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CALL FOR PAPERS! 
 

Poziv za prispevke v novi zbornik Študentskih razmišljanj 
 
 
 
Sociološko društvo Sociopatija v letu 2023 ponovno odpira poziv k prijavi 
prispevkov, člankov, raziskovalnih nalog in komentarjev, ki se posvečajo 
sociološkim fenomenom in družbenim problematikam.  
 
V novem zborniku želimo predstaviti mišljenja mladih sociologov, sociologinj  in vseh 
študentov in študentk podobnih disciplin, ki si prizadevajo za objavo prispevka še pred 
zaključkom študija ali pa se želijo preizkusiti v pisanju znanstvenega prispevka.  
 
Za letošnji zbornik se je uredništvo odločilo, da je tematika prispevkov poljubna. 
 

1.1 Za prijavo prispevka ni potreben naziv dipl. ali mag. sociolog/sociologinja 
(kulture). 
 

1.2 Ni potrebna izobrazba na oddelku za sociologijo na FF ali FDV – sprejemamo 
prispevke tudi avtorjev sorodnih disciplin (filozofija, antropologija, politologija...). 
Avtorji in avtorice morajo biti študenti in študentke dodiplomske ali magistrske 
stopnje na Filozofski fakulteti ali Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, vendar 
znotraj ne delamo razlik med oddelki in disciplinami. Prav tako niso potrebne 
predhodne izkušnje ali objavljeni prispevki.  

 



1.3 Avtorji in avtorice lahko delujejo v ekipi do pet članov na en prispevek ali se 
prijavijo kot posamezni avtorji.  

 
1.4 Prispevek mora raziskovati sociološko tematiko (politične vsebine, družbeni 

konteksti, kulturni trendi, vsakdanje življenje...). Znotraj tega je tematika poljubna, 
potrebna pa je uporaba socioloških metod raziskovanja (kvantitativno ali 
kvalitativno). Prav tako so avtorji in avtorice svobodni pri načinu in izbiri metod 
in tehnik v družboslovnem raziskovanju. Izbirajo lahko med intervjuji, analizo 
primarne ali sekundarne bibliografije, študijo primera, opazovanje z udeležbo, 
statistični podatki, anketo in podobno.  

 
1.5 Okvirna dolžina prispevkov je med 10 in 20 strani - Times new roman, velikost 12, 

razmak med vrsticami 1,5.  
 

1.6 Pri pisanju in raziskovanju vam pomaga uredniška ekipa Sociopatije z napotki, 
nasveti, usmeritvami. Za avtorje in avtorice ni starostne ali izobrazbene omejitve, 
zato uredništvo pomaga vsem prijavljenim kandidatom pri pisanju tako tistim bolj 
izkušenim kakor popolnoma neizkušenim piscem.  

 
1.7 Prispevek je objavljen v knjižnično-informacijskem sistemu Cobiss pod vašim 

avtorstvom, kar služi kakor poseben dosežek za štipendije (glej 1.7). Prispevek ima 
oznako strokovne, vendar ne znanstvene bibliografije.  

 
1.8 Prispevki so večkratno pregledani in recenzirani pred objavo. Prvi pregled nudi 

uredniška ekipa zbornika v okviru ekipe društva Sociopatija. Drugi in tretji pregled 
je narejen s strani izbranih anonimnih strokovnjakov s področja sociologije, 
ekonomije, politologije in etnologije (ter sorodnih področij), ki prispevke (brez 
vedenja kdo je avtor/ica prispevka) pregledajo in komentirajo ter označijo za 
objavljive ali neobjavljive. Pred objavo morajo biti vsi prispevki označeni za 
objavljive. Po prejemu anonimnih recenzij je na voljo čas za popravke in izboljšave 
prispevkov.  

 
1.9 Prispevek se šteje kakor poseben dosežek za pridobivanje štipendij, tako 

imenovane kadrovske štipendije, državne štipendije in Zoisove štipendije.   
 
 
Prijava teme za zbornik je do 1. 4. 2023 preko google prijavnice: 
https://forms.gle/PxrXaMYvCQDbkDGu7 
 

POSTOPEK PRIJAVE 
 

● Študenti in študentke se prijavijo na poziv preko google prijavnice. Rok za 
prijavo je do 1. aprila 2023.  

https://forms.gle/PxrXaMYvCQDbkDGu7


● Do 15.4.2023 bo uredništvo ekipe kontaktiralo vse prijavljene avtorje in 
avtorice in jih povabilo na skupni sestanek, kjer  bodo podane vse ostale 
podrobnejše informacije.  

● Rok za oddajo končnega prispevka bo sporočen naknadno, predvidoma v 
mesecu juliju ali avgustu 2023.  

● Po prvi oddaji prispevkov se prične proces recenziranja. Popravljanje 
prispevkov se bo odvijalo vse do oktobra 2023.  

● Predvidena objava zbornika je v januarju 2024.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


