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Jezik 
Slovenski ali angleški. 
 
Posebnosti 
Obvezna predavanja, seminar, vaje in terensko delo. 
 
Cilji in predmetno specifične kompetence 
Predmet je sestavljen iz posameznih tematskih sklopov (Epistemologija vsakdanjega življenja 
– predavanja; Antropologija kompleksnih sistemov – seminar; Etnografsko terensko delo - 
vaje) in je temeljni metodološki predmet celotnega programa. 
Predavanja poglabljajo pridobljeno znanje o načinih življenja in utrdijo obvladovanje metod 
znanstvenoraziskovalnega analitičnega dela. Uvedejo in razložijo osrednje pojme teorije in 
filozofije znanosti ter glavne teoretske modele za razlago empirično zbranega gradiva. 
Študente in študentke opremljajo z orodji za kritično razumevanje in analizo kulturne 
pojavnosti v njihovem domačem in tujih okoljih. Ponujajo seznanjanje in soočanje z 
aktualnimi dilemami in najsodobnejšimi teoretskimi dometi vede. 
Seminar je namenjen nadgradnji pridobljenega temeljnega znanja in uvaja študente in 
študentke v soočanje s kompleksnimi sistemi ter predstavi kritičen pogled na klasično 
(moderno) razumevanje posameznikove identitete v okviru družbenih sistemov. Študentom in 
študentkam odpre nove perspektive pri raziskavah sodobnih družbenih sistemov in 
fenomenov, predstavi jim nekatere naravoslovne raziskovalne metode, ki jih lahko uporabijo 
pri antropoloških raziskavah, in jih vpelje v naravoslovne teorije o kompleksnosti, ki so 
analogne nekaterim teorijam s področja družboslovja in humanistike (npr. postmodernim 
teorijam o družbi in kulturi).  
Na vajah študenti in študentke ob praktičnem delu na terenu (raziskovalne ekskurzije na 
različne lokacije – bodisi v Sloveniji ali v tujini) spoznajo tehnike etnografskega dela, ki so 
temeljne za uspešno antropološko delo. Po opravljenih vajah so tako pripravljeni na 
individualno delo na terenu, usvojijo pa tudi znanje o sistemizaciji zbranih podatkov in o 
etnografskem pisanju. 
 
Opis vsebine 
Temeljni in razviti pojmi in koncepti teorije in filozofije znanosti. Razlaga pojmov, kot so 
episteme, techne in scientia ter teorija in metoda, indukcija, dedukcija. Znanstveni podatek in 
znanstvena trditev. Scientizem, pozitivizem, induktivizem, neopozitivizem, falzifikacionizem. 
Znanstvena paradigma in revolucija. Epistemološki anarhizem. Strukturalna teorija znanosti. 
Analitična filozofija in pragmatizem.  
Kratek pregled antropoloških teorij do druge polovice 20. stoletja (evolucionizem, 
difuzionizem, historicizem, funkcionalizem, strukturalizem). Poststrukturalizem in 
postmodernizem v antropologiji. Partikularizem in univerzalizem. Komparativna 
metodologija. Globlja struktura, sistemska teorija in teorija iger. 



Sodobno življenje, izzivi in pasti preučevanja sodobnega življenja. Kompleksnost simbolnega 
reda in kulturnih institucij. Tekstualna analiza. Kvalitativna in kvantitativna metodologija. 
Primeri iz palete poddisciplin: kognitivna antropologija, antropologija telesa in performance, 
simbolna antropologija … 
Odgovornost preučevalcev načinov življenja (profesionalna etika). Predstavljeno in 
diskutirano snov vsako leto dopolnjujejo nova spoznanja in dosežki vede. 
Seminar nudi vpogled v sodobne teorije o kompleksnih sistemih, kot so na primer sistemska 
teorija, teorija kaosa in kompleksnosti, teorija samoorganizacije ter teorija avtopoetičnih 
sistemov, predstavi pa tudi ostale teorije (teorija iger, teorija racionalne izbire, teorija 
prekinjanega ravnovesja itd.), ki jih lahko uporabimo pri raziskavah strukture in dinamike 
kompleksnih družbenih sistemov, na primer pri proučevanju postmodernih družbenih 
sistemov, globalnih mrež sodelovanja, nenadnih družbenih sprememb na mikro- in 
makroravni itd. 
Pri seminarju je posebno poudarjeno apliciranje naravoslovne raziskovalne metodologije in 
terminologije v družboslovju, študentom in študentkam pa se predstavi še uporaba 
informacijske tehnologije pri kvalitativnih in kvantitativnih raziskavah družbenih sistemov 
(npr. pri analizi mrež). 
Ostale relevantne teme v okviru seminarja so še: kibernetika (npr. učenje s povratnimi 
zankami), samoniklost altruizma in egoizma v kompleksnih družbenih sistemih, 
samoorganizirana hierarhija in upravljanje kompleksnih družbenih sistemov. 
Na vajah se študenje in študentke nadgradijo znanje o etnografskih raziskavah kot temelju 
antropološkega dela. Osrednji del vaj je tako namenjen praktičnemu etnografskemu delu na 
terenu. Poleg tega študenti in študentke na vajah prisostvujejo še v diskusiji o etnografiji kot 
interpretativni dejavnosti, razpravljajo pa bodo tudi o etnografskem pisanju. 
Poleg kabinetnih vaj morajo študentje in študentke opraviti še 30 ur vodenega (projektnega) 
terenskega dela. 
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Predvideni študijski dosežki 
Znanje in razumevanje 

Poznavanje sodobnega dogajanja v stroki, sprotno branje relevantne sodobne domače in tuje 
literature. Razumevanje modnih in manj modnih teoretskih terminov in konceptov. 
Razumevanje logike argumentacije in analitičnih pristopov. 
 
Uporaba 

Študentje in študentke uporabijo pridobljeno znanje pri terenski raziskavi, pri pisanju 
magistrskega dela in pri ostalih strokovnih in znanstvenih tekstih v okviru študija. 
 

Refleksija 

Predmet bistveno poglobi poznavanje metod znanstvenoraziskovalnega dela in utemeljuje 
razliko med dodiplomskim (uporabnim) in podiplomskim (analitičnim) študijem. 
 
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet 

Zmožnost analitičnega ostrenja spoznavnega aparata. Uporaba teoretskega znanja pri 
praktičnem raziskovalnem, aplikativno-strokovnem in razvojnem delu. 
 
Metode poučevanja in učenja 
Predavanja, vodeno samostojno raziskovalno delo, individualno tutorstvo (mentorsko delo za 
izdelavo magistrske naloge), terenske vaje, diskusije besedil in problemov, branje relevantne 
literature, predstavitev in razprava o prebranih delih. Individualna predstavitev in skupinska 
diskusija dispozicije magistrske naloge. 
 
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti 
Vpis v ustrezni letnik. 
 
Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica 
Končna ocena je sestavljena iz delne ocene iz predavanj (pisni izpit), seminarja (diskusijski 
prispevek) in vaj (pisni elaborat). 
Ocenjevalna lestvica: 1-5 (negativno); 6-10 (pozitivno). 
 
Metode evalvacije kakovosti 
Samoevalvacija. 
 
Nosilec in drugi izvajalci predmeta 
Izredni prof. dr. Rajko Muršič (in asist. mag. Boštjan Kravanja ter asist. Dan Podjed) 
Reference nosilca:  

- Rajko Muršič, 'Nekateri (meta)antropološki labirinti znanosti o človeku.' 1. del: 
Anthropos, let. 25, 1993, št. 5-6, str. 97-107; 2. del: Anthropos, let. 26, 1994, št. 1-3, 
str. 190-199. 

- Rajko Muršič, ‘Science as Ideology: Pathway to a New Middle Ages, Paved with 
Paradoxes of the Enlightened Mind?’ V: Prejudices and Stereotypes in the Social 
Sciences and Humanities; Didactic Experiences in the Introducing of Novelties in the 
Ethnological Curricula. Božidar Jezernik in Rajko Muršič, ur. Etnološka stičišča 5 & 
7/Ethnological Contacts 5 & 7. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana 
1997, str. 126-135. 

- Rajko Muršič, 'Etnologija s čustvi – pogled s strani'. Etnolog, let. 14 (n. s.[65]), 2004, 
str. 49-62. 

 


