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Izdelal: Boris BUKOVEC (dne: 2011-06-20) 
 
Dostavljeno (e-mail): TA, Senat, ŠS, arhiv FOŠ 

 

 
Glede na to, da smo usmerjeni v kakovost in poslovno odličnost, ves čas iščemo priložnosti za izboljšave. To 
seveda ne pomeni, da nismo zadovoljni z obstoječim, le zavedamo se, da ni nikoli tako dobro, da ne bi moglo 
biti še boljše. V tem duhu je Študentski svet organiziral 
  

1. ŠTUDENTSKO TRIBUNO FOŠ 
  
katere namen je bil analizirati preteklo leto in podati predloge za izboljšavo. Študentska tribuna je potekala 
16.06.2011 ob 16. uri v prostorih FOŠ – P2.  
 
Na tribuni so sodelovali: dekan dr. Boris Bukovec, profesorji dr. Marija Ovsenik, dr. Štefan Ivanko, dr.Milan 
Ambrož, dr. Robert Vodopivec, strokovni sodelavki Jerneja Šurla in Katja Krevs, študenti doktorskega in 
magistrskega študija Tereza Golenko, Petra Janež, Danica Klančar, Branka Bradica, Simona Hotujec, Mojca 
Gajič Bojanc, Franci Brcar, Vladimir Pegan, Matej Jevšček, Željko Horvat.  
 
 
Potek tribune: 
 
Prisotne sta pozdravila predsednik Študentskega sveta FOŠ Matej Jevšček in dekan FOŠ dr.Boris Bukovec. 
 
Voditeljica Tereza Golenko je uvodoma predstavila študentski pogled na študij 2010/11 in pripravljeno SWOT 
analizo. 
 
V nadaljevanju so se skozi pogovore med študenti in profesorji oblikovale naslednje ugotovitve, pripombe, 
predlogi in pristopi: 
• 2. letnik DR študija, je imel osnovno tematiko priprave za dispozicije doktorskih disertacij je deloval kot 

homogena, izenačena  skupina, 
• predmet Metode triangulacije brez podlage predmetov Kvalitativne raziskave in Metode kvantitativne 

analize (potekata na MAG študiju ) za večino študentov DR študija ni dovolj celovita predstavitev tega 
pomembnega metodološkega dela, 

• Izvajanje predmetov Kvalitativne raziskave in Metode kvantitativne analize (zlasti vaje) istočasno z drugimi 
fakultetami, ki imajo pretežno redne študente, je bilo težavno. Boljši pristop: zaporedno izvajanje 
predmetov: najprej Metode kvantitativne analize, potem Kvalitativne raziskave samostojno. Za DR študij 
poudariti potrebnost znanj QR in MKA in omogočiti enostavno prisostvovanje in sodelovanje z MAG 
študenti. 

• Pisanje člankov / predmet za podajanje pristopov in tehnikalij pri pisanju strokovnih člankov uvrstiti v 1. 
Letnik - vključiti učni načrt predmeta kvalitativne raziskave, pripraviti tudi seminar ali DR kolokvij na to 
temo, 

• DR kolokviji naj bodo odprtega tipa, vabljeni tudi MAG študenti, 
• Ureditev lastne knjižnice,  
• Omogočiti dostopnost baz podatkov preko oddaljenega dostopa od doma 
• CTK se kaže do študentov fakultet, ki niso članice UNLJ bolj prijazna kot NUK, 
• Revija FOŠ je sedaj visoko pozicionirana, za objavljanje prispevkov študentov bi bilo koristno oblikovati 

tudi drugo revijo. 
 
V zaključni besedi je se je dekan zahvalil sodelujočim za koristne ugotovitve, pripombe in predloge, ter 
zagotovil, da bodo ustrezno obravnavani in uporabljeni. 
 
Študentski tribuni je sledil družabni piknik, seveda na drugi lokaciji. Večerja pod kozolcem v prijetnem 
podeželskem okolju je bila priložnost za nadaljnji sproščen pogovor in druženje. 
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Tek. 

Št. 

UKREP  

                   

ODG. 

OSEBA 

ROK OPOMBA 

1.  Za 1. letnik MAG naj se urnik oblikuje tako, da se najprej v bloku (petki in sobote) izvedejo 
predavanja in vaje pri predmetu MKA. Temu zaključenemu nizu naj sledi blok predavanj in 
vaj pri predmetu QR. 
S tem načinom študentje takoj na začetku pridobijo potrebna metodološka znanja, da jih 
lahko pri ostalih predmetih tudi uspešno uporabijo. 

KREVS 2011-07-10  

2.  V sklopu izvedbe MKA in QR se zagotovi tudi podajanje napotkov za pisanje strokovnih in 
znanstvenih del, kot to določa SA-005 (Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del 
na FOŠ) 

NOSILCA 
MKA IN QR 

2011-11  

3.  Za 1. in 2. letnik DR naj se urnik oblikuje tako, da bodo imeli doktorandi možnost udeležbe 
na  predavanjih in vajah MKA in QR. 
V samem urniku se zapiše opomba, da je udeležba na MKA in QR doktorandom 
priporočena. O tej možnosti se doktorande dodatno animira ob vpisu in začetku 
študijskega leta. 

KREVS 2011-07-10  

4.  Izvede naj se delavnica z namenom samoevalvacije izvedbe metodoloških predmetov v 
študijskem letu 2010/2011 (MKA, QR, MT, SDISPO).  
Ugotovitve te samoevalvacije naj služijo za morebitno spremembo učnih načrtov ali tudi 
nazivov predmetov. 
Zagotoviti spremembe UN skladno z zahtevami NAKVISa. 

BUKOVEC 2011-09-20  

5.  Oblikovanje vsebinske strukture za izvedbo doktorskih kolokvijev (DK) v študijskem letu 
2011/2012. 
Vsebina DK naj bo namenjena animiranju doktorandov za čim uspešnejšo izvedo študija.  

 Uvodni DK naj bo po lanski analogiji namenjen medsebojni predstavitvi 
doktorandov in potencialnih mentorjev.  

 Naslednji DK naj bo namenjen predstavitvi obrazcev za Prijavo teme, kjer se ob 
prisotnosti članov KZRD podajo smernice za nadaljnji razvoj raziskav in iskanje 
ustreznih mentorjev. 

 Eden od DK naj bo izveden v obliki delavnice za iskanje po podatkovnih bazah, 
poseben DK pa naj bo namenjen pisanju znanstvenih člankov. Na ta DK naj se 
vabijo tudi študentje MAG programa. 

 Ostale vsebine so lahko: zanimiva predavanja, izmenjava izkušenj pri objavah 
člankov, skupni nastopi na konferencah…. 

 

BUKOVEC 2011-09-20  

6.  Nosilce predmetov za 2011/2012 ob začetku študijskega leta ponovno opozoriti na 
animacijo študentov k upoštevanju SA-005 (Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih 
del na FOŠ).  
Pri tem je potrebno poudariti, da se na 1. stopnji pričakuje oblikovanje seminarskih nalog, 
na 2. stopnji pa oblikovanje člankov. 

KREVS 2011-10-10  

7.  Z namenom optimiranja delovanja knjižnice FOŠ je potrebno študentom zagotoviti čim bolj 
optimalen dostop do relevantnih baz. Zaželeni so oddaljeni dostopi. 
V komunikaciji s CTK in NUK izpostaviti interes FOŠ po partnerskem sodelovanju, z 
namenom omogočanja neomejenega prostega dostopa do baz. 

ŠURLA 2011-10-10  

8.  Z namenom olajšanja objav člankov,  se predlaga izdajanje nove revije FOŠ. 
Izdela se predlog projekta: Revija 2 FOŠ, ki naj vsebuje tak terminski plan,da bi nova 
revija lahko začela izhajati ob koncu leta 2011. 

BUKOVEC 2011-07-16  
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 SEMAFOR REALIZACIJE UKREPOV  

Izdelal: B. Bukovec (Dne: 2012-01-06) 
 

Dostavljeno (e-mail): člani KD, odgovorne osebe, arhiv FOŠ 

IZVEDENIH: 8 100% 

V  TEKU: 0 0% 

NI ZAPADLO: 0 0% 

NI IZVEDENO: 0 0% 

 SKUPNO: 8 100% 

 

 
Tek. 

Št. 

UKREP  

                   

ODG. 

OSEBA 

ROK OPOMBA 

1.  Za 1. letnik MAG naj se urnik oblikuje tako, da se najprej v bloku (petki in sobote) izvedejo 
predavanja in vaje pri predmetu MKA. Temu zaključenemu nizu naj sledi blok predavanj in 
vaj pri predmetu QR. 
S tem načinom študentje takoj na začetku pridobijo potrebna metodološka znanja, da jih 
lahko pri ostalih predmetih tudi uspešno uporabijo. 

KREVS 2011-07-10 R 

2.  V sklopu izvedbe MKA in QR se zagotovi tudi podajanje napotkov za pisanje strokovnih in 
znanstvenih del, kot to določa SA-005 (Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del 
na FOŠ) 

NOSILCA 
MKA IN QR 

2011-11 R 

3.  Za 1. in 2. letnik DR naj se urnik oblikuje tako, da bodo imeli doktorandi možnost udeležbe 
na  predavanjih in vajah MKA in QR. 
V samem urniku se zapiše opomba, da je udeležba na MKA in QR doktorandom 
priporočena. O tej možnosti se doktorande dodatno animira ob vpisu in začetku 
študijskega leta. 

KREVS 2011-07-10 
 
 
 
 

R 

4.  Izvede naj se delavnica z namenom samoevalvacije izvedbe metodoloških predmetov v 
študijskem letu 2010/2011 (MKA, QR, MT, SDISPO).  
Ugotovitve te samoevalvacije naj služijo za morebitno spremembo učnih načrtov ali tudi 
nazivov predmetov. 
Zagotoviti spremembe UN skladno z zahtevami NAKVISa. 

BUKOVEC 2011-09-20 R 

5.  Oblikovanje vsebinske strukture za izvedbo doktorskih kolokvijev (DK) v študijskem letu 
2011/2012. 
Vsebina DK naj bo namenjena animiranju doktorandov za čim uspešnejšo izvedo študija.  

 Uvodni DK naj bo po lanski analogiji namenjen medsebojni predstavitvi 
doktorandov in potencialnih mentorjev.  

 Naslednji DK naj bo namenjen predstavitvi obrazcev za Prijavo teme, kjer se ob 
prisotnosti članov KZRD podajo smernice za nadaljnji razvoj raziskav in iskanje 
ustreznih mentorjev. 

 Eden od DK naj bo izveden v obliki delavnice za iskanje po podatkovnih bazah, 
poseben DK pa naj bo namenjen pisanju znanstvenih člankov. Na ta DK naj se 
vabijo tudi študentje MAG programa. 

 Ostale vsebine so lahko: zanimiva predavanja, izmenjava izkušenj pri objavah 
člankov, skupni nastopi na konferencah…. 

 

BUKOVEC 2011-09-20 R 

6.  Nosilce predmetov za 2011/2012 ob začetku študijskega leta ponovno opozoriti na 
animacijo študentov k upoštevanju SA-005 (Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih 
del na FOŠ).  
Pri tem je potrebno poudariti, da se na 1. stopnji pričakuje oblikovanje seminarskih nalog, 
na 2. stopnji pa oblikovanje člankov. 

KREVS 2011-10-10 
2011-10-20 
2011-10-30 
2011-11-30 

R 

7.  Z namenom optimiranja delovanja knjižnice FOŠ je potrebno študentom zagotoviti čim bolj 
optimalen dostop do relevantnih baz. Zaželeni so oddaljeni dostopi. 
V komunikaciji s CTK in NUK izpostaviti interes FOŠ po partnerskem sodelovanju, z 
namenom omogočanja neomejenega prostega dostopa do baz. 

ŠURLA 2011-06-24 
2011-07-05 
2011-08-30 
2011-09-12 

R 

8.  Z namenom olajšanja objav člankov,  se predlaga izdajanje nove revije FOŠ. 
Izdela se predlog projekta: Revija 2 FOŠ, ki naj vsebuje tak terminski plan,da bi nova 
revija lahko začela izhajati ob koncu leta 2011. 

BUKOVEC 2011-07-16 
2011-10-15 
2011-11-15 
2011-11-30 

 

R 

 

 


