doc. dr. Tea Golob
TEME DIPLOMSKIH in MAGISTRSKIH NALOG za vse smeri študija
1. Globalizacija, transnacionalni procesi ter vsakdanje praske
2. Koncept doma in skupnosti v sodobnem družbene redu
3. Nacionalna identiteta, etnične skupnosti
4. Evropska identiteta in nadnacionalne pripadnosti
5. Identifikacije v sodobnem družbenem redu
6. Identifikacije in občutki pripadnosti v odnosu do sodobnih tehnologij
7. Migracije v mikro-perspektivi
8. Transnacionalna družbena polja
9. Družbene transformacije v mikro perspektivi
10. Politični rituali

red. prof. dr. Dejan Jelovac
TEME DIPLOMSKIH NALOG: smer UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE
Predmet: Podjetništvo
1. Vpliv organizacijske kulture na uspešnost poslovanja v malem in srednje velikem
podjetju
2. Gonilniki in zaviralci razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji
3. Klasično vs. socialno podjetništvo: podobnosti in razlike
4. Financiranje zagona novega podjetja in skladi tveganega kapitala
5. Poslovni načrt za start-up (po izbiri kandidata)
Predmet: Poslovna etika
1. Vpliv moralnih vrednot na organizacijsko kulturo v javnem sektorju
2. Vpliv moralnih vrednot na organizacijsko kulturo v zasebnem sektorju
3. Etični kodeksi kod mehanizem za zagotavljanje zaupanja potrošnikov v gospodarske
družbe
4. Etični standardi v boju proti korupciji v javni upravi
5. Družbena odgovornost podjetja: študija primera dobrih praks v malih in srednje
velikih podjetjih
TEME DIPLOMSKIH NALOG: smer SOCIALNI MENEDŽMENT
Predmet: Management finančnih virov
1. Finančna poročila in pomembni indikatorji poslovanja neprofitnih organizacij
2. Dejavniki uspešne implementacije finančnega načrta
3. Dolgoročno planiranje finančnih sredstev neprofitne organizacije
4. Finančni načrt v funkciji razvijanja finančne politike neprofitne organizacije:
upravljanje z likvidnostjo
5. Kapital in obveznosti neprofitne organizacije
Predmet: Fundraising
1. Donatorstvo v Sloveniji: študija primera dobrih praks
2. Merila uspešnosti pridobivanja sredstev iz evropskih skladov
3. Vloga ocenjevalca v postopku ocenjevanja projekta

4. Socialno podjetništvo kot možnost za pridobitev sredstev za delovanje NVO
5. Fundacije pri financiranju NVO pri nas in v razvitem svetu
Predmet: Vodenje in upravljanje neprofitnih organizacij
1. Slovenske NPO v mednarodni primerjalni perspektivi
2. Management gospodarskih vs. management neprofitnih organizacij: podobnosti in
razlike
3. NPO kot učeča se organizacija
4. Mesto in vloga poslovne etike v vodenju NPO
5. Specifike organizacijske kulture NPO
TEME MAGISTRSKIH NALOG: smer MEDKULTURNI MENEDŽMENT
Predmet: Management medkulturnih razlik
1. Odpravljanje medkulturnih konfliktov s pomočjo spodbujanja kulturne sinergije
2. Primerjalna analiza prevladujočih vzorcev poslovne kulture v različnih okoljih
3. Vpliv »kulturne prtljage« na učinkovitost poslovanja v sodobnem globalnem
gospodarstvu
4. Izzivi mednarodnega managementa: medkulturne ovire v poslovanju z izbrano
državo hitro rastočih gospodarstev (BRIC)
5. Vloga ženske v managementu globalnega gospodarstva
Predmet: Praktična filozofija
1. Politična in ekonomska filozofija: Uresničevanje praktične filozofije v sodobnem svetu
2. Aristotlova praktična modrost kot način življenja v skupnosti: možnosti za uresničitev
phronesisa v današnjem političnem diskurzu
3. Machiavelli: Prehod od Aristotlove politične filozofije kot praktične modrosti v
moderno pojmovanje politike kot tehnike vladanja
4. Rousseau: Razlika med občo voljo in voljo vseh kot temeljni izziv sodobnih
demokratičnih družb
5. Kantov praktični um kot obči zakon: temelj in horizont sodobne politične filozofije in
prakse v razvitih demokracijah
6. Vplivi utilitarizma in pragmatizma kot sodobnih paradigem praktične filozofije na
vzpon in padec neoliberalnega kapitalizma

doc. dr. Sebastjan Kristovič
TEME DIPLOMSKIH NALOG: smer PSIHOSOCIALNA POMOČ
Predmet: Psihoterapevtski pristopi – logoterapija
1. Logopedagogika – pedagogika po načelih logoterapije
2. Psihosocialno svetovanje in eksistencialna kriza
3. Kriza smisla slovenskih mladostnikov
4. Vzroki zdolgočasenosti in apatije med mladostniki
5. Psihosocialna pomoč v podjetju
Predmet: Svetovanje parom
1. Sodobni pristopi na področju svetovanja parom
2. Družina in vzgoja
3. Identiteta družine nekoč in danes
4. Vpliv zaslonskih medijev na otrokov celostni razvoj
Predmet: Umiranje, smrt in paliativna oskrba
1. Soočanje s trpljenjem, krivdo in smrtjo
2. Duhovnost na področju paliativne oskrbe
3. Smrt, kot tabu v sodobni družbi
TEME MAGISTRSKIH NALOG: smer PSIHOSOCIALNA POMOČ
Predmet: Seksologija, seksualna in zakonska terapija
1. Sodobni pristopi na področju zakonske terapije
2. Sodobni moški v vlogi sina, očeta in partnerja
3. Zasvojenost z internetno spolnostjo in vedenjske težave
4. Partnerski odnosi in nekemična zasvojenost

viš. pred. dr. Jana Krivec
TEME DIPLOMSKIH NALOG: smer PSIHOSOCIALNA POMOČ
Predmet: Razvojna psihologija

1. Posledica vsebine igralne dejavnosti na otrokovo počutje izraženo preko risbe
2. Ali je vzdrževanje otrokove pozornost daljše po uporabi igralne aktivnosti?
3. Razlika v vplivu predsodkov pri odraslih inotrocih
4. Vrsta igralne dejavnosti, pri kateri otroci v povprečju ostanejo najdlje časa pozorni

Predmet: Nevropsihologija in psihoterapija

1. Ali se depresivnost lahko zmanjša z ustrezno dieto?
2. Ali je depresivno počutje povezano z zaznavanjem okolice: analiza očesnih premikov
Predmet:Teorije in modeli osebnosti

1. Osebnostne značilnosti zmagovalcev resničnostnih šovov
2. Osebnostne značilnosti tipičnega gledalca resničnostnih šovov
Predmet: Splošna psihologija 2

1. Kje je meja pohlepa?
2. (Ne)zadovoljstvo pri delu v javnem in v zasebnem sektorju in njegovi vzroki
3. Kvalitativna analiza resničnostnega šova – kje so lahko vzroki za spremembe
popularnosti udeležencev šova

izr. prof. dr. Mirna Macur
TEME DIPLOMSKIH NALOG za vse smeri študija
Lahko vključujejo različne družbene in organizacijske probleme, ki jih analiziramo s
pomočjo ene od metod družboslovnega raziskovanja. Možni naslovi tem:

1. Primernost posamezne metode (jo imenujete) pri analizi (tukaj navedete konkreten
problem, ki ga boste analizirali z izbrano metodo);
2. Primerjavo dveh metod družboslovnega raziskovanja pri analizi posameznega
družbenega ali organizacijskega problema, ki ga študent(ka) izbere;
3. Lahko prevzamem tudi vrsto tem, ki jih študent izvede s pomočjo kvantitativne
paradigme raziskovanja z lastno raziskavo ali s sekundarno analizo podatkov (ESS)
4. Evropska družboslovna raziskava, ISSP - Mednarodna splošna družboslovna anketa;
SJM - Slovensko javno mnenje, Slovenski utrip, Mladina in druge raziskave iz Arhiva
družboslovnih podatkov ali drugih spletnih slovenskih ali mednarodnih strani).
TEME MAGISTRSKIH NALOG za vse smeri študija
Lahko vključujejo ali lastno kvantitativno raziskavo, ali sekundarno analizo že zbranih
podatkov. Če je le mogoče priporočam sekundarno analizo že zbranih podatkov, ki so
bistveno bolj kakovostni in (za razliko od lastne raziskave) omogočajo sklepanje iz vzorca
na populacijo. Ne spletu je na voljo vrsto podatkovnih baz iz mednarodnih raziskav (sneti
je moč različne nacionalne vzorce Svetovne raziskave vrednot, Evropske družboslovne
raziskave, ISSP), med nacionalnimi podatkovnimi bazami pa Slovensko javno mnenje,
Mladina,

Slovenski

utrip

in

mnoge

druge: http://www.adp.fdv.uni-

lj.si/opisi/serije/ in http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/vsebinska_podrocja/.

Na voljo je izbrati tudi splošnejšo metodološko temo magistrske naloge v smislu:
1. Primernost posamezne metode (jo imenujete) pri analizi (tukaj navedete konkreten
problem, ki ga boste analizirali z izbrano metodo).
2. Za temo lahko izberete tudi primerjavo dveh metod družboslovnega raziskovanja pri
analizi posameznega družbenega ali organizacijskega problema.

red. prof. dr. Matej Makarovič
TEME MAGISTRSKIH NALOG: smer MEDKULTURNI MENEDŽMENT
1. Postkomunistične družbe v primerjalni perspektivi
2. Posebnosti slovenske tranzicije v primerjalni perspektivi
3. Posameznik in družba v procesih modernizacije
4. Sedanjost in prihodnost politične participacije
5. Demokracija v medkulturni primerjalni perspektivi
6. Demokracija in medkulturni odnosi
7. Politika in demokracija v dobi globalizacije
8. Slovenske vrednote v primerjalni perspektivi
9. Spremembe v slovenskih vrednotah
10. Slovenski odnos do Evrope
11. Slovenski odnos do preteklosti, sedanjosti in/ali prihodnosti

doc. dr. Janez Mlakar
TEME DIPLOMSKIH NALOG: smer PSIHOSOCIALNA POMOČ
Predmet: Splošna Psihologija 1
1. Relevantnost geštaltistične šole v sodobni psihologiji
2. Deterministični in humanistični pogledi na človeka skozi zgodovino psihologije
3. Kognitivna psihologija in umetna inteligenca: stičišča in razhajanja
4. Zavest: težak problem psihologije, filozofije in nevroznanosti
Predmet: Nevropsihologija In Psihoterapija
1. Plastičnost možganov in spremembe v doživljanju in vedenju
2. Neurobiološki mehanizmi stresa: pomen za psihoterapevtsko obravnavo
3. Vloga prefrontalnih možganskih struktur pri načrtovanju in kontroli vedenja
4. Nevrološke motnje pri znanih zgodovinskih osebnostih
Predmet: Psihoterapevtske Usmeritve
1. Med libidom in Bogom: Globinska psihologija Sigmunda Freuda in Carla Gustava
Junga
2. Kognicija in emocije – od Descartesa do Damasia
3. Rekonstruiranje konstruktov v kognitivno vedenjski terapiji
4. Sokratski dialog v terapevtskem procesu
TEME MAGISTRSKIH NALOG: smer PSIHOSOCIALNA POMOČ
Usmeritev: VEDENJSKO KOGNITIVNA TERAPIJA
1. Izogibanje kritičnim situacijam kot obramba pri panični motnji in posledično
ojačevanje tega vedenja.
2. Atributivni stil pri osebah z depresivno motnjo.
3. Interpretativni vzorci življenjskih dogodkov pri osebah z visoko ali nizko izraženim
rezultatom na BDI.
4. Tolmačenja Tematskega aperceptivnega testa in pristranska kognitivna struktura.
5. Zlorabljeni otroci in njihovo dojemanje situacije na Testu družinskih odnosov.
6. Značilnosti življenjskih pravil in obveznosti pri osebah z izkušnjo spolne zlorabe v
otroštvu.

7. Ženske z izkušnjo nasilja v partnerskem odnosu in spremembe v njihovem
vrednostnem sistemu.
8. Primerjava kognitivnih naravnanosti pri priljubljenih in nepriljubljenih učencih v
osnovni šoli.

doc. dr. Dolores Modic
TEME DIPLOMSKIH NALOG: smer UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE
1. Projektni menedžment v neprofitnem sektorju (analiza primera)
2. Deležniki projektov in njihove vloge (primerjalna analiza dveh projektov)
3. Značilnosti vodje projektov – kritična analiza predlaganih karakteristik
4. Zunanja in notranja revizija projekta
5. Projektni menedžment v profitnem sektorju (analiza primera)
6. Tema in naslov predlagana s strani kandidata
TEME DIPLOMSKIH NALOG: smer SOCIALNI MENEDŽMENT
1. Projektni menedžment v neprofitnem sektorju (analiza primera)
2. Projektni menedžment v javnem sektorju (analiza primera)
3. Stopnja zrelosti projektnega menedžmenta v organizaciji X
4. Deležniki projektov in njihove vloge (primerjalna analiza dveh projektov)
5. Značilnosti vodje projektov – kritična analiza predlaganih karakteristik
6. Prijava projektov na razpise
7. Tema in naslov predlagana s strani kandidata
TEME MAGISTRSKIH NALOG: smer SOCIALNI MENEDŽMENT
1. Inovativnost in projektni menedžment
2. Stopnje zrelosti projektnega menedžmenta v slovenskih organizacijah
3. Analiza obvladovanja vplivnežev na konkretnem primeru
4. Razlike med raziskovalno-razvojnimi projekti in investicijskimi projekti v slovenski
praksi
5. Pridobivanje projektnih sredstev iz zunanjih virov v slovenskih organizacijah
6. Tema in naslov predlagana s strani kandidata
Za vprašanji glede diplomskih ali magistrskih nalog, me lahkokontaktirate na e-mail:
dolores.modic@fuds.si. V primeru, da predlagate lastno temo oziroma naslov, morate že
ob samem predlogu razdelati tudi predvideno vsebino oziroma narediti osnutek naloge.

izr. prof. dr. Marko Novak
TEME DIPLOMSKIH NALOG: smer UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE
Predmet: Politične ureditve in analiza politik
1. Obstoj in oblike novonastalih držav (npr. Kosovo, Palestina, Islamska država)
2. Blišč in beda slovenske lokalne samouprave
3. Reformirati Državni svet?
4. Vloga Ustavnega sodišča v slovenskem političnem sistemu
5. Med zgodovino, sedanjostjo in prihodnostjo neposredne demokracije
6. Sodobni vidiki načela delitve oblasti
7. Med širitvijo in zožitvijo poslanske imunitete
8. Disciplinska odgovornost sodnikov
9. Vprašanje sodniške etike
10. Evropska unija kot nadržava
TEME DIPLOMSKIH NALOG: smer SOCIALNI MENEDŽMENT
Predmet: Pravo socialne varnosti
1. Zgodovina pokojninskega zavarovanja
2. Primerjalnopravni vidik pokojninskega in invalidskega zavarovanja
3. Primerjalnopravno varstvo invalidov
4. Pokojninsko zavarovanje in čezmejni element v okviru EU
5. Pokojninsko zavarovanje in čezmejni element zunaj EU
6. Pravni vidiki socialnega podjetništva
7. Brezposelnost in mladi – Slovenija in svet: primerjalnopravna študija
8. Primerjave med zdravstvenim zavarovanjem v tujini: študija posamezne države (in
primerjava s Slovenijo)
9. Zgodovina zdravstvenega zavarovanja
10. Zdravstvena reforma v ZDA
11. Zdravstveno zavarovanje in čezmejni element (EU in ostali svet)
12. Primerjalnopravni vidik: študija posamezne države (primerjava s Slovenijo)
13. Zgodovina starševskega zavarovanja
14. Primerjalnopravna ureditev glede družinskih prejemkov: študija posamezne države
(in primerjava s Slovenijo)

15. Primerjalnopravna ureditev glede posameznega družinskega prejemka:
študija posamezne države (in primerjava s Slovenijo)
16. Pravna zgodovina družinskih prejemkov
17. Pravna zgodovina socialnih pomoči
18. Primerjalnopravna ureditev glede socialne pomoči: študija posamezne
države (in
primerjava s Slovenijo)
19. Sistemi socialnih pomoči v islamskem svetu
20. Študija posameznega primera iz delokroga
CSD Predlog tem po izbiri študentov, ki jih moram

prej odobriti TEME MAGISRSKIH NALOG za vse
smeri študija
Predmet: Družbeno-pravni vidiki sistemov socialne varnosti
1. Globalna socialna država
2. Povezovanje človekovih pravic negativnega statusa s pravicami pozitivnega
statusa
(socialne pravice)
3. Zgodovinski razvoj socialne države
4. Socialna država v ZDA
5. Razvoj ustavnosodne prakse slovenskega Ustavnega sodišča glede socialne
države in socialnih človekovih pravic
6. Socialne človekove pravice kot šibkejše pravice
7. »Socialni« varnostni svet OZN
8. Multinacionalne korporacije in spoštovanje socialnih človekovih pravic
9. Pokojninska reforma v Sloveniji in svetu
10. Pravni vidiki sprememb na trgu dela v luči gospodarske krize v EU in Sloveniji
11. Ukrepi EU za zmanjševanje brezposelnosti v članicah
12. Brezposelnost in mladi – Slovenija in svet: primerjalnopravna študija
13. Brezposelnost in zadružništvo
14. Socialno podjetništvo v Sloveniji in EU

doc. dr. Nevenka Podgornik
TEME DIPLOMSKIH NALOG: smer UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE
1. Protektivno otroštvo
2. Družbene okoliščine uživanja drog
3. Prekomerna uporaba računalnika/interneta/internetnih vsebin
4. Družina v sodobnem svetu
5. Problematika staranja prebivalstva
6. Destruktivno vedenje slovenskega naroda (alkoholizem, samomorilnost)
7. Motnje hranjenja
8. Ranljive skupine prebivalstva
9. Revščina in socialna izključenost
10. Izgorelost na delovnem mestu
TEME DIPLOMSKIH NALOG: smer SOCIALNI MENEDŽMENT
1. Neprofitne organizacije in njihovo delovanje
2. Financiranje neprofitnih organizacij
3. Ranljive skupine prebivalstva
4. Neprofitni sektor
5. Težave v duševnem zdravju
6. Izgorelost na delovnem mestu
7. Vodenje brez prisile
8. Socialno podjetništvo
9. Revščina in socialna izključenost
10. Dolgotrajna oskrba
TEME DIPLOMSKIH NALOG: smer PSIHOSOCIALNA POMOČ
1. Psihoterapija
2. Psihosocialna pomoč
3. Duševno zdravje
4. Kemične in nekemične oblike zasvojenosti
5. Prekomerna uporaba računalnika/interneta/internetnih vsebin
6. Zasvojenost z igrami na srečo

7. Družbene okoliščine uživanja drog
8. Alkoholizem
9. Samomorilnost
10. Vzgojni pristopi
11. Otroci in mladostniki s težavami v odraščanju
12. Učinkovito starševstvo
13. Izobraževalni pristopi
14. Psihosocialno delo z družino
15. Zadovoljujoče partnerstvo
16. Svetovalno-terapevtski proces s posameznikom/parom/družino
17. Supervizija psihoterapevtskega procesa
18. Teorija izbire – Realitetna psihoterapija
19. Psihologija zunanjega nadzora
20. Izgorelost na delovnem mestu
TEME MAGISTRSKIH NALOG: smer MEDKULTURNI MENEDŽMENT
1. Študije spolov
2. Vloga ženske v sodobni družbi
3. Spol in družbene neenakosti
4. Etnična slojevitost

izr. prof. dr. Janez Povh
TEME DIPLOMSKIH NALOG za vse smeri študija
1. Analiza e-izobraževanja in izobraževanja na daljavo (potenciali, omejitve, dobre
prakse, nove ideje).
2. Analiza izbranega socialnega omrežja (rodovnik, spletna skupnost, zaposleni v neki
organizaciji) z metodami analize omrežij.
3. Primerjalna raziskava o kakovosti visokošolskega izobraževanja (1., 2. in 3. stopnja).
4. Raziskava o kompetencah, ki jih okolje pričakuje od diplomantov visokošolskega
izobraževanja.
TEME MAGISTRSKIH NALOG za vse smeri študija
1. Zahtevnejša analiza e-izobraževanja in izobraževanja na daljavo (potenciali,
omejitve, dobre prakse, nove ideje).
2. Zahtevnejša analiza izbranega socialnega omrežja (rodovnik, spletna skupnost,
zaposleni v neki organizaciji) z metodami analize omrežij.
3. Primerjalna raziskava o kakovosti visokošolskega izobraževanja (1., 2. in 3. stopnja)
z uporabo zahtevnejših raziskovalnih metod.
4. Raziskava o kompetencah, ki jih okolje pričakuje od diplomantov visokošolskega
izobraževanja, z uporabo zahtevnejših raziskovalnih metod.
5. Analiza sentimenta v spletnih dokumentih.
TEME DOKTORSKIH DISERTACIJ za vse smeri študija
1. Izgradnja modela za avtomatično prepoznavanje sovražnega govora v spletnih
dokumentih.
2. Izgradnja modela napovedovanja biološke starosti ljudi.

doc. dr. Andrej Raspor
TEME DIPLOMSKIH NALOG za vse smeri študija
Predmet: Struktura slovenske družbe/Razvoj slovenske družbe
1. Slovenski družbeni prostor v primerjalni perspektivi
2. Kulturni dejavniki strukturiranja družbe
3. Uspešnost slovenske družbe in njeni razvojni potenciali Študenti

lahko predlagajo svojo temo in/ali naslov diplomske naloge.
MAGISTRSKE NALOGE za vse smeri študija

Predmet: Antropologija spolov
1. Preseganje androcentričnega razumevanja sveta in vlog
2. Vizualizacija in objektivizacija ženskega telesa v sodobni družbi
Predmet: Ekonomska in poslovna kultura
1. Pomen in vpliv kulturnih dejavnikov na ekonomsko kulturo
2. Uspešnost slovenske ekonomske tranzicije?
3. Uspešnost slovenskega gospodarstva?
4. Slovenski družbeno-ekonomski prostor
5. Vloga ekonomske elite znotraj kompleksa ekonomske kulture

TEME DIPLOMSKIH in MAGISTRSKIH NALOG za vse smeri študija
1. Razvojna usmerjenost zakonodaje za razvoj fleksibilnega podjetja
2. Izkoriščenost potencialov v podjetju
3. Deficitarnost kadra
4. Organizacija kadrovske službe
5. Analiza primerljivih podjetij z vidika HRM
6. Analiza dobrih praks na področju HRM
7. Outsourcing kot orodje HRM
8. Izgradnja in organizacija podjetniških omrežij za poslovanje gospodarske družbe
9. Delovanje organizacije v globalnem poslovnem okolju
10. Operativni menedžment in kadrovska dejavnost
11. Direktor in kadrovska funkcija
12. Načrtovanje in vodenje kadrovskih projektov

doc. dr. Andrej Raspor
13. Razvoj kadrov in kadrovske dejavnosti
14. Prestrukturiranje kadrov
15. Planiranje kadrovskih potreb
16. Sistem spremljanja razvoja kadrov
17. Dejavniki, ki vplivajo na planiranje kadrov (fluktuacija, absentizem, napredovanje,
itd.)
18. Prestrukturiranje gospodarstva in kadri
19. Prenova kadrovsko informacijskega sistema
20. Vloga operativnega menedžmenta pri razvoju podjetja
21. Management znanja in tacitno znanje
22. Snovanje in udejanjanje znanja v konkurenčnost
23. Sistem izobraževanja in usposabljanja zaposlenih
24. Uvajanje sistematičnega učenja v organizaciji
25. Sistem nagrajevanja zaposlenih v organizaciji
26. Planiranje kadrov
27. Uporaba metod za izbiro novega sodelavca
28. Funkcije mednarodnega managementa človeških virov
29. Razvoj kadrov in globalni menedžment
30. Učinkovitost in uspešnost gospodarjenja skozi prizmo procesov HRM

31. Vloga družbene odgovornosti v procesih HRM
32. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na opravljanje dela
33. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na razvoj kadrovske funkcije
34. Kadrovska funkcija in brezposelnost
35. Predlog reševanja tehnoloških viškov v podjetju
36. Vloga kadrov pri mednarodnem razvoju
37. Ključne kompetence uspešnega podjetnika
38. Pomen HRM za pridobivanje konkurenčne prednosti
39. Strateški HRM
40. Osebnost in izbira zaposlitve
41. Nastajajoči trgi in novi poslovni modeli
42. Analiza problema in predlog prenove procesa v izbrani organizaciji
43. Medorganizacijsko povezovanje
44. Gospodarska kriza in konflikti v podjetju
45. Notranje podjetništvo in organizacijska kultura
46. Politika in ukrepi za pospeševanje razvoja podjetništva
47. Mednarodni vidik organizacijskega vedenja
48. Pristopi k preučevanju kulture
49. Povezanost med kulturo in motivacijo zaposlenih
50. Povezanost med kulturo in načini komuniciranja
51. Vloga in vpliv vodenja menedžerjev na kulturo in etiko poslovanja
52. Vpliv kulture na proces pogajanj in pogajalske taktike
53. Upravljanje z raznolikostjo zaposlenih
54. Premagovanje stresa pri delu
55. Upravljanje delovnih timov
56. Pogajalske strategije in taktike
57. Trajnostna rast organizacije in kultura
58. Analiza motivacije
59. Mobilnost zaposlenih (motivacija, stroškovni vidik)
60. Mednarodne migracije
61. Upravljanje izseljenih delavcev
62. Novi trgi in HRM
63. Stroškovne učinkovitosti (učinkovitost in perfomančnost pri delu: upravljanje z
informacijsko tehnologijo in poslovni procesi)/Obvadovanje časa/Obvadovanje
stroškov

64. Napitnina (vsi vidiki)
65. Kitajska (vsi vidiki v povezavi s turizmom, HRM in medkulturnimi razlikami)
Ter druge tematike, ki se vežejo na predmete:


Teorija organizacije



Vodenje organizacij in procesov



Menedžment kakovosti in poslovne odločnosti



Iskanje zaposlitve

Pri obravnavi naslova na nivoju magistrske naloge se večkrat obravnavene teme (npr.
motivacija, kultura, klima) obravnava ZGOLJ v kontestu širših raziskav: regije (npr.
Štajerska, Slavonija, Srem) na nivoju države (npr. Slovenija, Srbija, Hrvaška) ali na nivoju
primerjave branže (npr. zavarovalništvo, bančništvo, gradbeništvo), ipd. Nikakor pa se ne
obravnava zgolj na nivoju enega samega podjetja. Praviloma se tudi ostale teme
obravnavajo na ravni primerjalne analize oz. je potrebno izdelati ustrezni sistem/model.
Dokončen naslov teme se se določi po opravljenem razgovoru – konzultaciji mentorja s
potencialnim kandidatom.

doc. dr. Nika Razpotnik Visković
TEME DIPLOMSKIH NALOG: smer UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE
Predmet: Humana geografija
1. Razvoj gastronomskega turizma - kdo, kaj, zakaj?
2. Skrb za starejše - primerjalna študija med podeželskimi in urbanimi območji
3. Dostopnost do storitev splošnega pomena na podeželskih in urbanih območjih v
povezovanju – analiza dobrih praks povezovanja ekoloških kmetij / družinskih kmetij

asist. dr. Vesna Skrbinjek
TEME DIPLOMSKIH NALOG: smer SOCIALNI MENEDŽMENT
Predmet: Management v izobraževanju
1. Izzivi visokega šolstva v Sloveniji
2. Vpis študentov v času gospodarske krize
3. Učinki demografije na visoko šolstvo
4. Visokošolski trg dela
5. Mreža visokošolskih zavodov v Sloveniji
6. Financiranje slovenskega visokega šolstva
7. Zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu – akreditacije in evalvacije
8. Učni izidi in kompetence diplomantov

red. prof. dr. Matevž Tomšič
TEME DIPLOMSKIH NALOG za vse smeri študija
1. Razvojna uspešnost tranzicijskih družb v evropski perspektivi
2. Odgovornost družbenih elit
3. Totalitarizem kot kulturni fenomen
4. Razvitost slovenske demokracije
5. Kulturno-zgodovinski vidiki modernizacije Slovenije
6. Intelektualni nekonformizem (študije primera)
7. Vloga vrednot v demokratični družbi
8. Liberalna tradicija na Slovenskem
9. Konzervativna tradicija na Slovenskem
10. Značilnosti slovenske tranzicije
TEME MAGISTRSKIH NALOG za vse smeri študija
1. Dejavniki razvojne uspešnosti tranzicijskih družb
2. Vrednotna podlaga evropske demokracije
3. Evropska unija: prostor medkulturnih razlik in/ali dialoga
4. Podoba globalnega sveta: spopad ali sodelovanje med civilizacijami
5. Kultura konsenza v evropski in ameriški demokraciji
6. Srednja Evropa kot kulturni prostor – mit ali realnost?
7. Značilnosti slovenske demokratične tradicije
8. Prihodnost evropske demokracije
9. Perspektive globalne demokracije
10. Politična kultura v Sloveniji

