
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

Razpisuje 

- natečaj za dijaški esej na temo 

-  natečaj za dijaško fotografijo na temo 

- natečaj za raziskovalno nalogo na temo 

 

 »Zasvojenost v sodobni družbi« 
 

za pridobitev 

dijaške Gosarjeve nagrade za leto 2015 

 
Vsebina:  

V zadnjih letih pa tudi sicer postajajo predmet pozornosti različni tipi zasvojenosti. Tako v sodobni 

družbi govorimo o zasvojenosti z drogami, alkoholom, telefonom, internetom, igrami na srečo, 

nakupovanjem, službo. Velikokrat se izpostavlja in problematizira porast določenih zasvojenosti med 

različnimi starostnimi skupinami, na primer, droge in internet med mladimi, nakupovanje med 

ženskami, alkoholizem med odraslimi in podobno. Fenomen zasvojenosti ni omejen le na Slovenijo 

ampak širše, s podobnimi težavami se soočajo različne države, tako razvite kot nerazvite. Pri tem se 

pojavljajo vprašanja o tem, kakšni so razlogi za pojav določenega tipa zasvojenosti med določeno 

starostno ali spolno skupino? Ali je pojav določenega tipa zasvojenosti pogojen z razvitostjo države? 

Zakaj prihaja do zasvojenosti? Kako ravnati v primeru soočenja z zasvojenost? Kako pomagati osebi, 

ki je razvila določen tip zasvojenosti? Kaj pa institucije v Sloveniji? Na koga se lahko oseba s težavami 

z zasvojenostjo obrne? Kateri mehanizmi obstajajo za obravnavo zasvojenosti? 

 

Dijaški eseji, fotografija ali raziskovalna naloga (slednja je lahko rezultat dela več dijakov, vendar 

največ tri) lahko obravnavajo eno ali več takšnih ali drugačnih dilem na temo zasvojenosti na osebni,  

nacionalni, evropski ali globalni ravni, lahko se osredotočijo na zelo ozko tematiko ali se lotijo širše; 

lahko razmišljajo o krizah v zelo širokem smislu  ali pa se omejijo na zelo konkretne primere po lastni 

izbiri. 

 

Oblika:  

Esej naj obsega 1500 do 2000 besed (približno 4 do 5 tipkanih strani). Na prvi strani naj bodo 

navedeni ime in priimek ter naslov eseja, ki ga dijak(inja) izbere sam(a), z obveznim pripisom »esej za 

dijaško Gosarjevo nagrado 2014«. Esejski način pisanja ne zahteva sprotnega navajanja uporabljenih 

virov v samem besedilu. Dijaki(nje), ki neposredno povzemajo posamične tiskane ali internetne vire, 

pa morajo te vire navesti na koncu besedila. Poleg eseja morajo biti na ločenem listu navedeni 

naslednji podatki: ponovno naslov eseja, ime in priimek dijaka/dijakinje s kontaktnim poštnim in 

elektronskim naslovom, rojstni datum, ime in naslov srednje šole, letnik in oddelek, ki ga dijak(inja) 

obiskuje, ime in priimek ter elektronski naslov mentorja. Esej je treba oddati v elektronski obliki v 

formatu MS Word (*.doc, *.docx) ali Adobe (*.pdf).   



Raziskovalna naloga naj obsega do 6000 besed, (približno 15 tipkanih strani), sestavljena naj bo iz 

temeljnih elementov raziskovalne naloge: opredelitve problema, pregled literature, načrt 

raziskovalnega dela, poročilo o izvedeni raziskavi (izvedena raziskava je lahko v kvantitativna – 

anketiranje ali kvalitativna – izvedba intervjujev z osebami), priloge: prazen anketni vprašalnik, 

vprašanja za intervjuje. Poleg raziskovalne naloge morajo biti na ločenem listu navedeni naslednji 

podatki: ponovno naslov raziskovalne naloge, ime in priimek dijaka/dijakinje/dijakov s kontaktnim 

poštnim in elektronskim naslovom, rojstni datum, ime in naslov srednje šole, letnik in oddelek, ki ga 

dijak/inja/i obiskuje, ime in priimek ter elektronski naslov mentorja. Raziskovalno nalogo je treba 

oddati v elektronski obliki v formatu MS Word (*.doc, *.docx) ali Adobe (*.pdf). 

 

Rok oddaje: Vsa dela, ki bodo sodelovala na natečaju je treba oddati po elektronski pošti na spletni 

naslov fakultete referat@fuds.si najkasneje do 28. Februarja 2015.  

 

Način dela: Dijaki(nje) se dela lotijo priprave eseja/raziskovalne naloge/fotografij s pomočjo 

mentorja/mentorice, ki ga izberejo sami in je praviloma iz vrst srednješolskih učiteljev sociologije, 

filozofije, zgodovine, psihologije, geografije, umetnosti ipd. Mentor(ica) prek pogovora pomaga pri 

natančnejši opredelitvi teme in naslova, komentira osnutek eseja/raziskovalne naloge/fotografije in 

priporoči določene izboljšave, hkrati pa pazi, da esej/raziskovalna naloge/fotografija vseeno ostaja 

samostojen izdelek dijakinje/dijaka oziroma dijakov. Delo v skupini je mogoče le v okviru raziskovalne 

naloge, pri čemer naj število članov skupine ne presega tri dijake/inje.  

 

Ocenjevanje: Pravočasno oddane izdelke ocenjujejo strokovni ocenjevalci, ki pri tem vrednotijo 

naslednje razsežnosti:  

V eseju: premišljenost in doslednost argumentacije (prvi kriterij: 0-35 točk); izvirnost in drznost v 

samostojnem razmišljanju (drugi kriterij: 0-35 točk); jezikovno urejenost besedila (tretji kriterij 0-10 

točk); ter jasnost in preglednost strukture eseja (četrti kriterij 0-20 točk). To pomeni, da predstavljata 

prvi in drugi kriterij vsak po 35 odstotkov, tretji 10 odstotkov in četrti 20 odstotkov končne ocene na 

lestvici od 1 do 100. Vsak esej neodvisno ocenita dva ocenjevalca. Končna ocena se določi kot 

povprečje obeh ocen, če razlika med njima ne presega 20 točk. V primeru večje razlike esej 

samostojno oceni tretji ocenjevalec, ki ima vpogled v oceni in komentarja prvih dveh ocenjevalcev. 

V raziskovalni nalogi: relevantnosti in obravnava izbrane teme v okviru prvega dela naloge (prvi 

kriterij: 0-35 točk); načrt raziskave (drugi kriterij: 0-10 točk); izvedba raziskave, analiza in zaključki 

(tretji kriterij: 0-35 točk); jasnost, preglednost in jezikovna ustreznost raziskovalne naloge (četrti 

kriterij: 0-20 točk). Vsako raziskovalno nalogo neodvisno ocenita dva ocenjevalca. Končna ocena se 

določi kot povprečje obeh ocen, če razlika med njima ne presega 20 točk. V primeru večje razlike esej 

samostojno oceni tretji ocenjevalec, ki ima vpogled v oceni in komentarja prvih dveh ocenjevalcev. 

Fotografije: Ocenjevanje fotografij bo potekalo na dva načina. Najprej bomo vse fotografije objavili 

na Facebook strani FUDS/SASS, kjer bo 10 fotografij, ki bodo izbrale največ 'všečkov' posredovanih 

komisiji treh ocenjevalcev, ki se bodo odločile o najboljši. V prvem krogu izbora bodo lahko 

sodelovale vse osebe, ki so predhodno že všečkale omenjeno FB stran in sicer na način, da bodo 

izbrano sliko všečkale, delile na svoj profil in v komentar zapisale zakaj jim je omenjena fotografija 

všeč. Vsak lahko glasuje za več fotografij.  

 

Nagrada: Gosarjeve nagrade bodo podeljene za največ dva najboljša eseja/raziskovalni 

nalogi/fotografiji. V teh primerih nagrado prejmejo dijaki v obliki priznanja, podeljenega na vsakoletni 
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slavnostni prireditvi Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Poleg tega so vsi 

nagrajenci, skupaj z mentorico/mentorjem, povabljeni k brezplačni udeležbi na ekskurziji v Švico 

(Ženeva, CERN, palača Združenih narodov, idr.), ki jo fakulteta organizira v aprilu 2015 za svoje 

študente in študentke. 

 

Dodatne informacije: na spletni strani http://www.fuds.si, prek e-pošte na referat@fuds.si, ali prek 

telefona 05 333 00 80.   

 

 

 prof. dr. Matej Makarovič, l.r. 

 dekan 
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