ZA SOCIALNO

DELO

Višja šola za socialne delavce Je 20. aprila 1988 v okviru tedna
odprtih vrat Univerze
priredi la pogovor za okroglo mizo o
načrtovanem visokošolskem študiju socialnega dela. Na pogovor so
bili vabljeni predstavniki Univerze Edvarda Kardelja v Ljubi Jani
in delavci vsebinsko sorodnih
višjih in visokih šol ter univerzitetnih inštitutov. Prav Univerza Je namreč v Samoupravnem sporazumu o temeljih plana za obdobje 1986-1990 sprejela obveznost, da
bo "sodelovala ... pri pripravah na prehod višjih šol na
visokošolski pouk. " Poleg tega pa Je eno bistvenih vprašanj ob
prehodu na visokošolsko izobraževanje
vprašanje znanstvenih
temeljev socialnega dela in prispevka, ki ga lahko socialno delo
da v univerzitetni fond znanja in raziskovanja. Ta pogovor naj bi
bil torej prvi skupni korak k uresničevanju dolgo načrtovanega
prehoda na visoko stopnjo izobraževanja za socialno delo.
Pogovora so se udeleži 1 i prorektorica Univerze Edvarda Kardelja v
Ljubljani prof. dr. Alenka Selih. prorektor prof. dr. Rastko
Močnik, prof. dr. Rudi Kyovski, profesor Pravne fakultete v pokoju
in nekdanji profesor delovnega prava na Višji šoli za socialne
delavce, prof. dr. Katja Vodopivec z Inštituta za kriminologijo
pri Pravni fakulteti, dr. Janez Pečar, direktor Inštituta za
kriminologi Jo, prof. dr. Maca Jogan s Fakultete za sociologi Jo.
politične vede in novinarstvo, mag. Tanja Rener z iste fakultete,
mag. Anjuta Bubnov-Skoberne z Inštituta za delo pri Pravni
fakulteti, mag. Bojan Dekleva z Inštituta za kriminologi Jo,
Bogomir Mihevc. direktor Centra za razvoj univerze, mag. Tone
Brejc z Univerzitetnega zavoda za rehabi1 itaci Jo invaiidov in
Stana Kavalič z Višje šole za zdravstvene delavce.
Od učitelJev Višje šole za socialne delavce pa so bili prisotni:
dekanka dr. Gabi čačinovič-Vogrinčič, ki Je vodila pogovor,prodekanka prof. dr. Andreja Kavar-Vidmar, mag. Mara Ovsenik,
Pavla Rapoša-Tajnšek, Vida Miloševič, Darja Zaviršek, Anton
KikelJ, Bernard Stritih. Franc Stopajnik. Vito Flaker, Srečo
Dragoš in Blaž Mesec.
Ker naprava, ki naj bi snemala pogovor, ni delovala, kar smo
ugotovi 1 i šele po končanem pogovoru, smo udeležence zaprosi 1 i
za pisne prispevke. Nekateri so nato svoje razprave razširi 1 i,
prispevki drugih pa so po obsegu bolj skladni s tistim, kar Je
bilo povedano za okroglo mizo.
V tej številki Socialnega dela objavi jamo prvi, večji del razprav,
druge pa bomo objavili, ko Jih bomo prejeli.
Uredništvo

