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1 UVOD 

Anketni vprašalnik je bil poslan vsem diplomantom FUDŠ, ki so zaključili študij v obdobju 

med 1.1.2019 in 31.12. 2021. Teh je bilo 99, kar je nekoliko več, kot pa v obdobju med 1.1. 

2018 in 31.12. 2019, ko je študij uspešno opravilo 89 študentov. Sicer pa je na anketni 

vprašalnik, oblikovan posebej za diplomante, odgovorilo 36 respondentov FUDŠ (delež 

36,36%), razdeljenih po naslednjih študijskih programih:  

 

 9 diplomantov programa Psihosocialna pomoč - VS 

 4 diplomanti programa Socialni menedžment – VS 

 9 diplomantov programa Uporabne družbene študije – UN 

 9 diplomantov magistrskega programa Medkulturni menedžment - MAG; 

 3 diplomanti magistrskega programa Psihosocialno svetovanje - MAG; 

 2 diplomanta doktorskega programa Sociologija 

 

1.1 Sodelovanje s fakulteto 

5 diplomantov (12%) na vseh treh stopnjah študija ne želi sodelovati s fakulteto niti preko 

Alumni kluba niti prek rednega obveščanja. Takih, ki so izrazili željo po tem, da bi postali 

njegov aktivni član Alumni kluba je 9 diplomantov (33%). Največ bivših študentov (12 

diplomantov oz. 53%) pa se je poistovetilo s trditvijo, da so pripravljeni ohraniti stik s 

fakulteto preko obveščanja.  
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1.2 Nadaljevanje študija 

Večina respondentov (20 diplomantov oz. 55%) po diplomiranju na FUDŠ ni nadaljevalo 

študija. Število tistih diplomantov, ki so s študijem nadaljevali in to na FUDŠ je bilo 15 (42%). 

En diplomant pa se je odločil, da bo s študijem nadaljeval, a na eni izmed drugih fakultet (delež 

3%). 

 
 

1.3 Zaposlitev 

Na to vprašanje je odgovarjalo 30 respondentov. Največji delež vseh odgovorov so 

predstavljali tisti diplomanti, ki so že nekje zaposleni. Takih je bilo 24 (delež 80%). Sicer pa 

1 diplomant (delež 3%) tudi še po koncu študija ni našel ustrezne zaposlitve. 5 diplomantov 
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(delež 17%) pa ni bilo zaposlenih še nikoli. 

  
 

1.4 Primerjava ocene kompetenc po programih 

V tabeli spodaj prikazujemo povprečne ocene kompetenc (prva vrstica) oz. pridobljenih 

sposobnosti (druga vrstica) po študijskih programih. Kar se tiče kompetenc, ki se zdijo 

diplomantom pomembna za pridobitev zaposlitve oz. za trenutno zaposlitev in se nanašajo na 

študijski program katerega so obiskali, lahko vidimo, da so diplomanti študijskega programa 

Psihosocialno svetovanje kompetence, predpostavljene v anketnem vprašalniku ocenili, v 

primerjavi z drugimi, ocenili kot najmanj pomembne (3,51). Po drugi strani pa so diplomanti 

bistveno višjo oceno namenili stopnji sposobnosti, ki so jih pridobili tekom študijskega procesa 

(4,29). Najvišjo oceno sta kompetencam namenila diplomanta doktorskega študija Sociologija 

(4,54). Prav tako sta oba bivša doktorska študenta zelo visoko oceno (4,54) namenila tudi 

sposobnostim, ki sta jih v času študija pridobila. Lahko sklepamo, da je doktorski študij po 

njunem mnenju izpolnil pričakovanja. Podobno bi lahko rekli za diplomante visokošolskega 

programa Socialni menedžment, kjer so respondenti pomembnost kompetenc ocenili s 

povprečno oceno 4,29. Za to oceno ni zaostajala dosti niti stopnja pridobitve sposobnosti na 

FUDŠ, ki je po ocenah diplomantov znašala 4,22. Nekoliko slabše se je v smislu pridobljenih 

sposobnosti uvrstil magistrski študijski program Medkulturni menedžment (3,71).  
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Kot dodatno prilagamo še grafični prikaz primerjave zgoraj navedenih ocen po študijskih 

programih.  
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2 PSIHOSOCIALNA POMOČ – VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM 

Na anketo je odgovorilo 9 diplomantov programa Psihosocialna pomoč – visokošolski 

strokovni program. 

 

2.1 Sodelovanje s fakulteto 

Od 9 diplomantov, bi si želel eden (11%) sodelovati s fakulteto kot aktivni član Alumni 

kluba, večina tistih, ki so uspešno zaključili študij (6 diplomantov oz. 67%) pa bi si želeli 

ostati v stiku s fakulteto v smislu obveščanja. Dva diplomanta (22%) s fakulteto v prihodnje 

nima namena sodelovati.  

 

 
 

Skoraj dve tretjini študentov, ki so uspešno zaključili študij (6 diplomantov oz. 67%) s 

študijem nadaljuje na FUDŠ, medtem ko je takšen, ki s študijem sicer nadaljuje, a ne na FUDŠ 

samo eden in predstavlja delež 11% respondentov. Da sta z izbranim študijem izpolnila svoja 

pričakovanja in se do nadaljnjega ne nameravata vpisovati v nove študijske programe, pa sta 

s svojim odgovorom nakazala 2 diplomanta (22%).  
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4 diplomanti, ki so odgovarjali na anketni vprašalnik je zaposlenih (44%). 2 diplomanta od 

zaključka študija še nista bila zaposlena (22%), medtem ko 3 diplomanti niso bili še nikoli 

zaposleni.  
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2.1.1 Delovna mesta in organizacije 

Diplomanti so zaposleni na naslednji delovnih mestih in organizacijah: 

Delovno mesto Organizacija 

Psihosocialna svetovalka Momentum s.p. 

Laični delavec na Centru za socialno delo Nova 

Gorica 

CSD Nova Gorica, DC Žarek 

Skladiščnik Kariera 

Zdravstveni tehnik, pripravnik DEOS Center starejših Horjul  

 

2.1.2 Zahtevana stopnja izobrazbe 

Trije diplomanti so odgovorili, da njihova delovna mesta zahtevajo najmanj peto stopnjo 

izobrazbe, medtem ko delovno mesto enega diplomanta zahteva sedmo stopnjo izobrazbe.   

 

 

2.1.3 Leto zaposlitve na sedanjem in prvem delovnem mestu 

Trije diplomanti so se na sedanjem delovnem mestu zaposlili leta 2021, en diplomant pa leta 

2017. Ta, ki naloge in obveznosti na sedanjem delovnem mestu opravlja od leta 2017, se je 

prvič zaposlil že leta 1999. Ostali 3 diplomanti, ki so na sedanjem delovnem mestu od leta 

2021, pa so se prvič zaposlili v letih 2015, 2019 in 2021. 

 

2.2 Kompetence 

V spodnjem grafu prikazujemo stopnjo pomembnosti kompetenc, ki jih zaposleni diplomanti 

potrebujejo na za uspešno opravljanje svoje službe v kombinaciji s stopnjo sposobnosti, ki so 

jih po njihovih ocenah prejeli v času študija na visokošolskem strokovnem programu 

Psihosocialna pomoč. Kar se tiče kompetenc, je najvišjo oceno (4,25) prejela seznanjenost z 

raziskovalnimi metodami, postopki in procesi, sposobnost zbiranja in interpretiranja podatkov, 

razvoj kritične in samokritične presoj. Sposobnost, ki se nanjo navezuje in naj bi jo prejeli 

tekom študija na FUDŠ pa je recimo znašala 4,0. Je pa ta primer bolj izjema kot pravilo, saj so 

ostale pridobljene sposobnosti na tem študijskem programu dosegle bistveno višjo stopnjo, kot 

pa kompetence, katere diplomanti ocenjujejo, da so pomembne za njihovo sedanje delovno 

mesto.  
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Poseben graf (spodaj) pa je namenjen prikazu povprečnih ocen v smislu stopnje pomembnosti 

kompetenc in pridobljene sposobnosti na FUDŠ z vidika diplomantov, ki vsaj v času 

izpolnjevana anketnega vprašalnika (še) niso bili zaposleni. Kar zadeva kompetenc, ki se jim 

zdijo pomembna za pridobitev želene zaposlitve, med drugim izstopajo (povprečna ocena 5,0) 

naslednje: sposobnost uporabe znanja v praksi in reševanja problemov (povprečna ocena 

navezujoče pridobljene sposobnosti na FUDŠ je znašala 4,0); poznavanje in razumevanje 

splošnih teoretičnih in kliničnih načel psihoterapevtskih pristopov in specifičnih za izbrani 

pristop (povprečna ocena navezujoče pridobljene sposobnosti je znašala 4,67); velja omeniti še 

uporaba kritične refleksije in redne supervizije za ocenjevanje tako svojega dela kot tudi dela 

drugih, ki je sicer prav tako prejela oceno 5, a je bila povprečna ocena pridobljene sposobnosti 

na FUDŠ zgolj 3,33. Podobno velja za zmožnost učenja, strokovnega izpopolnjevanja z visoko 

stopnjo samostojnosti (prav tako povprečna ocena 5), pri čemer so pridobljeno sposobnost na 

študijskem programu, ki se nanjo navezuje, nezaposleni diplomanti ocenili z 3,33.  
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5 od 9 diplomantov meni, da jim kompetence na delovnem mestu, kjer so trenutno zaposleni 

ali pa si želijo biti zadostne. 4 diplomanti pa so prepričani, da bi lahko FUDŠ v smislu 

kompetenc ponudil več. Kaj točno imajo diplomanti v mislih, smo za boljšo preglednost 

izpostavili s pomočjo alinej (spodaj): 

- Prakso vodenja svetovalnega pogovorov 

- Motorične terapevtske tehnike 

- Vzpostavitev lastnega svetovalnega programa 

- Iniciativa 

- Več prakse 

- Znanje za možno integracijo z drugimi pristopi 

- Vzpostavitev lastnega svetovalnega programa 

- Vodenje (samozavest) 

- Več obiskov raznih inštitucij 

- Znanje s področja dela z različnimi populacijami in z različnimi motnjami 

- Boljše razumevanje lastnega dela skozi supervizijo 

- Trening (praktično znanje, izkušnje) 

 

2.3 Sklepna ocena  
 

Veseli dejstvo, da kar 6 od 9 diplomantov svojo študijsko pot nadaljuje na FUDŠ, kar izpričuje 

veliko usklajenost in kompatibilnost na eni strani študijskega programa prve stopnje 

Psihosocialna pomoč in na drugi strani magistrskega študijskega programa Psihosocialna 

pomoč.  Od vseh 9 diplomantov vključenih v raziskavo jih ima 4 zaposlitev, ki pa povečini od 

njih zahteva vsaj 5. stopnjo izobrazbe. Diplomanti organom, ki se ukvarjajo z oblikovanjem 

študijskega programa svetujejo, da naj vključijo več prakse, saj so prav izkušnje tiste, ki jih na 

tem področju najbolj potrebujejo. Dva diplomanta izpostavljata, da bi bilo smotrno uvesti tudi 

prakso vodenja svetovalnih programov, kar bi mnenju enega diplomanta vplivalo tudi na 

samozavest terapevta.  
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3 SOCIALNI MENEDŽMENT – VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM 

Na anketo so odgovorili 4 diplomanti programa Socialni menedžment – visokošolski strokovni 

program. 

 

3.1 Sodelovanje s fakulteto 

Izmed 4 diplomantov bi 2 s fakulteto še naprej sodelovala kot njena aktivna člana preko Alumni 

kluba, medtem ko bi 2 s FUDŠ raje ohranila stike prek obveščanja.  

 

 
 

Od 4 diplomantov se je odločilo, da se ne bo nadaljevalo študija (75%). 1 diplomant pa bo s 

študijem nadaljeval na FUDŠ (25%).  
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Prav vsi 4 diplomanti, ki so se odzvali in odgovorili na anketni vprašalnik so zaposleni.  

 

3.1.1 Delovna mesta in organizacije 

Diplomanti so zaposleni na naslednji delovnih mestih in organizacijah: 

Usklajevalec osebne asistence Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 
ulica 14, Ljubljana 

Pomočnik vzgojitelja Vrtec Idrija 

Samostojni podjetnik (s.p.). Delovno mesto pa je 
pospeševalec prodaje. 

RiŠa, Kristina Rijavec s.p. 

Zavarovalna zastopnica GRAWE zavarovalnica 

 

3.1.2 Zahtevana stopnja izobrazbe 

Pri večini diplomantov (3 respondenti oz. 75%) je za delovno mesto, ki ga zasedajo dovolj 5. 

stopnja izobrazba, medtem ko se pri enem diplomantu zahteva najmanj 6. stopnja izobrazbe po 

1. bolonjski stopnji.  

 

3.1.3 Leto zaposlitve na sedanjem in prvem delovnem mestu 

Dva diplomanta sta se na sedanjem delovnem mestu zaposlila leta 2021, eden leta 2020, zadnji 

pa leta 2006. Slednji se je sicer izmed vseh prvi zaposlil, kar se je zgodilo leta 2001. Za enega 

diplomanta, ki se je zaposlil leta 2021 je, kot kaže, bila to tudi njegova prva zaposlitev. Ostala 

dva diplomanta sta se prvič zaposlila leta 2004 in leta 2020.  

 

3.2  Kompetence 

V grafu spodaj prikazujemo, v kolikšni meri je pomembnost kompetenc z vidika diplomantov 

v skladu s stopnjo sposobnostih, ki naj bi jih pridobili v času študija na visokošolskem 

študijskem programu Socialni menedžment. Na tem mestu velja omeniti dve kompetenci, ki še 

posebej izstopata v smislu pomembnosti, ki jima v povprečju pripisujejo vsi štirje diplomanti 

in sicer gre za zmožnost za razumevanje odnosov med posamezniki, organizacijami in 

družbenim okoljem, zmožnost za kompleksno sistemsko gledanje in delovanje, ki je bila 

ocenjena z 5,00. Enako oceno je prejela tudi kompetenca, ki se tiče sposobnosti poznavanja in 

razumevanja teoretičnih osnov analitičnega in svetovalnega dela (prenos znanja do 

uporabnika). Kar nas navdaja z zadovoljstvom je, da sta obe kompetenci, sicer nanašajoči na 

vsakodnevno opravljanje obveznosti in dolžnosti v okviru sedanje službe diplomantov, da sta 
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tudi pridobljeni sposobnosti, navezujoči na ti dve kompetenci, bili izjemno visoko ocenjeni. 

Medtem ko je v prvem primeru stopnja pridobljene sposobnosti znašala 4,75, je v drugem 

primeru znašala 5,0.  

 

Noben izmed diplomantov ni menil, da bi bilo potrebno kar zadeva kompetenc pridobljenih na 

FUDŠ karkoli spremeniti, dopolniti, oz. nadgraditi.  
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3.3 Sklepna ocena in potrebni ukrepi 
Vsi 4 diplomanti so sicer zaposleni in sicer na različnih področjih, ki pa večinoma od njih 

zahtevajo vsaj 5. stopnjo izobrazbe. Samo eden izmed njih bo študij nadaljeval tudi v prihodnje.  

 

4 UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE  – UNIVERZITETNI PROGRAM 

Na anketo je odgovorilo 9 diplomantov univerzitetnega programa Uporabne družbene študije.  

 

4.1 Sodelovanje s fakulteto 

Izmed tistih diplomantov, ki so sodelovali v anketi, bi jih 4 (45%) še naprej sodelovalo s 

fakulteto kot aktivni člani Alumni kluba. 2 diplomanta (22%) sodelovanje vidita v rednem 

obveščanju s strani fakultete. 3 diplomanti (33%)  pa s FUDŠ ne želijo sodelovati.  

 

 
 

Veseli dejstvo, da jih kar 7 od 9 diplomantov (78%) s študijem nadaljuje na FUDŠ (magistrski 

študijski program Medkulturni menedžment), medtem ko sta 2 diplomanta (22%) takšna, ki sta 

s študijem zaključila. .  
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Štirje diplomanti (45%) so bili v času izpolnjevanja anketnega vprašalnika že zaposleni. 3 

diplomanti (33%) brezposelni in to že od kar so uspešno zaključili s študijem. 2 diplomanta 

(22%) nista bila še nikoli zaposlena.  
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4.1.1 Delovna mesta in organizacije 

Diplomanti so zaposleni na naslednji delovnih mestih in organizacijah: 

Oskrbnik in SP Študentski dom LJ in SP 

še vedno upravni tehnik univerzitetni klinični center Ljubljana 

Oglaševalska agencija Tmedia srl 

Hotelsko-igralniški receptor, Sindikalni 
zaupnik, član odbora Sveta delavcev 

Hit.d.d. 

 

4.1.2 Zahtevana stopnja izobrazbe 

Medtem ko je pri 3 diplomantih zadostna izobrazba za zasedbo delovnega mesta 5. stopnja, je 

pri enem diplomantu dovolj diploma nižje srednje šole.  

 

4.1.3 Leto zaposlitve na sedanjem in prvem delovnem mestu 

Diplomanti so prišli na sedanjo delovno mesto v zelo različnih letih in sicer po vrsti: 2009, 

2008, 2015, in 2016. En diplomant se je prvič zaposlil leta 1988, en diplomant leta 1992, drugi 

leta 2010, zadnji pa leta 2016.  

 

4.2 Kompetence 

Spodnji graf prikazuje kako so tisti diplomanti, ki so bili v času izpolnjevanja anketnega 

vprašalnika zaposleni ocenjevali na eni strani pomembnost kompetenc za njihovo sedanje 

delovno mesto in na drugi stopnjo sposobnosti, ki nanašajoč se na te kompetence, izkazujejo v 

kolikšni meri je študij v tem smislu izpolnil njihova pričakovanja. Iz grafa lahko razberemo, da 

je stopnja pridobljenih sposobnosti v času študija povprečno višja od stopnje pomembnosti 

kompetenc, ki se na te sposobnosti navezujejo. Kar zadeva kompetenc, so zaposleni diplomanti 

najvišjo povprečno oceno namenili poznavanju in razumevanju družbenih procesov ter 

sposobnost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev in njihovih posledic in sicer je 

bila le-ta ocenjena z 4,75. Povprečna stopnja sposobnosti, ki se na to kompetenco navezuje je 

bila sicer ocenjena nekoliko nižje, a še vedno visokih 4,25.. Diplomanti so z 4,75 ocenili tudi 

kompetenco, ki se nanaša na poglobljeno razumevanje družbenega okolja s pomočjo 

povezovanja različnih družboslovnih disciplin (povprečna ocena pridobljene sposobnosti je 

tudi tu bila nekoliko nižja in sicer 4,25).  
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Zaposleni diplomanti (3 od 4) so pod razdelkom dodatne kompetence zapisali naslednje: 

- Etika, morala  

- Psihologija   

- Sociologija 

- praktično delo na projektih - vodenje projektov    

- nemščina  

- računovodski standardi   

 

Poseben graf (spodaj) pa je namenjen prikazu povprečnih ocen v smislu stopnje pomembnosti 

kompetenc in pridobljene sposobnosti na FUDŠ z vidika diplomantov, ki vsaj v času 

izpolnjevana anketnega vprašalnika (še) niso bili zaposleni. Kar zadeva kompetenc, ki se jim 

zdijo pomembna za pridobitev želene zaposlitve, med drugim izstopajo (povprečna ocena 5,0) 

naslednje: seznanjenost z raziskovalnimi metodami, postopki in procesi, sposobnost zbiranja in 

interpretiranja podatkov ter rezultatov raziskav  (povprečna ocena navezujoče pridobljene 

sposobnosti na FUDŠ je znašala 5,0); razvoj kritične in samokritične presoje  (povprečna ocena 

navezujoče pridobljene sposobnosti je znašala 4,33); velja omeniti še sposobnost za reševanje 

konkretnih družbenih in delovnih problemov z uporabo družboslovnih znanstvenih metod in 

postopkov, ki je sicer prav tako prejela oceno 5, a je bila povprečna ocena pridobljene 

sposobnosti na FUDŠ zgolj 4,0.  
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4.3 Sklepna ocena  

Iz zgoraj zapisanega in videnega lahko sklepamo, da bi si nekateri diplomanti želeli razširiti 

svoja obzorja tudi še s kakšnim dodatnim predmetom, ki se bolj specifično ukvarja z nekim 

znanstvenim področjem (kot npr. etika ali sociologija). En diplomant bi si želel več izkušenj iz 

vodenja projektov, spet drugi diplomant pa bi rad, da bi dotični študijski program v bodoče 

vključeval še kakšen tuj jezik (npr. nemščina), obenem bi si taisti diplomant želel več slišati o 

računovodskih standardih. Ker gre za diplomante (7 od 9 respondentov), ki se še naprej 

izobražujejo na FUDŠ (konkretno Medkulturni menedžment), velja o predlogih še posebej 

razmisliti.  

 

5 MEDKULTURNI MENEDŽMENT  – MAGISTRSKI PROGRAM 

Na anketo je delno odgovorilo 9 diplomantov magistrskega študijskega programa Medkulturni 

menedžment.  

 

5.1 Sodelovanje s fakulteto 

Izmed 9 diplomantov, ki so se odzvali in rešili anketni vprašalnik bi jih 6 ostalo v stiku s 

fakulteto preko rednega obveščanja (67%), preostali trije (33%) pa so izrazili željo, da bi postali 

aktivni član Alumni kluba.  

 

 

Velika večina respondentov (8 diplomantov oz. 89%) s študijem ne bo več nadaljevala. En 
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diplomant s študijem nadaljuje in sicer se je odločil za FUDŠ.  

 
 

Ker je na vprašanje o tem, če so zaposleni, odgovorilo 6 diplomantov, sicer vsi z zaposlitvijo, 

ostale 3 diplomante v nadaljevanju nismo upoštevali (na nadaljnja vprašanja v anketi niso 

odgovarjali).  

 

5.1.1 Delovna mesta in organizacije 

Diplomanti so zaposleni na naslednji delovnih mestih in organizacijah: 

Bibliotekarska svetovalka, koordinatorka za 
raziskovanje in razvoj 

Knjižnica Domžale 

Skrbnik škodnih primerov Trtnik in Trtnik d.o.o 

manager Sel sistemi 

Informatik VII/1 AJPES 

Prof. ekonomskih predmetov ŠC 

Delam kot upokojenka določeno število ur Jan Prijon s.p. 

 

5.1.2 Zahtevana stopnja izobrazbe 

Za delovna mesta, kjer delajo diplomanti magistrskega študijskega programa Medkulturni 

menedžment se povečini zahtevata 6. ali 7. stopnja izobrazbe. Izjema je diplomantka, sicer 
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upokojenka, ki je zatrdila, da njeno delovno mesto ne potrebuje izrecno določene stopnje 

izobrazbe.  

 

5.1.3 Leto zaposlitve na sedanjem in prvem delovnem mestu 

Diplomanti so sedanje delovno mesto zasedli v zelo različnih letih pa tudi obdobjih. Po vrsti si 

leta sledijo takole: 2009, 2019, 2018, 2016, 1997 in 1986. 1997. Razumljivo je kot prva bila 

zaposlena tista diplomantka, ki je zdaj v pokoju in sicer je bilo to leta 1976. Ostali pa so se 

razvrstili po tem vrstnem redu: 1996, 1998, 1993 in 1992.  

 

5.2 Kompetence  

Diplomanti magistrskega študijskega programa so ocenjevali pomembnost kompetenc za 

opravljanje njihove trenutne zaposlitve na določenem delovnem mestu, obenem pa so 

ocenjevali tudi stopnjo navezujoče sposobnosti, ki so jo pridobili tekom študija.  V povprečju 

so zaposleni diplomanti najbolje ocenili  kompetenco, ki se nanaša na razvoj komunikacijskih 

sposobnosti in spretnosti za komuniciranje z različnimi okolji. Ta je prejela oceno 4,67. Za 

primerjavo, sposobnost, ki naj bi jo pridobili tekom študija na dotičnem študijskem programu 

in, ki se navezuje na to kompetenco, je bila ocenjena malce nižje, a še vedno visokih 4,00. Kot 

zanimivost, najnižjo oceno je prejela kompetenca, navezujoča na sposobnost za izdelavo 

projekta, ki lahko kandidira za mednarodna sredstva (2,17). Stopnja pridobljene sposobnosti 

slednje je sicer bila  ocenjena malce višje, a še vedno nizkih  2,60.    
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Pod dodatno, ena diplomantka navaja naslednji kompetenci, o kateri velja razmisliti v 

prihodnje: 

- organizacija dela  

- projektno delo 

 

5.3 Sklepna ocena  

Gre za diplomante, ki so večinoma zaposleni (6 od 9 respondentov) in ki trenutno ne razmišljajo 

o vpisu na višjo stopnjo, a si po drugi strani vseeno želijo ohraniti stike s fakulteto bodisi prek 

rednega obveščanja bodisi kot aktivni člani Alumni kluba. Kar se tiče možnosti za izboljšave, 

bi lahko razmišljali v smeri večjega vključevanja študentov v projektno delo in sicer že v sklopu 

samih predmetov.  

6 PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE  – MAGISTRSKI PROGRAM 

 

Na anketo so odgovorili 3 diplomanti magistrskega študijskega programa Psihosocialno 

svetovanje.  

6.1  Sodelovanje s fakulteto 

Dva diplomanta (67%) sta s fakulteto še naprej sodelovati prek prejemanja obvestil, en 

diplomant pa se je odločil, da s fakulteto prekine dozdajšnje stike (33%). 

 
Nihče izmed tistih, ki so se odzvali in rešili anketni vprašalnik ne namerava nadaljevati študija.  

 

Vsi diplomanti imajo zaposlitev.  

6.1.1 Delovna mesta in organizacije 
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Delovna mesta in organizacije, ki jih zasedajo so razvrščena v spodnji preglednici.  

informator-organizator VI (čez par mesecev 
bom brezposelna) 

muzej 

Psihosocialna svetovalka Samozaposlena 

Predavateljica Fakulteta za uporabne družbene študije 

 

6.1.2 Zahtevana stopnja izobrazbe 

Za delovna mesta, ki jih diplomanti zasedajo je potrebno imeti vsaj 6. oz. 7. stopnjo izobrazbe.  

 

6.1.3 Leto zaposlitve na sedanjem in prvem delovnem mestu 

Dva diplomanta zasedata sedanje delovno mesto od leta 2021, eden pa od leta 2016. Diplomanti 

so se sicer prvič zaposlili precej različno in sicer v takšnem vrstnem redu: 2004, 2020 in 2006.  

6.2 Kompetence 

V grafu spodaj prikazujemo kako so diplomanti ocenjevali na eni strani pomembnost 

kompetenc za sedanje delovno mesto in na drugi strani stopnjo pridobitve sposobnosti, ki sta jo 

po njuni ocenili dosegla s študijem na magistrskem študijskem programu Psihosocialno 

svetovanje. Sodeč po grafu spodaj (stopnja pridobitve kompetenc je povečini višja od 

pomembnosti kompetenc za njihovo sedanje delovno mesto) bi sicer lahko rekli, da je študij pri 

vseh presegel pričakovanja. Če pa ob tem upoštevamo še vse dodatne kompetence, ki sta jih 2 

diplomanta navedla ob koncu anketnega vprašalnika, potem je prostora za napredek na tem 

programu še kar nekaj.  

 

Diplomanta sta pod razdelkom dodatne kompetence zapisala naslednje: 

- več izkušenj osebne terapije, 

- več izkušenj supervizije in intervizije 

- specializacijo  

- bolj kot kompetenco bi potrebovala: na nacionalni ravni priznano supervizijo iz KVS; 

- bolj kot kompetenco bi potrebovala: možnost opravljanja strokovnega izpita s področja 

socialnega varstva;  

- bolj kot kompetenco bi potrebovala: večjo prepoznavnost PSP KVT, saj kljub temu, da 

je v seznamu delovnih mest, je v redkih organizacijah sistematizirana in posledično ni 

razpisanih pripravništev in zelo malo razposov za delovna mesta (že pa že so je potreben 

strokovni izpit) - velja za Goriško;  
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6.3 Sklepna ocena  

Vsi trije diplomanti so zaposleni in sicer na delovnih mestih, ki zahtevajo vsaj 6. oz. 7. stopnjo 

izobrazbe. Dva od treh diplomantov želita biti s fakulteto še naprej v stiku pred obveščanja. 

Kvantitativno gledano je študijski program Psihosocialno svetovanje zadostil njihovim 

pričakovanjem, četudi se jim zdijo ponujene kompetence v povprečju manjšega pomena, kot pa 

sposobnosti, ki so jih pridobile tekom študija. Kar se tiče ukrepov za naprej, bi bilo potrebno 

razmisliti o tem, kako omogočiti študentom več izkušenj z osebno terapijo, supervizijo in 

intervizijo. Nadalje, kako doseči, da bi lahko študenti po uspešno opravljenem študiju opravljali 

izpit socialnega varstva, kako na nacionalni ravni doseči, da bo Slovenska krovna točka za 

psihosocialno svetovanje diplomantom priznala supervizijo in navsezadnje, kako narediti 

psihosocialno svetovanje bolj prepoznavno.  
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7 SOCIOLOGIJA  – DOKTORSKI PROGRAM 

Na anketni vprašalnik sta se odzvala 2 diplomanta.  

 

7.1 Sodelovanje s fakulteto 

Oba diplomanta sta pripravljena aktivno sodelovati kot člana Alumni kluba fakultete. 

 

Oba diplomanta tudi ne nameravata nadaljevati s študijem. 

 

Oba diplomanta imata zaposlitev. 

 

7.1.1 Delovna mesta in organizacije 

V tabeli spodaj prikazujemo delovni mesti in organizaciji, kjer trenutno delata oba diplomanta: 

 

Prodekan 
fakulteta 

University of Applied Health Sciences 
Zagreb 

Docent Fakulteta za medije ter Fakulteta za 
informacijske študije 

 

7.1.2 Zahtevana stopnja izobrazbe 

Za obe delovni mesti, ki jo zasedata diplomanta je potrebno imeti najmanj 8. stopnjo izobrazbe.  

 

7.1.3 Leto zaposlitve na sedanjem in prvem delovnem mestu 

En diplomant je trenutno delovno mesto zasedel leta 2016, drug diplomant pa leta 2021. Slednji 

se je prvič zaposlil leta 1992, prvi pa leta 1989.  

 

7.2 Kompetence 

V grafu spodaj prikazujemo kako sta diplomanta ocenjevala na eni strani pomembnost 

kompetenc za sedanje delovno mesto in na drugi strani stopnjo pridobitve sposobnosti, ki sta jo 

po njuni ocenili dosegla s študijem na podiplomskem programu Sociologija. Graf nazorno kaže 

na to, da gredo kompetence in pridobljene sposobnosti v usklajeni liniji, s čimer lahko trdimo, 

da je študij bolj ali manj zadovoljil pričakovanja obeh bivših doktorskih študentov. To dokazuje 

tudi dejstvo, da nobeden izmed njiju ni zapisal, da se mu zdi, da je kje kakšna kompetenca, ki 

bi jo bilo potrebno v bodoče vključiti v študijski program.  
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7.3 Sklepna ocena  
 

Diplomanta sta zaposlena in sicer zasedata položaje, ki zahtevajo najmanj 8. stopnjo izobrazbe. 

Oba diplomanta sta kot člana Alumni kluba pripravljena ostati v stiku s fakulteto tudi po koncu 

izobraževanja. Nihče ni glede študija imel kakršnihkoli pripomb, komentarjev, priporočil za 

izboljšave. Zgornji graf nazorno kaže, da sta diplomanta od študija dobila približno to, kar sta 

se nadejala.  

 

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; 
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- 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, 
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, 
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- 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. 

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 
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- 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 
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;  
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- 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 
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;  
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- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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;  
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- 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,  

- sposobnost dokumentirati ter analizirati supervizijske rezultate in jih uporabiti pri 
nadaljnjem psihosocialnem delu,  
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- 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 



45 
 

njej sorodnih disciplin;  
- 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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