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Priloga št. 7
SKRAJŠANI ZAPISNIK
s seje Upravnega odbora Društva sociologov SRS dne 6. VI. 1966

Pod zadnjo točko dnevnega reda je tekla razprava o pouku so cioloških predmetov 
v študijskem letu 1966/67. Osnova za raz pravo je bil predlog študijskega načrta za 
sociologijo kot enopredmetno skupino, ki ga je sestavila sociološka katedra na Visoki 
šoli za politične vede.

V tem zapisniku, brez posebnega vrstnega reda, navajamo le glavne pobude, misli in 
pripombe, ne da bi navajali imena nji hovih avtorjev.
– predmet družbeni sistem SFRJ je nepotreben na univerzitetni ravni, v kolikor bo 

ali je postal sestavni del srednješol skega pouka,
– vprašljivo je, če je potreben predmet politična ekonomija,
– ali nista predmeta zgodovina marksizma in zgodovina 19. in 20. stol. po svoji vse-

bini slična predmetu zgodovina delavskega gibanja?
– politična sociologija je ena od posebnih sociologij, enakovredna vsem ostalim in 

bi zato lahko odpadla v študijskem načrtu za prve štiri semestre,
– potrebno bi bilo uvesti predmet zgodovina političnih doktrin ne samo kot usmeri-

tveni predmet za sociologe,
– problematična je vsebina predmeta politična in ekonomska geografija,
– teorija in zgodovina družbenega razvoja je v precejšnji meri sestavni del predmeta 

obča sociologija. Oba predmeta imata skupaj 5 + 2 predvidenih ur, kar je preveč,
– pouk politične zgodovine Jugoslavije je naloga srednje šo le,
– ali ne sovpadata predmeta filozofija in zgodovina marksiz ma?
– treba se je ogniti ponavljanju in koordinirati vsebine štu dijskih programov,
– proučiti študijski program obče sociologije in ugotoviti, kje sovpada z drugimi 

predmeti,
– kateri splošni kriteriji so vodili sestavljalce tega pred loga študijskega načrta? 

Kakšna je njegova “filozofija” ozi roma splošni koncept?
– enako je treba obravnavati ure, ki so predvidene za predava nje in za seminarske 

vaje,
– predmet politična ekonomija naj bi se predaval samo eno le to, združil pa naj bi se 

s predmetom ekonomika SFRJ. Ne ka že namreč razdvajati teorije in prakse,
– predmet politična in ekonomska geografija je preveč deskriptiven, predimenzioni-

ran je že v gimnaziji, kolidira s primerjalnimi političnimi sistemi.
– usmeritvene predmete je treba izpustiti, študij naj bo pred vsem brez usmeritev, 

eventualno naj obstoje fakultativni predmeti,
– preveč je zgodovinskih predmetov, ki so pretežno deskriptiv nega značaja,
– kakšna je vsebina predmeta družbeni sistem SFRJ – ali je to razlaga ustavno–prav-

nega sistema?
– treba bi bilo upoštevati izkušnje ki jih imajo druga uni verzitetna središča po svetu, 

na Vzhodu kot tudi na Zahodu,
– zakaj v programu za prvi letnik ni obče psihologije in pe dagogike; obča psiholo-

gija je nujni temelj za razumevanje socialne psihologije, ki je na programu v višjih 
letnikih,

– predmeta metodologija in statistika naj bi imela po več ur, tako da bi se statistika 
predavala v 1. in 2. letniku metodologija pa v 2. in 3.

– ali je predmet zgodovina marksizma potreben za sociologe? ali je to nadomestilo 
za politično sociologijo?

– obča sociologija je predimenzionirana; v večjem obsegu bi bilo treba vanjo vklju-
čiti teorijo družbenih struktur, grup, družbeno mobilnost ipd.

– vsak predavatelj naj bi sestavil skico, kratek očrt progra ma predmeta,
– ugotoviti je treba, kateri predmeti so in kateri niso potrebni,
– ekonomska geografija je premalo teoretična preveč deskrip tivna,
– v študijski načrt za 1. letnik bi bilo treba vključiti pred met logika,
– kaj je politologija in kaj sociologija? kje so meje in kje sličnosti nad obema discipli-

nama? Oba predmeta sta razisko valno usmerjena,
– kakšna je poklicna perspektiva politologa?
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– kakšen je profil “diplomiranega novinarja”? Novinarski pred meti naj bodo doda-
tek k drugim usmeritvam, ne pa samostojna smer študija. Novinarska katedra naj 
se veže tudi navzven, na druge fakultete

– ali je smotrno, da se sociologija in politologija razvijata skupaj z novinarstvom,
– debata o načrtu študija je lahko samo celovita, za vsa 4 le ta,
– v prvem in drugem letniku bi bilo treba uvesti praktikum,
– demografija bi sodila med uvodne predmete,
– pri sestavljanju programa na VŠPV je treba upoštevati tudi obstoječi študijski 

načrt za sociologijo na filozofski fakul teti,
– treba je izdelati analizo možnosti zaposlovanja za sociolo ga in politologa in na to 

analizo vezati sestavljanje študij skega načrta.


