Strateški menedžment mednarodnega podjetja




























Obvladovanje projektov v izbrani organizaciji / oddelku / projektu
Projektno timsko delo izbrani organizaciji / oddelku / projektu
Poslovnik ravnanja s projekti v izbrani organizaciji
Primer učinkovitega timskega dela na izbranem timu / projektu / organizaciji
Projektna organizacija in projektno delo
Motivacijske teorije in primeri motiviranja v izbrani organizaciji
Zasnova učinkovitega sistema nagrajevanja sodelavcev v izbrani organizaciji
Zasnova strateškega načrta za izbrano organizacijo
Šest sigma kot strateško orodje organizacije
Spin analiza in Porterjeva analiza panoge kot strateški orodji
Strateška vloga dobaviteljskih verig v izbrani organizaciji / panogi / uporaba
Menedžment znanja v izbrani organizaciji
Menedžment inovacij v izbrani organizaciji
Analiza obdelovanja organizacije s predlogi izboljšav za izbrano organizacijo
Obvladovanje procesa razvoja izdelkov v izbrani organizaciji
Razvoj izdelkov kot inovacijski proces v izbrani organizaciji
Obdelovanje inovacij v izbrani organizaciji
Izbrani vidiki razvoja izdelka/storitve v izbrani organizaciji
Menedžment kakovosti v izbrani organizaciji
Model poslovne odličnosti v izbrani organizaciji
Zagotavljanje kakovosti storitev v izbrani organizaciji/panogi
Uvajanje standardov ISO v izbrani organizaciji
Primeri uporabe metode šest sigma v izbrani organizaciji
Obvladovanje stroškov kakovosti v izbrani organizaciji / uporaba
Uporaba metode šest sigma v proizvodnih organizacijah
Uporaba metode šest sigma v storitvah

Mednarodno poslovanje






















Globalizacija in njen vpliv na mednarodno poslovanje
Vsebina in pomen mednarodnega poslovanja
Oblike uravnavanja mednarodnega poslovanja
Poreklo blaga v mednarodnem poslovanju
Carina in carinski postopki
Necarinske oblike uravnavanja mednarodnega poslovanja
Poslovanje mednarodnih podjetij
Multinacionalna podjetja
Vloga multinacionalnih podjetij v globalizaciji
Izvozne oblike vstopa na tuje trge
Priprava poslovno-izvoznega načrta za tuji trg
Pogodbene oblike vstopa na tuje trge
Investicijske oblike vstopa na tuje trge
Tveganja v mednarodnem poslovanju
Vpliv kulture na mednarodno poslovanje
Plačilni instrumenti v mednarodnem poslovanju
Oblikovanje cen v mednarodnem poslovanju
Logistika v mednarodnem poslovanju
Izdelek/storitev v mednarodnem poslovanju
Strategija slovenskega podjetja X v mednarodnem poslovanju

Poslovna dokumentacija





Učinkovito ravnanje s poslovnimi dokumenti
Organiziranje arhiva
Dokumentacija pri iskanju in izboru kadrov





























Organiziranje indok službe
Izboljšanje pisanja in oblikovanja dokumentov v pisarni
Vrste in obdelava dokumentov v organizaciji
Vrednotenje, urejanje in hramba dokumentov v organizaciji
Ključni dokumenti organizacije in možnosti izboljšav
Dokumenti in sodobna tehnologija
Razlike med ureditvijo dokumentov v podjetju in državni upravi
Pisanje e-sporočil v slovenskem jeziku
Pisanje e-sporočil v angleškem jeziku
Primerjava med e-sporočili v angleškem in slovenskem jeziku
Razlike med e-sporočili organizacij iz različnih držav
Analiza prijav za prosto delovno mesto
Primerjava in analiza razlik med poročili slovenskih in tujih podjetij
Obrazci v podjetju
Analiza oblike in vsebine dopisov in e-sporočil v organizaciji
Analiza propagandne dokumentacije v luči poslovne etike
Analiza poslovnih sporočil s stališča poslovnega bontona
Možnost uvedbe spletnega časopisa organizacije
Reševanje preobilja papirnatih dokumentov
Pisarna brez papirja
Analiza razpisnih oglasov
Ureditev poslovne dokumentacije v malem in velikem podjetju (primerjava)
Usposabljanje za delo s poslovno dokumentacijo v Sloveniji
Najpogostejše napake pri oblikovanju e-sporočil
Organiziranje arhivskega in knjižničnega gradiva v majhnem podjetju
Primerjava elektronskega in papirnatega arhiviranja
Kronologija razvoja dela z dokumenti

Organizacija poslovanja











Spremembe v konkretni organizaciji kot živem, odprtem sistemu
Uspešnost »grozdov« kot sodobnih mrežnih organizacij v SLO in v svetu
Sistem razvoja kadrov in EU
Analiza dosedanje učinkovitosti »bolonjskih« procesov v SLO in EU
Upravljanje organizacijskih sprememb v luči gospodarske krize
Uspešnost interakcij konkretne organizacije s svojimi okolji
Pogoji uspešnosti delovanja konkretnih timov
Razvojno-inovacijsko naravnana organizacijska kultura v konkretnih podjetjih
Učinkovitost verige: poslanstvo-vizija-strategija-ciljno vodenje

Angleški jezik

















Znanje tujih jezikov in konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij
Večjezično poslovno komuniciranje in slovenska mala in srednje velika podjetja
Vloga vladnih institucij pri promociji formalnega in neformalnega jezikovnega izobraževanja
Strateška raba jezikov in slovenska podjetja
Jezikovno izobraževanje v slovenskih podjetjih
Vloga univerz pri zagotavljanju pomoči podjetjem pri oblikovanju jezikovnih strategij
Jezikovna raznolikost – poslovna priložnost ali ovira
Znanje tujih jezikov in zaposljivost
Formalne jezikovne strategije slovenskih podjetij
Korelacija med investiranjem v jezikovne strategije, izvozom in produktivnostjo podjetij
Jezikovne in medkulturne ovire ter slovenska podjetja
Evropska jezikovna priporočila podjetjem
Tuji jeziki in regionalni razvoj
Vključevanje jezikovne strategije v politiko podjetja
Spodbujanje večjezičnosti v EU














Jezikovna politika EU: podpora regionalnih in manjšinskih jezikov
Jezikovno izobraževanje in slovenska podjetja
Diskurz v vizijah in poslanstvih podjetij
Jezikovne in kulturne prepreke v izvoznih podjetjih
Vloga angleščine kot osrednjega jezika EU
Jezikovne prakse in jezikovne politike v državah EU
Prevajalska praksa v EU
Jezikovna podjetniška praksa: primer podjetja X
Vloga GZ pri jezikovnem osveščanju podjetij
Medkulturna in jezikovna skrb za tuje delavce v slovenskih podjetjih
Jezikovne prepreke pri izpolnjevanju dokumentacije za EU razpise
Znanje tujih jezikov in uspešnost podjetij.

Slovenska javna uprava in institucije EU








Udeležba državljanov pri javnem upravljanju (na lokalni ravni)
Oblike (političnega) nadzora nad delovanjem uprave
Ustavnopravni vidiki delovanja javne uprave
Uresničevanje ustavnega načela lokalne samouprave
Načini in oblike delitve oblasti na državni in lokalni ravni
Opredelitev javnega interesa v slovenski pravni ureditvi

Ekonomika poslovanja



































Strukturne spremembe in trajnostni razvoj
Analiza konkurenčnega položaja podjetja v panogi
Raziskava trga podjetja
Osebnostne lastnosti uspešnih vodij
Odgovornost menedžmenta pri uvajanju sprememb
Stili vodenja in njihov vpliv na učinkovitost podjetja
Organiziranje podjetja na konkretnem primeru
Poslanstvo, vizija, cilji in poslovna strategija podjetja
Konflikt, njegove prednost in pomanjkljivosti v podjetju
Menedžer v javnem in zasebnem sektorju
Stil vodenja, njegove prednosti in pomanjkljivosti
Dober menedžer in vodja
Sistem zagotavljanja celovite kakovosti
Kadrovanje in razvoj zaposlenih
Kadrovski menedžment
SWOT analiza podjetja
Konkurenca podjetja
Motivacija zaposlenih v podjetju
Zadovoljstvo kupcev
Analiza kupcev podjetja
Analiza gibanja BDP v Sloveniji
Lastnosti uspešnega podjetnika
Organizacija podjetja
Gospodarska kriza
Neprofitna organizacija (javno gospodarsko podjetje, …)
Učinkovitost in nagrajevanje zaposlenih v podjetju
Ponudba podjetja
Podjetje in zaposleni
Menedžment v podjetju
Kmetijsko podjetje
Trgovsko podjetje
Gospodarski razvoj regije
Analiza ponudbe podjetja



















Analiza obnašanja porabnikov
Monopolno podjetje
Analiza brezposelnosti v Sloveniji oz. posamezni regiji
Brezposelnost kot ekonomsko-socialni problem
Inflacija
Analiza dejavnikov razvoja turizma
Nastanek in pomen denarja
Zagotavljanje kakovosti v podjetju
Stroški v podjetju
Podjetje v monopolistični konkurenci
Gospodarska rast, zaposlenost in inflacija v Sloveniji
Gospodarska rast, zaposlenost in inflacija v EU
Analiza stroškov produkcijskih faktorjev v podjetju
Tretji sektor med namembnostjo in pridobitnostjo
Problemi birokratske organizacije v javnem sektorju
Možnosti za uvajanje post-birokratske paradigme v javnem sektorju
Možnosti za uvajanje novega javnega menedžmenta v javni upravi

Kultura evropskih narodov in Mednarodna poslovna etika

















Podjetje in kulturna različnost
Globalizacija: prednost ali slabost za podjetje
Kultura in njen vpliv na poslovanje podjetij
Preučevanje kulture v podjetjih
Organizacijska kultura podjetja
Kulturna usklajenost in podjetje
Mednarodna primerjava različnih poslovnih kultur
Ustvarjalni razred (R. Florida) in poslovanje podjetij
Različna pojmovanja poslovne etike
Poslovna etika in podjetje
Dobri poslovni običaji kot oporišče poslovne etike
Značaj ali situacija: kaj določa naše delovanje
Poslovna etika in gospodarska kriza
Pojem družbeno odgovornega podjetja
Podjetje kot dober državljan

Trajnostni menedžment













Pomen družbene odgovornosti za uspešnost podjetja
Družbeno odgovorno upravljanje organizacije X
Strategije reševanja konfliktov v organizaciji X
Poslovna etika pri implementaciji družbeno odgovornega ravnanja
Družbena odgovornost v neprofitnih organizacijah
Poslovna etika v podjetju X
Družbena odgovornost podjetij: primer podjetja X
Družbena odgovornost mednarodnih podjetij: primer podjetja X
Organizacija in odnosi z javnostmi (analiza primera)
Kulturno pogojene razlike v komuniciranju
Tema po dogovoru s študentom

Temo je mogoče oblikovati tudi prosto po predhodnem dogovoru z nosilcem predmeta.

