
 

 

Predmetno-specifične kompetence diplomantov na visokošolskem strokovnem 

študijskem programu Informatika v sodobni družbi: 

• sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na področju 

družbenih ved; 

• razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na področju družbenih ved s pomočjo 

reševanja teoretičnih ali empiričnih problemov; 

• sposobnost za reševanje konkretnih družbenih in delovnih problemov z uporabo 

družboslovnih znanstvenih metod in postopkov; 

• sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih informacij in 

zmožnost interpretacije v kontekstu družboslovja; 

• razumevanje in uporaba metod kritične analize in njihova uporaba v reševanju 

konkretnih družbenih in delovnih problemov; 

• poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja temeljnih družboslovnih 

disciplin (stroke) in sicer s področja sociologije, političnih ved, komunikologije, 

ekonomije in menedžmenta, družboslovne informatike, pravoznanstva, družboslovne 

statistike in metodologije; 

• sposobnost interdisciplinarnega pristopa, ki se kaže kot razumevanje splošne strukture 

družbenih ved ter povezanosti med njenimi posameznimi disciplinami in pod-

disciplinami; 

• razumevanje odnosov med posamezniki, organizacijami in družbenim okoljem, 

zmožnost za kompleksno sistemsko gledanje in delovanje; 

• sposobnost povezovanja koherentno obvladanega temeljnega znanja, pridobljenega 

pri obveznih predmetih, ter njegova uporaba v praksi; 

• organizacijske in vodstvene spretnosti v organizacijah, ob razumevanju individualnih 

vrednot in skupinskih vrednotnih sistemov za obvladovanje profesionalno-etičnih 

vprašanj; 

• organizacijske in vodstvene spretnosti za organiziranje aktivnega in samostojnega 

dela; 

• načrtovanje in obvladovanje sprememb ob oblikovanju celovite ocene stanja v 

organizaciji ali družbenem okolju z upoštevanjem različnih dejavnikov; 

• sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi; 

• poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi 

avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem 

delu; 

• zmožnost za prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti, ki se ponujajo v delovnem in 

družbenem okolju (ki se izkazujejo kot podjetniški duh in aktivno državljanstvo); 

• sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na področju 

družbenih ved; 

• komuniciranje s strokovnjaki iz različnih področij gospodarskega in družbenega 

življenja ter z različnimi interesnimi skupinami; 

• poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov analitičnega in svetovalnega dela 

(prenos znanja do uporabnika); 



 

 

• poznavanje in razumevanje družbenih procesov ter sposobnost za njihovo analizo, 

sintezo in predvidevanje rešitev in njihovih posledic; 

• občutljivost za ljudi in socialno okolje ter razvoj komunikacijskih sposobnosti in 

spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju; 

• etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v družbenem okolju s spoštovanjem 

načela neskriminatornosti in multikulturnosti; 

• razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v 

reševanju konkretnih družbenih in delovnih problemov; 

• predstavitev metodoloških izhodišč za informatizacijo poslovnih procesov; 

• obravnava procesa informatizacije; 

• predstavitev informatizacije poslovnih procesov v organizacijah; 

• predstavitev managementa informatizacije poslovnih procesov v organizacijah; 

• usposobljenost za načrtovanje organizacijskih in informacijskih sprememb v 

organizaciji, ki so potrebne pri uvajanju informacijsko komunikacijske tehnologije ter 

kakovostni uporabi le-te; 

• poznavanje in razumevanje družbenih vplivov informatizacije; 

• razumevanje informatizacije z uvajanjem celovitih informacijskih rešitev; 

• razumevanje informatizacije z uvajanjem rešitev e-poslovanja; 

• obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov na področju družbenih ved; 

• razvoj kritične in samokritične presoje; 

• sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi; 

• zmožnost zapisati problem v obliki algoritma in pretvorba algoritma v računalniški 

program z uporabo sodobnih programskih orodij; 

• razumevanje računalniških sistemov in arhitektur; 

• načrtovanje in obvladovanje sprememb ob oblikovanju celovite ocene stanja v 

organizaciji ali družbenem okolju z upoštevanjem različnih dejavnikov. 


