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1. Namen predmeta 

Cilji: 

 

Metodologija družboslovnega raziskovanja je temeljni okvir, ki omogoča razumevanje 

družbenih procesov. Študent se mora seznaniti z osnovami, najpogosteje uporabljenimi 

pristopi in metodami družboslovnega raziskovanja. 

 

Uporaba različnih metodoloških orodij, tehnik in pristopov je predpogoj za uspešno in 

učinkovito analizo ter razumevanje družbenih in kulturnih pojavov in procesov. S tem je 

neposredno povezana sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev problemov na 

način kot ga dopušča uporaba tako kvalitativnih, kot kvantitativnih in primerjalnih metod. 

 

Uporaba različnih znanj in interdisciplinaren pristop je nekaj, čemur se ni mogoče izogniti, 

interdisciplinarnost pa zahteva poznavanje osnovnih metod in pristopov na področju pravnih, 

upravnopravnih, upravnih, politoloških, socioloških, komunikoloških, obramboslovnih, 

varstvoslovnih in drugih družboslovnih znanosti.  

 

 

Kompetence: 

 

Študenti pri predmetu spoznajo ključna družboslovna metodološka orodja. Pridobijo 

sposobnost anticipacije in razreševanja problemov, uporabe informacijsko-komunikacijskih 

orodij, kombiniranja znanj iz različnih disciplin in področij ter razumevanje kompleksnosti 

družbenih in kulturnih okolij, s poudarkom na dinamičnosti notranjih interakcij v okolju. S 

pomočjo aktivnega sodelovanja in izdelave seminarske naloge bodo pridobili ustrezen 

strokoven, metodološki in kritičen pogled na sodobne družbene pojave. Sposobnost 

oblikovanja raziskovalnih vprašanj in hipotez, izbor raziskovalnih teorij in disciplin. 

Poznavanje osnov različnih metodoloških pristopov, organizacije in izvedbe projekta ter 

interpretacije in aplikacije pridobljenih rezultatov.  

 

2. Vsebina predmeta 

1. Osnovna vprašanja družboslovne teorije in raziskovanja. 

2. Vrednote in etika v raziskovalnem procesu. 

3. Zasnova, oblikovanje, citiranje strokovnih in znanstvenih besedil 

4. Priprava in izvedba kvantitativne, kvalitativne in primerjalne raziskave. 

5. Metode, tehnike in struktura kvalitativnega raziskovanja. 

6.  Metode, tehnike in struktura kvantitativnega raziskovanja 

7. Metode in tehnike primerjalnega raziskovanja. 

8. Študije primera. 

9. Mešani metodološki pristopi in multimetodsko raziskovanje. 

10. Pravno pisanje in raziskovanje. 

11. Branje in razumevanje pravnih besedil, posebnosti pravnega jezika. 

12. Priprava in izvedba javne predstavitve. 

 

3. Študijska literatura 
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Pravilniki FDŠ o pripravi in pisanju akademskih besedil. 

Dodatna literatura in pripomočki, sporočeni na predavanjih. 

4. Obveznosti študenta 

 

Aktivno sodelovanje na predavanjih (diskusija, vprašanja, primeri) in na vajah, kjer je 

poudarek na projektnem in timskem delu, na kritičnem diskurzu, diskusiji, pridobivanju 

povratnih informacij, itd.  

 

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja 

 

Študent mora pripraviti in zagovarjati seminarsko nalogo. 

 


