
PREDLOGI TEM ZAKLJUČNIH NALOG 

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE; 

ŠTUDIJSKO LETO 2022/23 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: PSIHOSOCIALNA POMOČ 

(VS) 

   Izvajalec: doc. dr. Predrag Ljubotina 

Nosilec predmeta: Kvantitativna metodologija 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Medsebojni odnosi v družinskih podjetjih 

2. Vpliv odraščanja v družini z družinskim podjetjem na osebnostni razvoj 

3. Prepletanje družinskih odnosov in poslovnih interesov v družinskih podjetjih 

4. Analiza obnašanja potrošnikov v dejavnosti psihosocialne pomoči v izbrani regiji 

(državi) 

5. Ustreznost regulacije trga na področju psihosocialne pomoči v Sloveniji 

6. Kvantitativna metodologija merjenja in analize izbranega (izbranih) osebnostnih 

lastnosti 

7. Vpliv ekonomskih dejavnikov okolja na posameznika 

8. Mobbing v poslovnem okolju 

9. Stres na delovnem mestu 

10. Obvladovanje poslovnega tveganja 

   Izvajalec: izr. prof. dr. Tamara Besednjak Valič 

Nosilec predmeta: Uporaba IKT v menedžmentu, Menedžment sprememb, Neprofitni 

menedžment 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

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 

 

   Izvajalec: red. prof. dr. Andrej Raspor 

Nosilec predmeta: Projektni menedžment, Projektno upravljanje, Strateško planiranje, 

Teorija organizacije 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 



1. 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: pred. Emil Karajić 

Nosilec predmeta: Splošna psihologija 2, Splošna psihologija 1, Teorije in modeli 

osebnosti, Teorije in modeli osebnosti, Praksa 1, Teorije deviantnosti in proces 

pomoči v skupnosti, Rehabilitacijska,specialna in socialna pedagogika, Praksa 3, 

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

ravnanje 2 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Osebna praksa čuječnosti svetovalcev 

2. Uporaba čuječnosti v svetovanju - prednosti in pasti 

3. Teorija medosebnega sprejemanja in zavračanja (IPART) in LGBT skupnost 

4. Teorija samo-determinacije, motivacija in coaching 

5. Specifike svetovanja v LGBTQ+ skupnosti 

6. Duševno zdravje in LGBTQ+ skupnost 

7. LGBTQ+ - perspektiva osnovne in srednje šole 

8. Tematike posebnih potreb v osnovni šoli 

9. Moderni in inovativni pristopi k svetovanju -  telecounseling, walk-and-talk ... 

10. Čuječnost in hospic oskrba iz vidika umirajočega 

11. Smisel in kvaliteta življenja umirajočih ter kronično bolnih mladih 

   Izvajalec: doc. dr. Jana Krivec 

Nosilec predmetov: Razvojna psihologija, Izbrana poglavja iz psihiatrije, psihologije in 

psihoterapije, Splošna psihologija 2, Teorije in modeli osebnosti, Eksperimentalna 

psihologija, Suicidologija 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Psihološki profil šahistov 

2. Priprava programa učenja šaha za različne starostne stopnje  

3. Razvoj sposobnosti, ki jih zahteva življenje v  21. stoletju 

4. Kako dobro si postavljamo cilje v življenju 

5. Ali so športniki boljši pri postavljanju ciljev? 

   Izvajalec: pred. Edina Šifrar 

Nosilec predmetov: Znanje in veščine za ravnanje 2, Praksa 2, Tehnike medosebne 

komunikacije 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Žalovanje ob izgubi bližnjega v tramvatičnem dogodku 



2. Vpliv samosočutja na proces žalovanja 

3. Notranji dialog in žalovanje ob izgubi bližnjega 

4. Kognitivno-vedenjski pristop pri paničnih napadih 

5. Kognitivno-vedenjsko svetovanje pri osebah z izkušnjo travme 

6. Uporaba čuječnosti pri nudenju psihosocialnega svetovanja osebam z izkušnjo 

travme 

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

svetovanja 

8. Izgorelost v poklicih nudenja psihosocialnega svetovanja 

9. Vpliv izgorelosti na pojav anksioznih motenj 

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

anksioznostjo in depresijo 

11. Altruizem v poklicih pomoči 

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

   Izvajalec: doc. dr. Dejan Valentinčič 

Nosilec predmetov: Osnove upravnega prava 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH 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) 

6. Staroverstvo  med  Slovenci  danes:  vera, upor, zanimanje za preteklost ali želja po 

izstopanju? 

   Izvajalec: doc. dr. Petra Kleindienst 

Nosilec predmetov: 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. Stopnja učinkovitosti organov socialne varnosti pri uresničevanju socialnih pravic - 

študija primera 

13. Človekovo dostojanstvo starejših oseb 

14. Človekovo dostojanstvo invalidov 

15. Človekovo dostojanstvo brezdomcev 

16. Človekovo dostojanstvo brezposelnih oseb 

17. Človekovo dostojanstvo bolnikov z demenco 

18. Realizacija človekovega dostojanstva pri umirajočih bolnikih 

19. Realizacija človekovega dostojanstva pri svojcih umirajočih bolnikov 

20. Detabuizacija smrti 

21. Žalovanje otrok in mladostnikov 

22. Podpora umirajočim bolnikom in njihovim svojcem - primer Slovenskega društva 

Hospic 

23. Podpora umirajočim bolnikom in njihovim svojcem - raziskava organizacij na ravni 

Slovenije 

24. Podpora umirajočim bolnikom in njihovim svojcem - primerjalna študija 

25. Vloga Varuha človekovih pravic na področju socialne varnosti 

26. Pravičnost v luči socialne države 

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

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

zveza, razveza ipd.). 

 

   Izvajalec: doc. dr. Tjaša Stepišnih Perdih 

Nosilka predmeta: Nedirektivno svetovanje, Psihologija 1, Duševno zdravje in osebnostna 

rast, Praksa 3 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Neprilagojeno sanjarjenje v povezavi z osebnostnimi značilnostmi  

2. Zaznavanje občutka (ne)varnosti, kdo se počuti bolj varen (psihološka varnost) 

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

značilnostmi 

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

5. Starševska izgorelost 

6. Porodna travma, poporodna depresija, dojemanje materinstva, razvoj stika z otrokom 

(očeta, mame) 

7. Osebnostne značilnosti in druge značilnosti svetovalcev/psihoterapevtov 

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

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

10. Skrb za duševno zdravje 

11. Sočutje do sebe in psihosomatske težave oz. druge osebnostne značilnosti 

12. Body-mind tehnike (samo)pomoči 

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



14. Obremenitve in/ali doživljanje neformalnih oskrbovalcev (partnerji, otroci, sorodniki) 

starostno onemoglih, kronično bolnih, invalidnih ali umirajočih – v sodelovanju z 

društvom Hospic 

15. Mladoletni neformalni oskrbovalci kot postaršeni otroci 

16. Odnos do življenja in minljivosti pri umirajočih in kronično bolnih oz. pri njihovih 

svojcih  

17. Občutek psihološke varnosti pri starostno onemoglih, kronično bolnih, invalidnih ali 

umirajočih 

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

 

   Izvajalec: doc. dr. Janja Mikulan 

Nosilka predmeta: Participacija in pomoč v skupnosti 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Analiza aktualnih družbenih izzivov v skupnosti, s fokusom na intersekcionalni analizi 

in travmi  

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 participacije in pomoči v 

skupnosti 

 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: SOCIALNI MENEDŽMENT 

(UN) 

 

   Izvajalec: red. prof. Matevž Tomšič  

Nosilec predmetov: Sodobne politične doktrine, Politična sociologija 

MOŽNE 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 

 

 

   Izvajalec: doc. dr. Predrag Ljubotina 

Nosilec predmetov: Organizacije in ekonomika, Ekonomika organizacije, Temelji 

ekonomije, Temelji delovanja gospodarstva, Kvantitativne metode 1, Kvantitativne 

metode 2 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Poslovni načrt izbrane organizacije 

2. Analiza uspešnosti poslovanja izbrane organizacije v javnem/zasebnem sektorju 

3. Analiza socio-ekonomskega stanja izbrane regije 

4. Posebnosti družinskih podjetij - študija primera 

5. Posebnosti socialnega podjetja - študija primera 

6. Ekonomski vidiki managementa trajnostnega razvoja 

7. Vpliv ekonomskih dejavnikov okolja na posameznika 

8. Prepletanje družinskih odnosov in poslovnih interesov v družinskih podjetjih 

9. Analiza obnašanja potrošnikov v izbrani dejavnosti 

10. Osebnostne lastnosti uspešnih managerjev 

11. Dejavniki dobrega vodenja zaposlenih 

12. Pomen poslanstva organizacije 

13. Obvladovanje poslovnega tveganja 

14. Evalvacija socialno-ekonomskih pristopov in politik v regiji 

 

   Izvajalec: doc. dr. Bojan Macuh 

Nosilec predmetov: Sociologija socialne politike 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Pomen izobraževanja in učenja za blagostanje družbe 

2. Zadovoljstvo in sreča kot faktorja kakovostnega življenja 

3. S skrbjo za zdravje nad tegobe sodobnega časa 

4. Delo nadgrajuje in osvobaja človekovo osebnost 

5. Odgovornost družbe na zatiranje družbene neenakosti 

6. Medvrstniško nasilje – problem sodobne družbe 

7. Spopad z revščino ter revščino in reševanje le-tega 

8. Stanovanjska politika in skrb za ustvarjanje primerno družbeno klimo 

9. Socialna izključenost – problem sodobne družbe 

10. Staranje in starost ter skrb za starajočo se populacijo 

 

   Izvajalec: doc. dr. Tamara Besednjak Valič 



Nosilec predmetov: Uporaba IKT v menedžmentu, Upravljanje sprememb, Neprofitni 

menedžment 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH 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 

5. Različni vidiki regionalnega razvoja 

6. Pomen inovativnosti za regionalni razvoj 

7. Inovativnost in prenos znanja 

8. Ženske v akademskem podjetništvu 

9. Prenos tehnologij v kontekstu paradigme odprte inovativnosti 

10. Vloga socialnih polj v regionalnem razvoju 

11. Globalno okolje sprememb – digitalna transformacija 

12. Upravljanje spremembe v podjetju 

13. Vloga IKT v podjetju (študija primera) 

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

15. Interdisciplinarnost in odprte inovacije 

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

organizaciji) 

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

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

 

   Izvajalec: red. prof. dr. Andrej Raspor 

Nosilec predmetov: Teorija organizacije, Menedžment kakovosti in poslovne 

odličnosti, Iskanje zaposlitve, Vodenje organizacij in procesov, Strateško planiranje, 

Projektni menedžment 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. 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 projekt 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Globalizacija, transnacionalni procesi ter vsakdanje praske  

2. Koncept doma in skupnosti v sodobnem družbene redu  



3. Nacionalna identiteta, etnične skupnosti  

4. Evropska identiteta in nadnacionalne pripadnosti  

5. Identifikacije v sodobnem družbenem redu  

6. Identifikacije in občutki pripadnosti v odnosu do sodobnih tehnologij  

7. Migracije v mikro-perspektivi  

8. Transnacionalna družbena polja  

9. Družbene transformacije v mikro perspektivi  

10. Politični rituali 

 

   Izvajalec: doc. dr. Jana Krivec 

Nosilec predmeta: Uvod v splošno psihologijo, Odnosi z javnostmi  

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

- Razvoj sposobnosti 21. stoletja 

 

   Izvajalec: red. prof. dr. Mateja Rek  

Nosilec predmetov: Organizacijsko komuniciranje 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Medijska vzgoja v Sloveniji 

2. Izobraževanje »digitalnih domorodcev« za pametno uporabo medijev  

3. Medijska pismenost starostnikov v Sloveniji  

4. Medijska pismenost mladih v Sloveniji 

5. Analiza tržnega komuniciranja Atletskega akademskega društva Slovan 

6. Učinkovitost odnosov z javnostmi Atletskega akademskega društva Slovan 

7. Raba digitalnih orodij pri krepitvi blagovne znamke Atletskega akademskega društva 

Slovan  

8. Prepoznavnost celostne podobe Atletskega akademskega društva Slovan 

9. Graditev blagovne znamke Atletskega akademskega društva Slovan 

   Izvajalec: red. prof. dr. Marko Novak 

Nosilec predmetov: Politične ureditve in analiza politik  

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Sprememba volitev ministrov v Državnem zboru 

2. Imenovanje sodnikov 

3. Poskusni sodniški mandat 

4. Ustanovitev pokrajin 

5. Ustavni običaji 

   Izvajalec: doc. dr. Petra Kleindienst 



Nosilec predmetov: Dinamika sodobne družbe, Evropske integracije 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Ohranjanje tradicionalnih družin - rešitev ali problem? 

2. Tradicionalne in alternativne oblike družin 

3. Posvojitev otrok s strani istospolnih partnerjev 

4. Spremembe družinskega življenja zaradi širjenja virusa Covid-19  

5. Pomen človekovega dostojanstva na primeru evtanazije  

6. Pomen človekovega dostojanstva na primeru umetne prekinitve nosečnosti 

7. Pomen človekovega dostojanstva na primeru ravnanja s posmrtnimi ostanki 

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

9. Financiranje zasebnega šolstva v Sloveniji 

10. Vpliv Covid-a-19 na izobraževalni sistem  

11. Percepcije izobraževanja pri mladih 

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

13. Pomen terciarne stopnje izobrazbe 

14. Razvoj, posledice in učinki virtualnega izobraževanja 

15. Svoboda izobraževanja v Sloveniji 

16. Karierna pot diplomantov družboslovnih fakultet 

17. Študentje lahko predlagajo tudi svojo temo  

18. Človekovo dostojanstvo starejših oseb 

19. Človekovo dostojanstvo invalidov 

20. Človekovo dostojanstvo brezdomcev 

21. Človekovo dostojanstvo brezposelnih oseb 

22. Človekovo dostojanstvo bolnikov z demenco 

23. Realizacija človekovega dostojanstva pri umirajočih bolnikih 

24. Realizacija človekovega dostojanstva pri svojcih umirajočih bolnikov 

25. Detabuizacija smrti 

26. Žalovanje otrok in mladostnikov 

27. Podpora umirajočim bolnikom in njihovim svojcem - primer Slovenskega društva 

Hospic 

28. Podpora umirajočim bolnikom in njihovim svojcem - raziskava organizacij na ravni 

Slovenije 

29. Podpora umirajočim bolnikom in njihovim svojcem - primerjalna študija. 

30. Delo od doma - zakonodajni vidik 

31. Delo od doma - vpliv Covid-a 19 

   Izvajalec: izr. prof. dr. Simona Kukovič 

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

Regionalna politika in regionalni razvoj 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Analiza zaupanja javnosti v politične institucije 

2. Vzpon populizma in populističnih voditeljev v CEE 

3. Zadovoljstvo z demokracijo v državah srednje in vzhodne Evrope 

4. Politična participacija mladih 



5. Analiza posameznih volitev (parlamentarne, predsedniške, lokalne) 

6. Volilna udeležba (parlamentarne, predsedniške, lokalne volitve, referendumi) 

7. Referendumi kot oblika participativne demokracije 

8. Analiza izbranega vodje 

9. Vodenje kriznih situacij 

10. Analiza dosedanjih predlogov regionalizacije Slovenije 

11. Lokalno vodenje in razvoj Slovenije 

12. Študentje lahko tudi sami predlagajo temo. 

   Izvajalec: doc. dr. Janja Mikulan 

Nosilec predmetov: Pomoč in sodelovanje v skupnosti 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Analiza aktualnih družbenih izzivov v skupnosti, s fokusom na intersekcionalni analizi 

in travmi  

2. Doseganje ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) 

3. Doseganje družbene pravičnosti, s fokusom na somatskem pristopu  

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

5. Pripadanje (belonging) in izključevanje (othering) 

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

7. skupnosti 

 

   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. 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 lučo 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 vključevanjev 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 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: SOCIALNI MENEDŽMENT 

(VS) 

 

   Izvajalec: doc. dr. Janez Balkovec 

Nosilec predmetov: Marketing neprofitnih organizacij 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Marketing v organizaciji XY obdelan s pomočjo 7P metode 

2. Povečanje prodaje zaradi sprememb v marketingu 

3. Uvedba digitalnega marketinga v organizacijo XY 

4. Marketinški pristopi do uporabnikov 

5. Marketinški procesi v organizaciji 

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

neprofitnih organizacij. Ob tem si ustrezno izbere naslov naloge. 



 

   Izvajalec: doc. dr. Predrag Ljubotina 

Nosilec predmetov: Organizacije in ekonomika 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Poslovni načrt izbrane organizacije 

2. Analiza uspešnosti poslovanja izbrane organizacije v javnem/zasebnem sektorju 

3. Analiza socio-ekonomskega stanja izbrane regije 

4. Posebnosti družinskih podjetij - študija primera 

5. Posebnosti socialnega podjetja - študija primera 

6. Ekonomski vidiki managementa trajnostnega razvoja 

7. Vpliv ekonomskih dejavnikov okolja na posameznika 

8. Prepletanje družinskih odnosov in poslovnih interesov v družinskih podjetjih 

9. Analiza obnašanja potrošnikov v izbrani dejavnosti 

10. Osebnostne lastnosti uspešnih managerjev 

11. Dejavniki dobrega vodenja zaposlenih 

12. Pomen poslanstva organizacije 

13. Obvladovanje poslovnega tveganja 

14. Evalvacija socialno-ekonomskih pristopov in politik v regiji 

 

   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: pred. Nevenka Volk Rožič 

Nosilec predmetov: 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 naloge 

   Izvajalec: izr. prof. dr. Tamara Besednjak Valič 

Nosilec predmetov: Uporaba IKT v menedžmentu 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH 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 

5. Različni vidiki regionalnega razvoja 

6. Pomen inovativnosti za regionalni razvoj 

7. Inovativnost in prenos znanja 

8. Ženske v akademskem podjetništvu 

9. Prenos tehnologij v kontekstu paradigme odprte inovativnosti 

10. Vloga socialnih polj v regionalnem razvoju 

11. Globalno okolje sprememb – digitalna transformacija 

12. Upravljanje spremembe v podjetju 

13. Vloga IKT v podjetju (študija primera) 

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

15. Interdisciplinarnost in odprte inovacije 

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

organizaciji) 

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

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

   Izvajalec: red. prof. dr. Andrej Raspor 

Nosilec predmetov: Projektno upravljanje, Strateško planiranje 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. 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: pred. Goran Babić 

Nosilec predmetov: Osnove organizacije in menedžmenta, Menedžment finančnih 

virov 



MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

2. Menedžment socialnih podjetij 

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

4. Analiza organizacijske strukture v izbranem podjetju/organizaciji 

5. Pomen organizacijske kulture za strateški razvoj organizacije 

6. Merjenje organizacijske klime v organizaciji 

7. Vpliv organizacijske klime na uspešnost podjetja/neprofitne organizacije 

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

prednosti podjetja/organizacije 

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

10. Poslovna strategija izbranega podjetja 

11. Sodobna orodja za uresničevanje strategij 

12. Pomen družbene odgovornosti organizacij 

13. Etično in družbeno odgovorno poslovanje na globalnem trgu 

14. Upravljanje sprememb v organizaciji 

15. Vloga vodje za uspešno vodenje spremembe v organizaciji 

16. Stil vodenja v izbrani organizaciji 

17. Avtentično vodenje v izbranem podjetju 

18. Pomen timskega dela v organizaciji 

19. Trendi v razvoju neprofitnih organizacij 

20. Merjenje učinkov v neprofitnih organizacijah 

21. Financiranje izbrane neprofitne organizacije 

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

naloge. 

 

 

   Izvajalec: red. prof. dr. Mateja Rek 

Nosilec predmetov: Osnove komuniciranja v organizaciji 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Medijska vzgoja v Sloveniji 

2. Izobraževanje »digitalnih domorodcev« za pametno uporabo medijev  

3. Medijska pismenost starostnikov v Sloveniji  

4. Medijska pismenost mladih v Sloveniji 

5. Analiza tržnega komuniciranja Atletskega akademskega društva Slovan 

6. Učinkovitost odnosov z javnostmi Atletskega akademskega društva Slovan 

7. Raba digitalnih orodij pri krepitvi blagovne znamke Atletskega akademskega društva 

Slovan  

8. Prepoznavnost celostne podobe Atletskega akademskega društva Slovan 

9. Graditev blagovne znamke Atletskega akademskega društva Slovan 

   Izvajalec: red. prof. dr. Marko Novak 

Nosilec predmetov: Politične ureditve in analiza politik 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 



1. Sprememba volitev ministrov v Državnem zboru 

2. Imenovanje sodnikov 

3. Poskusni sodniški mandat 

4. Ustanovitev pokrajin 

5. Ustavni običaji 

   Izvajalec: doc. dr. Dejan Valentinčič 

Nosilec predmetov: Osnove upravnega prava 

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 lučo 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. 190 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 vključevanjev 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. Petra Kleindienst 

Nosilec predmetov: Izzivi sodobnih družb, Urejanje delovnih razmerij, Pravo socialne 

varnosti 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Ohranjanje tradicionalnih družin - rešitev ali problem? 

2. Tradicionalne in alternativne oblike družin 

3. Posvojitev otrok s strani istospolnih partnerjev 

4. Spremembe družinskega življenja zaradi širjenja virusa Covid-19  

5. Pomen človekovega dostojanstva na primeru evtanazije  

6. Pomen človekovega dostojanstva na primeru umetne prekinitve nosečnosti 

7. Pomen človekovega dostojanstva na primeru ravnanja s posmrtnimi ostanki 

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

9. Financiranje zasebnega šolstva v Sloveniji 

10. Vpliv Covid-a-19 na izobraževalni sistem  

11. Percepcije izobraževanja pri mladih 

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

13. Pomen terciarne stopnje izobrazbe 

14. Razvoj, posledice in učinki virtualnega izobraževanja 

15. Svoboda izobraževanja v Sloveniji 

16. Karierna pot diplomantov družboslovnih fakultet 

17. Študentje lahko predlagajo tudi svojo temo  

18. Človekovo dostojanstvo starejših oseb 

19. Človekovo dostojanstvo invalidov 

20. Človekovo dostojanstvo brezdomcev 

21. Človekovo dostojanstvo brezposelnih oseb 

22. Človekovo dostojanstvo bolnikov z demenco 

23. Realizacija človekovega dostojanstva pri umirajočih bolnikih 

24. Realizacija človekovega dostojanstva pri svojcih umirajočih bolnikov 

25. Detabuizacija smrti 

26. Žalovanje otrok in mladostnikov 

27. Podpora umirajočim bolnikom in njihovim svojcem - primer Slovenskega društva 

Hospic 

28. Podpora umirajočim bolnikom in njihovim svojcem - raziskava organizacij na ravni 

Slovenije 

29. Podpora umirajočim bolnikom in njihovim svojcem - primerjalna študija 

30. Delo od doma - zakonodajni vidik 

31. Delo od doma - vpliv Covid-a 19 

32. Študent/ka lahko predlaga tudi svojo temo. 

   Izvajalec: izr. prof. dr. Simona Kukovič 

Nosilec predmetov: Oblikovanje javnih politik in javnih financ 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Analiza zaupanja javnosti v politične institucije 



2. Vzpon populizma in populističnih voditeljev v CEE 

3. Zadovoljstvo z demokracijo v državah srednje in vzhodne Evrope 

4. Politična participacija mladih 

5. Analiza posameznih volitev (parlamentarne, predsedniške, lokalne) 

6. Volilna udeležba (parlamentarne, predsedniške, lokalne volitve, referendumi) 

7. Študentje lahko tudi sami predlagajo temo. 

   Izvajalec: doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

Nosilec predmetov: Duševno zdravje in osebnostna rast 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Čustvena inteligenca, izražanje in uravnavanje čustev 

2. Občutek psihološke varnosti 

3. Stres, starševska izgorelost 

4. Neprilagojeno sanjarjenje, druge oblike zasvojenosti 

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

6. Porodna travma, poporodna depresija, dojemanje materinstva, razvoj stika z otrokom 

(očeta, mame) 

7. Perfekcionizem vs sočutje do sebe  

8. Stili navezanosti v partnerstvu, v družini, v odnosu z drugimi osebnostnimi 

značilnostmi 

9. Obremenitve in/ali doživljanje neformalnih oskrbovalcev (partnerji, otroci, sorodniki) 

starostno onemoglih, kronično bolnih, invalidnih ali umirajočih – v sodelovanju z 

društvom Hospic 

10. Odnos do življenja in minljivosti pri umirajočih in kronično bolnih oz. pri njihovih 

svojcih  

11. Občutek psihološke varnosti pri starostno onemoglih, kronično bolnih, invalidnih ali 

umirajočih 

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

   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. 



 

 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: MEDIJI IN NOVINARSTVO 

(VS) 

   Izvajalec: red. prof. dr. Matevž Tomšič 

Nosilec predmeta: Analiza medijskih vsebin 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Prihodnost evropske demokracije 

2. Razvojna uspešnost tranzicijskih družb v evropski perspektivi 

3. Odgovornost družbenih elit  kot kulturni fenomen 

4. Razvitost slovenske demokracije   

5. Kulturno - zgodovinski vidiki modernizacije Slovenije  Intelektualni nekonformizem 

(študije primera) 

6. Vloga vrednot v demokratični družbi 

7. Liberalna tradicija na Slovenskem 

8. Konservativna tradicija na Slovenskem 

   Izvajalec: doc. dr. Srečo Zakrajšek 

Nosilec predmeta: Vodenje in organiziranje medijske produkcije, Načrtovanje 

medijske produkcije 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1.    Načrtovanje medijskih izdelkov in storitev 

2.    Projekti v medijski produkciji 

3.    Tveganja v medijski produkciji   

4.    Produkcija medijskih izdelkov in storitev 

5.    Optimizacija medijskih organizacij  

6.     Organizacija medijskih projektov 

7.     Organizacija prireditev 

   Izvajalec: doc. dr. Predrag Ljubotina 

Nosilec predmeta: Ekonomika organizacije 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Poslovni načrt izbrane organizacije na področju medijev 

2. Analiza uspešnosti poslovanja izbrane organizacije v javnem/zasebnem sektorju 

3. Analiza socio-ekonomskega stanja izbrane regije 



4. Posebnosti organizacij na področju medijev 

5. Posebnosti socialnega podjetja - študija primera 

6. Ekonomski vidiki managementa trajnostnega razvoja 

7. Vpliv ekonomskih dejavnikov okolja na posameznika 

8. Analiza obnašanja potrošnikov na področju medijev 

9. Osebnostne lastnosti uspešnih managerjev 

10. Dejavniki dobrega vodenja zaposlenih 

11. Pomen poslanstva organizacije na področju medijev 

12. Obvladovanje poslovnega tveganja na medijskem področju 

13. Evalvacija socialno-ekonomskih pristopov in politik v regiji 

   Izvajalec: doc. dr. Mitja Reichenberg 

Nosilec predmeta: Digitalni Authoring 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Svet digitalnih in virtualnih resnic 

2. Medijski prostor in nove resnice podob 

3. Moč imaginarija 

4. Kako ustvarjamo nove realnosti 

5. Analogni in digitalni svet medijskega poročanja 

6. Zvok, glasba in filmska večdimenzionalna resničnost 

7. Medmrežni dialog 

8. Družbene odgovornosti medijskih vsebin 

9. Novodobne ustvarjalnosti v svetu medijev 

10. Fantazija, resničnost in verjetnost 

11. Informacijska družba onkraj informacij 

12. Mediji, multimediji in posameznik 

13. Celostni pogledi na imaginarij medijskega sveta 

   Izvajalec: red. prof. dr. Andrej Raspor 

Nosilec predmeta: Projektni menedžment, Projektno upravljanje, Strateško planiranje, 

Teorija organizacije 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. 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: red. prof. dr. Mateja Rek 

Nosilec predmeta: Mediji in komuniciranje, Medijska kultura 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 



1. Medijska vzgoja v Sloveniji 

2. Izobraževanje »digitalnih domorodcev« za pametno uporabo medijev  

3. Medijska pismenost starostnikov v Sloveniji  

4. Medijska pismenost mladih v Sloveniji 

5. Analiza tržnega komuniciranja Atletskega akademskega društva Slovan 

6. Učinkovitost odnosov z javnostmi Atletskega akademskega društva Slovan 

7. Raba digitalnih orodij pri krepitvi blagovne znamke Atletskega akademskega društva 

Slovan  

8. Prepoznavnost celostne podobe Atletskega akademskega društva Slovan 

9. Graditev blagovne znamke Atletskega akademskega društva Slovan 

   Izvajalec: red. prof. dr. Marko Novak 

Nosilec predmeta: Uvod v medijsko pravo, Medijsko pravo, Politične ureditve in 

analiza politik 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Medijski spori na sodiščih 

2. Pravica do odgovora in popravka v sodni praksi 

3. Častna razsodišča in kršitve novinarske etike 

4. Pravni položaj javnega medija 

5. Pravni položaj novinarja 

   Izvajalec: doc. dr. Dejan Valentinčič 

Nosilec predmeta: Migracije, Menedžment čezmejnega sodelovanja, Osnove 

upravnega prava 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Primerjava poročanja revij Rudna gruda in Naša lučo demokratizaciji in osamosvojitvi 

Slovenije 

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

Benečiji 

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

iz treh različnih držav o izbranem dogajanju v Cerkvi 

4. 90 let časopisa Nedelja, najstarejšega še delujočega slovenskega časopisa 

5. Podoba slovenskih izseljenskih skupnosti na Facebooku 

6. Facebook kot orodje za povezovanje sodobnih izseljencev iz Slovenije 

   Izvajalec: doc. dr. Petra Kleindienst 

Nosilec predmeta: Izzivi sodobnih družb 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Prikazovanje pomena družine s strani medijev 

2. Prikazovanje tematike posvojitve otrok s strani istospolnih partnerjev iz vidika 

slovenskih medijev 



3. Spremembe Družinskega zakonika in medijsko prikazovanje 

4. Pomen človekovega dostojanstva in vpliv medijev 

5. Detabuizacija smrti – pomen medijev 

6. Pomen izobraževanja - vpliv medijev 

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

8. Svoboda izobraževanja v Sloveniji 

9. Percepcije izobraževanja pri mladih 

   Izvajalec: izr. prof. dr. Simona Kukovič 

Nosilec predmeta: Oblikovanje javnih politik in javnih financ, Strateško planiranje, 

Regionalna politika in regionalni razvoj 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Analiza volilnih kampanj v medijih 

   Izvajalec: pred. Veronika Saje 

Nosilec predmeta: Medijska umetnost in grafično oblikovanje 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Teme s področja vizualnih umetnosti 

2. Teme s področja oglaševanja 

3. Teme s področja teorije umetnosti 

4. Teme s področja zgodovine umetnosti 

5. Teme s področja računalniške grafike 

6. Teme s področja računalniške tehnologije 

7. Teme po dogovoru s študenti 

   Izvajalec: doc. dr. Bernard Nežmah 

Nosilec predmeta: Uredniško-novinarski praktikum, Slovenski jezik v medijih, 

Novinarski praktikum 

MOŽNE TEME DIPLOMSKIH NALOG 

1. Teme nalog po dogovoru s kandidati 

 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: MEDKULTURNI 

MENEDŽMENT (MAG) 

   Izvajalec: red. prof. dr. Matevž Tomšič 



Nosilec predmeta: Evropska demokracija in politična kultura, Evropske vrednote in 

identiteta 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH  NALOG 

1. Dejavniki razvojne uspešnosti tranzicijskih družb 

2. Vrednotna podlaga evropske demokracije 

3. Kultura konsenza v evropski in ameriški demokraciji 

4. Srednja Evropa kot kulturni prostor – mit ali realnost? 

5. Značilnosti slovenske demokratične tradicije 

6. Populizem in prihodnost evropske demokracije  

7. Perspektive globalne demokracije 

8. Grožnje politični stabilnosti Evropske unije 

9. Grožnje skupni evropski identiteti 

10. Značilnosti populizma v Evropi 

   Izvajalec: doc. dr. Predrag Ljubotina 

Nosilec predmeta: Kvantitativne metode za poslovno odločanje 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH  NALOG 

1. Analiza socio-ekonomskega stanja izbrane regije 

2. Posebnosti poslovanja na tujih trgih - študija primera 

3. Posebnosti socialnega podjetja - študija primera 

4. Vpliv ekonomskih dejavnikov okolja na posameznika 

5. Prepletanje družinskih odnosov in poslovnih interesov v družinskih podjetjih 

6. Analiza obnašanja potrošnikov v izbrani dejavnosti 

7. Pomen poslanstva organizacije 

8. Obvladovanje poslovnega tveganja 

9. Evalvacija socialno-ekonomskih pristopov in politik v regiji 

   Izvajalec: doc. dr. Svitlana Buko 

Nosilec predmeta: Ekonomska in poslovna kultura 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH  NALOG 

1. Hybrid Intercultural Team Management 

   Izvajalec: izr. prof. dr. Tamara Besednjak Valič 

Nosilec predmeta: Uporaba IKT v menedžmentu, Menedžment sprememb, Neprofitni 

menedžment 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH  NALOG 

2. Družbeni in okoljski dejavniki igranja na srečo 

3. Posameznik in igranje na srečo 

4. Igranje na srečo v sodobni družbi 



5. Prekomerno igranje na srečo v kontekstu nekemičnih odvisnosti 

6. Različni vidiki regionalnega razvoja 

7. Pomen inovativnosti za regionalni razvoj 

8. Inovativnost in prenos znanja 

9. Ženske v akademskem podjetništvu 

10. Prenos tehnologij v kontekstu paradigme odprte inovativnosti 

11. Vloga socialnih polj v regionalnem razvoju 

12. Globalno okolje sprememb – digitalna transformacija 

13. Upravljanje spremembe v podjetju 

14. Vloga IKT v podjetju (študija primera) 

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

16. Interdisciplinarnost in odprte inovacije 

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

organizaciji) 

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

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

   Izvajalec: doc. dr. Andrej Raspor 

Nosilec predmeta: Projektni menedžment, Projektno upravljanje, Strateško planiranje, 

Teorija organizacije 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH  NALOG 

1. 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 

Nosilec predmeta: Raziskovalni seminar 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH  NALOG 

2. Globalizacija, transnacionalni procesi ter vsakdanje praske  

3. Koncept doma in skupnosti v sodobnem družbene redu  

4. Nacionalna identiteta, etnične skupnosti  

5. Evropska identiteta in nadnacionalne pripadnosti  

6. Identifikacije v sodobnem družbenem redu  

7. Identifikacije in občutki pripadnosti v odnosu do sodobnih tehnologij  

8. Migracije v mikro-perspektivi  

9. Transnacionalna družbena polja  

10. Družbene transformacije v mikro perspektivi  

11. Politični rituali 

   Izvajalec: red. prof. dr. Mateja Rek 

Nosilec predmeta: Komuniciranje v medkulturnem okolju 



MOŽNE TEME MAGISTRSKIH  NALOG 

1. Pomen medijske pismenosti za razvoj medkulturnih kompetenc  

2. Pomen medijske pismenosti za interkulturni dialog  

3. Analiza primerov praks komuniciranja v medkulturnem okolju 

4. Raziskovanje kulturnih vrednot 

   Izvajalec: doc. dr. Erika Džajić Uršič 

Nosilec predmeta: Menedžerski informacijski sistemi, Kvalitativne metode 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH  NALOG 

1. Trajnostni razvoj 

2. Digitalizacija in poslovni sistemi 

3. Krožno gospodarstvo 

4. Industrijska simbioza 

5. Spremembe pri razvoju digitalizacije 

6. Družbena geografija 

   Izvajalec: doc. dr. Dejan Valentinčič 

Nosilec predmeta: Migracije, Dinamike čezmejnega sodelovanja, 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 lučo 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 vključevanjev 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. Petra Kleindienst 

Nosilec predmeta: Izzivi sodobnih družb, Dinamika sodobne družbe, Evropske 

integracije, Pravo socialne varnosti, Urejanje delovnih razmerij 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH  NALOG 

1. Ohranjanje tradicionalnih družin - rešitev ali problem? 

2. Tradicionalne in alternativne oblike družin 

3. Posvojitev otrok s strani istospolnih partnerjev 

4. Spremembe družinskega življenja zaradi širjenja virusa Covid-19  

5. Pomen človekovega dostojanstva na primeru evtanazije  

6. Pomen človekovega dostojanstva na primeru umetne prekinitve nosečnosti 

7. Pomen človekovega dostojanstva na primeru ravnanja s posmrtnimi ostanki 

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

9. Financiranje zasebnega šolstva v Sloveniji 

10. Vpliv Covid-a-19 na izobraževalni sistem  

11. Percepcije izobraževanja pri mladih 

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

13. Pomen terciarne stopnje izobrazbe 

14. Razvoj, posledice in učinki virtualnega izobraževanja 

15. Svoboda izobraževanja v Sloveniji 

16. Karierna pot diplomantov družboslovnih fakultet 

17. Študentje lahko predlagajo tudi svojo temo  

18. Človekovo dostojanstvo starejših oseb 

19. Človekovo dostojanstvo invalidov 

20. Človekovo dostojanstvo brezdomcev 

21. Človekovo dostojanstvo brezposelnih oseb 

22. Človekovo dostojanstvo bolnikov z demenco 

23. Realizacija človekovega dostojanstva pri umirajočih bolnikih 

24. Realizacija človekovega dostojanstva pri svojcih umirajočih bolnikov 

25. Detabuizacija smrti 

26. Žalovanje otrok in mladostnikov 

27. Podpora umirajočim bolnikom in njihovim svojcem - primer Slovenskega društva 

Hospic 



28. Podpora umirajočim bolnikom in njihovim svojcem - raziskava organizacij na ravni 

Slovenije 

29. Podpora umirajočim bolnikom in njihovim svojcem - primerjalna študija 

30. Delo od doma - zakonodajni vidik 

31. Delo od doma - vpliv Covid-a 19 

32. Študent/ka lahko predlaga tudi svojo temo. 

   Izvajalec: izr. prof. dr. Simona Kukovič 

Nosilec 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 temo. 

   Izvajalec: doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

Nosilka predmetov: Nedirektivno svetovanje, Psihologija 1, bDuševno zdravje in 

osebnostna rast, Praksa 3, Telesne tehnike v svetovanju 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Občutek psihološke varnosti 

2. Stres, starševska izgorelost 

3. Neprilagojeno sanjarjenje, druge oblike zasvojenosti 

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

5. Porodna travma, poporodna depresija, dojemanje materinstva, razvoj stika z otrokom 

(očeta, mame) 

6. Perfekcionizem vs sočutje do sebe  

7. Stili navezanosti v partnerstvu, v družini, v odnosu z drugimi osebnostnimi 

značilnostmi 

8. Obremenitve in/ali doživljanje neformalnih oskrbovalcev (partnerji, otroci, sorodniki) 

starostno onemoglih, kronično bolnih, invalidnih ali umirajočih – v sodelovanju z 

društvom Hospic 

9. Odnos do življenja in minljivosti pri umirajočih in kronično bolnih oz. pri njihovih 

svojcih  

10. Občutek psihološke varnosti pri starostno onemoglih, kronično bolnih, invalidnih ali 

umirajočih 

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

   Izvajalec: doc. dr. Janja Mikulan 

Nosilka predmetov: Izzivi globalizacije, Globalna varnost 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Analiza izbranega vidika globalizacije (socio-ekonomski, politični, kulturni, verski, 

okoljski) 



2. Vzroki in manifestacije deglobalizacije  

3. Tretji val avtokratizacije 

4. Odpornost avtoritarnih režimov na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki 

5. Vojaški vidiki varnosti  

6. Nevojaški vidiki varnosti in nevojaške grožnje 

7. Politično nasilje in radikalizacija 

8. Vpliv travme na radikalizacijo 

   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. 

 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: PSIHOSOCIALNO 

SVETOVANJE (MAG) 

   Izvajalec: doc. dr. Predrag Ljubotina 

Nosilec predmeta: Temelji ekonomije, Kvantitativne metode 2, Kvantitativne metode 1, 

Ekonomika organizacije, Organizacije in ekonomika,  Kvantitativne metode za 

poslovno odločanje 

Ekonomika organizacije 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Medsebojni odnosi v družinskih podjetjih 

2. Vpliv odraščanja v družini z družinskim podjetjem na osebnostni razvoj 

3. Prepletanje družinskih odnosov in poslovnih interesov v družinskih podjetjih 

4. Analiza obnašanja potrošnikov v dejavnosti psihosocialne pomoči v izbrani regiji 

(državi) 

5. Ustreznost regulacije trga na področju psihosocialne pomoči v Sloveniji 

6. Kvantitativna metodologija merjenja in analize izbranega (izbranih) osebnostnih 

lastnosti 

7. Vpliv ekonomskih dejavnikov okolja na posameznika 

8. Mobbing v poslovnem okolju 

9. Stres na delovnem mestu 

10. Obvladovanje poslovnega tveganja 



   Izvajalec: izr. prof. dr. Tamara Besednjak Valič 

Nosilec predmeta: Menedžment inovacij 

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 

   Izvajalec: red. prof. dr. Andrej Raspor 

Nosilec predmeta: Projektni menedžment, Projektno upravljanje, Strateško planiranje, 

Teorija organizacije 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. 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: doc. dr. Jana Krivec 

Nosilec predmeta: Razvojna psihologija, Izbrana poglavja iz psihiatrije, psihologije in 

psihoterapije, Splošna psihologija 2, Teorije in modeli osebnosti, Eksperimentalna 

psihologija, Suicidologija 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

- Prenos poudarka poučevanja z navodil na vprašanja 

   Izvajalec: doc. dr. Dejan Valentinčič 

Nosilec predmeta: Migracije, Dinamike čezmejnega sodelovanja, Strategije 

evropskega povezovanja 

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) 

6. Staroverstvo  med  Slovenci  danes:  vera, upor, zanimanje za preteklost ali želja po 

izstopanju? 

   Izvajalec: doc. dr. Robert Oravecz 

Nosilec predmeta: Psihosomatika, Svetovanje pri specifičnih težavah, Psihopatologija 

1. Možne teme magistrskih nalog 

2. Izgorelost svetovalnih delavcev in terapevtov 

3. Sekundarna travmatizacija ob soočanju s travmo drugih oseb 

4. Odnos mladih do spolnosti v ruralnem in urbanem okolju 

5. Izkušnja mladih s psihedeliki 

6. Pričakovanja mladih do partnerstva 

7. Informiranost študentov o pomenu navezanosti 

8. Izkušnja navezanosti in zloraba psihotropnih snovi 

9. Izkušnja navezanosti in toksični odnosi 

10. Pomembni življenjski narativi mladih 

11. Izkušnja navezanosti in spolno-partnersko vedenje 

   Izvajalec: doc. dr. Petra Kleindienst 

Nosilec predmeta: Družbeno-pravni vidiki sistemov socialne varnosti 

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. Stopnja učinkovitosti organov socialne varnosti pri uresničevanju socialnih pravic - 

študija primera 

13. Človekovo dostojanstvo starejših oseb 

14. Človekovo dostojanstvo invalidov 

15. Človekovo dostojanstvo brezdomcev 

16. Človekovo dostojanstvo brezposelnih oseb 

17. Človekovo dostojanstvo bolnikov z demenco 

18. Realizacija človekovega dostojanstva pri umirajočih bolnikih 



19. Realizacija človekovega dostojanstva pri svojcih umirajočih bolnikov 

20. Detabuizacija smrti 

21. Žalovanje otrok in mladostnikov 

22. Podpora umirajočim bolnikom in njihovim svojcem - primer Slovenskega društva 

Hospic 

23. Podpora umirajočim bolnikom in njihovim svojcem - raziskava organizacij na ravni 

Slovenije 

24. Podpora umirajočim bolnikom in njihovim svojcem - primerjalna študija 

25. Vloga Varuha človekovih pravic na področju socialne varnosti 

26. Pravičnost v luči socialne države 

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

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

zveza, razveza ipd.). 

   Izvajalec: doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

Nosilec predmeta: Telesne tehnike v svetovanju, Aktualne vsebine v psihosocialnem 

svetovanju  

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Neprilagojeno sanjarjenje v povezavi z osebnostnimi značilnostmi  

2. Zaznavanje občutka (ne)varnosti, kdo se počuti bolj varen (psihološka varnost) 

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

značilnostmi 

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

5. Starševska izgorelost 

6. Porodna travma, poporodna depresija, dojemanje materinstva, razvoj stika z otrokom 

(očeta, mame) 

7. Osebnostne značilnosti in druge značilnosti svetovalcev/psihoterapevtov 

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

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

10. Skrb za duševno zdravje 

11. Sočutje do sebe in psihosomatske težave oz. druge osebnostne značilnosti 

12. Body-mind tehnike (samo)pomoči 

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

14. Obremenitve in/ali doživljanje neformalnih oskrbovalcev (partnerji, otroci, sorodniki) 

starostno onemoglih, kronično bolnih, invalidnih ali umirajočih – v sodelovanju z 

društvom Hospic 

15. Mladoletni neformalni oskrbovalci kot postaršeni otroci 

16. Odnos do življenja in minljivosti pri umirajočih in kronično bolnih oz. pri njihovih 

svojcih  

17. Občutek psihološke varnosti pri starostno onemoglih, kronično bolnih, invalidnih ali 

umirajočih 

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

   Izvajalec: doc. dr. Janja Mikulan 

Nosilec predmeta: Vodenje participacije in pomoči v skupnosti, Magistrski seminar 



MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

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

skupnosti 

2. Vpliv osebne in sistemske travme na radikalizacijo 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: MEDIJI IN NOVINARSTVO 

(MAG) 

   Izvajalec: red. prof. dr. Matevž Tomšič 

Nosilec predmeta: Evropska demokracija in politična kultura, Evropske vrednote in 

identiteta 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Slovenski mediji – četrta veja oblasti 

2. Nazorske orientacije slovenskih dnevnih časopisov 

3. Pomen pluralnosti medijskega prostora za razvoj demokracije 

4. Razmerje med svobodo in odgovornostjo v medijskem delovanju 

5. Značilnosti populističnega diskurza 

6. Primerjava slovenskega in hrvaškega medijskega prostora 

7. (Ne)profesionalnost slovenskih medijskih ustvarjalcev 

8. Nazorske orientacije medijev (študije primera) 

9. Možnosti za ustanovitev novega slovenskega dnevnega časopisa 

10. Vloga medijev pri osamosvajanju Slovenije 

   Izvajalec: doc. dr. Srečo Zakrajšek 

Nosilec predmeta: Vodenje in organiziranje medijske produkcije, Načrtovanje 

medijske produkcije 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Optimizacija delovanja medijskih organizacij 

2. Zahtevni medijski projekti 

   Izvajalec: doc. dr. Predrag Ljubotina 

Nosilec predmeta: Kvantitativne metode za poslovno odločanje 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Poslovni načrt izbrane organizacije na področju medijev 

2. Analiza uspešnosti poslovanja izbrane organizacije v javnem/zasebnem sektorju 

3. Analiza socio-ekonomskega stanja izbrane regije 

4. Posebnosti organizacij na področju medijev 



5. Posebnosti socialnega podjetja - študija primera 

6. Ekonomski vidiki managementa trajnostnega razvoja 

7. Vpliv ekonomskih dejavnikov okolja na posameznika 

8. Analiza obnašanja potrošnikov na področju medijev 

9. Osebnostne lastnosti uspešnih managerjev 

10. Dejavniki dobrega vodenja zaposlenih 

11. Pomen poslanstva organizacije na področju medijev 

12. Obvladovanje poslovnega tveganja na medijskem področju 

13. Evalvacija socialno-ekonomskih pristopov in politik v regiji 

   Izvajalec: doc. dr. Mitja Reichenberg 

Nosilec predmeta: Digitalni authoring 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Moč virtualne resnice 

2. Sinhrono in asinhrono dojemanje sveta 

3. Medijski prostor v luči umetne inteligence 

4. Novi algoritmi novih medijev 

5. Optimizacija interaktivnega okolja 

6. Umetna inteligenca, dekodiranje in zdrava pamet 

7. Moduliranje medijskega sveta 

8. Dodatne teme v dogovoru s kandidati, glede na njihovo afiniteto raziskovanja - 

   Izvajalec: red. prof. dr. Andrej Raspor 

Nosilec predmeta: Projektni menedžment, Projektno upravljanje, Strateško planiranje, 

Teorija organizacije 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. 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: red. prof. dr. Mateja Rek 

Nosilec predmeta: Sodobne teorije medijev in komuniciranja 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Medijska pismenost in vzgoja v Sloveniji 

2. Izzivi soočanja z dezinformacijami in lažnimi novicami na spletu 

3. Analiza tržnega komuniciranja Atletskega akademskega društva Slovan 

4. Učinkovitost odnosov z javnostmi Atletskega akademskega društva Slovan 

5. Raba digitalnih orodij pri krepitvi blagovne znamke Atletskega akademskega društva 

Slovan  



6. Prepoznavnost celostne podobe Atletskega akademskega društva Slovan 

7. Graditev blagovne znamke Atletskega akademskega društva Slovan 

   Izvajalec: red. prof. dr. Marko Novak 

Nosilec predmeta: Uvod v medijsko pravo, Medijsko pravo, Politične ureditve in 

analiza politik 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Pravni vidiki javnega medija doma in v tujini 

2. Kazenskopravni pregon novinarjev 

3. Civilna odgovornost novinarjev v zakonodaji in praksi 

4. Avtorsko pravo za medije v praksi  

5. Reforma RTV SLO 

   Izvajalec: doc. dr. Dejan Valentinčič 

Nosilec predmeta: Migracije, Dinamike čezmejnega sodelovanja, Strategije 

evropskega povezovanja 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Primerjava poročanja revij Rudna gruda in Naša lučo demokratizaciji in osamosvojitvi 

Slovenije 

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

Benečiji 

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

iz treh različnih držav o izbranem dogajanju v Cerkvi 

4. 90 let časopisa Nedelja, najstarejšega še delujočega slovenskega časopisa 

5. Podoba slovenskih izseljenskih skupnosti na Facebooku 

6. Facebook kot orodje za povezovanje sodobnih izseljencev iz Slovenije 

   Izvajalec: doc. dr. Petra Kleindienst 

Nosilec predmeta: Družbeno-pravni vidiki sistemov socialne varnosti 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Prikazovanje pomena družine s strani medijev 

2. Prikazovanje tematike posvojitve otrok s strani istospolnih partnerjev iz vidika 

slovenskih medijev 

3. Spremembe Družinskega zakonika in medijsko prikazovanje 

4. Pomen človekovega dostojanstva in vpliv medijev 

5. Detabuizacija smrti – pomen medijev 

6. Pomen izobraževanja - vpliv medijev 

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

8. Svoboda izobraževanja v Sloveniji 

9. Percepcije izobraževanja pri mladih 

10. Študent/ka lahko predlaga tudi svojo temo. 



   Izvajalec: izr. prof. dr. Simona Kukovič 

Nosilec predmeta: Oblikovanje javnih politik in javnih financ, Strateško planiranje, 

Regionalna politika in regionalni razvoj, Menedžment čezmejnega sodelovanja 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Analiza volilnih kampanj v medijih  

2. Študentje lahko tudi sami predlagajo temo. 

   Izvajalec: doc. dr. Janja Mikulan 

Nosilec predmeta: Izzivi globalizacije 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Analiza izbranega vidika globalizacije (socio-ekonomski, politični, kulturni, verski, 

okoljski) 

2. Vzroki in manifestacije deglobalizacije 

   Izvajalec: doc. dr. Bernard Nežmah 

Nosilec predmeta: Novinarski žanri, Uredniško-novinarski praktikum 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Izbrani primeri iz zgodovine novinarskih žanrov 

2. Analize posameznih diskurzov publicistike 

3. Medijske reprezentacije realnosti 

4. Teme po pogovoru s kandidati 

   Izvajalec: doc. dr. Janez Kolar 

Nosilec predmeta: Digitalna transformacija, Osnove strateškega komuniciranja 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Vloga inovativnosti pri zasnovi in izvedbi digitane trensformacije sektorja/organizacije 

XY 

2. Izzivi digitalne transformacije ali na splošno, ali po sektorjih, … 

3. Digitalna transformacija zdravstva 

4. Digitalna transformacija šolstva 

5. Digitalna transformacija javne uprave 

6. Digitalna transformacija policije 

7. Digitalna transformacija vojske 

8. Digitalna transformacija turizma 

9. Digitalna transformacija XY sektorja 

10. Digitalna transformacija in umetnost 

11. Izzivi strateškega komuniciranja v zdravstvu 

12. Izzivi strateškega komuniciranja v šolstvu 



13. Izzivi strateškega komuniciranja v sodstvu 

14. Izzivi strateškega komuniciranja v policiji 

15. Izzivi strateškega komuniciranja v vojski 

16. Izzivi strateškega komuniciranja v gospodarskem sektorju XY 

17. Primerjava komuniciranja v času COVID pandemije med A in B 

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

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: STRATEŠKO 

KOMUNICIRANJE (MAG) 

   Izvajalec: red. prof. dr. Matevž Tomšič 

Nosilec predmeta: Evropska demokracija in politična kultura, Evropske vrednote in 

identiteta 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Slovenski mediji – četrta veja oblasti 

2. Nazorske orientacije slovenskih dnevnih časopisov 

3. Pomen pluralnosti medijskega prostora za razvoj demokracije 

4. Razmerje med svobodo in odgovornostjo v medijskem delovanju 

5. Značilnosti populističnega diskurza 

6. Primerjava slovenskega in hrvaškega medijskega prostora 

7. (Ne)profesionalnost slovenskih medijskih ustvarjalcev 

8. Nazorske orientacije medijev (študije primera) 

9. Možnosti za ustanovitev novega slovenskega dnevnega časopisa 

10. Vloga medijev pri osamosvajanju Slovenije 

   Izvajalec: doc. dr. Predrag Ljubotina 

Nosilec predmeta: Kvantitativne metode za poslovno odločanje 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Posebnosti vodenja družinskih podjetij - študija primera 

2. Posebnosti vodenja socialnega podjetja - študija primera 

3. Dejavniki dobrega vodenja zaposlenih 

4. Pomen vizije in poslanstva organizacije 

   Izvajalec: izr. prof. dr. Tina Vukasović 

Nosilec predmeta: Tržno komuniciranje 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Uvajanje sodobnih IKT tehnologij v izbranem podjetju  



2. Vloga interneta v sodobnem podjetniškem poslovanju  

3. Pregled in analiza spletnih strani podjetja  

4. Nagradne igre na družabnem omrežju Facebook kot orodje za promocijo Facebook 

strani podjetja – primer izbranega podjetja  

5. Analiza priljubljenosti nagradnih iger na družbenem omrežju Facebook 

6. Uporaba novih IKT v trženju izdelka/blagovne znamke na izbranem trgu 

7. Strategija tržnega komuniciranja podjetja na izbranem trgu 

8. Oblikovanje trženjskega spleta izdelka/storitve  

9. Pomen tržnega komuniciranja v procesu upravljanja izbrane blagovne znamke  

10. Strateški načrt trženja izbrane blagovne znamke  

11. Tržna strategija za izbrani izdelek/blagovno znamko   

12. Vloga identitete in celostne grafične podobe na primeru izbrane blagovne znamke  

13. Vpliv tržnega komuniciranja na uspeh blagovne znamke 

14. Načrtovanje tržnega komuniciranja pri uvedbi novega izdelka na izbrani trg 

15. Analiza prepoznavnosti izbrane blagovne znamke  

16. Snovanje in lansiranje izbrane blagovne znamke na tržišče 

17. Razvoj novega izdelka/storitve v izbranem podjetju in uvedba na trg  

18. Predlagane teme so informativne – študent lahko sam predlaga temo 

   Izvajalec: red. prof. dr. Andrej Raspor 

Nosilec predmeta: Projektni menedžment, Projektno upravljanje, Strateško planiranje, 

Teorija organizacije 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. 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: red. prof. dr. Mateja Rek 

Nosilec predmeta: Sodobne teorije medijev in komuniciranja 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Medijska pismenost in vzgoja v Sloveniji 

2. Izzivi soočanja z dezinformacijami in lažnimi novicami na spletu 

3. Analiza tržnega komuniciranja Atletskega akademskega društva Slovan 

4. Učinkovitost odnosov z javnostmi Atletskega akademskega društva Slovan 

5. Raba digitalnih orodij pri krepitvi blagovne znamke Atletskega akademskega društva 

Slovan  

6. Prepoznavnost celostne podobe Atletskega akademskega društva Slovan 

7. Graditev blagovne znamke Atletskega akademskega društva Slovan 

   Izvajalec: red. prof. dr. Marko Novak 



Nosilec predmeta: Uvod v medijsko pravo, Medijsko pravo, Politične ureditve in 

analiza politik 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Pravni vidiki javnega medija doma in v tujini 

2. Kazenskopravni pregon novinarjev 

3. Civilna odgovornost novinarjev v zakonodaji in praksi 

4. Avtorsko pravo za medije v praksi  

5. Reforma RTV SLO 

   Izvajalec: doc. dr. Dejan Valentinčič 

Nosilec predmeta: Migracije, Dinamike čezmejnega sodelovanja, Strategije 

evropskega povezovanja 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Primerjava poročanja revij Rudna gruda in Naša lučo demokratizaciji in osamosvojitvi 

Slovenije 

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

Benečiji 

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

iz treh različnih držav o izbranem dogajanju v Cerkvi 

4. 90 let časopisa Nedelja, najstarejšega še delujočega slovenskega časopisa 

5. Podoba slovenskih izseljenskih skupnosti na Facebooku 

6. Facebook kot orodje za povezovanje sodobnih izseljencev iz Slovenije 

   Izvajalec: doc. dr. Petra Kleindienst 

Nosilec predmeta: Družbeno-pravni vidiki sistemov socialne varnosti 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Prikazovanje pomena družine s strani medijev 

2. Prikazovanje tematike posvojitve otrok s strani istospolnih partnerjev iz vidika 

slovenskih medijev 

3. Spremembe Družinskega zakonika in medijsko prikazovanje 

4. Pomen človekovega dostojanstva in vpliv medijev 

5. Detabuizacija smrti – pomen medijev 

6. Pomen izobraževanja - vpliv medijev 

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

8. Svoboda izobraževanja v Sloveniji 

9. Percepcije izobraževanja pri mladih 

10. Študent/ka lahko predlaga tudi svojo temo. 

   Izvajalec: izr. prof. dr. Simona Kukovič 

Nosilec predmeta: Oblikovanje javnih politik in javnih financ, Strateško planiranje, 

Regionalna politika in regionalni razvoj, Menedžment čezmejnega sodelovanja 



MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Vodenje in stil komuniciranja: ženske vs moški vodje 

2. Retorika kot ključni element vodenja 

3. Študentje lahko tudi sami predlagajo temo. 

   Izvajalec: doc. dr. Bernard Nežmah 

Nosilec predmeta: Novinarski žanri, Uredniško-novinarski praktikum 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Izbrani primeri iz zgodovine novinarskih žanrov 

2. Analize posameznih diskurzov publicistike 

3. Medijske reprezentacije realnosti 

4. Teme po pogovoru s kandidati 

   Izvajalec: doc. dr. Janez Kolar 

Nosilec predmeta: Digitalna transformacija, Osnove strateškega komuniciranja 

MOŽNE TEME MAGISTRSKIH NALOG 

1. Vloga inovativnosti pri zasnovi in izvedbi digitane trensformacije sektorja/organizacije 

XY 

2. Izzivi digitalne transformacije ali na splošno, ali po sektorjih, … 

3. Digitalna transformacija zdravstva 

4. Digitalna transformacija šolstva 

5. Digitalna transformacija javne uprave 

6. Digitalna transformacija policije 

7. Digitalna transformacija vojske 

8. Digitalna transformacija turizma 

9. Digitalna transformacija XY sektorja 

10. Digitalna transformacija in umetnost 

11. Izzivi strateškega komuniciranja v zdravstvu 

12. Izzivi strateškega komuniciranja v šolstvu 

13. Izzivi strateškega komuniciranja v sodstvu 

14. Izzivi strateškega komuniciranja v policiji 

15. Izzivi strateškega komuniciranja v vojski 

16. Izzivi strateškega komuniciranja v gospodarskem sektorju XY 

17. Primerjava komuniciranja v času COVID pandemije med A in B 

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

 


