NAVODILA ZA PRIJAVO TEME
Prijava teme magistrskega dela vsebuje:



izpolnjen prijavni obrazec
soglasje predlagane/ga mentorice/mentorja, ki ga ta izjavi s podpisom na prijavnem
obrazcu

Opis predlagane teme (ki je del prijavnega obrazca) ni daljši od 3 strani in obsega:
1. Opis problema in teoretska izhodišča (pol strani)
2. Raziskovalna vprašanja s tezami ali hipotezami (pol strani)
3. Opis metodologije (pol strani)
4. Utemeljitev strokovne relevantnosti (pol strani)
5. Kazalo (pol strani)
6. Seznam najpomembnejših virov (pol strani)
Vsebina
Ad 1. Jedrnato, a pregledno opišemo problem, ki ga nameravamo raziskovati, in navedemo
teoretska izhodišča, na katera se bomo pri tem opirali. Teorija je sodobna, relevantna, se
osredotoča na problem, ne na predstavitev področij ali organizacij, in je povezana s socialnim
delom. Študent/ka pokaže svoj teoretski razgled na področju, o katerem bo pisal/a.
Ad 2. Raziskovalna vprašanja se navezujejo na obstoječe teorije in jih dopolnjujejo. Pojasnjujejo
raziskovalni interes in niso le prepis vprašanj iz intervjujev ali vprašalnikov. Teze ali hipoteze, iz
katerih izhajajo raziskovalna vprašanja, so na kratko razložene.
Ad 3. Pri opisu metodologije povemo, kakšna bo raziskava (kvalitativna, kvantitativna, mešana,
študij primera, opisna, primerjalna, korelacijska, akcijska raziskava ali eksperiment) in kateri so
razlogi za tako izbiro. Kaj bomo iskali, katere spremenljivke, teme, koncepte ...? Kdo bo vključen,
katera populacija, kategorija ali skupina, koliko predstavnikov, kakšen bo vzorec, kako bomo
prišli do respondentov? Kako bomo zbirali podatke, z anketo, strukturiranim ali nestrukturiranim
intervjujem, opazovanjem, študijem dokumentacije? Navedemo tudi druge pomembne
okoliščine – čas, vrsto komunikacije (poštna, spletna, telefonska, osebna) itn. Kako bodo podatki
obdelani oziroma analizirani? Jasno opišemo in utemeljimo metode obdelave, analize in
interpretacije podatkov. Zakaj uporabljamo te metode, kaj pričakujemo, da bomo z njihovo
pomočjo dobili? Kako ustrezajo našim raziskovalnim ciljem?
Mogoče so tudi teoretske naloge, ki nimajo posebnega empiričnega dela. To zabeležimo že pri
opisu problema, prve tri točke pa smiselno povežemo, tako da navedemo svojo temeljno tezo ali
vprašanje, pojasnimo svoja teoretska izhodišča in koncepte, na katere se bomo opirali, in
opišemo način, kako bomo utemeljevali in dokazovali svojo tezo ali iskali odgovore na svoja
vprašanja.
Ad 4. Relevantnost teme utemeljimo tako, da pokažemo, kam v strokovno teorijo in prakso
bomo lahko umestili pridobljena spoznanja (pomanjkanje raziskav na področju ni zadostna
utemeljitev).
Ad 5. Kazalo pokaže zlasti, kaj bo vključeval teoretski uvod in kako bodo predstavljeni rezultati.

Ad 6. Seznam virov vsebuje sodobno literaturo, tudi tujo, zlasti s področja socialnega dela. Kot
viri štejejo znanstvena in strokovna dela. Ne navajamo poljudnih publikacij, wikipedije, spletnih
forumov ali spletnih strani društev ali drugih organizacij, razen če gre za gradivo, ki ga
obdelujemo (na primer pri študiju dokumentacije).
Vire navajamo v skladu s standardom revije Socialno delo.
Tema se prijavi na predpisanem obrazcu, ki ga podpišeta mentorica in morebitna somentorica.
Odda se v referat za podiplomski študij.

