - PSP MAG, zaposleni
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4,5
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3,5
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2,5

2

1,5

1

0,5

Stopnja pridobitve sposobnosti na FUDŠ

Zaposleni diplomanti magistrskega programa PSP so ponujene kompetence ocenili kot precej
pomembne (povprečna ocena 3,9) na trenutnem delovnem mestu ter ocenjujejo, da so
naštete kompetence na FUDŠ pridobili v nekoliko večji meri (povprečna ocena 3,3).

Na delovnem mestu bi diplomanti potrebovali predvsem naslednje kompetence, za katere
ocenjujejo, da jih niso prejeli v zadostni meri na FUDŠ: sposobnost uporabe znanja v praksi in

izvirnega, kreativnega reševanja problemov v novih ali neobičajnih kontekstih; sposobnost
poglobljene kritične analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic; poglobljena
sposobnost uporabe kritične refleksije in kontinuirane supervizije za ocenjevanje in večanje
uspešnosti tako svojega dela s klienti kot dela drugih; sposobnost nadgrajevati zgrajeno
kritično vrednotenje implikacije problemov kulture, rase, spola, seksualnih orientacij;
sposobnost dokumentirati ter analizirati supervizijske rezultate in jih uporabiti pri nadaljnjem
psihosocialnem delu; sposobnost uspešnega predvidevanja in obvladovanja posledic
ustvarjenih rešitev; zmožnost učenja tudi v smislu samostojno usmerjanega strokovnega
izpopolnjevanja.

V drugem grafu so predstavljene ocene kompetenc brezposelnih diplomantov magistrskega
programa PSP.

Kompetence - PSP MAG, brezposelni
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Pomembnost sposobnosti za pridobitev zaposlitve

sposobnost timsko sodelovati tako s…
zmožnost avtonomije v profesionalni…
zavedanje in izkazovanje etične in…

zmožnost učenja tudi v smislu…
sposobnost sintetizirati lastno…

zmožnost soustvarjati rešitve kliničnih…
sposobnost uspešnega predvidevanja…

zmožnost dokumentirati in s kritično…
sposobnost dokumentirati ter…

sposobnost raziskovanja, refleksije in…
zmožnost avtonomno uporabljati vire…

zmožnost poglobljenega kritičnega…
sposobnost nadgrajevati zgrajeno…

zmožnost uspešno delati s skupino…
poglobljena sposobnost uporabe…

zmožnost formulirati in uporabiti…
razvijati hipoteze in generativne,…

poglobljena splošna raven…
zmožnost razumevanja in vrednotenja…

sposobnost jasnega sporočanja svojih…
poglobljena in detajlna raven…

sposobnost uporabe virov in ustrezno…
sposobnost povezovanja znanja in…

etična refleksija in zavezanost…
kooperativnost, delo v skupini (in v…

razvoj komunikacijskih sposobnosti in…

obvladovanje raziskovalnih metod,…
avtonomnost v strokovnem delu;

0

sposobnost uporabe znanja v praksi in…
sposobnost poglobljene kritične…

1

Stopnja pridobitve sposobnosti na FUDŠ

Brezposelni diplomanti magistrskega programa PSP so ponujene kompetence ocenili kot
precej pomembne (povprečna ocena 4,2) za pridobitev zaposlitve, medtem ko ocenjujejo, da
so naštete kompetence na FUDŠ pridobili v precej nižji meri (povprečna ocena 2,8). To pomeni,
da so diplomanti za veliko večino kompetenc ocenili, da bi jih potrebovali za pridobitev
zaposlitve, a jih na FUDŠ niso pridobili v zadostni meri. Najbolj esktremna odstopanja med
potrebnimi in dejansko pridobljenimi kompetencami se pojavljajo predvsem pri naslednjih
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kompetencah: sposobnost nadgrajevati zgrajeno kritično vrednotenje implikacije problemov
kulture, rase, spola, seksualnih orientacij; sposobnost dokumentirati ter analizirati
supervizijske rezultate in jih uporabiti pri nadaljnjem psihosocialnem delu; zmožnost
soustvarjati rešitve kliničnih problemov, kreativno ravnati s kompleksnimi, nepredvidljivimi in
posebnimi situacijami; zmožnost učenja tudi v smislu samostojno usmerjanega strokovnega
izpopolnjevanja; sposobnost sintetizirati lastno integracijo teorije, klinične prakse ter izkušenj
procesa osebne rasti.
Trije diplomanti ocenjuje, da jim kompetence s FUDŠ za delo, ki ga opravljajo ali bi ga radi
opravljali večinoma zadostujejo, trije diplomanti pa menijo, da bi potrebovali še druge
kompetence. Te predstavljamo v spodnji tabeli.

Dodatne kompetence
Kompetence potrebne za vodenje skupin za
psihosocialno/terapevtsko pomoč
Več osebne izkušnje v praksi na terenu
Simulacija terapevtskih
srečanj z poglobljeno
analizo
Praksa

6.4 Sklepna ocena in potrebni ukrepi
Od šestih diplomantov (67%) so štirje zaposleni, od tega so se trije podali na samostojno
podjetniško pot (s.p.), medtem ko je četrti zaposlen na šolskem centru. Anketirani diplomanti
so s študijem pridobili stopnjo izobrazbe, ki se potrebuje za delovno mesto, ki ga zasedajo

Ne glede na to pa je treba vse zaznane omejitve – predvsem na ravni kompetenc in
zaposljivosti – vzeti skrajno resno in upoštevati v nadaljnjih ukrepih, še posebno v kontekstu
celovite prenove študijskega programa, ki že poteka.
Diplomanti so se za zdaj v praksi še premalo uveljavili, kar je lahko deloma posledica njihove
pramajhne prepoznanosti, deloma pa tudi še nekaterih primanjkljajev v njihovih veščinah.
Ti primanjkljaji so bili že naslovljeni prek skrbi za še bolj dosledno in kakovostno izvajanje vseh
potrebnih elementov študijskega programa, še posebno praktično obarvanih. Zaradi
časovnega zamika med uveljavljanjem potrebnih ukrepov in učinkom na diplomante, se
pozitivni učinki, ki jih predvidevamo, še niso mogli v celoti izraziti.
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Potrebni ukrep
Upoštevati izsledke pri prenovi študijskega
programa
Zagotoviti boljšo promocijo programa in
omogočanje večjega zaposlovanja

Zadolžen
Skupina za prenovo študijskega programa (v
postopku prenove)
Glavni tajnik (formalni vidiki) – stalna naloga
Koordinatorka za stike z javnostmi – stalna
naloga
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7 Sociologija – doktorski program
Na anketni vprašalnik so odgovorili štirje diplomanti doktorskega programa Sociologija. Dva
izmed štirih (50%) želijo s fakulteto sodelovati kot aktivni člani Alumni kluba, eden želi biti
obveščen o aktivnostih Alumni kluba in ostalih aktivnostih, ki se dogajajo na fakulteti, eden pa
ne želi sodelovati.

Sodelovanje s fakulteto
preko Alumni kluba
Aktiven član

25%
50%
25%

Obveščanje
Ne želi sodelovati

Glede na to, da gre za najvišjo stopnjo študija, nihče od diplomantov ne nadaljuje študija.

7.1 Zaposlitev
Trije diplomanti so zaposleni, eden pa od zaključka študija še ni bil zaposlen. To je nekoliko
manj v primerjavi s prejšnjo raziskavo, ko so bili zaposleni vsi diplomanti doktorskega študija.
7.1.1 Delovna mesta in organizacije
Na vprašanje so odgovorili samo trije diplomanti.
Delovno mesto

Organizacija

Asistent z doktoratom, Svetovalec Fakulteta za informacijske študije v Novem
III
mestu
Visokošolski učitelj - docent

FUDŠ

Asistent z doktoratom

FIŠ

37

7.1.2 Zahtevana stopnja izobrazbe
Trije diplomanti so izjavili, da za svoje delovno mesto potrebujejo doktorat. En diplomant na
vprašanje ni odgovoril.
7.1.3 Leto zaposlitve na sedanjem in prvem delovnem mestu
Diplomanti so zaposlitve na trenutnem delovnem mestu dobili v letih 2014, 2017 in 2019.

Leto zaposlitve na
sedanjem delovnem mestu
33%

2014

34%

2017
2019

33%

Za eno diplomantko je ta zaposlitev bila prva (leta 2014), dva pa sta prve zaposlitve dobila leta
2011 in 2013.

7.2 Kompetence
Diplomanti so z ocenami od 1 (zelo nepomembno) do 5 (zelo pomembno) ocenjevali
pomembnost sposobnosti/kompetence na trenutnem delovnem mestu (za zaposlene) oz.
pomembnost sposobnosti za pridobitev zaposlitve (za brezposelne) ter z ocenami od 1 (zelo
malo) do 5 (zelo dobro pridobljena sposobnost) ocenjevali stopnjo pridobitve sposobnosti na
FUDŠ. Povprečne ocene podajamo v grafični obliki – v prvem grafu so predstavljeni podatki za
zaposlene diplomante doktorskega študija, v drugem grafu pa podatki za brezposelnega
diplomanta.
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sposobnost avtonomnega identificiranja danega…
izrazito avtonomno ustvarjanje novega znanja, ki…
sposobnost prispevanja k ustvarjanju vrhunskega…
sposobnost obvladanja standardnih metod,…
sposobnost samostojnega raziskovalno-razvojnega…
poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za…
sposobnost prenosa znanja med stroko in znanostjo…
zavezanost profesionalni etiki, ki vključuje visoko…
sposobnost izrazito avtonomnega oblikovanja in…
sposobnost kompleksnega sistemskega pogleda na…
zmožnost interdisciplinarnega znanstvenega in…
sposobnost predstavitve pridobljenih znanstvenih…
sposobnost za avtonomno reševanje konkretnih…
razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na…
sposobnost inovativne uporabe in samostojnega…
sposobnost operacionalizacije abstraktnih teoretskih…
sposobnost vzorčenja na področju kvalitativnih,…
obvladovanje najzahtevnejših metodoloških izzivov;
sposobnost kompleksnega pridobivanja, selekcije,…
sposobnost priprave in izvedbe komparativega…
sposobnost kritičnega reflektiranja in aplikacije znanj…
sposobnost avtonomnega ustvarjanja,…
sposobnost poglobljene analize ekonomskih…
poznavanje ključnih teoretskih pristopov in…
razumevanje prekrivanj in razlik med ekonomsko…
razumevanje koncepta vraščenosti in delovanja…
poznavanje in ustrezno ovrednotenje neekonomskih…
sposobnost analize političnih procesov v sodobni…
poznavanje značilnosti večnivojskega vladanja…
razumevanje razvojne vloge političnega sistema;
razumevanje bistva demokratične ureditve;
sposobnost analize kulturnih procesov v sodobni…
razumevanje način pojavljanja, reprodukcije in…
razumevanje načinov, kako se pomeni in simboli…
formulacija in sposobnost zagovarjanja…
sposobnost kritičnega presojanja raziskovalnih…
sposobnost prezentacije in zagovarjanja…
sposobnost kritičnega presojanja raziskovalnih…

Kompetence - SOC DR, zaposleni
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Pomembnost sposobnosti na trenutnem delovnem mestu
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Stopnja pridobitve sposobnosti na FUDŠ

Zaposleni diplomanti doktorskega študija Sociologija so ponujene kompetence ocenili kot zelo
pomembne (povprečna ocena 4,4) na trenutnem delovnem mestu, še višja pa je ocena o
stopnji pridobitve naštetih kompetenc na FUDŠ (povprečna ocena 4,7).

Potrebne in pridobljene kompetence so večinoma ujemajo, kljub temu pa je mogoče zaznati
nekaj razkorakov, predvsem v smislu nekaterih kompetenc za katere diplomanti menijo, da jih
na delovnem mestu ne potrebujejo v tolikšnem obsegu kot so jih pridobili na FUDŠ: razumevanje bistva demokratične ureditve; sposobnost analize kulturnih procesov v sodobni
družbi; razumevanje način pojavljanja, reprodukcije in spreminjanja verskih, moralnih,
pravnih, estetskih, znanstvenih, tehnoloških itd. pomenov in simbolov; razumevanje načinov,
kako se pomeni in simboli izražajo v človekovem delovanju in udejanjijo v kulturnih artefaktih

0

sposobnost avtonomnega identificiranja…
izrazito avtonomno ustvarjanje novega…
sposobnost prispevanja k ustvarjanju…
sposobnost obvladanja standardnih metod,…
sposobnost samostojnega raziskovalno-…
poznavanje pomena kakovosti in…
sposobnost prenosa znanja med stroko in…
zavezanost profesionalni etiki, ki vključuje…
sposobnost izrazito avtonomnega…
sposobnost kompleksnega sistemskega…
zmožnost interdisciplinarnega znanstvenega…
sposobnost predstavitve pridobljenih…
sposobnost za avtonomno reševanje…
razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja…
sposobnost inovativne uporabe in…
sposobnost operacionalizacije abstraktnih…
sposobnost vzorčenja na področju…
obvladovanje najzahtevnejših metodoloških…
sposobnost kompleksnega pridobivanja,…
sposobnost priprave in izvedbe…
sposobnost kritičnega reflektiranja in…
sposobnost avtonomnega ustvarjanja,…
sposobnost poglobljene analize ekonomskih…
poznavanje ključnih teoretskih pristopov in…
razumevanje prekrivanj in razlik med…
razumevanje koncepta vraščenosti in…
poznavanje in ustrezno ovrednotenje…
sposobnost analize političnih procesov v…
poznavanje značilnosti večnivojskega…
razumevanje razvojne vloge političnega…
razumevanje bistva demokratične ureditve;
sposobnost analize kulturnih procesov v…
razumevanje način pojavljanja, reprodukcije…
razumevanje načinov, kako se pomeni in…
formulacija in sposobnost zagovarjanja…
sposobnost kritičnega presojanja…
sposobnost prezentacije in zagovarjanja…
sposobnost kritičnega presojanja…

(govorjen in pisan jezik, slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, glasba, ples, socialne institucije itd.);
sposobnost operacionalizacije abstraktnih teoretskih konceptov na visoki ravni zahtevnosti;
sposobnost kritičnega reflektiranja in aplikacije znanj na področju politične ali ekonomske
sociologije ali sociologije kulture.

Komptence - SOC DR, brezposelni
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Pomembnost sposobnosti za pridobitev zaposlitve
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Stopnja pridobitve sposobnosti na FUDŠ

Brezposelni diplomant doktorskega programa je ponujene kompetence ocenil kot izjemno
pomembne (povprečna ocena 4,8) za pridobitev zaposlitve, in ocenjuje, da je naštete
kompetence na FUDŠ pridobili v velikem obsegu (povprečna ocena 4,9). Odstopanja med
potrebnimi in pridobljenimi kompetencami se pojavijo pri zgolj treh kompetencah. Diplomant
meni, da je kompetenca “razumevanje načinov, kako se pomeni in simboli izražajo v
človekovem delovanju in udejanjijo v kulturnih artefaktih (govorjen in pisan jezik, slikarstvo,
kiparstvo, arhitektura, glasba, ples, socialne institucije itd.)” zelo pomembna za pridobitev
zaposlitve in da je na FUDŠ ni osvojil v popolnoma zadostni meri. Za kompetenci “sposobnost
predstavitve pridobljenih znanstvenih izsledkov v obliki publikacij v mednarodni znanstveni
periodiki” in “razumevanje način pojavljanja, reprodukcije in spreminjanja verskih, moralnih,

pravnih, estetskih, znanstvenih, tehnoloških itd. pomenov in simbolov” pa meni, da sta sicer
pomembni za pridobitev zaposlitve, a ne v tolikšni meri kot jih je pridobil na FUDŠ.
Vsi diplomanti ocenjujejo, da jim kompetence s FUDŠ za delo, ki ga opravljajo ali bi ga radi
opravljali večinoma zadostujejo.

7.3 Sklepna ocena in potrebni ukrepi
Večina diplomantov je zaposlenih v akademski sferi (vsi na fakultetah), kar potrjuje, da študij
omogoča razvoj ustreznega znanstvenega profila. Diplomanti so torej s študijem pridobili
stopnjo izobrazbe, ki se potrebuje za delovno mesto, ki ga zasedajo.
Možen je razmislek, ali bi veljalo ta strogo znanstveni profil v prihodnje dopolniti še s
kompetencami na področjih (znanstvenega) menedžmenta in komunikacijskih veščin,
predvsem za zagotavljanje uspešnejše vpetosti akademskega dela v širše družbene okvire.

Potrebni ukrep
Zadolžen
Opraviti razpravo v okviru Doktorskega Vodja oddelka
oddelka o morebitnih dodatnih vsebinah v
okviru doktorskega študija
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8 PRILOGA: Seznam kompetenc
Kompetence za Socialni menedžment (vs):
Splošne kompetence:
- poznavanje in razumevanje kulturnih in družbenih procesov in sposobnost njihove
kompleksne analize;
- uporaba metodoloških orodij, tj. izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav,
uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik;
- sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
- etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v družbenem okolju s spoštovanjem
načela nediskriminatornosti in multikulturnosti;
- razvoj kritične in samokritične presoje;
- sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
- poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi
avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v
strokovnem delu;
- zmožnost za prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti, ki se ponujajo v delovnem in
družbenem okolju (ki se izkazujejo kot podjetniški duh in aktivno državljanstvo);
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti za komuniciranje z različnimi okolji;
- sposobnost timskega dela, tj. pripravljenost na sodelovanje, kooperativnost,
upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima in skupine;
- sposobnost razvijanja alternativnih rešitev v procesu strateškega načrtovanja;
- sposobnost zagona strategij oziroma pretvorbe strategij v projekte;
- sposobnost globalnega mreženja na področju socialnih dejavnosti;
- sposobnost za izdelavo projekta, ki lahko kandidira za mednarodna sredstva;
- razumevanje ekonomskih vidikov za delovanje neprofitnega sektorja;
- sposobnost vodenja, koordiniranja in načrtovanja poslovnega procesa v neprofitni
organizaciji;
- sposobnost divergentnega mišljenja, kritičnega presojanja, ustvarjalnosti in
premagovanja problemov;
- sposobnost upravljanja človeških virov;
- sposobnost urejanja razmerij med delodajalci in delavci;
- sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev in posledic;
- sposobnost reševanja zahtevnih problemov posameznikov, ki nastajajo v delovnem
okolju pri delu in v procesu zaposlovanja;
- sposobnost interdisciplinarnega povezovanja različnih strokovnjakov in timskega dela
z namenom ustreznega ovrednotenja posameznih vprašanj, ki nastanejo v praksi, in
skupnega iskanja ustreznih rešitev;
- sposobnost uporabe relevantnih domačih in mednarodnih pravnih virov, uporabe
elektronskih virov in kritične analize relevantne literature.

Predmetnospecifične kompetece:
- poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja temeljnih družboslovnih
disciplin (stroke) in sicer s področja sociologije, političnih ved, komunikologije,
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-

-

-

-

ekonomije in menedžmenta, družboslovne informatike, pravoznanstva, družboslovne
statistike in kvalitativnih metod,
sposobnost za reševanje konkretnih družbenih in delovnih problemov z uporabo
družboslovnih znanstvenih metod in postopkov,
sposobnost povezovanja koherentno obvladanega temeljnega znanja, pridobljenega
pri obveznih predmetih, ter njegova uporaba v praksi,
sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih informacij in
zmožnost interpretacije v kontekstu družboslovja,
sposobnost interdiciplinarnega pristopa, ki se kaže kot razumevanje splošne strukture
družbenih ved ter povezanosti med njenimi posameznimi disciplinami in
poddisciplinami,
razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v
reševanju konkretnih družbenih in delovnih problemov,
razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na področju družbenih ved s pomočjo
reševanja teoretičnih ali empiričnih problemov,
sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na
področju družbenih ved,
organizacijske in vodstvene spretnosti v organizacijah, ob razumevanju individualnih
vrednot in skupinskih vrednotnih sistemov, z obvladovanjem profesionalno - etičnih
vprašanj,
organizacijske in vodstvene spretnosti za organiziranje aktivnega in samostojnega dela,
komuniciranje s strokovnjaki iz različnih področij gospodarskega in družbenega
življenja ter z različnimi interesnimi skupinami,
razumevanje odnosov med posamezniki, organizacijami in družbenim okoljem,
zmožnost za kompleksno sistemsko gledanje in delovanje,
poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov analitičnega in svetovalnega dela
(prenos znanja do uporabnika),
načrtovanje in obvladovanje sprememb ob oblikovanju celovite ocene stanja v
organizaciji ali družbenem okolju z upoštevanjem različnih dejavnikov,
poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za
njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihovih posledic,
fleksibilna uporaba znanja v praksi,
etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v poslovnem okolju, spoštovanje
nediskriminativnosti in multikulturnosti v organizaciji in njenem (mednarodnem)
okolju,
poznavanje in razumevanje razvojnih teženj, razlik in potreb posameznika,
sposobnost za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje ter samokontrolo
izvajanja načrtov,
razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov, obvladovanje
profesionalnoetičnih vprašanj,
razumevanje odnosov med organizacijo in socialnim okoljem – sistemsko gledanje in
delovanje,
občutljivost za odnose med ljudmi pri delu, fleksibilnost in sposobnost za skupinsko
delo, samoiniciativnost, prevzemanje odgovornosti, sposobnost razmišljanja in lastnega
mnenja.
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Kompetence za Psihosocialno pomoč (vs):
Splošne kompetence
-

poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov in metod, seznanjenost z novostmi na
področju študija,
seznanjenost z raziskovalnimi metodami, postopki in procesi, sposobnost zbiranja in
interpretiranja podatkov, razvoj kritične in samokritične presoje,
sposobnost uporabe znanja v praksi in reševanja problemov;
razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v
mednarodnem okolju,
etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju),
sposobnost uporabe virov in ustrezno citiranje virov,
sposobnost dokumentiranja podatkov in njihove predstavitve strokovni in laični
javnosti,
kritično branje strokovnih govoric (diskurzivna ali epistemološka analiza) in njihovih
učinkov v okviru procesa pomoči,
občutljivost za raznolikost in družbeno neenakost,
sposobnost kritične refleksije teoretskih argumentacij in dedukcije na konkretne
probleme v interakcijskih, osebnih, kulturnih in družbeno strukturnih sistemih.

Predmetnospecifične kompetence
- poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov in metod v okviru področja socialne pomoči
iz psihologije, medicine oziroma psihiatrije ter statistike in znanstvene metodologije,
- poznavanje in razumevanje splošnih teoretičnih in kliničnih načel psihoterapevtskih
pristopov
in
specifičnih
za
izbrani
pristop,
- seznanjenost in razumevanje ter vrednotenje raziskovalnih metod, relevantnih za vse
pristope
ter
tistih,
ki
so
specifične
za
izbrani
pristop,
- sposobnost uporabe znanja in metod psihosocialnega svetovanja v konkretnih situacijah
neposrednega
dela
s
klienti,
- sposobnost argumentiranega ter spoštljivega razpravljanja in reševanja problemov,
zmožnost
avtonomno
uporabljati
vire
za
učenje
konkretnih
vsebin,
- poznavanje skupinske dinamike v primeru dela s skupino
in/ali koterapevti,
- uporaba kritične refleksije in redne supervizije za ocenjevanje tako svojega dela kot tudi dela
drugih,
- sposobnost raziskovanja in refleksije svoje osebne vpletenosti v postopke svetovanja in
psihosocialne
pomoči,
v
katerih
sodelujejo,
- sposobnost zavzemanja kritičnega odnosa do svoje pristopa, presojanja njenih meja in
primerjanja
z
drugimi
alternativnimi
pristopi,
- zmožnost razumevanja kritičnega vrednotenja implikacij problemov kulture, rase, spola,
seksualnih
orientacij
za
svetovalno
in
psihoterapevtsko
delo,
- sposobnost zbiranja in interpretiranja ustreznih podatkov, potrebnih za oblikovanje
kritične ocene (npr. glede potrebne psihosocialne intervence), katere sestavni del je
refleksija
s
tem
povezanih
družbenih,
strokovnih
in
etičnih
vidikov,
- zmožnost učenja, strokovnega izpopolnjevanja z visoko stopnjo samostojnosti,
- zmožnost zavedanja in upoštevanja konteksta svetovalne situacije, njegovih meja in
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sposobnost
prilagoditve
z
ustreznim
pristopom,
- zmožnost avtonomije v izvedbi posameznih nalog v profesionalni praksi,
- zmožnost prevzemanja etične in profesionalne odgovornosti biti svetovalec,
- kritično branje strokovnih govoric (diskurzivna ali epistemološka analiza) in njihovih
učinkov
v
okviru
procesa
pomoči,
občutljivost
za
raznolikost
in
družbeno
neenakost.
Kompetence za Uporabne družbene študije
Splošne kompetence
- poznavanje in razumevanje družbenih procesov ter sposobnost za njihovo analizo, sintezo in
predvidevanje rešitev in njihovih posledic;
- seznanjenost z raziskovalnimi metodami, postopki in procesi, sposobnost zbiranja in
interpretiranja podatkov ter rezultatov raziskav;
- zahtevnejše obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov na področju družbenih
ved;
- poglobljeno razumevanje družbenega okolja s pomočjo povezovanja različnih družboslovnih
disciplin;
- poglobljeno razumevanje odnosa med organizacijo in njenim družbenim okoljem;
- poglobljeno razumevanje odnosa med organizacijo in posameznikom;
- široko družboslovno znanje s pripravljenostjo in sposobnostjo za njegovo nadaljnje
nadgrajevanje z novimi spoznanji v okviru družbenih ved;
- odprtost za široko interdisciplinarno in transdisciplinarno dojemanje družbenega sveta;
- razvoj kritične in samokritične presoje;
- sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
- razumevanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi
avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem delu;
- občutljivost za ljudi in socialno okolje ter razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti; etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v družbenem okolju s spoštovanjem načela
neskriminatornosti in multikulturnosti;
- sposobnost timskega dela, tj. pripravljenost na sodelovanje, kooperativnost, upoštevanje
mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima oz. skupine;
- sposobnost interdisciplinarnega povezovanja različnih strokovnjakov;
- zmožnost za prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti, ki se ponujajo v delovnem in
družbenem okolju (ki se izkazujejo kot podjetniški duh in aktivno državljanstvo);
- sposobnost razvijanja alternativnih rešitev v procesu strateškega načrtovanja;
- sposobnost za izdelavo projekta, ki lahko kandidira za mednarodna sredstva;
- razumevanje ekonomskih vidikov za delovanje neprofitnega sektorja;
- sposobnost vodenja, koordiniranja in načrtovanja poslovnega procesa v neprofitni
organizaciji;
- sposobnost divergentnega mišljenja, kritičnega presojanja, ustvarjalnosti in premagovanja
problemov;
- sposobnost uporabe in ustreznega navajanja relevantnih domačih in mednarodnih virov,
uporabe elektronskih virov in kritične analize relevantne literature;
- sposobnost upravljanja človeških virov.
Predmetnospecifične kompetence
- poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja temeljnih družboslovnih
disciplin (stroke) in sicer s področja sociologije, političnih ved, komunikologije, ekonomije in
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menedžmenta, družboslovne informatike, pravoznanstva, družboslovne statistike in
kvalitativnih metod;
- sposobnost za reševanje konkretnih družbenih in delovnih problemov z uporabo
družboslovnih znanstvenih metod in postopkov;
- sposobnost povezovanja koherentno obvladanega temeljnega znanja, pridobljenega pri
obveznih predmetih, ter njegova uporaba v praksi;
- sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih informacij in zmožnost
interpretacije v kontekstu družboslovja;
- sposobnost interdiciplinarnega pristopa, ki se kaže kot razumevanje splošne strukture
družbenih ved ter povezanosti med njenimi posameznimi disciplinami in poddisciplinami;
- razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v
reševanju konkretnih družbenih in delovnih problemov;
- razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na področju družbenih ved s pomočjo reševanja
teoretičnih ali empiričnih problemov;
- sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na področju
družbenih ved;
- organizacijske in vodstvene spretnosti v organizacijah, ob razumevanju individualnih vrednot
in skupinskih vrednotnih sistemov, z obvladovanjem profesionalno-etičnih vprašanj;
- organizacijske in vodstvene spretnosti za organiziranje aktivnega in samostojnega dela;
- komuniciranje s strokovnjaki iz različnih področij gospodarskega in družbenega življenja ter
z različnimi interesnimi skupinami;
- razumevanje odnosov med posamezniki, organizacijami in družbenim okoljem, zmožnost za
kompleksno sistemsko gledanje in delovanje;
- poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov analitičnega in svetovalnega dela (prenos
znanja do uporabnika);
- načrtovanje in obvladovanje sprememb ob oblikovanju celovite ocene stanja v organizaciji
ali družbenem okolju z upoštevanjem različnih dejavnikov;
- poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za
njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihovih posledic;
- spoštovanje nediskriminativnosti in multikulturnosti v organizaciji in njenem
(mednarodnem) okolju;
- poznavanje in razumevanje razvojnih teženj, razlik in potreb posameznika;
- sposobnost za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje ter samokontrolo
izvajanja načrtov;
- razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov, obvladovanje
profesionalnoetičnih vprašanj;
- razumevanje odnosov med organizacijo in socialnim okoljem – sistemsko gledanje in
delovanje;
- občutljivost za odnose med ljudmi pri delu, fleksibilnost in sposobnost za skupinsko delo,
samoiniciativnost, prevzemanje odgovornosti, sposobnost razmišljanja in lastnega mnenja.
Kompetence za Medkulturni menedžment
Splošne kompetence:
- poznavanje in razumevanje kulturnih in družbenih procesov in sposobnost njihove
kompleksne analize;
- uporaba metodoloških orodij, tj. izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav,
uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik;
46

sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
strateška usmerjenost, tj. sposobnost anticipacije dogodkov, izhajajočih iz kulturne
dinamike, sposobnost ponujanja rešitev za preprečevanje njihovih negativnih
konsekvenc;
- etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v družbenem okolju s spoštovanjem
načela neskriminatornosti in multikulturnosti;
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti za komuniciranje z različnimi okolji;
- sposobnost timskega dela, tj. pripravljenost na sodelovanje, kooperativnost,
upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima in skupine;
- sposobnost zagona strategij oziroma pretvorbe strategij v projekte;
- sposobnost za izdelavo projekta, ki lahko kandidira za mednarodna sredstva;
- sposobnost vodenja, koordiniranja in načrtovanja poslovnega procesa;
- sposobnost uporabe relevantnih domačih in mednarodnih virov, uporabe elektronskih
virov in kritične analize relevantne literature;
- sposobnost razumevanja in razvijanja svobodne podjetniške pobude;
- sposobnost razumevanja državljanske svobode, enakosti, dostojanstva, pravic in
odgovornosti;
- razvoj refleksije ob upoštevanju lokalne, nacionalne in globalne ravni;
- razvoj znanja, veščin in stališč za vseživljenjsko učenje;
- spodbujanje razvoja obveščenih in aktivnih državljanov;
- razvoj potrebe po doseganju družbene pravičnosti in podpiranju raznolikosti;
- razvoj sposobnosti interdisciplinarnega mišljenja in sodelovanja;
- sposobnost učenja na osnovi relevantnih virov z različnih področij teorije in prakse;
- spodbujanje vključevanja napredne tehnologije pri učenju in proučevanju družbenih in
poslovnih študij.
Predmetnospecifične kompetence:
- razumevanje kulturnih fenomenov in njihove povezanosti s strukturo in razvojem
družb;
- uporaba in kombiniranje znanj za različnih disciplinarnih področij;
- razumevanje različnih teoretskih pristopov in njihova uporaba pri reševanju konkretnih
problemov;
- fleksibilnost in prilagodljivost, tj. sposobnost delovanja v večkulturnem okolju;
- sposobnost navezovanja stikov v večkulturnem okolju in komuniciranja z akterji iz
različnih kulturnih okolij;
- sposobnost uporabe informacijskokomunikacijskih tehnologij in sistemov na področju
kulture;
- razumevanje različnih družbenih in kulturnih okolij, razumevanje kulturne pluralnosti;
- sposobnost anticipacije in reševanje problemov, ki izhajajo iz medkulturnih razlik;
- sposobnost razumevanja in obvladovanja medkulturnih informacij;
- razumevanje odnosov med posamezniki in skupinami v različnih kulturnih okoljih;
- organizacijske in vodstvene spretnosti za usmerjanje dela v večkulturnem okolju;
- sposobnost kulturne empatije, tj. razumevanja idej, vrednot in mišljenjskih vzorcev iz
različnih kulturnih okolij;
- prepoznavanje inovacij kot orodja za ustvarjanje socialnih sprememb;
- organizacijske in vodstvene spretnosti v organizacijah, ob razumevanju individualnih
vrednot in skupinskih vrednotnih sistemov, z obvladovanjem profesionalno etičnih
vprašanj;
-
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sposobnost za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje ter samokontrolo
izvajanja načrtov.
Kompetence za Psihosocialna pomoč (magistrski)
Splošne kompetence
- sposobnost uporabe znanja v praksi in izvirnega, kreativnega reševanja problemov v
- novih ali neobičajnih kontekstih;
- sposobnost poglobljene kritične analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic;
- obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, poglabljanje kritične in
samokritične presoje;
- avtonomnost v strokovnem delu;
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, obvladovanje (sodelovanje,
koordiniranje, vodenje, soustvarjanje) komunikacije v mednarodnem okolju, tudi z
eksperti na drugih področjih;
- etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki, prevzemanje osebne in družbene
odgovornosti, povezane z uporabo osvojenih znanj;
- kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju);
- sposobnost uporabe virov in ustrezno citiranje virov;
- sposobnost povezovanja znanja in obvladovanja kompleksnosti, s katero se srečujejo
pri strokovnem delu;
- sposobnost jasnega sporočanja svojih zaključkov in znanj strokovni in laični javnosti.
-

Predmetnospecifične kompetence
- poglobljena in detajlna raven razumevanja teoretičnih in kliničnih načel svojega
psihoterapevtskega pristopa in njihovega odnosa do splošnih psihoterapevtskih
načel,
- poglobljena splošna raven razumevanja drugih glavnih pristopov,
- zmožnost razumevanja in vrednotenja ter samostojne uporabe raziskovalnih
metod, relevantnih za vse pristope ter kritičnega odnosa do 'objektivnih' raziskav
znotraj humanističnih modelov,
- zmožnost formulirati in uporabiti model psihosocialne pomoči v skladu s svojim
pristopom,
- razvijati hipoteze in generativne, kreativne odgovore na klinične situacije ter
analizirati psihoterapevtske intervence,
- zmožnost uspešno delati s skupino in/ali kot koterapevti, reflektirati
učinkovitost skupinskega dela ter jo na podlagi rezultatov refleksije izboljševati,
- poglobljena sposobnost uporabe kritične refleksije in kontinuirane supervizije
za ocenjevanje in večanje uspešnosti tako svojega dela s klienti kot dela drugih,
- zmožnost poglobljenega kritičnega odnosa do svojega pristopa in presojanja
njegovih meja ter primerjanja z drugimi alternativnimi pristopi,
- sposobnost nadgrajevati zgrajeno kritično vrednotenje implikacije problemov
kulture, rase, spola, seksualnih orientacij,
- sposobnost raziskovanja, refleksije in nadzora svoje osebne vpletenosti v
postopke psihosocialne pomoči, ki jih soustvarjajo in vodijo,
- zmožnost avtonomno uporabljati vire za učenje z demonstracijo spretnosti
upravljanja in integriranja informacij,
- zmožnost dokumentirati in s kritično refleksijo predstaviti svoje klinično delo
tako strokovni kot laični javnosti za diskusijo in vzajemno učenje,
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- sposobnost dokumentirati ter analizirati supervizijske rezultate in jih uporabiti
pri nadaljnjem psihosocialnem delu,
- zmožnost soustvarjati rešitve kliničnih problemov, kreativno ravnati s
kompleksnimi, nepredvidljivimi in posebnimi situacijami,
- sposobnost uspešnega predvidevanja in obvladovanja posledic ustvarjenih
rešitev,
- zmožnost učenja tudi v smislu samostojno usmerjanega strokovnega izpopolnjevanja,
- sposobnost sintetizirati lastno integracijo teorije, klinične prakse ter izkušenj
procesa osebne rasti,
- sposobnost timsko sodelovati tako s klientskimi sistemi kot strokovnjaki (tudi z
eksperti drugih disciplin),
- zmožnost avtonomije v profesionalni praksi,
- zavedanje in izkazovanje etične in profesionalne odgovornosti biti svetovalec za
psihosocialno pomoč, obvladovanje implikacij etičnih vprašanj in dilem, vezanih
tudi na specifične psihoterapevtske pristope.
Kompetence za doktorski študij:
Splošne kompetence
- sposobnost avtonomnega identificiranja danega raziskovalnega problema, njegove analize
ter možnih rešitev;
- izrazito avtonomno ustvarjanje novega znanja, ki pomeni relevanten prispevek k razvoju
znanosti;
- sposobnost prispevanja k ustvarjanju vrhunskega znanja na področju sociologije;
- sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov raziskovalnega dela na
področju sociologije;
- sposobnost samostojnega raziskovalno-razvojnega dela za ustvarjanje, interpretiranje in
iskanje odgovorov na abstraktna in najbolj kompleksna vprašanja v znanosti in stroki;
- poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi
avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem delu;
- sposobnost prenosa znanja med stroko in znanostjo v kritičnem dialogu;
- zavezanost profesionalni etiki, ki vključuje visoko razvito zmožnost odgovornega presojanja
posledic uporabe novega znanja v različnih kontekstih;
- sposobnost izrazito avtonomnega oblikovanja in implementacije izvirnih znanstvenih rešitev
danih družbenih problemov;
- sposobnost kompleksnega sistemskega pogleda na družbo in interdisciplinarnega pristopa,
ki se kaže kot razumevanje splošne strukture družbenih ved ter povezanosti med njihovimi
posameznimi disciplinami in poddisciplinami;
- zmožnost interdisciplinarnega znanstvenega in strokovnega dialoga in sodelovanja z drugimi
poklicnimi profili v okviru družboslovja in širše;
- sposobnost predstavitve pridobljenih znanstvenih izsledkov v obliki publikacij v mednarodni
znanstveni periodiki.
Predmetno specifične kompetence
- sposobnost za avtonomno reševanje konkretnih raziskovalnih problemov, vključno z najbolj
kompleksnimi vprašanji, na različnih področjih sociologije in njej sorodnih disciplin;
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- razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na raziskovalnem področju sociologije ter
sorodnih disciplin;
- sposobnost inovativne uporabe in samostojnega kombiniranja raziskovalnih empiričnih
socioloških metod ter metod njenih sorodnih disciplin (metode triangulacije in mešani
pristopi);
- sposobnost operacionalizacije abstraktnih teoretskih konceptov na visoki ravni zahtevnosti;
- sposobnost vzorčenja na področju kvalitativnih, kvantitativnih in mešanih raziskovalnih
pristopov;
- obvladovanje najzahtevnejših metodoloških izzivov;
- sposobnost kompleksnega pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih znanj in
zmožnost interpretacije v kontekstu sociologije (in družboslovja nasploh), tudi na vrhunski
ravni;
- sposobnost priprave in izvedbe komparativega raziskovanja in sodelovanja v timih, ki izvajajo
komparativne raziskave;
- sposobnost kritičnega reflektiranja in aplikacije znanj na področju politične ali ekonomske
sociologije ali sociologije kulture;
- sposobnost avtonomnega ustvarjanja, interpretiranja in iskanja odgovorov na abstraktna in
najbolj kompleksna vprašanja na področju politične ali ekonomske sociologije ali sociologije
kulture;
- sposobnost poglobljene analize ekonomskih procesov v sodobnih družbah;
- poznavanje ključnih teoretskih pristopov in raziskovalnih strategij v okviru ekonomske
sociologije;
- razumevanje prekrivanj in razlik med ekonomsko sociologijo in sorodnimi sub-disciplinami
(socioekonomija, politična ekonomija, institucionalna ekonomija);
- razumevanje koncepta vraščenosti in delovanja ekonomskih akterjev v okviru socialnih
struktur;
- poznavanje in ustrezno ovrednotenje neekonomskih vplivov na ekonomske procese;
- sposobnost analize političnih procesov v sodobni družbi;
- poznavanje značilnosti večnivojskega vladanja (multi-level governance);
- razumevanje razvojne vloge političnega sistema;
- razumevanje bistva demokratične ureditve;
- sposobnost analize kulturnih procesov v sodobni družbi;
- razumevanje način pojavljanja, reprodukcije in spreminjanja verskih, moralnih, pravnih,
estetskih, znanstvenih, tehnoloških itd. pomenov in simbolov;
- razumevanje načinov, kako se pomeni in simboli izražajo v človekovem delovanju in
udejanjijo v kulturnih artefaktih (govorjen in pisan jezik, slikarstvo, kiparstvo, arhitektura,
glasba, ples, socialne institucije itd.);
- formulacija in sposobnost zagovarjanja raziskovalnega načrta na najvišji zahtevnostni ravni;
- sposobnost kritičnega presojanja raziskovalnih načrtov;
- sposobnost prezentacije in zagovarjanja raziskovalnih rezultatov na najvišji zahtevnostni
ravni;
- sposobnost kritičnega presojanja raziskovalnih rezultatov na najvišji zahtevnostni ravni.
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