1. RAZISKOVALNI SEMINAR
Nosilka: doc. dr. Liljana Rihter
Vsebina:
Predstavitev in kriti na obravnava seminarskih nalog. Seminarska naloga je lahko:
- poro ilo o empiri ni raziskavi, ki jo je izvedel študent,
- poro ilo o analizi študentovega prakti nega dela,
- na rt empiri ne raziskave, ki jo študent namerava izvesti kot magistrsko delo,
- predstavitev empiri ne raziskave po literaturi s kriti no analizo (predstavitev objavljenega
raziskovalnega poro ila),
- predstavitev posebne raziskovalne metode ali tehnike, .
- problemska razprava o kaki metodi, metodološkem problemu ali podro ju,
- predstavitev statisti ne metode ali tehnike (njene logike, ra unanja in aplikacije).
Literatura:
Mesec Bl., Metodologija raziskovanja v socialnem delu I, Visoka šola za socialno delo,
Ljubljana 1997 (skripta)
Toš, N. Metode družboslovnega raziskovanja, Ljubljana: DZS, 1988 (in kasnejše izdaje).
Mesec Bl., Metodologija raziskovanja v socialnem delu II. Visoka šola za socialno delo,
Ljubljana 1997 (skripta).
Mesec Bl., Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Visoka šola za socialno delo,
Ljubljana 1998
Mesec, Bl., Akcijsko raziskovanje med socialnim inženirstvom in revolucionarnim
aktivizmom. Socialno delo, 32, (1993), 1-2,61-,90.
Sagadin, J. Osnovne statisti ne metode za pedagoge. Maribor: Obzorja, 2001.
Mesec, B. (s sodel.), Navodilo za diplomsko nalogo. Visoka šola za socialno. delo, Ljubljana
1992 (dostopno tudi na internetu).
Mesec, B., N. Rode, L. Rihter (ured.). Primeri raziskovalnih nalog študentov: raziskovalni
seminar etrtega letnika. Fakulteta za socialno delo, Ljubljana 2003.
Obveznosti študenta:
- udeležba na uvodnem predavanju
- študij literature
- priprava pisne seminarske naloge
- konzultacije med pripravo naloge
- predstavitev naloge
Terminski na rt opravljanja obveznosti:
15.7.2009 ob 15.00 v kabinetu nosilke predmeta: uvodno predavanje
27.8.2009 ob 15.00 v kabinetu nosilke predmeta: konzultacije
17.9.2009 ob 15.00 v kabinetu nosilke predmeta: predstavitev seminarskih nalog

2.UVOD V SOCIALNO DELO
Nosilec: izr. Prof. dr. Vito Flaker (izvajalec: asist. Dr. Milko Poštrak)
Vsebina: Osnovni pojmi socialnega dela, socialnega varstva, socialne politike. Zgodovina
socialnega dela. Osnovni koncepti. Metode, pristopi, modeli.
Vrsta izpita: ustni, esej.
Konzultacije: govorilne ure:
v torek, 21. julija, 12. do 14. ure,
v torek, 25. avgusta, 12. do 14. ure,
v septembru vsak torek 12.30 do 14.30 in vsak petek: 14. do 16. ure,
po dogovoru tudi preko maila: milko.postrak@fsd.uni-lj.si
Izpit: torek, 15. september, 15. do 17. ure, ali po dogovoru.

Literatura: MILOŠEVI -ARNOLD, Vida, POŠTRAK, Milko. Uvod v socialno delo,
(Knjižna zbirka Scripta). Ljubljana: Študentska založba, 2003.
Flaker, V. (2006) Social work as a science of doing : in the praise of a minor profession. V:
Flaker, V. (ur.), Schmid, T. (ur.). Von der Idee zur Forschungsarbeit : Forschen in
Sozialarbeit un Sozialwissenschaft. Wien: Böhlau Verlag, str. 55-78. – poglavje je
dosegljivo na http://www.fsd.si/dodiplomski_studij/ucni_nacrt/2008053010080943/
Flaker (2003), Oris metod socialnega dela: Uvod v katalog nalog centrov za socialno delo.
Ljubljana: FSD , Skupnost CSD Slovenije
Šugman Bohinc Lea (1996), Socialno delo - znanost?, Socialno delo 35, št. 5, 403-405,
Ljubljana.
3. TEORIJE SOCIALNEGA DELA
Nosilka: izr. prof. dr. Gabi a inovi Vogrin i
Vsebina:
Predstavitev in kriti na obravnava seminarske naloge, v kateri študent predstavi:
- svoje razumevanje konceptov pomo i in posebnosti razvoja znanosti in stroke socialnega
dela
Literatura:
a inovi Vogrin i , G., Kobal, L., Mešl, N., Možina, M. (2008), Vzpostavljanje delovnega
odnosa in osebnega stika. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

a inovi Vogrin i , G. (2008), Socialno delo z družino. Ljubljana: Fakulteta za socialno
delo.
Healy, K. (2005), Social Work Theories in Context. Creating Frameworks for Practice.
Houndmills: Palgrave, Macmillan.
Mešl, N. (2008), Razvijanje in uporaba znanja v socialnem delu z družino: procesi
soustvarjanja teoretskega znanja v praksi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
Pease, B., Fook, J. (1999), Transforming Social Work Practice. Postmodern Critical
Perspectives. London, New York: Routledge.
Študijsko gradivo za predmet Teorije pomo i socialnega dela. Študijsko leto 2007/2008.
Skripta (2008). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. (skripta je dostopna v fotokopirnici)
Obveznosti študenta:
-

študij literature

-

priprava pisne seminarske naloge

-

konzultacija pri nosilki predmeta pred pripravo seminarske naloge

-

konzultacija pri nosilki predmeta med pripravo seminarske naloge

-

zagovor in predstavitev seminarske naloge

Terminski na rt opravljanja obveznosti:
2.9.2009 ob 17.00 v kabinetu nosilke predmeta: konzultacija pred pripravo seminarske naloge
14.9.2009 ob 17.30 v kabinetu nosilke predmeta: konzultacija med pripravo naloge
21.9.2009 ob 17.30 v kabinetu nosilke predmeta: predstavitev in zagovor seminarskih nalog

4. PRAKSA (8 ECTS)
(nosilka predmeta doc. dr. Lea Šugman Bohinc)

Diferencialni pisni in ustni izpit iz prakse oz. prostovoljnega dela na podro ju socialnega
varstva in sorodnih podro ij (npr. šolstvo, zdravstvo) vklju uje 140 ur prostovoljnega dela (7
ECTS) in 20 ur dodatnih študijskih obveznosti (1 ECTS), in sicer:

- 140 ur prostovoljnega dela z ustreznim potrdilom oz. potrdili o opravljenem prostovoljnem
delu v urah (v portfoliu)

- obvezno udeležbo kratkega uvajalnega seminarja (2 alternativna termina, glej spodaj) *
- pisni izdelek po izbiri kandidatke oz. kandidata: ali dnevnik o prostovoljnem delu ali pisne
odgovore na vprašanja za refleksijo svojih izkušenj z opravljenim prostovoljnim delom (rok
oddaje 21.9.2009) **
- ustni zagovor pisnega izdelka in predstavitev portfolia o opravljenem prostovoljnem delu
***

* kandidatkam in kandidatom, ki nameravajo v asu od julija do septembra opraviti
zahtevane ure prostovoljnega dela, priporo amo, da se udeležijo prvega termina ali se vsaj
im prej telefonsko posvetujejo z as. mag. Jelko Škerjanc glede svojega na rta prakse
** navodila za izdelavo pisnih izdelkov in portfolia bodo kandidatke in kandidati prejeli na
prvem uvajalnem seminarju, od 27.7.2009 dalje pa bodo na voljo tudi na spletnih straneh
fakultete za socialno delo: http://www.fsd.uni-lj.si/novice/2009070212314272/
*** individualni dogovor o to ni uri ustne predstavitve (21.9.2009) z as. mag. Jelko Škerjanc,
tel. 041 75 32 11

Literatura za pomo pri izvedbi prostovoljnega dela in pri pisanju poro ila:
-

Navodila za izdelavo pisnih izdelkov in portfolia o prostovoljnem delu (na voljo na
uvajalnih seminarjih, od 27.7.2009 tudi na www.fsd.unilj.si/novice/2009070212314272/

-

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010
http://www.uradni-list.si/1/content?id=72891

-

Miloševi Arnold, V., Poštrak, M. (2003). Uvod v socialno delo. Ljubljana:
Študentska založba, Scripta.

Pomembni termini:
-

27.7.2009 ali 24.8.2009 - uvajalni seminar, 16:00-17:30, P2; kandidatkam in
kandidatom, ki nameravajo v asu od julija do septembra opraviti zahtevane ure
prostovoljnega dela, priporo amo, da se udeležijo prvega termina ali se vsaj im prej
posvetujejo z as. mag. Jelko Škerjanc glede svojega na rta prakse

-

21.9.2009 - oddaja in ustni zagovor pisnega izdelka ter predstavitev portfolia

Kontaktna oseba:
-

as. mag. Jelka Škerjanc, informacije po telefonu 041 75 32 11 vsak delovni dan, 9:0017:00

