
Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za organizacijske vede


Kidričeva cesta 55a, 

4000 Kranj


dekanat@fov.uni-mb.si 

cis@fov.uni-mb.si


+386 (0)4 2374 245
+386 (0)4 2374 295 


www.fov.um.si


www.facebook.com/fov.kranj

Transakcijski račun
SI56 0110 0609 5916 533 

ID številka za DDV
SI 71674705

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru od 
7. do 12. septembra 2017 vljudno vabi na štiri-dnevno 
aktivno delavnico: 

Metodologija raziskovalnega dela 
in statistična analiza podatkov, 

ki bo potekala na sedežu fakultete v Kranju, Kidričeva 
cesta 55a.

Z udeležbo na aktivni delavnici boste:
• spoznali postopke izvajanje raziskav, 
• uporabljali statistične metode pri analiziranju razis-

kovalnih podatkov, 
• izvajali raziskavo s pomočjo univariatnih in bivari-

atnih statističnih metod, izvedenih s programom za 
statistično obdelavo podatkov SPSS 

• ter se naučili interpretirati dobljene podatke ra-
ziskave. 

V zaključnem delu delavnice bo na realnem primeru 
izvedena tudi celotna raziskava od zasnove, zbiranja, 
analize in interpretacije podatkov.

Metoda dela in vsebina:
Delavnica bo potekala v obliki interaktivnega dela s 
slušatelji. Uporabljeni bodo konkretni primeri s področja 
Metodologije raziskovalnega dela. 

Vsaka vsebina bo predstavljena s teoretičnim uvodom, 
kateremu bo sledil praktičen prikaz izvedbe analiz s pro-
gramom SPSS. Udeleženci bodo imeli možnost samosto-
jne izvedbe obravnavanih analiz ob pomoči predavatel-
jic. 

Termini izvedbe: 7., 8., 11., in 12. september 2017 v tra-
janju od 10:00 do 14:15 ure z vmesnim polurnim od-
morom. Delavnica bo potekala 4 dni po 5 šolskih ur, v 
skupnem trajanju 20 šolskih ur,  v predavalnici U401. 

Maksi malno število udeležencev na delavnici je 20. 

Kotizacija za udeležbo na delavnici znaša 150€ brez DDV. 
V ceno je všteto gradivo in odmori s kavo. 

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca https://
domino.fov.uni-mb.si/PrijavniObrazec.nsf/Metodologi-
ja2017-2?OpenForm ali priložene prijavnice, ki jo nato 
posredujete na cis@fov.uni-mb.si. 

Ob koncu delavnice boste prejeli potrdilo o strokovnem 
izobraževanju. 

https://domino.fov.uni-mb.si/PrijavniObrazec.nsf/Metodologija2017-2?OpenForm
https://domino.fov.uni-mb.si/PrijavniObrazec.nsf/Metodologija2017-2?OpenForm
https://domino.fov.uni-mb.si/PrijavniObrazec.nsf/Metodologija2017-2?OpenForm


Četrtek, 7. 9. 2017 

 Uvod

 Metodologija raziskovanja

 Faze raziskovanja

 Nivoji merjenja

 Vzorčenje in reprezentativnost

 Postavljanje raziskovalnih 
vprašanj in hipotez

 Sestava vprašalnika

 Spletna anketa (1ka)

 SPSS (priprava podatkov, grafična 
predstavitev podatkov)

 Opisna statistika

 Mere pozicije, srednjih vrednosti, 
razpršenosti

 Opisna statistika v SPSS-u

Petek, 8. 9. 2017 

 Analitična statistika

 Populacija in vzorec

 Intervali zaupanja

 Testiranje hipotez

 t-testi 

 t-test povprečja za en vzorec

 t-test razlike povprečij za 
neodvisna vzorca

 t-test razlike povprečij za odvisna 
vzorca

 Enojna analiza variance (ANOVA)

Ponedeljek, 11. 9. 2017 

 Povezanost dveh spremenljivk

 Hi-kvadrat test

 Korelacija (Pearsonov koeficient 
in Spearmanov koeficient 
korelacije)

 Odvisnost

 Enostavna linearna regresija

Torek, 12. 9. 2017

 Primer izvedbe raziskave s 
pomočjo SPSS-a

 Postavitev raziskovalnih vprašanj

 Sestava spletne ankete

 Izpolnjevanje spletne ankete

 Analiza rezultatov s pomočjo 
SPSS-a

 Interpretacija dobljenih 
rezultatov
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 TRAJANJE
od 7. do 12. septembra 2017

 KOTIZACIJA
150 € (brez DDV)

 TERMIN
od 10:00 do 14:15 ure

 PRIJAVE 
priloženo prijavnico pošljete na cis@fov.uni-mb.

si ali se prijavite preko spletne strani: https://
domino.fov.uni-mb.si/PrijavniObrazec.nsf/Met-

odologija2017-2?OpenForm 

PROGRAM DELAVNICE

Delavnico bodo izvedle in pripravile izr. prof. dr. Alenka Brezavšček, doc. dr. Janja Jer-
ebic in doc. dr. Anja Žnidaršič. 

Vse predavateljice so zaposlene na UM Fakulteti za organizacijske vede. V pedagoškem 
procesu izvajajo predavanja na vseh stopnjah študija pri metodoloških predmetih, kot so 
Statistika, Statistika v raziskovanju, Stohastični procesi in operacijske raziskave, Znanstve-
no proučevanje družboslovnih pojavov in Napredne kvantitativne metode v organizaci-
jskih znanostih.

P R I J A V N I C A
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PRIJAVA NA DELAVNICO
METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA IN 

STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV
7., 8., 11. in 12. september 2017, predavalnica U401

PRIJAVNI OBRAZEC je dostopen tudi na spletni strani: 
https://domino.fov.uni-mb.si/PrijavniObrazec.nsf/Metodologija2017-2?OpenForm

Ime* ________________________________ Priimek* ________________________________

Organizacija ________________________________ Delovno mesto ________________________________

Naslov* _____________________________________________________________________________________

Kraj* ________________________________ Poštna številka* ________________________________

Telefon* ________________________________ E-pošta* ________________________________

OSEBNI PODATKI

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na delavnici znaša 150€. Navedena cena ne vsebuje 22 % DDV-ja. 
V ceno je všteto delovno gradivo, okrepčilo med odmori in potrdilo o strokovnem izobraževanju.

PLAČNIK

Fizična oseba _____________________________ Organizacija _____________________________

Naziv* _____________________________ Podjetje* _____________________________

Ime* _____________________________ Davčni zavezanec* DA NE

Priimek* _____________________________ Davčna številka* _____________________________

Naslov* _____________________________ Naslov* _____________________________

Poštna številka* _____________________________ Poštna številka* _____________________________

Kraj* _____________________________ Kraj* _____________________________

Obvezno plačilo kotizacije pred pričetkom delavnice na: 
UM, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj 
IBAN: SI56 0110 0609 5916 533, BANKA Slovenije – Šifra: S.W.I.F.T. Code: BSLJSI2X 
TRR: 0110 0609 5916 533 
Referenca: 2473
Zadeva: Metodologija2017 - [Ime udeleženca]

Na podlagi prijave vam bomo poslali predračun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku oz. 
pred pričetkom delavnice.

Pogoji odjav: Za odjave po 1. septembru 2017 vam bomo zaračunali celotno kotizacijo. Odjava 
mora biti pisna.
 

Potrjujem resničnost navedenih podatkov.

PODATKI ZA PLAČILO

ODPOVED IZOBRAŽEVALNEGA DOGODKA
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi izobraževalnega dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo 
organizator pred napovedanim izobraževanjem po e-pošti ali telefonu obvestil vse prijavljene na dogodek. V primeru odpovedi izobraževanja bo organizator vsa 
dospela plačila v celoti vrnil udeležencem.

LASTNOROČNI PODPIS
_____________________________

https://domino.fov.uni-mb.si/PrijavniObrazec.nsf/Metodologija2017-2?OpenForm

