
 UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS 
Predmet: 
Course title 

Kvalitativne in kvantitativne metode za poslovno odločanje 
Qualitative and Quantitative Methods for Business Decision-Making 

 
 
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Upravljanje in poslovanje 2 Upravljanje in poslovanje 2. 3. 
Business and Management 2 Business and Management 2nd 3rd 
 
Vrsta predmeta/Course type izbirni/elective 
 
Univerzitetna koda predmeta/University course code  
 
Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 
work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. 
delo 
Individ. 
work 

ECTS 

20  15    6 
 
Nosilec predmeta/Lecturer: izr. prof. dr. Laura Južnik Rotar 
 
Jezik/ 
Languages:  
 

Predavanja/Lectures: 
 

slovenski/Slovenian 

Vaje/Tutorial: slovenski/Slovenian 
 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

Prerequisits: 

• Pogoj za vključitev v delo je vpis v  
2. letnik študijskega programa.  

• Študent mora pred izpitom pripraviti in 
predstaviti projektno nalogo. 

 

 

 
Vsebina: Content (Syllabus outline): 

• Vzorčna opazovanja - osnove vzorčenja 
in kakovost vzorčnih podatkov. 

• Vrste vzorčenja in vrste vzorčnih ocen - 
enostavno slučajno vzorčenje, 
stratificirano vzorčenje. 

• Uporaba nekaterih metod multivariatne 
analize. 

• Razlika med uporabo kvantitativnih in 
kvalitativnih metod analize. 

• Analiza toka dokumentov (flow-chart 
analysis). 

• Analiza besedil. 
• Primerjalna analiza. 
• Samo/evalvacija. 

 

 

 
 
 



Temeljna literatura in viri/Readings: 
Ferligoj, A. (1989). Razvrščanje v skupine – teorija in uporaba v družboslovju. Metodološki zvezki. 
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 
Košmelj, B. (1983). Uvod v multivariatno analizo podatkov. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 
Košmelj, B., J. Rovan. (2000). Analiza odvisnosti za vzorčne podatke. Ljubljana: Ekonomska 
fakulteta. 
Macur, M. (1995). Evalvacijske študije. V I. Ograjenšek, I. Tršinar (ur.), Statistika dela, delovnih in 
življenjskih pogojev. Ljubljana: Statistični urad RS. 
 
 
Cilju in kompetence: Objectives and competences: 
 

Učna enota prispeva predvsem k razvoju 
naslednjih splošnih in specifičnih 
kompetenc: 

• celostno obvladovanje temeljnega znanja 
s področja metodologije raziskovanja in 
njegova interdisciplinarna uporaba ter 
kompetentna uporaba ustreznih metod 
statistične analize, 

• obvladovanje kvantitativnih in 
kvalitativnih metod statistične analize, 

• usposobljenost za prepoznavanje potreb 
po spremembah in uvajanju le teh, 

• usposobljenost za sodelovanje, delo v 
skupini, timsko delo, 

• usposobljenost za aplikacijo pridobljenih 
temeljnih znanj in prireditev ustreznih 
metodoloških in statističnih postopkov, 

• sposobnost za reševanje konkretnih 
delovnih problemov z uporabo ustreznih 
analitskih metod in postopkov, 

• sposobnost interpretacije pridobljenih 
rezultatov statistične analize v okviru 
poslovnih in upravnih ved, 

• razumevanje in uporaba metod kritične 
analize in razvoja teorij ter njihova 
uporaba pri reševanju problemov s 
področja upravljanja in poslovanja, 

• uporaba informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter sistemov kot vira 
informacij, komunikacijskega sredstva, 
orodja pri raziskovalnem delu in kot 
delovnega sredstva, 

• obvladovanje izbranih raziskovalnih 
orodij za reševanje problemov v 
ekonomiji, upravljanju in razvoju. 

 

 

 
Predvideni študijski rezultati:  Intended learning outcomes: 
Znanje in razumevanje: 

Študent/študentka: 
• spozna in utrdi znanje o kvantitativnih in 

kvalitativnih metodah analize podatkov, 

Knowledge in understanding: 



• spozna in utrdi pristope primerjalne 
analize podatkov, ki se uporabljajo v 
upravljanju in poslovanju, 

• nauči se tvorno uporabljati izbrane 
metode pri pripravi poslovnih odločitev, 

• pridobi znanja in sposobnosti za kritično 
uporabo interpretativnega aparata v 
povezavi z izbranim konceptom in 
metodologijo, 

• nauči se uporabljati pridobljeno znanje 
za pripravo in izvedbo poslovnih 
odločitev. 

 
 
Metode poučevanja in učenja: Learning and teaching methods: 

• predavanja in vaje, 
• izdelava projektne naloge z uporabo 

ustreznih kvalitativnih in/ali 
kvantitativnih metod analize podatkov za 
pripravo poslovnih odločitev. 

 

 

 
 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) 
Weight (v %) 

 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno spraševanje, 
naloge, projekt): 

• 100 % udeležba na 
predavanjih in vajah, 

• uspešno opravljena projektna 
naloga s predstavitvijo in 
zagovorom. 

• Če študent ni 100 % udeležen 
na predavanjih in vajah, mora 
poleg projektne naloge 
opraviti tudi izpit:  
- izpit, 
- priprava, predstavitev in 

zagovor raziskovalne 
naloge. 

 

 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 
40 % 

 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
 


