
PREDMET: Praksa III – 2. del 

Vsebina 

 

1. Študijske ekskurzije 

2. Opredelitve in modeli kakovosti(EFQM) 

3. Merjenje razvoja kakovosti 

4. Tematski sklop študijskih ekskurzij - Merjenje razvoja kakovosti  

5. Organizacija študijske prakse, vodenje študijske prakse 

6. Pravni dokumenti pri študentski praksi 

7. E-okolje študijske prakse 

8. Plan študijske prakse in študije primera v organizaciji, ki sprejema praktikanta   

9. Evaluacija študijske prakse  

10. Metodologija pisanja raziskovalnih poročil 

 

Kompetence in cilji 

 

Cilji 

Študent: 

 Spozna metode proučevanja podjetij z vidika razvoja celovite kakovosti poslovanja, 

 Spoznajo pomen izhodiščnih dokumentov poslanstva, vizije in strategije ter 

ugotavljanje skladnosti poslovanja s temi dokumenti in razvoja kakovosti, 

 spozna in izvajajo dela in naloge na delokrogih, kjer je njegov interes zaposlovanja, 

 v okviru prakse opredeli vsebino diplomske naloge in izvede potrebne aktivnosti 

študija primera 

 

Kompetence: 

 sposobnost kreativnega izražanja idej, misli in mnenj o izvajanju ključnih aktivnosti 

razvoja kakovosti v opazovanem podjetju. 

 Sposobnost  izvajanja operativnih nalog strokovnih služb podjetja ( predvsem: 

komerciala, pravno – kadrovska)  

 razumevanje povezanosti strategij in kakovosti poslovanja, 

 razume pomen pravne urejenosti podjetja za razvoj kakovosti podjetja, 

 razume pomen in vlogo  institucij za ocenjevanje kakovosti podjetij. 

 

Literatura in viri 

 Tiskana in elektronska gradiva za posamezna tematska področja (e-gradiva) 

 tiskana in elektronska gradiva s predstavitvijo institucij ki bodo omogočali študijske 

obiske (e-gradiva) 

 gradiva se bodo posodabljala, dopolnjevala, pretežno v e-učilnicah. 

 

 

 

 



DIPLOMA 

Vsebina 

 

1. Izbor teme 
2. Dispozicija in načrt izdelave študije primera/raziskave 
3. Izvedba študije 
4. Izbor in uporaba metod 
5. Pisanje diplomskega dela in povzetka 
6. Vsebina poglavij: uvod, prikaz stanja na tematskem področju, vsebina in potek študije 

primera, rezultati dela in razprava, zaključek 
7. Literatura in citiranje 
8. Gradiva v prilogi naloge 
9. Kratek življenjepis kandidata 

 
Cilji in kompetence 
Diplomsko delo je pisni izdelek študenta, ki je napisano po pravilih za pisanje strokovnih ali 

znanstveno raziskovalnih poročil. V njem študent prikaže sposobnost sistemskega pristopa in 

problemsko obravnavane teme diplomskega dela. Študent pokaže sposobnost 

interdisciplinarnega pristopa obravnavanja poslovnega problema z uporabo znanj in veščin s 

področja managementa in prava. Prikaže sposobnost celovitega razvojnega urejanja 

proučevane problematike. 

Literatura in viri 

Diplomsko delo se pripravi skladno z Navodili za pripravo diplomskih del. 

 Dimovski, V., Penger, S., Škerlavaj, M.: Metode raziskovalnega dela, I. del, Ekonomska 

fakulteta, Ljubljana, 2002.  

 Boris Kobeja:  Priročnik za pisce strokovnih besedil: znanstveni aparat, ISBN 961-

6268-63-5 Koper, 2001 

 

 


