
Program dela Slovenskega sociološkega društva v obdobju 2020-2022 

(podrobneje za leto 2020) 
 

2020 

 
Nosilni nalogi Pridobivanje novih 

članov 

 

Zaposlovanje 

sociologov 

- organizacija sestankov s sociologi v praksi v 

spomladanskem času, z namenom njihovega 

aktivnejšega vključevanja v delo društva in 

udeležbo na letnem srečanju 

- pridobitev kontaktov diplomantov in izjav o 

obveščanju 

- sestanek s predstavniki ministrstev o 

zaposlovanju sociologov 

Redne naloge Letno srečanje - obeležitev 55. obletnice SSD 

- nadaljujemo s prakso pred-dogodka 

- organiziranje doktorskih študentov 

- inovativne oblike sodelovanja študentskih 

društev 

- kulturno/umetniški program 

- domače plenarno predavanje  

- program srečanja 

- izbor nagrajencev_k 

- prispevki sodelujočih 

- spremembe statuta 

 Publicistika - skupni razmislek z urednikom Družboslovnih 

razprav o nadaljnjem razvoju revije 

- zbornik prispevkov iz letnega srečanja 

 Mednarodno 

povezovanje 

- predstavitev SSD v publikaciji ESA 

- sodelovanje na sestanku predstavnikov 

nacionalnih združenj ISA v Ljubljani  

- sodelovanje na regionalni konferenci v 

organizaciji Bolgarskega sociološkega društva 

 Poučevanje 

sociologije 

- spremljanje procesa uvajanja novega predmeta  

Aktivno državljanstvo v srednje šole 

- spreminjanje učnega načrta za predmet 

Sociologija v srednjih šolah 

 Dogodki - predstavitve in razgovori o izdanih delih v 

Trubarjevi hiši 

- sodelovanje s SAZU 

 Medijsko pojavljanje - odzivi in komentarji na javno dogajanje po 

potrebi 

- predstavitev nagrajencev SSD 

- intervju z gostujočim predavateljem 

 Razpisi 

 

- konec aprila/začetek maja ARRS razpis za 

financiranje članarine v mednarodnih 

organizacijah (ESA in ISA) 

- konec aprila razpis KATIS za usposabljanje 

učiteljev in učiteljic 

 Delovne skupine - skupina za organizacijo dogodkov v TH  

- skupina za prenovo spletne strani 

- skupina za digitalne medije (po vrnitvi tajnika 

SSD iz tujine)  

 Razno - prenos administrativnih nalog  

- terminološki slovar 

 



 

 

 

 

2021 

 
Nosilna naloga Sociološki blog - oblikovanje vseslovenskega sociološkega bloga 

- s pomočjo delovne skupine SSD za digitalne 

medije 

- potrebno bi bilo pridobiti redno uredniško 

pomoč tudi izven predsedstva 

Redne naloge Letno srečanje - podobno kot prejšnja leta 

 

 Publicistika - podobno kot prejšnja leta 

 

 Mednarodno 

povezovanje 

- sodelovanje na 15. konferenci ESA, avgust 

2021, Barcelona  

- organizacija regionalne konference v 

sodelovanju z DDŠ 

 Poučevanje 

sociologije 

- učbenik za prenovljeni predmet Sociologija v 

srednjih šolah 

 

 Dogodki - podobno kot prejšnja leta 

 

 Medijsko pojavljanje - podobno kot prejšnja leta 

 

 Razpisi 

 

- podobno kot prejšnja leta 

 

 Delovne skupine - podobno kot prejšnja leta 

 

 

2022 

 
Nosilna naloga Kompetence 

diplomantov 

sociologije 

- raziskava o zaposljivosti in kompetencah 

diplomantov magistrskih programov sociologije 

v Sloveniji, 1 in 3 leta po zaključku študija 

 

Redne naloge Letno srečanje - podobno kot prejšnja leta 

 

 Publicistika - podobno kot prejšnja leta 

-  

 Mednarodno 

povezovanje 

- sodelovanje na XX. Svetovnem kongresu ISA, 

avgust 2022, Melbourne, Avstralija  

 

 Poučevanje 

sociologije 

- podobno kot prejšnja leta 

 

 Dogodki - podobno kot prejšnja leta 

 

 Medijsko pojavljanje - podobno kot prejšnja leta 

 

 Razpisi 

 

- podobno kot prejšnja leta 

 

 Delovne skupine - podobno kot prejšnja leta 

 

 


