UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
PREDSTAVITVENI ZBORNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 3. STOPNJE
Skupni doktorski študijski program Socialno delo INDOSOW
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Podatki o študijskem programu

1.1 naslov študijskega programa z navedbo stopnje:
Skupni doktorski študijski program Socialno delo INDOSOW- 3. stopnja
1.2 vrsta študijskega programa: tretja stopnja: doktorski študijski program
1.3 trajanje študijskega programa: 3 leta
1.4 število ECTS: 180 ECTS
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Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

2.1 Temeljni cilji programa
Temeljni cilj Skupnega doktorskega študijskega programa Socialno delo INDOSOW – International Doctoral
Studies in Social Work je usposobiti študente in študentke za samostojno mednarodno konkurenčno
znanstvenoraziskovalno delo na širšem področju družboslovnih znanosti in razviti zmožnost uporabe teorij in
praks socialnega dela za reševanje zahtevnih problemov na področju socialnega dela in socialne politike ter v
drugih humanističnih in družboslovnih znanostih.
Cilj programa je usposobiti doktoranda in doktorandko za znanstveno razmišljanje in izvirno reševanje
znanstvenih problemov. Po končanem študiju bosta doktorand in doktorandka sposobna za kritično in avtonomno
znanstvenoraziskovalno delo in reševanje zahtevnejših teoretičnih, metodoloških ali praktičnih problemov z
interdisciplinarnim pristopom. Pridobila bosta sposobnost razumevanja in kritične presoje pri razreševanju
zahtevnih in kompleksnih znanstvenoraziskovalnih vprašanj. Usposobljena bosta za kreativno ter samostojno
obravnavo znanstvenoraziskovalnega problema, kritično presojo raziskovalnih rezultatov, razvoja novih
raziskovalnih metod ter prenosa novih znanj in teorij v prakso.
2.2 Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom
Študenti in študentke bodo na Skupnem doktorskem študijskem programu Socialno delo INDOSOW programu
pridobili:
 Sposobnost kreativnega in samostojnega znanstvenoraziskovalnega dela in reševanja znanstvenih
problemov, sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev in posledic s področja socialnega dela in
socialne politike;
 sposobnost reflektirane obravnave in uporabe kritičnih, mednarodnih in primerjalnih perspektiv, tako pri
obravnavi in analizi znanstvenih tekstov kot tudi pri vodenju lastnega raziskovalnega dela;
 sposobnost razumevanja in kritične presoje pri reševanju zahtevnih in kompleksnih
znanstvenoraziskovalnih vprašanj, sposobnost uporabe zahtevnih raziskovalnih metod, postopkov in
procesov;
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poglobljena teoretska znanja na področjih komparativne metodologije, teorij socialnega dela in
primerjalne perspektive na področju študij raznovrstnosti v socialnem delu;
sposobnost delovanja v mednarodnem okolju, razvoj komunikacijskih in vodstvenih sposobnosti in
spretnosti;
sposobnost uporabe znanja v praksi.

2.3 Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom
 Sposobnost za reševanje zahtevnejših znanstvenih problemov z uporabo metod in postopkov s področja
socialnega dela;
 sposobnost uporabe primerjalne analize znotraj raziskav pri socialnem delu in socialni politiki;
 sposobnost zgodovinskih, kritičnih in interdisciplinarnih analiz znotraj izbranih področji discipline
socialnega dela in socialne politike;
 koherentno obvladanje podanega znanja s področja socialnega dela in socialne politike, sposobnost
povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije;
 razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju
konkretnih delovnih problemov;
 razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na določenem strokovnem področju.
Študenti/študentke pridobijo poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za
samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem
znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega
strokovnega oziroma znanstvenega področja in razvijanje kritične refleksije.
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Podatki o mednarodni primerljivosti programa

Podatki o primerljivosti programa INDOSOW so bili zbrani na podlagi informacij o tretjestopenjskih programih
socialnega dela v Evropi in ZDA. Skupnega doktorskega študija socialnega dela v Evropi in izven nje še ni, zato
je to prvi tovrstni program. Ker smo program pripravili skupaj s štirimi evropskimi šolami za socialno delo je
razumljivo, da gre za mednarodno primerljivost, ne pa tudi popolno kompatibilnost, saj podoben program v
Evropi in svetu še ne obstaja. Primerljivi programi so:
1. Ph.D. in Social Work
NTNU, Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology
Management
2. Ph.D. in Social Work
The University of Edinburgh, School of Social and Political Studies
3. Doctor of philosophy degree program for social work.
College of Social Work, University of South Carolina, USA.
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4 Podatki o mednarodnem sodelovanju visokošolskega zavoda
Na fakulteti poteka živahno mednarodno sodelovanje z visokošolskimi ustanovami in fakultetami po svetu.
Vključena je v najpomembnejše evropske programe, ki spodbujajo meduniverzitetno izobraževanje in
raziskovanje, kot sta programa Socrates in Tempus. Je članica uglednih mednarodnih organizacij, kot je
Mednarodno združenje šol za socialno delo (IASSW). Gostujoče študentke in študenti lahko izbirajo v bogatem
naboru predmetov prve, druge in tretje stopnje. Imajo možnost konzultacij z uveljavljenimi učitelji - strokovnjaki
na različnih področjih socialnega dela in predavanj tujih gostujočih učiteljev. Fakulteta sodeluje pri izvedbi
mednarodnih intenzivnih programov in poletnih šol. Je koordinatorka mednarodnega doktorskega študija
socialnega dela INDOSOW.
Več: http://www.fsd.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje/.

5 Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti
1. letnik
Kontaktne ure
1. semester
1
2
3

Primerjalna metodologija raziskovanja v socialnem delu in
socialni politiki
Izbirni predmet
SIRD I (spremljano individualno raziskovalno delo)
skupaj 1. Semester

P

S

30

15

30

V

DO

15

Ʃ

ECTS

45

10

30
15
90

5
15
30

45

10

15

20

2. semester
1
2

Teorije socialnega dela in socialne politike: mednarodna
perspektiva
SIRD II (spremljano individualno raziskovalno delo)

30

15

skupaj 2. Semester

30

15

60

30

skupaj (1. In 2. Semester)

60

30

150

60

Ʃ

ECTS

2. letnik
Kontaktne ure
1. semester
1
2
3

Primerjalna perspektiva na področju študija raznoličnosti v
socialnem delu
Odprti zbirni predmet
SIRD III (spremljano individualno raziskovalno delo)
skupaj 1. semester

P

S

30

15

45

10

15

30
15
90

5
15
30

15
15

30
30

105

60

30

V

DO

2. semester
1

SIRD III (spremljano individualno raziskovalno delo)
skupaj 2. semester
skupaj (1. in 2. semester)

30

3

15

3. letnik
Kontaktne ure
Ʃ

ECTS

15
15

30
30

SIRD VI (spremljano individualno raziskovalno delo)
Priprava in predstavitev doktorske disertacije pred javnim
zagovorom
skupaj 2. semester

25
125

10
20

150

30

skupaj (1. in 2. semester)

165

60

Ʃ

ECTS

30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30

5
5
5
5
5
5

30

30

5

1. semester
1

P

S

V

DO

SIRD V (spremljano individualno raziskovalno delo)
skupaj 1. semester

2. semester
1
2

Izbirni predmeti programa
Kontaktne ure
P
1
2
3
4
5
6
7

Delo in reprodukcija
Kulture in hendikep
Socialne politike in spoli
Spol v antropologiji
Travma in okrevanje
Zgodovina idej in razvoj socialnega dela: mednarodna
perspektiva
Ženske in duševno zdravje

S

V

DO

Legenda:
Spremljano individualno raziskovalno delo (SIRD)
SIRD I – prvi doktorski seminar
SIRD II – raziskovalno delo za pripravo doktorske disertacije, terensko delo, seminarske vaje in konzultacije, aktivna
udeležba na doktorskih seminarjih ipd.
SIRD III – enako kot SIRD II
SIRD IV – raziskovalno in akademsko delo na partnerski univerzi
SIRD V – drugi doktorski seminar
SIRD VI – znanstveni članek (ali ekvivalent)
P – predavanja
S – seminar
SV – seminarske vaje
TD – terensko delo
DO - druge oblike dela, v kolikor obstajajo
ETCS – kreditne točke

4

Predmetnik programa je sestavljen iz naslednjih obveznosti:
 tri skupni obvezni predmeti – obvp (10 KT vsak), skupaj 30 KT;
 en izbirni predmet, ki ga izbere iz nabora izbirnih predmetov katerekoli sodelujoče univerze v programu –
izbp, 5 KT;
 en izbirni predmet lahko izbere na katerikoli drugi fakulteti v EU –5 KT;
 priprava in predstavitev teme doktorske disertacije pred javnim zagovorom – 20 KT;
 spremljano individualno raziskovalno delo (vključuje pripravo obveznega raziskovalnega članka,
raziskovalno delo za pripravo doktorske disertacije, terensko delo, seminarske vaje ter konzultacije) po
letnikih študija – sird, 35 KT (1. letnik) ali 45 KT (2. letnik) in 40 KT (3. letnik), skupaj 120 KT.
Študenti in študentke lahko s posameznim izbirnim predmetom pridobijo 5 KT. Skupno maksimalno število KT,
ki jih lahko študenti in študentke pridobijo z opravljanjem izbirnih predmetov, je 10.
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Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Vpiše se lahko kandidat ali kandidatka, ki je končal/a:
- študijski program druge stopnje ali
- univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 ali
- študijski program, ki izobražujejo za poklic, urejen z direktivami EU, ali drug enoviti magistrski študijski
program, ovrednoten s 300 kreditnimi točkami, ali
- študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem
programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, s katerim se kandidatu ali kandidatki prizna študijske
obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk, ali
- študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem programu pri čemer se
kandidatu ali kandidatki pred vpisom določijo študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk z
magistrskega študijskega programa 2. stopnje Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa,
etničnosti in spola, in sicer pri predmetih Metodologija kritičnega raziskovanja v socialnem delu in
Praktikum – terensko delo, ali
- pod enakimi pogoji zgornjim enakovreden študijski program v tujini.
Ustreznost izobrazbe, pridobljene v tujini se ugotavlja po postopku priznavanja tujega izobraževanja za
nadaljevanje izobraževanja skladno s 121. členom Statuta UL. Postopek priznavanja izobrazbe, pridobljen v
tujini, se mora končati pred vpisom.
Poseben pogoj za vpis je znanje angleščine.
6. 1 Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Če je na program prijavljenih več kandidatov in kandidatk, kot je razpisanih mest, univerza omeji vpis in fakulteta
izvede izbirni postopek. V skladu s študijskim programom, sta pri izbiri kandidatov in kandidatk upoštevana
naslednja elementa:
- uspeh na univerzitetnem študiju, sprejetem pred 11. 6. 2004, oziroma na študiju druge stopnje in sicer
povprečna ocena brez ocene diplomskega oziroma magistrskega dela (50 %) in
- ocena diplomske oz. magistrske naloge (50%).
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Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Znanja in spretnosti, pridobljena s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem pred vpisom v program, se
bodo skladno z 9. členom Meril za akreditacijo študijskih programov priznavala pri izbiri ob omejitvi vpisa. O
priznavanju znanj in spretnosti, ki jih je kandidat pridobil pred vpisom v program, odloča akademski svet. Pri
priznavanju tovrstnih znanj in spretnosti se upoštevajo:
- strokovna specializacija;
- druga diploma visokošolskega zavoda;
- dosedanje znanstveno raziskovalno delo;
- objavljena znanstvena dela;
- strokovna izpopolnjevanja;
- ustrezne delovne izkušnje.
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Način ocenjevanja

Pri ocenjevanju se upošteva naslednja ocenjevalna lestvica:
10 – odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami;
9 – prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami;
8 – prav dobro: solidni rezultati;
7 – dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami;
6 – zadostno: znanje ustreza minimalnim merilom;
1 do 5 – nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim merilom.
Pri ocenjevanju se upošteva Statut Univerze v Ljubljani.
V okviru celotnega programa INDOSOW se uporabljajo ocene bolonjskega ocenjevalnega sistema: A, B, C, D, E,
F. Ocene, pridobljene na Univerzi v Ljubljani, se pretvorijo po naslednjem modelu: A = 10, B = 9, C = 8, D = 7, E
= 6, in F = 5 – 1.
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Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj
45 KT. Od tega doktorand/doktorandka opravi najmanj 10 KT iz obveznega modula in 20 KT iz individualnega
raziskovalnega dela.
V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidatke in kandidati, ki so opravili vse študijske obveznosti
organiziranih oblik študija iz 1. in 2. letnika, in sicer 30 KT iz obveznih modulov, 10 iz izbirnih modulov ter 50
KT iz individualnega raziskovalnega dela. Dodatni pogoj za vpis v zadnji, tretji letnik študija je soglasje k temi
doktorske disertacije na Univerzi v Ljubljani.
Zadnji, 3. letnik je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi ter zagovoru doktorske disertacije.
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Prehodi med študijskimi programi

V skladu s 182. členom Statuta UL je prehajanje med študijskimi programi mogoče le med študijskimi programi
za pridobitev iste stopnje izobrazbe. Prehod iz že obstoječih doktorskih študijev Socialnega dela na Fakulteti za
socialno delo UL in na drugih partnerskih univerzah je mogoč le na začetku študijskega leta, in sicer le, če
kandidat izpolnjuje vse vpisne pogoje predlaganega skupnega študijskega programa iz socialnega dela
INDOSOW. Število prehodov je omejeno s številom razpisanih študijskih mest za določen program. Pogoji za
prehod se določijo na podlagi primerjave med predhodno vpisanim programom in programom, v katerega se želi
kandidat vpisati. Pri prehajanju v skupni študijski program INDOSOW iz programov drugih fakultet, morata
kandidat in kandidatka izpolnjevati vpisne pogoje predlaganega programa. Prošnje kandidatov za prehod na
univerzitetni skupni doktorski študij INDOSOW bo individualno obravnaval akademski svet, skladno s Statutom
Univerze v Ljubljani.
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Način izvajanja študija

Študij se izvaja kot izredni način študija.
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Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno
opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo. Obveznost
doktorskega študenta/študentke je znanstveni članek, objavljen ali sprejet v objavo v publikacijah, ki so v
seznamu za objavo člankov, ki jih zbira komisija za doktorski študij UL (mednarodno priznane revije posameznih
znanstvenih disciplin). Doktorski študent/študentka mora biti prvi avtor/avtorica članka.
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Pogoji za dokončanje posameznih delov programa

Skupni doktorski študijski program INDOSOW ni sestavljen iz delov, zato ne vsebuje pogojev za dokončanje
posameznih delov programa.

14

Navedba strokovnega oziroma znanstvenega naslova

V skladu z 2. členom Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih si znanstveni naslov pridobi, kdor konča
študijski program za pridobitev magisterija oziroma doktorata znanosti. Po končanem mednarodnem doktorskem
študiju socialnega dela INDOSOW bosta študent in študentka pridobila znanstveni naslov tako na svoji matični
univerzi kot tudi na univerzi, kjer sta opravila obvezen semester v tujini. Možni znanstveni naslovi so:
 Slovenija: Doktor oziroma doktorica znanosti, skrajšano dr.
 Anglija: Doctor of Philosophy in Social Sciences (Anglija), skrajšano Ph.D.
 Finska: Yhteiskuntatieteiden tohtori, skrajšano YTT
 Nemčija, Avstrija: Doktor der Philosophie, skrajšano Dr. phil.
V podeljenem doktoratu se lahko označi tudi znanstveno področje, iz katerega je znanstveni naslov pridobljen,
vendar po 11. členu Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih ta oznaka ni sestavni del naslova.
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