TEME DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH NALOG 2018/19
ŠTUDIJSKI PROGRAMI: PSIHOSOCIALNA POMOČ (VS),
PSIHOSOCIALNA POMOČ (MAG)
doc. dr. JANA KRIVEC
TEME DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH NALOG
Predmet: Razvojna psihologija
1. Posledica vsebine igralne dejavnosti na otrokovo počutje izraženo preko risbe
2. Razlika v vplivu predsodkov pri odraslih in otrocih
3. Vrsta igralne dejavnosti, pri kateri otroci v povprečju ostanejo najdlje časa pozorni
Predmet: Nevropsihologija in psihoterapija
1. Koliko in kako je demenca zaznana med občani MO Nova Gorica?*
2. Pričakovanja, stiske svojcev bonikov z demenco, ki obiskujejo skupino za samopomoč*
3. Koristi uporabe sprostitvenih tehnik pri svojcih dementnih bolnikov*
4. Miselne igre za starejše, kot preventiva pred demenco*
Predmet: Teorije in modeli osebnosti
1. Osebnostne značilnosti vrhunskih športnikov
2. Osebnostne značilnosti vrhunskih športnih trenerjev
3. Osebnostni profili ljudi v povezavi z všečnostjo, dojemanjem in nakupom umetniških del
Predmet: Splošna psihologija
1. Analiza skupnostne in institucionalne obravnave ljudi s težavami v duševnem zdravju
2. Analiza tujih ponudnikov online psihoterapevtske pomoči in potencial za storitev v
Sloveniji**
3. Uporaba in analiza motivacijskega intervjuja pri svetovanju prek spleta
Predmet: Izbrana poglavja iz psihoterapije, psihologije in psihiatrije
1. Zakaj je psihoterapija zaposlenih boljša izbira za delodejalca in zaposlenega?**
2. Zadovoljstvo z učinkom psihoterapije pri pacientih**
3. Splošno zavedanje o tem kaj psihoterapija je in kje lahko pomaga v Sloveniji**
4. Koristi in omejitve online psihoterapevtske pomoči v primerjavi z osebnimi srečanji**
5. Percepcija psihoterapije in psihosocialne pomoči v Sloveniji**
* Naloge bi se izvajale v sodelovanju z GOSpominčica
** Naloge bi se izvajale v sodelovanju s podjetjem Talk Through

dr. PRIMOŽ RAKOVEC
TEME DIPLOMSKIH NALOG
Predmet: Psihoterapevtski pristopi
1. Psihoterapija in psihosocialno svetovanje: razlike in stičišča
2. Psihosocialna pomoč v kriznih situacijah
3. Kognitivno vedenjske tehnike kot oblika samopomoči v stresni situaciji
4. Obvladovanje jeze s kognitivno vedenjskim pristopom
5. Vloga psihosocialne pomoči v skrbi za duševno zdravje
6. Vpliv miselnih napak na vedenje
7. Notranji dialog, pogostnost, značilnosti in funkcije
8. Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo diplomske naloge

dr. TJAŠA STEPIŠNIK PERDIH
TEME DIPLOMSKIH NALOG
Predmet: Praksa 1 in Praksa 3
1. Medgeneracijski prenos (travme, družinskih vzorcev, vzgoje…)
2. Svetovalec kot medosebni psihobiološki regulator
3. Uglaševanje (med svetovalcem in klientom, partnerji, starši in otroki)
4. Psihosomatika
5. Stres in odzivi telesa
6. Travma in disociacija
7. Bolečina

doc. dr. ANDREJA POLJANEC
TEME MAGISTRSKIH NALOG
Predmet: Razvoj psihoterapevtskih pristopov - skupinska psihoterapija
1. Raziskave v povezavi s terapevtsko skupino »Rahločutni starši – rahločutno otroci«;
Analiza in vrednotenje procesa; snemanje skupine in vrednotenje terapevtskih sprememb
2. Raziskave v povezavi s terapevtsko skupino »Skupna za mlade mamice«; (teme dojenja,
vstopa v vrtec, medosebno odnosi, tesnoba na porodniškem dopustu, …)
3. Raziskave v povezavi s skupino za mlaodstnice; analiza procesa na skupini in intrapsihično;
polstrukturirani intevrvjuji na teme čustev, socialnih spretnosti, samopodobe ipd.

doc. dr. MARTINA OZBIČ
TEME DIPLOMSKIH NALOG
Predmet: Rehabilitacijska, specialna in socialna pedagogika
1. Vpliv razvojne motnje koordinacije na kakovost življenja
2. Vpliv motnje sluha na kakovost življenja
3. Vpliv govorno-jezikovne motnje na kakovost življenja
4. Vpliv specifičnih učnih težav na kakovost življenja
5. Povezanost jezikovnih motenj in prestopništva
6. Mladostniki z govorno-jezikovnimi motnjami in razumevanje družbenih pravil
7. Ranljive skupine ljudi in inkluzivnost družbe: analiza stanja ter predlogi
8. Potrebe družin z otrokom s posebnimi potrebami
TEME MAGISTRSKIH NALOG
1. Analiza družbene skrbi za osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji, Hrvaški, Italiji, Avstriji,
Madžarski: primerjalna analiza.
2. Analiza pokritosti s storitvami logopedov-surdopedagogov, socialnih pedagogov,
psihologov, socialnih delavcev ter specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v vseh regijah R
Slovenije ter na večjezičnih področjih zunaj meja R Slovenije, kjer živi slovenska manjšina.
3. Večjezičnost, večkulturnost ter ranljive skupine oseb: ali so informacije dostopne vsem?
Analiza stanja.
4. Preventiva učnih težav v predšolskem obdobju. Problemi. Rešitve.
5. Strokovna pomoč skozi oči otrok in mladostnikov.

doc. dr. PETRA KLEINDIENST
TEME DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH NALOG
Predmet: Pravo socialne varnosti; Družbeno-pravni vidiki sistemov socialne varnosti
1. Zaščita posameznika pred revščino kot ustavnopravno vprašanje
2. Pomen koncepta človekovega dostojanstva za delovanje sistemov socialne varnosti
3. Uresničevanje človekovega dostojanstva v okviru izvajalcev socialnega varstva - študija
primera (npr. centri za socialno delo, krizni centri, domovi za starejše itd.)
4. Kriza socialne države
5. Prihodnost socialne države
6. Globalna socialna država
7. Spreminjanje socialne države
8. Socialna država v sodobni perspektivi
9. Povezanost pravne in socialne države
10. Prioritete ljudi na področju socialne države
11. Zaupanje Slovencev v institucije socialne države - študija primera
12. Socialna država v ZDA
13. Stopnja učinkovitosti organov socialne varnosti pri uresničevanju socialnih pravic - študija
primera

14. Človekovo dostojanstvo starejših oseb
15. Človekovo dostojanstvo invalidov
16. Človekovo dostojanstvo brezdomcev
17. Človekovo dostojanstvo brezposelnih oseb
18. Človekovo dostojanstvo bolnikov z demenco
19. Pravni vidiki socialnega podjetništva
20. Socialno podjetništvo v Sloveniji
21. Vloga Varuha človekovih pravic na področju socialne varnosti
22. Univerzalni temeljni dohodek v luči socialne države
23. Pravičnost v luči socialne države
Študentje lahko predlagajo tudi druge teme diplomskih in magistrskih nalog.

izr. prof. dr. SEBASTJAN KRISTOVIČ
TEME DIPLOMSKIH NALOG
Predmet: Svetovanje parom; Psihoterapevtski pristopi
1. Bigoreksija in logoterapija / Bigoreksija med mladimi (iz vidika logoterapije)
2. Osmišljeno in zadovoljno življenje srednješolcev
3. Povezava med kvaliteto partnerskega odnosa in vzgojo
4. Samopoškodbe med mladostniki in družinski odnosi
TEME MAGISTRSKIH NALOG
Predmet: Psihoterapija in duhovnost
1. Posledice duševnega zdravja na kakovost življenja mladostnikov
2. Vpliv pozitivnega duševnega zdravja na kakovost življenja odraslih
3. Vpliv psihosocialnih dejavnikov na kakovost življenja
4. Zasvojenost s socialnimi portali in kakovost življenja

doc. dr. DEJAN VALENTINČIČ
Preko emaila je doc. dr. Dejan Valentičič na voljo za podrobnejša pojasnila o predlaganih
naslovih; temo lahko skupaj z njim specificirate in natančno določite. Poleg teh študentje lahko
predlagate tudi svojo temo, o kateri bi želeli pisati zaključno nalogo.
TEME MAGISTRSKIH NALOG
1. Vključevanje otrok iz podružničnih šol v matične šole: psihološki in kulturni vidik
2. Kulturne razlike med ljudmi glede na kraj bivanja: psihološki vidik
3. Razlike pri vpisovanju mladostnikov v srednje šole glede na kraj njihovega bivanja – znak
različnih vrednostnih orientacij?
4. Vključevanje otrok priseljencev v vrtce / ali v šole
5. Travma kot motivacija

6. Regionalne identitete
7. Psihološka analiza izbranega romana / popevke / serije, oziroma Psihološka primerjalna
analiza izbranih romanov / popevk / serij
8. Pomen vere za duševno zdravje
9. Vera med individualnostjo in kolektivnostjo
10. Analiza izbrane župnije, cerkvene občine ali verske skupnosti z vidika sociologije religije
11. Staroverstvo med Slovenci danes: vera, upor, zanimanje za preteklost ali želja po
izstopanju?
S spodnjimi naslovi lahko študentje po zagovoru tekmujejo na natečaju Urada za Slovence v
zamejstvu in po svetu, ki vsako leto razpiše denarne nagrade za najboljše naloge s tega
področja.
12. Reaktivirane identitete: iskanje etničnih korenin posameznikov kot sodoben fenomen
13. Socialna psihologija manjšin
14. Kolektivne in individualne identitete
15. Transgeneracijski prenos travm
16. Jezik in identiteta
17. Meja in identiteta
Predlagani naslovi so primerni tudi za diplomske naloge na študijskem programu Psihosocialna
pomoč, z ustrezno omejeno in skrajšano temo.

izr. prof. dr. NEVENKA PODGORNIK
TEME DIPLOMSKIH NALOG
Predmet: Uvod v psihosocialno pomoč
1. Destruktivne oblike vedenja
2. Težave v duševnem zdravju
3. Otroci in mladostniki s težavami v odraščanju
4. Svetovalne in psihoterapevtske modalitete
5. Psihosocialno svetovanje
Predmet: Znanje in veščine za ravnanje 1 in 2
1. Prekomerna uporaba računalnika in drugih elektronskih naprav
2. Kemične in nekemične oblike zasvojenosti
3. Samomorilnost
4. Svetovalno-terapevtski proces s posameznikom/parom/družino
5. Krizne intervencije
Predmet: Psihoterapevtski pristopi
1. Realitetna psihoterapija/Teorija izbire
2. Psihologija zunanjega/notranjega nadzora
3. Supervizija psihoterapevtskega procesa
4. Vzgojni pristopi

5. Izobraževalni pristopi
6. Učinkovito starševstvo
Predmet: Teorije deviantnosti in procesi pomoči v skupnosti
1. Družbene okoliščine uživanja drog
2. Prostitucija in trgovanje z ljudmi
3. Individualno načrtovanje psihosocialnih storitev
4. Analiza tveganja
5. Narativna terapija
Predmet: Sociologija socialne politike
1. Družina v sodobnem svetu
2. Ranljive skupine prebivalstva
3. Revščina in socialna izključenost
4. Dolgotrajna oskrba
doc. dr. ROBERT ORAVECZ
TEME DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH NALOG
Predmet: Psihotravmatologija
1. Travma in samomorilnost
2. Travma in kvaliteta življenja
3. Družbena podoba travme
4. Medgeneracijski prenos družbene travme
5. Navezovanje in travma v preteklosti
Predmet: Specialna psihopatologija
1. Depresija in izpostavljenost delovnim obremenitvam
2. Depresija in ne-varna navezanost v otroštvu
3. Depresija in zakonska problematika
4. Depresija in prehranjevanje
5. Depresija in življenjsko okolje
6. Samomorilna ideacija in samomorilnost
7. Samopoškodovalno vedenje pri mladih
8. Marihuana in kvaliteta življenja
9. Marihuana individuacija in separacija od staršev
10. Marihuana in depresija
11. Odnos mladih do marihuane
12. Odnos mladih do sintetičnih drog
Predmet: Klinične in znanstvene teorije o psihoterapiji
1. Freud in Ferenczi o travmi
2. Abstinenca in psihoterapija
3. Naravnanost do psihoterapije na podeželju in v mestu
4. Generacijske razlike v naravnanosti do psihoterapije

5. Indikacije za psihoterapijo - kot se to zrcali v prebivalstvu

ŠTUDIJSKI PROGRAMI: UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE (UN),
SOCIALNI MENEDŽMENT (VS) IN MEDKULTURNI MENEDŽMENT
(MAG)
doc. dr. LEA PRIJON
TEME DIPLOMSKIH NALOG
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.
TEME MAGISTRSKIH NALOG
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
Študenti lahko predlagajo svojo temo in/ali naslov magistrske naloge.

prof. dr. MATEVŽ TOMŠIČ
TEME DIPLOMSKIH NALOG
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. Socialistična tradicija na Slovenskem

11. Značilnosti slovenske tranzicije
TEME MAGISTRSKIH NALOG
1. Dejavniki razvojne uspešnosti tranzicijskih družb
2. Vrednotna podlaga evropske demokracije
3. Perspektive političnega razvoja Evropske unije
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. Perspektive globalne demokracije
9. Grožnje politični stabilnosti Evropske unije
10. Grožnje skupni evropski identiteti

izr. prof. dr. ANDREJ RASPOR
TEME DIPLOMSKIH NALOG
Predmet: Teorija organizacije
1. Razvojno posredovanje dela delavcev v izbrani državi
2. Usmerjenost zakonodaje za razvoj fleksibilnega podjetja
3. Izkoriščenost potencialov v podjetju
Predmet: Menedžment kakovosti in poslovne odličnosti
1. Menedžement znanja in tacitno znanje
2. Vloga tihega znanja v menedžmentu znanja
3. Snovanje in udejanjanje znanja v konkurenčnost
4. Napitnina (vsi vidiki)
5. Kitajska (vsi vidiki v povezavi s turizmom, HRM in medkulturnimi razlikami)
6. Menedžment kakovosti poslovanja kot pogoj uglednosti in urejenosti organizacije
7. Menedžment kakovosti poslovanja kot pogoj gospodarnosti, ekonomičnosti in uspešnosti
organizacije
8. Menedžment kakovosti kot pogoj odličnosti organizacije
9. Vloga in vodenje politike organizacije – rezultat zadovoljstvo zaposlenih
10. Vloga in vodenje timskega dela v organizaciji
11. Vloga in vpliv kontrole in nadzora za boljšo kakovost in uspešnost poslovanja organizacije
12. Kultura, filozofija in etika menedžmenta v organizaciji
Predmet: Vodenje organizacij in procesov
1. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na opravljanje dela
2. Kultura inovativnosti kot temelj zadovoljstva zaposlenih v zbranem podjetju/panogi/državi
3. Sodelovalno voditeljstvo kot temelj zadovoljstva zaposlenih v izbranem
podjetju/panogi/državi
4. Kompetence, potrebne za učinkovito vodenje inovativnega podjetja v panogi/državi
5. Vpliv kompetenc v podjetju za dvig učinkovitosti v podjetju v panogi/državi

6. Kompetence, potrebne za učinkovito vodenje v izbranem podjetju/panogi/državi
7. E-coaching kot orodje za večjo učinkovitost zaposlenih v izbranem podjetju/panogi/državi
8. Raznolikost timov kot formula za uspeh podjetja v izbranem podjetju/panogi/državi
9. Vpliv vrhnjega menedžmenta na učinkovitost/vedenje zaposlenih v izbranem
podjetju/panogi/državi
10. Uvedba ciljnega vodenja za večjo učinkovitost v izbranem podjetju/panogi/državi
11. Stroškovne učinkovitosti (učinkovitost in perfomančnost pri delu: upravljanje z
informacijsko tehnologijo in s poslovnimi procesi)/Obvladovanje časa/Obvladovanje stroškov
12. Mednarodni vidik organizacijskega vedenja
13. Pristopi k preučevanju kulture v podjetju
14. Povezanost med kulturo in motivacijo zaposlenih
15. Povezanost med kulturo in načini komuniciranja v podjetju
16. Vloga in vpliv vodenja menedžerjev na kulturo in etiko poslovanja
17. Analiza problema in predlog prenove procesa v izbrani organizaciji
18. Medorganizacijsko povezovanje
19. Gospodarska kriza in konflikti v podjetju
20. Notranje podjetništvo in organizacijska kultura
21. Politika in ukrepi za pospeševanje razvoja podjetništva
22. Vpliv kulture na proces pogajanj in pogajalske taktike
23. Upravljanje z raznolikostjo zaposlenih
24. Obvladovanje delovnega časa v podjetju
25. Premagovanje stresa pri delu
26. Upravljanje delovnih timov
27. Pogajalske strategije in taktike
28. Trajnostna rast organizacije in kultura
Predmet: Iskanje zaposlitve
1. Izgradnja in organizacija podjetniških omrežij za poslovanje gospodarske družbe
2. Deficitarnost kadra
3. Organizacija kadrovske službe
4. Analiza primerljivih podjetij z vidika HRM
5. Analiza dobrih praks na področju HRM
6. Outsourcing kot orodje HRM
7. Operativni menedžment in kadrovska dejavnost
8. Direktor in kadrovska funkcija
9. Razvoj kadrov in kadrovske dejavnosti
10. Kvantitativna in kvalitativna presoja kadrov
11. Prestrukturiranje kadrov
12. Planiranje kadrovskih potreb
13. Sistem spremljanja razvoja kadrov
14. Dejavniki, ki vplivajo na planiranje kadrov (fluktuacija, absentizem, napredovanje itd.)
15. Prestrukturiranje gospodarstva in kadri
16. Sistem izobraževanja in usposabljanja zaposlenih
17. Uvajanje sistematičnega učenja v organizaciji
18. Sistem nagrajevanja zaposlenih v organizaciji
19. Planiranje kadrov
20. Uporaba metod za izbiro novega sodelavca

21. Funkcije mednarodnega menedžmenta človeških virov
22. Razvoj kadrov in globalni menedžment
23. Učinkovitost in uspešnost gospodarjenja skozi prizmo procesov HRM
24. Vloga družbene odgovornosti v procesih HRM
25. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na razvoj kadrovske funkcije
26. Kadrovska funkcija in brezposelnost
27. Predlog reševanja tehnoloških viškov v podjetju
28. Vloga kadrov pri mednarodnem razvoju
29. Ključne kompetence uspešnega podjetnika
30. Pomen HRM za pridobivanje konkurenčne prednosti
31. Strateški HRM
32. Osebnost in izbira zaposlitve
33. Analiza motivacije
34. Mobilnost zaposlenih (motivacija, stroškovni vidik)
35. Mednarodne migracije
36. Integracija migrantov v delovno okolje
37. Upravljanje izseljenih delavcev
38. Novi trgi in HRM
Predmet: Strateško planiranje
1. Prenova kadrovsko-informacijskega sistema
2. Vloga operativnega menedžmenta pri razvoju podjetja
3. Nastajajoči trgi in novi poslovni modeli
4. Uvedba uravnoteženega sistema kazalnikov v izbranem podjetju
5. Uvedba sistema 20 ključev v izbranem podjetju
6. Prikaz procesa nabave/prodaje v izbranem podjetju
7. Prenova poslovnega procesa v izbranem podjetju
8. Analiza organizacijske strukture v izbranem podjetju
9. Sprememba organizacijske strukture izbranega podjetja
10. Menedžment prireditev
11. Poslovni načrt izbranega podjetja
12. Zadovoljstvo zaposlenih
13. Možnosti razvoja turistične ponudbe občine/regije
14. SWOT-analiza izbranega podjetja
15. Razreševanje krize v izbranem podjetju
Predmet: Projektno upravljanje
1. Načrtovanje in vodenje kadrovskih projektov
2. Projekt vpeljave novega proizvoda ali storitve
Študenti lahko pri vseh predmetih samostojno predlagajo temo diplomskega dela glede na
zahteve in potrebe njihove organizacije ali institucije. Pri tem lahko izhajajo iz tematike
drugega predmeta, vendar jo ustrezno prilagodijo na predmet.
TEME MAGISTRSKIH NALOG
Za magistrsko nalogo se izbira naslove in teme, navedene za dodiplomski študij, ki se jih
obravnava ZGOLJ v kontestu širših raziskav: na nivoju regije (npr. Štajerska, Goriška), na nivoju

države (npr. Slovenija, Srbija, Hrvaška) ali na nivoju primerjave branže (npr. zavarovalništvo,
bančništvo, gradbeništvo) ipd. Nikakor pa se teme ne predstavi in razišče zgolj na nivoju enega
samega podjetja. Praviloma se tudi ostale teme obravnavajo na ravni primerjalne analize
oziroma je treba izdelati ustrezen sistem/model.
Dokončen naslov teme se določi po opravljenem razgovoru – konzultaciji potencialnega
kandidata z mentorjem.

prof. dr. MATEJA REK
TEME DIPLOMSKIH NALOG
Predmet: Mediji in komuniciranje
1. Medijska konstrukcija identitete
2. Medijska pismenost
Predmet: Odnosi z javnosti
1. Analiza primerov praks odnosov z javnostmi
Predmet: Osnove komuniciranja v organizaciji
1. Analiza primerov praks organizacijskega komuniciranja
2. Vloga internega komuniciranja pri zagotavljanju večje učinkovitosti dela organizacije
3. Vpliv internega komuniciranja v organizaciji na zadovoljstvo, pripadnost in lojalnost
zaposlenih
4. Vpliv internega komuniciranja na inovativnosti in kreativnost zaposlenih
TEME MAGISTRSKIH NALOG
Predmeta: Menedžment medkulturnih razlik, Komuniciranje v medkulturnem okolju
1. Analiza primerov praks komuniciranja v medkulturnem okolju
2. Raziskovanje kulturnih vrednot
3. Kulturne razlike, stereotipi, predsodki, mnenja in stališča kot vir možnih sporov in
konfliktov

prof. dr. DEJAN JELOVAC
TEME DIPLOMSKIH NALOG
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. Vpliv klasičnega podjetništva na socialno podjetništvo v Sloveniji
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 kot 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
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. Vloga fundacij 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
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. Aristotelova praktična modrost kot način življenja v skupnosti: možnosti za uresničitev
phronesisa v današnjem političnem diskurzu
3. Machiavelli: Prehod od Aristotelove 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. TAMARA BESEDNJAK VALIČ
TEME DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH NALOG*
1. Igre na srečo (različni vidiki)
2. Regionalni razvoj skozi prizmo zdržnostnega turizma
3. Upravljanje s spremembami v sodobni družbi
*Teme so okvirne in jih kandidat/ka razvije ob posvetovanju z mentorico. Razpisane teme
veljajo tako za dodiplomski kot podiplomski študij

doc. dr. TEA GOLOB
TEME DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH NALOG
1. Sodobne identitete, identifikacije in procesi individualizacije
2. Etnična, nacionalna, transnacionalna identiteta
3. Transnacionalni procesi in prostori
4. Mobilnost in mladi
5. Refleksivnost in notranji dialog
6. Etnografske študije primerov in primerjalne študije
7. Politični rituali
8. Miti, mitologija, religija
9. Tehnološki razvoj in odnos do družbenega

prof. dr. MATEJ MAKAROVIČ
TEME MAGISTRSKIH NALOG
Predmet: Izzivi globalizacije
1. Razumevanje (ne)strpnosti v sodobnem svetu
2. Kulturni pogoji za demokratizacijo in demokracijo
3. Individualizacija v medkulturni primerjalni perspektivi
4. Nacionalna identiteta in globalizacija
5. Nacionalna identiteta in individualizacija
6. Problemi družbene neenakosti in izključenosti iz globalizacijskih procesov

Predmet: Sodobne družbene teorije
1. Primerjalna analiza in sodobna relevantnost izbranih družbenih teorij (študentska izbira v
dogovoru z mentorjem)
Predmet: Magistrski raziskovalni seminar
1. Izzivi integracije ranljivih skupin prek socialnega podjetništva
2. Odnosi do preteklosti v slovenskem medijskem diskurzu
3. Odnosi do politike v slovenskem medijskem diskurzu
4. Dojemanja in učinki množičnega turizma na lokalna okolja
5. Javni diskurz socialnih spletnih omrežij

doc. dr. PETRA KLEINDIENST
TEME DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH NALOG
Predmet: Uvod v gospodarsko, delovno in obligacijsko pravo
1. Vpliv digitalizacije na prihodnost delovnega prava
2. Problematika diskriminacije na primeru platforme Uber
3. Pravni izzivi delovanja platforme Uber
4. Institut čakanja na delo doma
5. Percepcije prekarnega dela v Sloveniji
6. Pogled delavcev na možnost in dolžnost izobraževanja v okviru delovnega razmerja
7. Izzivi dostojnega dela v Sloveniji
8. Poskusno delo
9. Sodobni izzivi zasebnosti na delovnem mestu
10. Odškodninska odgovornost letalskega prevoznika za zamudo leta
Študentje lahko predlagajo tudi druge teme diplomskih in magistrskih nalog.
Predmet: Dinamika sodobne družbe, Razvoj slovenske družbe
1. Ohranjanje tradicionalnih družin - rešitev ali problem?
2. Idealiziranje tradicionalne družine
3. Pomen človekovega dostojanstva na primeru evtanazije
4. Pomen človekovega dostojanstva na primeru umetne prekinitve nosečnosti
5. Pomen človekovega dostojanstva na primeru ravnanja s posmrtnimi ostanki
6. Financiranje zasebnega šolstva v Sloveniji
7. Percepcije izobraževanja pri mladih
8. Pričakovanja mladih v zvezi z izobraževanjem (in njihova realizacija)
9. Pomen terciarne stopnje izobrazbe
10. Učinki virtualnega učenja
11. Svoboda izobraževanja v Sloveniji
12. Karierna pot diplomantov družboslovnih fakultet
Študentje lahko predlagajo tudi druge teme diplomskih in magistrskih nalog.

doc. dr. DEJAN VALENTINČIČ
Preko emaila je doc. dr. Dejan Valentičič na voljo za podrobnejša pojasnila o predlaganih
naslovih; temo lahko skupaj z njim specificirate in natančno določite. Poleg teh študentje lahko
predlagate tudi svojo temo, o kateri bi želeli pisati zaključno nalogo.
TEME MAGISTRSKIH NALOG
1.
2.
3.
4.

Politične in pravne sankcije zoper države članice znotraj EU
Višegrajska četverica in EU
Načelo solidarnosti v EU
EU in migracije: zgodovinski razlogi za diametralno nasprotna stališča vzhodnih in
zahodnih članic.
5. Nadaljna širitev EU?
6. Ali bi EU v katerem primeru izključila državo članico?
7. Tožbe soper Slovenijo pred Sodiščem EU
8. Zaščita dediščine in tradicionalnih produktov - Unesco in EU
9. Uspešnost Slovenije pri skupni evropski kmetijski politiki
10. Okoljski standardi EU in Slovenija
11. Zakaj Slovenija v parlamentu nima zelene stranke?
12. Transformacija SDS od socialdemokratske, preko liberalne do konzervativne stranke
13. Fenonem DeSUS-a v slovenskem političnem prostoru
14. Skrajna desnica v Sloveniji
15. Skrajna levica v Sloveniji
16. Zakaj Slovenija nima pokrajin?
17. Ali bi bilo boljše, če bi župane v Sloveniji volili posredno?
18. Koliko denarja slovenske občine porabijo za financiranje društev: je to podpiranje
krajevnega življenja, ali razmetavanje denarja?
19. Centralizacija Slovenije: kako rešiti, da se ne bo cela država preselila v Ljubljano?
20. Sociologija religije mojega lokalnega okolja
21. Nestrpnost do verujočih v Sloveniji
22. Staroverstvo med Slovenci danes: vera, upor, zanimanje za preteklost ali želja po
izstopanju?
23. Prostovoljno gasilstvo kot del slovenske identitete?
24. Lovstvo kot del slovenske identitete?
25. Čebelarstvo kot del slovenske identitete?
26. Kdaj pozitivna diskriminacija manjšine postane diskriminacija večine?
27. Načelo avtohtnonosti pri varstvu manjšin
28. Odnos izbrane države do njenih manjšin v sosednjih državah
29. Odnos izbrane države do njenih rojakov po svetu
S spodnjimi naslovi lahko študentje po zagovoru tekmujejo na natečaju Urada za Slovence v
zamejstvu in po svetu, ki vsako leto razpiše denarne nagrade za najboljše naloge s tega
področja.
30. Reforma ali uničevanje slovenskega glasbenega šolstva v Avstriji in Italiji v letih 2015 2018?

31. S prehitro vožnjo do manjšinskih pravic: analiza razsodb ustavnega sodišča Avstrije glede
pritožb Rudija Vouka
32. Ali je znanje slovenščine pogoj za čutenje "sem Slovenec"?
33. Zveza slovenskih pregnancev na Koroškem - pomen njenega delovanja za kulturo
spominjanja in kulturo miru
34. Reforma lokalne uprave v Italiji in pravice slovenske manjšine
35. (Ne)demokratičnost slovenskih političnih predstavnikov v zamejstvu
36. Primerjava poročanja revij Rudna gruda in Naša luč o demokratizaciji in osamosvojitvi
Slovenije
37. Časopisa Dom in Novi Matajur - primerjava diskurzov o manjšinski stvarnosti v Benečiji
38. Družina, Novi glas in Nedelja: primerjava poročaja treh slovenskih katoliških časnikov iz
treh različnih držav o izbranem dogajanju v Cerkvi
39. 90 let časopisa Nedelja, najstarejšega še delujočega slovenskega časopisa
40. Kulturno društvo Člen 7 na avstrijskem Štajerskem: povezovalec migrantov iz Slovenije,
ali tudi vzvod za reaktivacijo identitet asimiliranih avtohtonih štajerskih Slovencev?
41. Slovenci v Porabju na Madžarskem: kaj ostane narodni skupnosti, ko se izgubi jezik?
42. Slovenci na Hrvaškem: ali enačenje avtohtonih in priseljenih Slovencev narodni skupnosti
koristi, ali škoduje?
43. Sodobno izseljevanje iz Slovenije
44. Neinteres za vključevanje v društva med novimi slovenskimi izseljenci
45. Podoba slovenskih izseljenskih skupnosti na Facebooku
46. Facebook kot orodje za povezovanje sodobnih izseljencev iz Slovenije
47. Pravne zagate ob izselitvi iz Slovenije
48. Pomen skavtizma in taborništva za ohranjanje slovenske narodne zavesti med mladimi
zamejci v Italiji
49. Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji - pomen za ohranjanje in gradnjo narodne identite
ter čezmejno sodelovanje
50. 110. obletnica obstoja Katoliškega prosvetnega društva Šmihel na avstrijskem Koroškem pogled na izzive prve in druge svetovne vojne ter 100. obletnice koroškega plebiscita
51. Slovenci v Nemčiji - zgodovina in sedanjost
52. Slovenci v Franciji - zgodovina in sedanjost
53. Slovenci v Beneluxu - zgodovina in sedanjost
54. Slovenci v Švici – zgodovina in sedanjost
55. Slovenci v Singapurju
56. Slovenci na Filipinih
57. Slovenci na Kitajskem
58. Slovenci v izbrani državi
59. Predstavitev in analiza življenja in dela pomembnega Slovenca iz zamejstva ali
izseljenstva
Predlagani naslovi so primerni tudi za diplomske naloge v okviru študijev Uporabne družbene
študije in Socialni menedžment, z ustrezno omejeno in skrajšano temo.

izr. prof. dr. NEVENKA PODGORNIK
TEME DIPLOMSKIH NALOG
Predmet: Sociologija socialne politike
1. Družina v sodobnem svetu
2. Ranljive skupine prebivalstva
3. Revščina in socialna izključenost
4. Dolgotrajna oskrba
Predmet: Neprofitni menedžment
1. Neprofitne organizacije in njihovo delovanje
2. Socialno podjetništvo
3. Vodenje brez prisile
4. Izgorelost na delovnem mestu
5. Mobing ravnanja in posledice čustvenega trpinčenja na delovnem mestu
TEME MAGISTRSKIH NALOG
Predmet: Nasilje in psihoterapija
1. Študije spolov
2. Vloga ženske v sodobni družbi
3. Spol in družbene neenakosti
4. Zadovoljujoče partnerstvo
5. Prepoznava in obravnava žrtev nasilja

izr. prof. dr. MIRNA MACUR
TEME DIPLOMSKIH NALOG
Teme, povezane z objavami izr. prof. dr. Mirne Macur na področju nekemičnih oziroma
vedenjskih zasvojenosti
1. Računalniške igrice – zabava ali zasvojenost?
2. Internet – pomoč ali ovira kritičnemu mišljenju
3. Socialni stiki med mladimi: v živo ali preko spleta?
TEME MAGISTRSKIH NALOG
Predmet: Metode kvantitativne analize
1. Katerakoli tema magistrske naloge, ki je izvedena kot sekundarna analiza podatkov
(magistrsko nalogo izvajate iz podatkov, ki že zbranih z anketnim vprašalnikom v vaši delovni
organizaciji in še niso obdelani, ali iz reprezentativnih baz podatkov, ki ste jih sneli iz Arhiva
družboslovnih podatkov: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/ )
2. Katerakoli tema magistrske naloge, ki jo bomo raziskali s pomočjo lastno izdelanega
anketnega vprašalnika

3. Primernost anketnega vprašalnika za raziskovanje……..(študent si sam izbere področje, na
katerem bo raziskoval primernost uporabe anketnega vprašalnika)
4. Na podlagi objav izr. prof. dr. Mirne Macur v zadnjih letih je možno mentoriranje nalogam,
povezanih z vedenjskimi zasvojenostmi (računalniške igre, internet)

