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ŠTUDIJSKI PROGRAM: PSIHOSOCIALNA POMOČ (VS) 

 

   Izvajalec: doc. dr. Primož Rakovec 
 

Nosilec predmetov: Uvod v psihosocialno pomoč, Psihoterpevtski pristopi, Coaching 

- izbirni predmet. 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Psihosocialna pomoč z uporabo IK tehnologije 

2. Psihosocialna pomoč družinam s številnimi izzivi  

3. Psihosocialna pomoč ob čustveni zlorabi   

4. Psihosocialna pomoč pri žalovanju   

5. Psihosocialna pomoč po kriznih dogodkih 

6. Razpoložljivost in dostopnost psihosocialne pomoči v Sloveniji 

7. Skrb za duševno zdravje med mladostniki 

8. Pomen neformalnih oblik pomoči v duševnem zdravju 

9. Prepoznavanje miselnih napak v notranjem dialogu   

10. Zasvojenost s pametnim telefonom   

11. Vpliv socialne anksioznosti na kakovost življenja    

12. Pasti uživanja psihoaktivnih snovi 

13. Vpliv uporabe humorja na zaznavanje večje stopnje zadovoljstva   

14. Prepoznavanje miselnih napak v notranjem dialogu   

15. Zasvojenost s pametnim telefonom   

16. Vpliv socialne anksioznosti na kakovost življenja    

17. Pasti uživanja psihoaktivnih snovi 

18. Vpliv uporabe humorja na zaznavanje večje stopnje zadovoljstva 

19. Coaching v Sloveniji - pregled in opis stanja    

20. Coaching v športu (študija primera)     

21. Prepoznavnost rezultatov Coachinga v podjetju      

22. Kdo in čemu potrebuje coaching?   

23. Kognitivno vedenjski coaching in obvladovanje jeze   

24. Študent-ka lahko tudi sam-a predlaga naslov diplomske naloge. 

 

   Izvajalec: doc. dr. Tjaša Stepišnih Perdih 

 

Nosilka predmetov: Splošna psihologija 1, Duševno zdravje in osebnostna rast, 

Tehnike medosebne komunikacije, Teorije deviantnosti in proces pomoči v skupnosti, 

Izbrana poglavja iz psihoterapije, psihologije in psihiatrije,  Znanje in veščine za 

ravnanje 2 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 



1. Travma, posttravmatska stresna motnja, disociacija, telesna disociacija 

2. Neprilagojeno sanjarjenje, druge oblike zasvojenosti 

3. Zaznavanje občutka (ne)varnosti v povezavi z interocepcijo, nevrocepcijo, 

polivagalno teorijo 

4. Stili navezanosti v partnerstvu, v družini, v povezavi z drugimi osebnostnimi 

značilnostmi 

5. Kriminaliteta, deviantnost, strah pred viktimizacijo in občutek varnosti 

6. Medgeneracijski prenos (travme, družinskih vzorcev, vzgoje…) 

7. Starševska izgorelost, izgorelost v poklicih pomoči 

8. Poporodna depresija, porodna travma, dojemanje materinstva, razvoj stika z otrokom 

(očeta, mame) 

9. Svetovalec kot medosebni psihobiološki regulator, kompetence svetovalca in katere 

kompetence zaznavajo svetovalci kot pomembne 

10. Uglaševanje (med svetovalcem in klientom, partnerji, starši in otroki) 

11. Psihosomatika, zaznavanje stresa, odzivanje telesa, interocepcija, tehnike pomoči 

12. Kronična bolečina (zaznavanje bolečine, dojemanje bolečine in tehnike pomoči) 

13. Zaznavanje telesa, zavedanje telesa, samopodoba 

14. Skrb za duševno zdravje 

15. Sočutje do sebe  

16. Body-mind tehnike (samo) pomoči, učinkovitost svetovanja/psihoterapije 

 

   Izvajalec: doc. dr. Petra Kleindienst 

 

Nosilka predmeta: Pravo socialne varnosti 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

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. Pravna/socialna država v času širjenja virusa Covid-19 



13. Kršitve človekovih pravic v času širjenja virusa Covid-19 

14. Stopnja učinkovitosti organov socialne varnosti pri uresničevanju socialnih pravic - 

študija primera 

15. Človekovo dostojanstvo starejših oseb 

16. Človekovo dostojanstvo invalidov 

17. Človekovo dostojanstvo brezdomcev 

18. Človekovo dostojanstvo brezposelnih oseb 

19. Človekovo dostojanstvo bolnikov z demenco 

20. Doživljanje človekovega dostojanstva v času širjenja virusa Covid-19 

21. Pravni vidiki človekovega dostojanstva v času širjenja virusa Covid-19 

22. Vloga Varuha človekovih pravic na področju socialne varnosti 

23. Pravičnost v luči socialne države 

24. Študent-ka lahko tudi sam-a predlaga naslov diplomske naloge. Razpoložljive so tudi 

teme iz področja družinskega prava (skrbništvo, rejništvo, posvojitev, zakonska 

zveza ipd.).  

 

   Izvajalec: izr. prof. dr. Mirna Macur 

 

Nosilka predmeta: Uvod v raziskovanje 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

Študentje, ki bodo v okviru diplomske naloge izvajali empirično raziskavo, bodisi anketo, 

bodisi intervjuje, me lahko kontaktirajo na mirna.macur@gmail.com, da skupno dorečemo 

temo, pri kateri sem lahko mentorica ali somentorica za metodološko področje. 

 

   Izvajalec: izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič  

Nosilec predmetov: Psihoterapevtski pristopi, Svetovanje parom 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Vzroki za krizo smisla med mladostniki iz vidika logoterapije 

2. Pomen komunikacije v partnerskem odnosu 

3. Povezava med primarno družino in samopodobo v partnerskem odnosu 

4. Vpliv samopodobe na doživljanje stresa 

5. Vpliv virtualnih odnosov na doživljanje samopodobe med mladostniki 

6. Sodobna problematika partnerskih odnosov 

7. Vpliv samopodobe na partnerski odnos 

 

   Izvajalec: pred. Nataša Gadnik 

Nosilka predmetov: Rehabilitacijska, specialna in socialna pedagogika 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Sprejemanje in oblike pomoči osebam z motnjo avtističnega spektra 

2. Zlorabe ranljivih ciljnih skupin 
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3. Pomoč ali premoč - opolnomočenje uporabnikov psihosocialnih storitev. 

4. Uporaba čuječnosti pri učencih s posebnimi potrebami kot orodje za soočanje s 

frustracijami (pred. Emil Karajić) 

5. Uporaba čuječnosti pri učencih ali dijakih s čustveno-vedenjskimi težavami 

(pred. Emil Karajić) 

6. Specifike uporabe čuječnosti z učenci z ADHD (pred. Emil Karajić) 

7. Pasti uporabe čuječnosti pri ranljivih skupinah v osnovni šoli (pred. Emil Karajić) 

8. Nedirektivno vedenjsko-kognitivno svetovanje za starše (pred. Emil Karajić) 

9. Starši in sprejemanje - povezanost z uspehom otroka s posebimi potrebami 

(pred. Emil Karajić) 

   Izvajalec: pred. Emil Karajić 

 

Nosilec/ka predmetov: Razvojna psihologija, Teorije in modeli osebnosti, Splošna 

psihologija 2, Nevropsihologija in psihoterapija 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Ujemanje stila navezanosti med starši in otroci/prijatelji. 

2. Povezanost med stilom navezanosti in doživljanjem varnosti v odraslosti. 

3. Povezanost med stilom navezanosti in uspehom v šoli. 

4. Povezanost med stilom navezanosti in zadovoljstvom na delovnem mestu. 

5. Občutek varnosti skozi različna razvojna obdobja. 

6. Kako ohranjati občutek varnosti v kriznih situacijah? 

7. Čuječnost in stil navezanosti pri odraslih 

8. Ujemanje vrednot osebne prakse čuječnosti z različnimi vzgojnimi stili 

9. Specifike poučevanja čuječnosti glede na razvojno stopnjo otroka/mladostnika 

10. Povezanost osebnostnih značilnosti z občutkom varnosti, 

11. Povezanost samopodobe z občutkom varnosti. 

12. Občutek varnosti kot osnova za optimizem. 

13. Čuječnost kot osebnostna dispozicija 

14. Izzivi merjenja čuječnosti 

15. Povezanost čuječnosti in osnovnih osebnostnih dimenzij 

16. Stopnja fleksibilnosti osebnostnih potez pri posameznikih z razvito prakso 

čuječnosti 

17. Kako pandemija COVID in ukrepi vplivajo na občutek varnosti pri ljudeh? 

18. Kakšna je relacija med občutkom varnosti in svobodo? 

19. Podrejanje in občutek (ne)varnosti. 

20. Konformizem in občutek (ne)varnosti. 

21. Kako je vera povezana z občutkom varnosti? 

22. Katera čustva ljudje povezujejo z občutkom varnosti? 

23. Ali občutek varnosti vpliva na spoprijemanjem s stresnimi situacijami? 

24. Kako je občutek varnosti povezan z uspešnostjo športnika? 

25. Povezanost med čuječnostjo in občutkom varnosti  

26. Čuječnost in čustvena inteligentnost 

27. Kako čuječnost facilitira motiviranost 

28. Čuječnost iz vidika teorije samo-determinacije  

29. Čuječnost kot orodje za doseganje ciljev 

30. Ocenjevanje mentalnega statusa v povezavi s COVID-om. 



31. Vidiki duševnega zdravja v okviru pandemije COVID-19. 

32. Psihosocialna podpora in duševno stanje v času pandemije COVID-19. 

33. Nevrološki mehanizmi delovanja osebne prakse čuječnosti 

34. Osebna praksa čuječnosti kot varovalni dejavnik med krizo COVID-19 

35. Osebna praksa čuječnosti pri možganskih poškodbah 

 

   Izvajalec: pred. Edina Šifrar 

Nosilka predmeta: Praksa 2 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Kognitivno-vedenjsko svetovanje pri anksioznih motnjah 

2. Kognitivno-vedenjski pristop pri paničnih napadih 

3. Kognitivno-vedenjsko svetovanje pri osebah z izkušnjo travme 

4. Uporaba čuječnosti pri nudenju psihosocialnega svetovanja osebam z izkušnjo 

travme 

5. Pomen skrbi zase in za osebnostno rast v poklicih nudenja psihosocialnega 

svetovanja 

6. Izgorelost v poklicih nudenja psihosocialnega svetovanja 

7. Vpliv izgorelosti na pojav anksioznih motenj 

8. Specifike uporabe čuječnosti pri nudenju svetovanja osebam, ki se soočajo z 

anksioznostjo in depresijo 

9. Altruizem v poklicih pomoči 

10. Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga svoj naslov      

 

   Izvajalec: red. prof. dr. Andrej Raspor 

 

Nosilec predmetov: Projektno upravljanje, Strateško planiranje 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Načrtovanje in vodenje kadrovskih projektov 

2. Projekt vpeljave novega proizvoda ali storitve 

3. Obvladovanje projektov v izbrani organizaciji / oddelku / projektu 

4. Projektno timsko delo izbrani organizaciji / oddelku / projektu 

5. Model projektne odličnosti v izbrani organizaciji / projektu 

6. Analiza izbranega projekta po modelu projektne odličnosti s predlogi v izbrani 

organizaciji / projektu 

7. Poslovnik ravnanja s projekti v izbrani organizaciji 

8. Primer učinkovitega timskega dela na izbranem timu / projektu / organizaciji 

9. Projektna organizacija in projektno delo 

10. Zasnova učinkovitega sistema nagrajevanja sodelavcev v izbrani organizaciji na 

projektu 

11. Prenova kadrovsko-informacijskega sistema 

12. Vloga operativnega menedžmenta pri razvoju podjetja 

13. Nastajajoči trgi in novi poslovni modeli 

14. Uvedba uravnoteženega sistema kazalnikov v izbranem podjetju 

15. Prikaz procesa nabave/prodaje v izbranem podjetju 

16. Prenova poslovnega procesa v izbranem podjetju 



17. Analiza organizacijske strukture v izbranem podjetju 

18. Sprememba organizacijske strukture izbranega podjetja 

19. Menedžment prireditev 

20. Poslovni načrt izbranega podjetja 

21. Zadovoljstvo zaposlenih 

22. Možnosti razvoja turistične ponudbe občine/regije 

23. SWOT-analiza izbranega podjetja 

24. Razreševanje krize v izbranem podjetju 

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. 

Dokončen naslov teme se določi po opravljenem razgovoru – konzultaciji potencialnega 

kandidata z mentorjem. 

 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: SOCIALNI MENEDŽMENT (UN) 

 

   Izvajalec: red. prof. dr. Andrej Raspor 

Nosilec predmetov: Teorija organizacije, Menedžment kakovosti in poslovne 

odličnosti, Vodenje organizacij in procesov, Iskanje zaposlitve, Projektni menedžment 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Reorganizacija podjetja 

2. Razvojno posredovanje dela delavcev v izbrani državi 

3. Usmerjenost zakonodaje za razvoj fleksibilnega podjetja 

4. Izkoriščenost potencialov v podjetju 

5. Menedžment znanja in tacitno znanje 

6. Vloga tihega znanja v menedžmentu znanja 

7. Snovanje in udejanjanje znanja v konkurenčnost 

8. Menedžment kakovosti poslovanja kot pogoj uglednosti in urejenosti organizacije 

9. Menedžment kakovosti poslovanja kot pogoj gospodarnosti, ekonomičnosti in 

uspešnosti organizacije 

10. Menedžment kakovosti kot pogoj odličnosti organizacije 

11. Vloga in vodenje politike organizacije – rezultat zadovoljstvo zaposlenih 

12. Vloga in vpliv kontrole in nadzora za boljšo kakovost in uspešnost poslovanja 

organizacije 

13. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na opravljanje dela 

14. Kultura inovativnosti kot temelj zadovoljstva zaposlenih v zbranem 

podjetju/panogi/državi 

15. Sodelovalno voditeljstvo kot temelj zadovoljstva zaposlenih v izbranem 

podjetju/panogi/državi 

16. Kompetence, potrebne za učinkovito vodenje inovativnega podjetja v panogi/državi 

17. Vpliv kompetenc v podjetju za dvig učinkovitosti v podjetju v panogi/državi 

18. Kompetence, potrebne za učinkovito vodenje v izbranem podjetju/panogi/državi 



19. E-coaching kot orodje za večjo učinkovitost zaposlenih v izbranem 

podjetju/panogi/državi 

20. Raznolikost timov kot formula za uspeh podjetja v izbranem podjetju/panogi/državi 

21. Vpliv vrhnjega menedžmenta na učinkovitost/vedenje zaposlenih v izbranem 

podjetju/panogi/državi 

22. Uvedba ciljnega vodenja za večjo učinkovitost v izbranem podjetju/panogi/državi 

23. Stroškovne učinkovitosti (učinkovitost in perfomančnost pri delu: upravljanje z 

informacijsko tehnologijo in s poslovnimi procesi)/Obvladovanje časa/Obvladovanje 

stroškov 

24. Mednarodni vidik organizacijskega vedenja 

25. Pristopi k preučevanju kulture v podjetju 

26. Povezanost med kulturo in motivacijo zaposlenih 

27. Povezanost med kulturo in načini komuniciranja v podjetju 

28. Vloga in vpliv vodenja menedžerjev na kulturo in etiko poslovanja 

29. Analiza problema in predlog prenove procesa v izbrani organizaciji 

30. Medorganizacijsko povezovanje 

31. Gospodarska kriza in konflikti v podjetju 

32. Notranje podjetništvo in organizacijska kultura 

33. Politika in ukrepi za pospeševanje razvoja podjetništva 

34. Vpliv kulture na proces pogajanj in pogajalske taktike 

35. Upravljanje z raznolikostjo zaposlenih 

36. Obvladovanje delovnega časa v podjetju 

37. Premagovanje stresa pri delu 

38. Upravljanje delovnih timov 

39. Pogajalske strategije in taktike 

40. Trajnostna rast organizacije in kultura 

41. Deficitarnost kadra 

42. Organizacija kadrovske službe 

43. Analiza primerljivih podjetij z vidika HRM 

44. Analiza dobrih praks na področju HRM 

45. Outsourcing kot orodje HRM 

46. Operativni menedžment in kadrovska dejavnost 

47. Razvoj kadrov in kadrovske dejavnosti 

48. Kvantitativna in kvalitativna presoja kadrov 

49. Prestrukturiranje kadrov 

50. Planiranje kadrovskih potreb 

51. Sistem spremljanja razvoja kadrov 

52. Dejavniki, ki vplivajo na planiranje kadrov (fluktuacija, absentizem, napredovanje itd.) 

53. Prestrukturiranje gospodarstva in kadri 

54. Sistem izobraževanja in usposabljanja zaposlenih 

55. Uvajanje sistematičnega učenja v organizaciji 

56. Sistem nagrajevanja zaposlenih v organizaciji 

57. Uporaba metod za izbiro novega sodelavca 

58. Funkcije mednarodnega menedžmenta človeških virov 

59. Razvoj kadrov in globalni menedžment 

60. Učinkovitost in uspešnost gospodarjenja skozi prizmo procesov HRM 

61. Vloga družbene odgovornosti v procesih HRM 

62. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na razvoj kadrovske funkcije 



63. Kadrovska funkcija in brezposelnost 

64. Predlog reševanja tehnoloških viškov v podjetju 

65. Vloga kadrov pri mednarodnem razvoju 

66. Ključne kompetence uspešnega podjetnika 

67. Pomen HRM za pridobivanje konkurenčne prednosti 

68. Strateški HRM 

69. Osebnost in izbira zaposlitve 

70. Analiza motivacije 

71. Mobilnost zaposlenih (motivacija, stroškovni vidik) 

72. Mednarodne migracije 

73. Integracija migrantov v delovno okolje 

74. Upravljanje izseljenih delavcev 

75. Novi trgi in HRM 

76. Načrtovanje in vodenje kadrovskih projektov 

77. Projekt vpeljave novega proizvoda ali storitve 

78. Obvladovanje projektov v izbrani organizaciji / oddelku / projektu 

79. Projektno timsko delo izbrani organizaciji / oddelku / projektu 

80. Model projektne odločnosti v izbrani organizaciji / projektu 

81. Analiza izbranega projekta po modelu projektne odličnosti s predlogi v izbrani 

organizaciji / projektu 

82. Poslovnik ravnanja s projekti v izbrani organizaciji 

83. Primer učinkovitega timskega dela na izbranem timu / projektu / organizaciji 

84. Projektna organizacija in projektno delo 

85. Zasnova učinkovitega sistema nagrajevanja sodelavcev v izbrani organizaciji na 

projektu 

 

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. 

Dokončen naslov teme se določi po opravljenem razgovoru – konzultaciji potencialnega 

kandidata z mentorjem 

 

   Izvajalec: izr. prof. dr. Tea Golob 

Nosilka predmeta: Raziskovalni praktikum 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Trajnostni razvoj in odgovorno delovanje 

2. Mladi in izzivi individualizacije 

3. Mobilnost in migracije 

4. Sodobne identitete 

5. Transnacionalni procesi in prostori 

6. Refleksivnost in notranji dialog 

7. Etnografske študije primerov 

8.  Politični rituali 

9.  Miti, mitologija, religija 

10. Mediji in semiotska analiza 

11. Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo zaključne naloge 

 



 

   Izvajalec: doc. dr. Predrag Ljubotina 

Nosilec predmeta: Kvantitativne metode, Temelji ekonomije, Ekonomika organizacije 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Kvantitativna raziskava na predlog kandidata v dogovoru z mentorjem (načrt, 

izvedba, interpretacija, analiza in poročilo)   

2. Analiza konkurenčnosti izbrane gospodarske panoge panoge 

3. Učinki deregulacije izbrane panoge na oblikovanje cen in kakovost ponudbe 

4. Analiza trga dela v izbrani regiji 

5. Analiza potrošnje gospodinjstev v izbrani regiji 

6. Ekonomska upravičenost naložbe v obnovljive vire energije (v izbrani regiji) 

7. Dejavniki gospodarskega razvoja regije (študija primera) 

8. Analiza gospodarske rasti izbrane regije 

9. Vpliv procesa globalizacije na izbrano panogo 

10. Pomen mednarodnega poslovanja na globalnem trgu 

11. Tveganja povezana z mednarodnim poslovanjem  

12. Analiza uspešnosti poslovanja organizacije (študija primera) 

13. Posebnosti poslovanja družinskega podjetja (študija primera) 

14. Analiza trga za izbrano storitev ali izdelek 

15. Analiza učinkovitosti proizvodnje (študija primera) 

16. Izdelava poslovnega načrta za izbrano organizacijo 

17. Analiza upravljanja z riziki v organizaciji (študija primera) 

18. Analiza učinkovitosti investicije (študija primera) 

19. Načrtovanje novih izdelkov ali storitev izbrane organizacije 

20. Kandidat lahko sam predlaga temo ter ob dogovoru z mentorjem določi naslov 

naloge. 

   Izvajalec: doc. dr Tjaša Stepišnik Perdih 

Nosilka predmeta: Uvod v splošno psihologijo 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. čustvena inteligenca, uravnavanje čustev 

2. stres, izgorelost 

3. neprilagojeno sanjarjenje, druge oblike zasvojenosti 

4. kronična bolečina (zaznavanje bolečine, dojemanje bolečine in tehnike pomoči) 

5. poporodna depresija, dojemanje materinstva, razvoj stika z otrokom (očeta, 

mame) 

6. perfekcionizem vs sočutje do sebe  

7. kriminaliteta, strah pred viktimizacijo in občutek varnosti 



8. stili navezanosti v partnerstvu, v družini, v povezavi z drugimi osebnostnimi 

značilnostmi 

9. Študent/ka lahko tudi sam predlag/a svoj naslov. 

   Izvajalec: doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak 

Nosilka predmeta: Neprofitni menedžment, Menedžment sprememb 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Priprava strateškega načrta za izbrano nevladno organizacijo 

2. Vpeljava spremembe v organizaciji s pomočjo izbranega modela 

3. Vpeljava spremembe v podjetju s pomočjo izbranega modela 

4. Študent lahko tudi sam predlaga svoj naslov. 

 

   Izvajalec: doc. dr. Janez Balkovec 

Nosilec predmetov: Strateško planiranje, Marketing neprofitnih organizacij 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Analiza strateškega načrta (študija primera)  

2. Strateško planiranje (študija primera)  

3. Dejavniki uspešnega strateškega planiranja (študija primera)  

4. Tveganja v strateškem planiranju (študija primera)  

5. Iskanje razvojnih možnosti organizacije /podjetja, društva/ s pomočjo orodij za 

strateško planiranje (študij primera)  

6. Analiza marketinških aktivnosti v neprofitni organizaciji (študija primera)  

7. Marketinški načrt za neprofitno organizacijo (študija primera)  

8. Dejavniki uspešnega marketinga v neprofitni organizaciji (študija primera)  

9. Tveganja v marketinškem načrtovanju (študija primera)  

10. Marketinški splet 7P za neprofitno organizacijo (študij primera)  

11. Študent, kandidat, si lahko tudi sam izbere svojo temo s področja marketinga 

neprofitnih organizacij. Ob tem se ustrezno izbere naslov naloge. 

   Izvajalec: red. prof. dr. Matevž Tomšič 

Nosilec predmetov: Sodobne politične doktrine 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Razvojna uspešnost tranzicijskih družb v evropski perspektivi 

2. Pomen politične participacije mladih 

3. Razvitost slovenske demokracije 

4. Kulturno-zgodovinski vidiki modernizacije Slovenije 

5. Razvoj večstrankarstva na Slovenskem 

6. Vloga vrednot v demokratični družbi 

7. Liberalna tradicija na Slovenskem 

8. Konservativna tradicija na Slovenskem 

9. Socialistična tradicija na Slovenskem 

10. Značilnosti slovenske tranzicije 

 



   Izvajalec: izr. prof. dr. Simona Kukovič 

Nosilka predmetov: Oblikovanje javnih politik in javnih financ, Strateško planiranje, 

Regionalna politika in regionalni razvoj 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Odziv vlade na pandemijo novega koronavirusa (primerjava Slovenije z izbrano 

državo) 

2. Protesti kot oblika politične participacije? 

3. Analiza zaupanja javnosti v politične institucije 

4. Zadovoljstvo z demokracijo v državah srednje in vzhodne Evrope 

5. Strateško vodenje kriznih situacij 

6. Strateško načrtovanje v javnem sektorju 

7. Analiza izbranega vodje 

8. Regionalne delitve Slovenije na področju nevladnih organizacij 

9. Analiza dosedanjih predlogov regionalizacije Slovenije 

10. Regionalne razvojne agencije in njihova vloga v regionalnem razvoju 

11. Študentje lahko predlagajo tudi temo s področja izbrane javne politike, političnih 

procesov in institucij ter s področja slovenskega političnega sistema 

12. Študentje lahko predlagajo tudi temo s področja strateškega planiranja, vodenja, 

upravljanja človeških virov. 

13. Študentje lahko predlagajo tudi temo s širšega področja lokalne in regionalne 

samouprave. 

 

   Izvajalec: doc. dr. Petra Kleindienst 

Nosilka predmeta: Dinamika sodobne družbe 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Ohranjanje tradicionalnih družin - rešitev ali problem? 

2. Tradicionalne in alternativne oblike družin 

3. Izzivi družinskega življenja v času širjenja virusa Covid-19  

4. Pomen človekovega dostojanstva na primeru evtanazije  

5. Pomen človekovega dostojanstva na primeru umetne prekinitve nosečnosti 

6. Pomen človekovega dostojanstva na primeru ravnanja s posmrtnimi ostanki 

7. Doživljanje človekovega dostojanstva v času širjenja virusa Covid-19 

8. Kršitve človekovih pravic v času širjenja virusa Covid-19 

9. Financiranje zasebnega šolstva v Sloveniji 

10. Izzivi izobraževalnega sistema v času širjenja virusa Covid-19 

11. Prehod na študij na daljavo v času širjenja virusa Covid-19 

12. Percepcije izobraževanja pri mladih 

13. Pričakovanja mladih v zvezi z izobraževanjem (in njihova realizacija) 

14. Pomen terciarne stopnje izobrazbe 

15. Razvoj, posledice in učinki virtualnega izobraževanja 



16. Svoboda izobraževanja v Sloveniji 

17. Karierna pot diplomantov družboslovnih fakultet 

18. Svoboda gibanja v času širjenja virusa Covid-19 

19. Študentje lahko predlagajo tudi svojo temo  

 

   Izvajalec: doc. dr. Dejan Valentinčič 

Nosilec predmeta: Instrumenti evropskih politik 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Politične in pravne sankcije zoper države članice znotraj EU 

2. Višegrajska četverica in EU 

3. Načelo solidarnosti v EU 

4. 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. Primarnost prava EU 

12. Zakaj Slovenija v parlamentu nima zelene stranke? 

13. Transformacija SDS od socialdemokratske, preko liberalne do konzervativne stranke 

14. Fenonem DeSUS-a v slovenskem političnem prostoru 

15. Skrajna desnica v Sloveniji 

16. Skrajna levica v Sloveniji 

17. Zakaj Slovenija nima pokrajin? 

18. Ali bi bilo boljše, če bi župane v Sloveniji volili posredno? 

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 

30. Diaspora kot vir za razvoj matične države 

31. Odnos Izraela do Judov po svetu 

32. Delovanje albanske/kosovarske skupnosti v Sloveniji 

33. Študentje lahko predlagajo tudi svojo temo 

 



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. 

 

1. Reforma ali uničevanje slovenskega glasbenega šolstva v Avstriji in Italiji v letih 2015 

-2018? 

2. S prehitro vožnjo do manjšinskih pravic: analiza razsodb ustavnega sodišča Avstrije 

glede pritožb Rudija Vouka 

3. Ali je znanje slovenščine pogoj za čutenje "sem Slovenec"? 

4. Zveza slovenskih pregnancev na Koroškem - pomen njenega delovanja za kulturo 

spominjanja in kulturo miru 

5. Reforma lokalne uprave v Italiji in pravice slovenske manjšine 

6. (Ne)demokratičnost slovenskih političnih predstavnikov v zamejstvu 

7. Primerjava poročanja revij Rudna gruda in Naša luč o demokratizaciji in osamosvojitvi 

Slovenije 

8. Časopisa Dom in Novi Matajur - primerjava diskurzov o manjšinski stvarnosti v Benečiji 

9. Družina, Novi glas in Nedelja: primerjava poročaja treh slovenskih katoliških časnikov 

iz treh različnih držav o izbranem dogajanju v Cerkvi 

10. 90 let časopisa Nedelja, najstarejšega še delujočega slovenskega časopisa 

11. Kulturno društvo Člen 7 na avstrijskem Štajerskem: povezovalec migrantov iz 

Slovenije, ali tudi vzvod za reaktivacijo identitet asimiliranih avtohtonih štajerskih 

Slovencev? 

12. Slovenci v Porabju na Madžarskem: kaj ostane narodni skupnosti, ko se izgubi jezik? 

13. Slovenci na Hrvaškem: ali enačenje avtohtonih in priseljenih Slovencev narodni 

skupnosti koristi, ali škoduje? 

14. Sodobno izseljevanje iz Slovenije 

15. Neinteres za vključevanje v društva med novimi slovenskimi izseljenci 

16. Podoba slovenskih izseljenskih skupnosti na Facebooku 

17. Facebook kot orodje za povezovanje sodobnih izseljencev iz Slovenije 

18. Pravne zagate ob izselitvi iz Slovenije 

19. Pomen skavtizma in taborništva za ohranjanje slovenske narodne zavesti med mladimi 

zamejci v Italiji 

20. Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji - pomen za ohranjanje in gradnjo narodne 

identite ter čezmejno sodelovanje 

21. 110. obletnica obstoja Katoliškega prosvetnega društva Šmihel na avstrijskem 

Koroškem - pogled na izzive prve in druge svetovne vojne ter 100. obletnice koroškega 

plebiscita 

22. Slovenci v Nemčiji - zgodovina in sedanjost 

23. Slovenci v Franciji - zgodovina in sedanjost 

24. Slovenci v Beneluxu - zgodovina in sedanjost 

25. Slovenci v Švici – zgodovina in sedanjost 

26. Slovenci v Singapurju 

27. Slovenci na Filipinih 

28. Slovenci na Kitajskem 

29. Slovenci v izbrani državi 

30. Predstavitev in analiza življenja in dela pomembnega Slovenca iz zamejstva ali 

izseljenstva 



 

   Izvajalec: doc. dr. Janja Mikulan 

 

Nosilka predmeta: Pomoč in sodelovanje v skupnosti 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Analiza aktualnih družbenih izzivov v skupnosti, s fokusom na izzivih globalne 

skupnosti 

2. Doseganje ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) 

3. Pozitivni in negativni vidiki globalizacije na nacionalne in lokalne skupnosti 

4. Pripadanje (belonging) in izključevanje (othering) 

5. Študentje lahko tudi sami predlagajo temo s področja pomoči in sodelovanja v 

skupnosti, aktivnega državljanstva ipd.  

 

   Izvajalec: doc. dr. Urša Lamut 

Nosilka predmeta: Metode kvalitativne analize 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Inovativni prenosi znanja 

2. Regionalni razvoj v luči teorije družbenih polj  

3. Socialni kapital kot oblika spodbujanja uspešnosti v organizaciji  

4. Uporaba kvalitativnih metod raziskovanja na področju menedžmenta 

5. Fokusne skupine pri razvoju produktov 

6. Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo zaključne naloge 

 

   Izvajalec: doc. dr. Ana Hafner 

Nosilka predmeta: Uvod v informatiko 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Upravljanje z intelektualno lastnino (v določeni organizacij - npr. podjetju, inštitutu, 

fakulteti) 

2. Analiza stališč zagovornikov in nasprotnikov cepljenja na družbenih omrežjih 

3. Vpliv pandemije covida-19 na e-poslovanje v slovenskih podjetjih  

4. Vpliv pandemije covida-19 na varnost informacijskih sistemov 

5. Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo naloge. 

 

   Izvajalec: red. prof. dr. Marko Novak 

Nosilec predmeta: Politične ureditve in analiza politik 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Pristojnosti predsednika republike v volilnem letu 2021 

2. Uvajanje pokrajin v slovenski ustavni red 



3. Pandemija in človekove pravice 

4. Ustavno sodišče in covid-19 

5. Razmerje med pravom EU in nacionalnim pravom v luči sodbe poljskega ustavnega 

sodišča 

6. Odpoklic poslanca 

7. Nezdružljivost poslanca in župana 

8. Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo naloge. 

 

   Izvajalec: red. prof. dr. Mateja Rek 

Nosilka predmeta: Organizacijsko komuniciranje, Mediji in komuniciranje, Odnosi z 

javnostmi 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Medijska pismenost in aktivno državljanstvo  

2. Medijska vzgoja v Sloveniji  

3. Izobraževanje »digitalnih domorodcev« za pametno uporabo medijev  

4. Medijska pismenost starostnikov v Sloveniji  

5. Medijska pismenost mladih v Sloveniji  

6. Izzivi soočanja z dezinformacijami in lažnimi novicami na spletu  

7. Analize primerov praks organizacijskega komuniciranja  

8. Vpliv organizacijske kulture na sistem komuniciranja v organizaciji  

9. Vpliv organizacijske kulture na organizacijske odnose z javnostmi  

10. Vpliv organizacijske kulture na elemente blagovne znamke organizacije 

 

   Izvajalec: doc. dr. Tamara Besednjak Valič 

Nosilka predmetov: Upravljanje sprememb, Neprofitni menedžment in Uporaba IKT v 

menedžmentu 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

**Izbor teme je možen na programih SM (VS in UNI) in MM** 

1. Različni vidiki regionalnega razvoja 

2. Pomen inovativnosti za regionalni razvoj 

3. Inovativnost in prenos znanja 

4. Ženske v akademskem podjetništvu 

5. Prenos tehnologij v kontekstu paradigme odprte inovativnosti 

6. Vloga socialnih polj v regionalnem razvoju 

7. Globalno okolje sprememb – digitalna transformacija 

8. Upravljanje spremembe v podjetju 

9. Vloga IKT v podjetju (študija primera) 

10. Digitalna organizacija v digitalni ekonomiji (pregled literature, ali študija primera) 

11. Interdisciplinarnost in odprte inovacije 

12. Upravljanje človeških virov za vodenje spremembe v podjetju (ali neprofitni 

organizaciji) 

13. Voditeljstvo za uspešno vodenje spremembe v podjetju (ali neprofitni organizaciji) 

14. Motiviranje za uspešno vodenje spremembe v podjetju (ali neprofitni organizaciji) 



 

**teme so okvirne in jih kandidat/ka razvije ob posvetovanju z mentorico. Razpisane teme 

veljajo tako za dodiplomski kot podiplomski študij** 

 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: SOCIALNI MENEDŽMENT (VS) 

 

   Izvajalec: doc. dr Alenka Pandiloska Jurak 

Nosilka predmeta: Oblikovanje javnik politik in javnih financ, Neprofitni menedžment, 

Upravljanje sprememb 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Analiza izbrane javne politike in doprinos akterjev k njenemu oblikovanju 

2. Pomen nevladnih organizacij pri oblikovanju javnih politik 

3. Regionalni razvoj v luči delitve kohezijskih sredstev 

4. Pomen referenduma v sodobni demokratični državi 

5. Vpliv evropskih sredstev na razvoj države članice 

6. Vloga državnega sveta v zakonodajnem postopku 

7. Priprava strateškega načrta za izbrano nevladno organizacijo 

8. Vpeljava spremembe v organizaciji s pomočjo izbranega modela 

9. Vpeljava spremembe v podjetju s pomočjo izbranega modela 

10. Študent lahko tudi sam predlaga svoj naslov. 

 

   Izvajalec: viš. pred. mag. Nevenka Volk Rožič 

Nosilka predmeta: Menedžment človeških virov 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Analiza izbranega problema s področja ravnanja z ljudmi pri delu v organizaciji in 

predlogi za izboljšanje 

2. Primerjava izbrane dejavnosti s področja ravnanja z ljudmi pri delu med 

organizacijama ali med več organizacijami 

3. Uvajanje sprememb in kadrovska funkcija v organizaciji (prestrukturiranje, 

digitalizacija, avtomatizacija ipd.  

4. Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo diplomske nalog 

   Izvajalec: doc. dr. Petra Kleindienst 

Nosilka predmeta: Izzivi sodobnih družb, Pravo socialne varnosti 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Ohranjanje tradicionalnih družin - rešitev ali problem? 

2. Tradicionalne in alternativne oblike družin 

3. Izzivi družinskega življenja v času širjenja virusa Covid-19  

4. Pomen človekovega dostojanstva na primeru evtanazije  

5. Pomen človekovega dostojanstva na primeru umetne prekinitve nosečnosti 

6. Pomen človekovega dostojanstva na primeru ravnanja s posmrtnimi ostanki 

7. Doživljanje človekovega dostojanstva v času širjenja virusa Covid-19 



8. Kršitve človekovih pravic v času širjenja virusa Covid-19 

9. Financiranje zasebnega šolstva v Sloveniji 

10. Izzivi izobraževalnega sistema v času širjenja virusa Covid-19 

11. Prehod na študij na daljavo v času širjenja virusa Covid-19 

12. Percepcije izobraževanja pri mladih 

13. Pričakovanja mladih v zvezi z izobraževanjem (in njihova realizacija) 

14. Pomen terciarne stopnje izobrazbe 

15. Razvoj, posledice in učinki virtualnega izobraževanja 

16. Svoboda izobraževanja v Sloveniji 

17. Karierna pot diplomantov družboslovnih fakultet 

18. Svoboda gibanja v času širjenja virusa Covid-19 

19. Zaščita posameznika pred revščino kot ustavnopravno vprašanje 

20. Pomen koncepta človekovega dostojanstva za delovanje sistemov socialne 

varnosti 

21. Uresničevanje človekovega dostojanstva v okviru izvajalcev socialnega varstva - 

študija primera (npr. centri za socialno delo, krizni centri, domovi za starejše itd.)  

22. Kriza socialne države 

23. Prihodnost socialne države 

24. Globalna socialna država 

25. Spreminjanje socialne države 

26. Socialna država v sodobni perspektivi 

27. Povezanost pravne in socialne države 

28. Prioritete ljudi na področju socialne države 

29. Zaupanje Slovencev v institucije socialne države - študija primera  

30. Pravna/socialna država v času širjenja virusa Covid-19 

31. Kršitve človekovih pravic v času širjenja virusa Covid-19 

32. Stopnja učinkovitosti organov socialne varnosti pri uresničevanju socialnih pravic 

- študija primera 

33. Človekovo dostojanstvo starejših oseb 

34. Človekovo dostojanstvo invalidov 

35. Človekovo dostojanstvo brezdomcev 

36. Človekovo dostojanstvo brezposelnih oseb 

37. Človekovo dostojanstvo bolnikov z demenco 

38. Doživljanje človekovega dostojanstva v času širjenja virusa Covid-19 

39. Pravni vidiki človekovega dostojanstva v času širjenja virusa Covid-19 

40. Vloga Varuha človekovih pravic na področju socialne varnosti 

41. Pravičnost v luči socialne države 

42. Študent-ka lahko tudi sam-a predlaga naslov diplomske naloge. Razpoložljive so 

tudi teme iz področja družinskega prava (skrbništvo, rejništvo, posvojitev, 

zakonska zveza ipd.).   

 

   Izvajalec: doc. dr. Predrag Ljubotina 

Nosilec predmeta: Organizacija in ekonomika 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Analiza uspešnosti poslovanja organizacije (študija primera) 

2. Posebnosti poslovanja družinskega podjetja (študija primera) 



3. Analiza trga za izbrano storitev ali izdelek 

4. Analiza učinkovitosti proizvodnje (študija primera) 

5. Izdelava poslovnega načrta za izbrano organizacijo 

6. Analiza upravljanja z riziki v organizaciji (študija primera) 

7. Analiza učinkovitosti investicije (študija primera) 

8. Načrtovanje novih izdelkov ali storitev izbrane organizacije 

9. Kandidat lahko sam predlaga temo ter ob dogovoru z mentorjem določi naslov 

naloge. 

   Izvajalec: doc. dr. Dejan Valentinčič 

Nosilec predmeta: Evropske javne politike 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Politične in pravne sankcije zoper države članice znotraj EU 

2. Višegrajska četverica in EU 

3. Načelo solidarnosti v EU 

4. 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. Primarnost prava EU 

12. Zakaj Slovenija v parlamentu nima zelene stranke? 

13. Transformacija SDS od socialdemokratske, preko liberalne do konzervativne 

stranke 

14. Fenonem DeSUS-a v slovenskem političnem prostoru 

15. Skrajna desnica v Sloveniji 

16. Skrajna levica v Sloveniji 

17. Zakaj Slovenija nima pokrajin? 

18. Ali bi bilo boljše, če bi župane v Sloveniji volili posredno? 

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 

30. Diaspora kot vir za razvoj matične države 

31. Odnos Izraela do Judov po svetu 

32. Delovanje albanske/kosovarske skupnosti v Sloveniji 

33. Študentje lahko predlagajo tudi svojo temo 

 

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. 

1. Reforma ali uničevanje slovenskega glasbenega šolstva v Avstriji in Italiji v letih 2015 

-2018? 

2. S prehitro vožnjo do manjšinskih pravic: analiza razsodb ustavnega sodišča Avstrije 

glede pritožb Rudija Vouka 

3. Ali je znanje slovenščine pogoj za čutenje "sem Slovenec"? 

4. Zveza slovenskih pregnancev na Koroškem - pomen njenega delovanja za kulturo 

spominjanja in kulturo miru 

5. Reforma lokalne uprave v Italiji in pravice slovenske manjšine 

6. (Ne)demokratičnost slovenskih političnih predstavnikov v zamejstvu 

7. Primerjava poročanja revij Rudna gruda in Naša luč o demokratizaciji in osamosvojitvi 

Slovenije 

8. Časopisa Dom in Novi Matajur - primerjava diskurzov o manjšinski stvarnosti v Benečiji 

9. Družina, Novi glas in Nedelja: primerjava poročaja treh slovenskih katoliških časnikov 

iz treh različnih držav o izbranem dogajanju v Cerkvi 

10. 90 let časopisa Nedelja, najstarejšega še delujočega slovenskega časopisa 

11. Kulturno društvo Člen 7 na avstrijskem Štajerskem: povezovalec migrantov iz 

Slovenije, ali tudi vzvod za reaktivacijo identitet asimiliranih avtohtonih štajerskih 

Slovencev? 

12. Slovenci v Porabju na Madžarskem: kaj ostane narodni skupnosti, ko se izgubi jezik? 

13. Slovenci na Hrvaškem: ali enačenje avtohtonih in priseljenih Slovencev narodni 

skupnosti koristi, ali škoduje? 

14. Sodobno izseljevanje iz Slovenije 

15. Neinteres za vključevanje v društva med novimi slovenskimi izseljenci 

16. Podoba slovenskih izseljenskih skupnosti na Facebooku 

17. Facebook kot orodje za povezovanje sodobnih izseljencev iz Slovenije 

18. Pravne zagate ob izselitvi iz Slovenije 

19. Pomen skavtizma in taborništva za ohranjanje slovenske narodne zavesti med mladimi 

zamejci v Italiji 

20. Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji - pomen za ohranjanje in gradnjo narodne 

identite ter čezmejno sodelovanje 

21. 110. obletnica obstoja Katoliškega prosvetnega društva Šmihel na avstrijskem 

Koroškem - pogled na izzive prve in druge svetovne vojne ter 100. obletnice koroškega 

plebiscita 

22. Slovenci v Nemčiji - zgodovina in sedanjost 

23. Slovenci v Franciji - zgodovina in sedanjost 

24. Slovenci v Beneluxu - zgodovina in sedanjost 

25. Slovenci v Švici – zgodovina in sedanjost 



26. Slovenci v Singapurju 

27. Slovenci na Filipinih 

28. Slovenci na Kitajskem 

29. Slovenci v izbrani državi 

30. Predstavitev in analiza življenja in dela pomembnega Slovenca iz zamejstva ali 

izseljenstva  

 

   Izvajalec: doc. dr. Janja Mikulan 

Nosilka predmeta: Participacija in pomoč v skupnosti, Družbena odgovornost in 

trajnostni razvoj 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Analiza aktualnih družbenih izzivov v skupnosti, s fokusom na izzivih globalne 

skupnosti 

2. Doseganje ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) 

3. Pripadanje (belonging) in izključevanje (othering) 

4. Izzivi doseganja Ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) 

5. Inovativni pristopi k doseganju Ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) 

6. Študentje lahko tudi sami predlagajo temo s področja participacije in pomoči v 

skupnosti, aktivnega državljanstva ipd.  

 

   Izvajalec: doc. dr. Ana Hafner 

Nosilka predmeta: Uvod v informatiko 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

Teme, ki so razpisane za program Socialni menedžment (UN) je možno prilagoditi tudi za 

Socialni menedžment (VS).   

 

   Izvajalec: doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

Nosilka predmeta: Uvod v splošno psihologijo 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. čustvena inteligenca, uravnavanje čustev 

2. stres, izgorelost 

3. neprilagojeno sanjarjenje, druge oblike zasvojenosti 

4. kronična bolečina (zaznavanje bolečine, dojemanje bolečine in tehnike pomoči) 

5. poporodna depresija, dojemanje materinstva, razvoj stika z otrokom (očeta, mame) 

6. perfekcionizem vs sočutje do sebe  

7. kriminaliteta, strah pred viktimizacijo in občutek varnosti 

8. stili navezanosti v partnerstvu, v družini, v povezavi z drugimi osebnostnimi 

značilnostmi 

9. Študent/ka lahko tudi sam predlag/a svoj naslov. 



   Izvajalec: izr. prof. dr. Mirna Macur 

Nosilka predmeta: Metode raziskovanja 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

Študentje, ki bodo v okviru diplomske naloge izvajali empirično raziskavo, bodisi anketo, 

bodisi intervjuje, me lahko kontaktirajo na mirna.macur@gmail.com, da skupno dorečemo 

temo, pri kateri sem lahko mentorica ali somentorica za metodološko področje. 

 

   Izvajalec: doc. dr. Tamara Besednjak Valič 

Nosilka predmetov: Upravljanje sprememb, Neprofitni menedžment in Uporaba IKT v 

menedžmentu 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

**Izbor teme je možen na programih SM (VS in UNI) in MM** 

1. Različni vidiki regionalnega razvoja 

2. Pomen inovativnosti za regionalni razvoj 

3. Inovativnost in prenos znanja 

4. Ženske v akademskem podjetništvu 

5. Prenos tehnologij v kontekstu paradigme odprte inovativnosti 

6. Vloga socialnih polj v regionalnem razvoju 

7. Globalno okolje sprememb – digitalna transformacija 

8. Upravljanje spremembe v podjetju 

9. Vloga IKT v podjetju (študija primera) 

10. Digitalna organizacija v digitalni ekonomiji (pregled literature, ali študija primera) 

11. Interdisciplinarnost in odprte inovacije 

12. Upravljanje človeških virov za vodenje spremembe v podjetju (ali neprofitni 

organizaciji) 

13. Voditeljstvo za uspešno vodenje spremembe v podjetju (ali neprofitni organizaciji) 

14. Motiviranje za uspešno vodenje spremembe v podjetju (ali neprofitni organizaciji) 

 

**teme so okvirne in jih kandidat/ka razvije ob posvetovanju z mentorico. Razpisane teme 

veljajo tako za dodiplomski kot podiplomski študij** 

 

   Izvajalec: red. prof. dr. Mateja Rek 

Nosilka predmeta: Osnove komuniciranja v organizaciji, Odnosi z javnostmi 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Medijska pismenost in aktivno državljanstvo  

2. Medijska vzgoja v Sloveniji  

3. Izobraževanje »digitalnih domorodcev« za pametno uporabo medijev  

4. Medijska pismenost starostnikov v Sloveniji  

5. Medijska pismenost mladih v Sloveniji  

6. Izzivi soočanja z dezinformacijami in lažnimi novicami na spletu  

7. Analize primerov praks organizacijskega komuniciranja  

8. Vpliv organizacijske kulture na sistem komuniciranja v organizaciji  

9. Vpliv organizacijske kulture na organizacijske odnose z javnostmi  

10. Vpliv organizacijske kulture na elemente blagovne znamke organizacije 
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   Izvajalec: pred. Goran Babić 

Nosilec predmeta: Osnove organizacije in menedžmenta, Menedžment finančnih virov 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Menedžment socialnih podjetij 

2. Odnos izbranega podjetja/neprofitne organizacije do glavnih skupin deležnikov 

3. Analiza organizacijske strukture v izbranem podjetju/organizaciji 

4. Pomen organizacijske kulture za strateški razvoj organizacije 

5. Merjenje organizacijske klime v organizaciji 

6. Vpliv organizacijske klime na uspešnost podjetja/neprofitne organizacije 

7. Poslanstvo, strateški cilji in politika podjetja kot orodje krepitve konkurenčne 

prednosti 

1. podjetja/organizacije 

8. Pomen poslanstva v podjetju/neprofitni organizaciji in menedžerska vloga v njem 

9. Poslovna strategija izbranega podjetja 

10. Sodobna orodja za uresničevanje strategij 

11. Pomen družbene odgovornosti organizacij 

12. Etično in družbeno odgovorno poslovanje na globalnem trgu 

13. Upravljanje sprememb v organizaciji 

14. Vloga vodje za uspešno vodenje spremembe v organizaciji 

15. Stil vodenja v izbrani organizaciji 

16. Avtentično vodenje v izbranem podjetju 

17. Pomen timskega dela v organizaciji 

18. Trendi v razvoju neprofitnih organizacij 

19. Merjenje učinkov v neprofitnih organizacijah 

20. Financiranje izbrane neprofitne organizacije 

21. Kandidat lahko sam predlaga temo ter ob dogovoru z mentorjem določi naslov 

naloge. 

 

 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: MEDKULTURNI MENEDŽMENT 

(MAG) 

 

   Izvajalec: doc. dr. Tamara Besednjak Valič 

Nosilka predmetov: Upravljanje sprememb, Neprofitni menedžment in Uporaba IKT v 

menedžmentu 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

**Izbor teme je možen na programih SM (VS in UNI) in MM** 

1. Različni vidiki regionalnega razvoja 

2. Pomen inovativnosti za regionalni razvoj 

3. Inovativnost in prenos znanja 

4. Ženske v akademskem podjetništvu 



5. Prenos tehnologij v kontekstu paradigme odprte inovativnosti 

6. Vloga socialnih polj v regionalnem razvoju 

7. Globalno okolje sprememb – digitalna transformacija 

8. Upravljanje spremembe v podjetju 

9. Vloga IKT v podjetju (študija primera) 

10. Digitalna organizacija v digitalni ekonomiji (pregled literature, ali študija primera) 

11. Interdisciplinarnost in odprte inovacije 

12. Upravljanje človeških virov za vodenje spremembe v podjetju (ali neprofitni 

organizaciji) 

13. Voditeljstvo za uspešno vodenje spremembe v podjetju (ali neprofitni organizaciji) 

14. Motiviranje za uspešno vodenje spremembe v podjetju (ali neprofitni organizaciji) 

 

*teme so okvirne in jih kandidat/ka razvije ob posvetovanju z mentorico. Razpisane teme 

veljajo tako za dodiplomski kot podiplomski študij 

 

   Izvajalec: izr. prof. dr. Tea Golo 

Nosilka predmeta: Raziskovalni seminar 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Trajnostni razvoj in odgovorno delovanje 

2. Mladi in izzivi individualizacije 

3. Mobilnost in migracije 

4. Sodobne identitete 

5. Transnacionalni procesi in prostori 

6. Refleksivnost in notranji dialog 

7. Etnografske študije primerov 

8. Politični rituali 

9. Miti, mitologija, religija 

10. Mediji in semiotska analiza 

11. Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo zaključne naloge 

 

   Izvajalec: red. prof. dr. Matej Makarovič 

Nosilec predmeta: Družbeni trendi, Izzivi globalizacije  

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Družbeno-kulturni pogoji za demokratizacijo in demokracijo 

2. Individualizacija v medkulturni primerjalni perspektivi 

3. Politična polarizacija: vzroki, posledice, primerjave 

4. Politični populizem: vzroki, posledice, primerjave 

5. Teorije zarote in socialna spletna omrežja  

6. Digitalne tehnologije kot dejavnik družbenih sprememb   

7. Globalizacija in deglobalizacija 

8. Kozmopolitizem in skupnost v dobi globalizacije 

9. Učinki pandemije COVID-19 na globalizacijo 

10. Odnos mladih do Evrope 

11. Digitalne tehnologije in globalizacija 

 



   Izvajalec: izr. prof. dr. Simona Kukovič 

Nosilka predmeta: Menedžment čezmejnega sodelovanja 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Čezmejno sodelovanje občin kot orodje izhoda iz krize 

2. Analiza izbranega primera čezmejnega regionalnega oz. občinskega sodelovanja 

3. Študentje lahko tudi sami predlagajo teme. 

   Izvajalec: red. prof. dr. Matevž Tomšič 

Nosilec predmeta: Evropska demokracija in politična kultura 

MOŽNE 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 

11. Totalitarizem kot kulturni fenomen 

12. Intelektualni nekonformizem in disidentstvo (študije primera) 

 

   Izvajalec: doc. dr. Dejan Valentinčič 

Nosilec predmetov: Menedžment čezmejnega sodelovanja, Migracije, Strategije 

evropskega povezovanja 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Politične in pravne sankcije zoper države članice znotraj EU 

2. Višegrajska četverica in EU 

3. Načelo solidarnosti v EU 

4. 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. Primarnost prava EU 

12. Zakaj Slovenija v parlamentu nima zelene stranke? 

13. Transformacija SDS od socialdemokratske, preko liberalne do konzervativne stranke 

14. Fenonem DeSUS-a v slovenskem političnem prostoru 

15. Skrajna desnica v Sloveniji 

16. Skrajna levica v Sloveniji 

17. Zakaj Slovenija nima pokrajin? 



18. Ali bi bilo boljše, če bi župane v Sloveniji volili posredno? 

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 

30. Diaspora kot vir za razvoj matične države 

31. Odnos Izraela do Judov po svetu 

32. Delovanje albanske/kosovarske skupnosti v Sloveniji 

33. Študentje lahko predlagajo tudi svojo temo 

 

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. 

1. Reforma ali uničevanje slovenskega glasbenega šolstva v Avstriji in Italiji v letih 2015 

-2018? 

2. S prehitro vožnjo do manjšinskih pravic: analiza razsodb ustavnega sodišča Avstrije 

glede pritožb Rudija Vouka 

3. Ali je znanje slovenščine pogoj za čutenje "sem Slovenec"? 

4. Zveza slovenskih pregnancev na Koroškem - pomen njenega delovanja za kulturo 

spominjanja in kulturo miru 

5. Reforma lokalne uprave v Italiji in pravice slovenske manjšine 

6. (Ne)demokratičnost slovenskih političnih predstavnikov v zamejstvu 

7. Primerjava poročanja revij Rudna gruda in Naša luč o demokratizaciji in osamosvojitvi 

Slovenije 

8. Časopisa Dom in Novi Matajur - primerjava diskurzov o manjšinski stvarnosti v Benečiji 

9. Družina, Novi glas in Nedelja: primerjava poročaja treh slovenskih katoliških časnikov 

iz treh različnih držav o izbranem dogajanju v Cerkvi 

10. 90 let časopisa Nedelja, najstarejšega še delujočega slovenskega časopisa 

11. Kulturno društvo Člen 7 na avstrijskem Štajerskem: povezovalec migrantov iz 

Slovenije, ali tudi vzvod za reaktivacijo identitet asimiliranih avtohtonih štajerskih 

Slovencev? 

12. Slovenci v Porabju na Madžarskem: kaj ostane narodni skupnosti, ko se izgubi jezik? 

13. Slovenci na Hrvaškem: ali enačenje avtohtonih in priseljenih Slovencev narodni 

skupnosti koristi, ali škoduje? 

14. Sodobno izseljevanje iz Slovenije 

15. Neinteres za vključevanje v društva med novimi slovenskimi izseljenci 

16. Podoba slovenskih izseljenskih skupnosti na Facebooku 

17. Facebook kot orodje za povezovanje sodobnih izseljencev iz Slovenije 

18. Pravne zagate ob izselitvi iz Slovenije 



19. Pomen skavtizma in taborništva za ohranjanje slovenske narodne zavesti med mladimi 

zamejci v Italiji 

20. Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji - pomen za ohranjanje in gradnjo narodne 

identite ter čezmejno sodelovanje 

21. 110. obletnica obstoja Katoliškega prosvetnega društva Šmihel na avstrijskem 

Koroškem - pogled na izzive prve in druge svetovne vojne ter 100. obletnice koroškega 

plebiscita 

22. Slovenci v Nemčiji - zgodovina in sedanjost 

23. Slovenci v Franciji - zgodovina in sedanjost 

24. Slovenci v Beneluxu - zgodovina in sedanjost 

25. Slovenci v Švici – zgodovina in sedanjost 

26. Slovenci v Singapurju 

27. Slovenci na Filipinih 

28. Slovenci na Kitajskem 

29. Slovenci v izbrani državi 

30. Predstavitev in analiza življenja in dela pomembnega Slovenca iz zamejstva ali 

izseljenstva   

 

   Izvajalec: doc. dr. Janja Mikulan 

Nosilka predmeta:  Globalna varnost 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Vojaški vidiki varnosti  

2. Nevojaški vidiki varnosti in nevojaške grožnje (radikalizacija, terorizem, revščina, 

kriminal, migracije itd.) 

3. Koncept človekove varnosti  

4. Varnost na Bližnjem Vzhodu in Severni Afriki 

5. Doseganje globalne varnosti  

 

   Izvajalec: doc. dr. Petra Kleindienst 

Nosilka predmeta: / 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

*** Študentje lahko predlagajo tudi svojo temo 

1. Izzivi družinskega življenja v času širjenja virusa Covid-19  

2. Doživljanje človekovega dostojanstva v času širjenja virusa Covid-19 

3. Kršitve človekovih pravic v času širjenja virusa Covid-19 

4. Financiranje zasebnega šolstva v Sloveniji 

5. Izzivi izobraževalnega sistema v času širjenja virusa Covid-19 

6. Percepcije izobraževanja pri mladih 

7. Pomen terciarne stopnje izobrazbe 

8. Razvoj, posledice in učinki virtualnega izobraževanja 

9. Svoboda izobraževanja v Sloveniji 

10. Karierna pot diplomantov družboslovnih fakultet 

11. Svoboda gibanja v času širjenja virusa Covid-19 

 



   Izvajalec: doc. dr. Urša Lamut 

Nosilka predmeta: Kvalitativno raziskovanje v medkulturnem menedžmentu 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Uporaba kvalitativnih metod raziskovanja v medkulturnem menedžmentu 

2. Inkluzija otrok s posebnimi potrebami  

3. Inovativni prenosi znanja/tehnologij  

4. Socialni kapital in medkulturni menedžment  

Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo zaključne naloge 

   Izvajalec: doc. dr. Janez Kolar 

Nosilec predmeta: Finančni menedžment 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Pregled poslovanja /Poslovna analiza/ organizacije XY 

2. Priprava projekta XY 

3. Poljubna tema na predlog in v dogovoru s kandidatko/kandidatom. 

 

   Izvajalec: red. prof. dr. Andrej Raspor 

Nosilec predmeta: / 

MOŽNE 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. 

 

   Izvajalec: red. prof. dr. Mateja Rek 

Nosilka predmeta: Temelji medkulturnega menedžmenta, Komuniciranje v 

medkulturnem okolju, Menedžment medkulturnih razlik 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Digitalne kompetence za aktivno državljanstvo  

2. Izzivi medijske vzgoje v Sloveniji  

3. Vpliv medijske pismenost na družbeno neenakost  

4. Kakovostna medijska vzgoja kot orodje soočanja z digitalnim razkorakom  

5. Uporabnost medkulturnih kompetenc v managementu organizacije 

 6. Pomen medijske pismenosti za razvoj medkulturnih kompetenc  

7. Pomen medijske pismenosti za interkulturni dialog  

8. Pomen medkulturnih kompetenc za aktivno državljanstvo 

 
 



ŠTUDIJSKI PROGRAM: PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE 

(MAG) 

 

   Izvajalec: doc. dr. Primož Rakovec 

Nosilec predmeta: Teoretične osnove kognitivno vedenjskega pristopa, Osnove 

psihosocialnega svetovanja, Metode kognitivno vedenjskega pristopa v 

psihosocialnem svetovanju, Psihosocialno svetovanje z intervizijo in supervizijo, 

Modalitete kognitivno vedenjskega svetovanja, Struktura in postopki psihosocialnega 

svetovanja, Trening psihosocialnega svetovanja. 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Notranji dialog pri izbrani motnji (disfunkcionalna jeza, anksioznost, depresija) 

2. Stoična načela v moderni dobi  

3. Psihosocialno svetovanje kot preventivna dejavnost  

4. Vpliv uporabe IK tehnologije na brez-pogojno sprejemanje samega sebe  

5. Vpliv notranjega dialoga na nizko frustracijsko toleranco 

6. Doprinos skupine za samopomoč k odpravljanju duševne motnje 

7. Duševno zdravje kot vrednota   

8. Psihosocialno svetovanje v športu   

9. Pomoč osebam z demenco na odnosni ravni   

10. Skrb za duševno zdravje brezdomcev v Sloveniji    

11. Inovativni pristopi destigmatizacije iskanja pomoči v stiski     

12. Ozaveščanje o dejavnikih tveganja zasvojenosti z mobilnim telefonom    

13. Skupnostni pristop h krepitvi duševnega zdravja   

14. Promocija duševnega zdravja pri otrocih in mladostnikih v vzgojno izobraževalnih 

ustanovah    

15. Promocija duševnega zdravja in preventiva ter destigmatizacija duševnih motenj 

na delovnem mestu 

16. Naslavljanje specifičnih potreb starejših na področju duševnega zdravja   

17. Pomen čuječnosti za ohranjanje duševnega zdravja   

18. Notranji dialog in neverbalna komunikacija    

19. Anksioznost – prikaz primera     

20. Postmoderna kritika kognitivno vedenjskega pristopa 

21. Ali je kognitivno vedenjska terapija učinkovita? Pregled meta-raziskav. 

22. Kako Slovenci skrbimo za duševno zdravje? 

23. Izkušnje Slovencev s psihosocialnim svetovanjem     

24. Odnos Slovencev do duševnega zdravja izražen v komentarjih forumov 

elektronskih medijev   

25. Eudaimonia 21. stoletja. Introspekcija kot pot sreče.   

26. Nerealna pričakovanja klienta v psihosocialnem svetovanju    

27. Klient kot osrednji lik psihosocialnega svetovanja 

28. Psihosocialno svetovanje v naravi 

29. Panična motnja – prikaz primera 

30. Stand up komedija in duševno zdravje   

31. Vloga NVO pri promociji in skrbi za duševno zdravje     

32. Značilnosti notranjega dialoga svetovalca začetnika     

33. Kognitivno vedenjsko svetovanje z otroci in mladostniki  



34. Pomen psihoedukacije v kognitivno vedenjskem svetovanju 

35. Primerjava učinkovitosti in stroškov farmakološke in pogovorne obravnave 

duševne motnje   

36. Pomen poznavanja in upoštevanja medkulturnih razlik v psihosocialnem 

svetovanju 

37. Doživljanje duševne motnje (študija primera) 

38. Kdo določa ideal duševnega zdravja 

39. Študent-ka lahko tudi sam-a predlaga naslov diplomske naloge.     

 

   Izvajalec: doc. dr. Petra Kleindienst 

 

Nosilka predmeta: Družbeno-pravni vidiki sistemov socialne varnosti, Osnove 

družinskega prava 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

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. Pravna/socialna država v času širjenja virusa Covid-19 

13. Kršitve človekovih pravic v času širjenja virusa Covid-19 

14. Stopnja učinkovitosti organov socialne varnosti pri uresničevanju socialnih pravic - 

študija primera 

15. Človekovo dostojanstvo starejših oseb 

16. Človekovo dostojanstvo invalidov 

17. Človekovo dostojanstvo brezdomcev 

18. Človekovo dostojanstvo brezposelnih oseb 

19. Človekovo dostojanstvo bolnikov z demenco 

20. Človekovo dostojanstvo v primeru nasilja v družini 

21. Doživljanje človekovega dostojanstva v času širjenja virusa Covid-19 

22. Pravni vidiki človekovega dostojanstva v času širjenja virusa Covid-19 

23. Vloga Varuha človekovih pravic na področju socialne varnosti 

24. Pravičnost v luči socialne države 

25. Teme iz področja družinskega prava (skrbništvo, rejništvo, posvojitev, zakonska 

zveza ipd.), npr. tema Človekovo dostojanstvo zakoncev po sklenitvi zakonske 

zveze, Človekovo dostojanstvo razvezanih zakoncev). 

26. Študent-ka lahko tudi sam-a predlaga naslov magistrske naloge.  

 



   Izvajalec: doc. dr. Urša Lamut 

Nosilka predmeta: Kvalitativno raziskovanje v družboslovju 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Kvalitativno raziskovanje v psihosocialnem svetovanju  

2. Raziskovalna etika v psihosocialnem svetovanju  

3. Upoštevanje kriterijev kakovosti raziskovanja v psihosocialnem svetovanju  

4. Kvalitativne metode raziskovanja v psihosocialnem svetovanju  

5. Študent/ka lahko tudi sam/a predlaga temo zaključne naloge 

 

   Izvajalec: doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

Nosilka predmetov: Telesne tehnike v svetovanju, Aktualne vsebine v psihosocialnem 

svetovanju 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Travma, postravmatska stresna motnja, disociacija, telesna disociacija 

2. Neprilagojeno sanjarjenje, druge oblike zasvojenosti 

3. Zaznavanje občutka (ne)varnosti v povezavi z interocepcijo, nevrocepcijo, 

polivagalno teorijo 

4. Stili navezanosti v partnerstvu, v družini, v povezavi z drugimi osebnostnimi 

značilnostmi 

5. Kriminaliteta, deviantnost, strah pred viktimizacijo in občutek varnosti 

6. Medgeneracijski prenos (travme, družinskih vzorcev, vzgoje…) 

7. Starševska izgorelost, izgorelost v poklicih pomoči 

8. Poporodna depresija, porodna travma, dojemanje materinstva, razvoj stika z otrokom 

(očeta, mame) 

9. Svetovalec kot medosebni psihobiološki regulator, kompetence svetovalca in katere 

kompetence zaznavajo svetovalci kot pomembne 

10. Uglaševanje (med svetovalcem in klientom, partnerji, starši in otroki) 

11. Psihosomatika, zaznavanje stresa, odzivanje telesa, interocepcija, tehnike pomoči 

12. Kronična bolečina (zaznavanje bolečine, dojemanje bolečine in tehnike pomoči) 

13. Zaznavanje telesa, zavedanje telesa, samopodoba 

14. Skrb za duševno zdravje 

15. Sočutje do sebe  

16. Body-mind tehnike (samo)pomoči, učinkovitost svetovanja/psihoterapije 

17. Kaj deluje v svetovanju (proces sprememb, mediatorji, terapevtska aliansa) 

18. Osebnostne značilnosti in druge značilnosti svetovalcev/psihoterapevtov 

 

   Izvajalec: doc. dr. Dejan Valentinčič 

Nosilec predmeta: / 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Transgeneracijski prenos travm (*zaželeni fokus so predvsem predvsem potomci 

žrtev totalitarnih režimov - npr. Primorci, katerih stari starši so doživeli fašizem, 

potomci žrtev nacizma, komunizma …) 



2. “Manjšinstvo kot travma” - Pritiski na pripadnike manjšin z namenom njihove 

asimilacije (npr. Slovenci v Italiji, koroški Slovenci itd) in spoprijemanje pripadnikov 

manjšin s tem 

3. Travma kot motivacija - preganjanje pripadnikov manjšin in vpliv preganjanja na 

osmišljenje in krepitev identitete te manjšine 

4. Travme, psihične težave in stiske pri izseljencih - občutki odtujenosti, 

brezdomovinskosti, pozabljenosti 

5. Vrednotenje odločitve za izselitev - notranji dialog izseljencev glede pravilnosti 

njihove življenjske odločitve (študija primerov) 

 

   Izvajalec: izred. prof. dr. Mirna Macur 

Nosilka predmeta: / 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

V povezavi z mojimi objavami na področju problematične rabe interneta in zasvojenosti z 

računalniškimi igrami ali bolj splošno nekemičnimi zasvojenostmi, je možnih več tem: 

1. Uspešne oblike pomoči pri problematični rabi interneta – pregled literature 

2. Uspešne oblike pomoči zasvojenim z računalniškimi igrami – pregled literature 

3. Vaš predlog teme, ki se navezuje na zgoraj omenjena področja  

 

   Izvajalec: doc. dr. Tamara Besednjak Valič 

Nosilka predmeta: /  

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. družbeni in okoljski dejavniki igranja na srečo 

2. posameznik in igranje na srečo 

3. igranje na srečo v sodobni družbi 

4. prekomerno igranje na srečo v kontekstu nekemičnih odvisnosti 

  

**teme so okvirne in jih kandidat/ka razvije ob posvetovanju z mentorico. Razpisane teme 

veljajo tako za dodiplomski kot podiplomski študij**  
 

 

 


