
Raziskovalne teme za program 3. stopnje 

 

Katedra za družboslovno informatiko in metodlogijo 

 

Izr. prof. dr. Jaroslav Berce 
- Vpliv (novih) informacijskih tehnologij na družbene spremembe ter obratno. 
 
Doc. dr. Vesna Dolničar 
- Dejavniki, ki vplivajo na uporabo in učinke na ikt temelječih podpornih tehnologij  
 
Izr. prof. dr. Mitja Hafner-Fink 

- Družbene neenakosti in politična participacija v primerjalni perspektivi (analiza na podlagi 
podatkov mednarodnih družboslovnih anket) 

 
Prof. dr. Valentina Hlebec 

-  Primerjava tehnik kognitivnega laboratorija za preverjanje kakovosti anketnih vprašalnikov 
 
Prof. dr. Tina Kogovšek 

- Merjenje v anketnih raziskavah 
- Merjenje socialnih omrežij 
- Socialna opora 
- Kakovost merjenja (zanesljivost, veljavnost) 
- Intimni življenjski stili študentov v Sloveniji (partnerske zveze, prakse, stališča, zdravje) 

 
Doc. dr. Luka Kronegger:  

- Analiza omrežij 
 
Izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda 

- Vpliv personalizacije stika raziskovalec – anketiranec na kakovost anketnih podatkov v 
spletnih anketah (Effect of personalisation of researcher – respondent contact on data 
quality in web surveys)  

- Uporaba anketnih paradodatkov za evalvacijo in povečevanje kakovosti v spletnih anketah 
(Use of survey paradata to evaluate and increase data quality in web surveys)  

 
Prof. dr. Andrej Mrvar 

- Analiza velikih omrežij 
 
Prof. dr. Vasja Vehovar 

- Challenges of student evaluation surveys (SET) 
- Investigation of research integrity in social sciences 
- Methodological issues in web surveys  

 

  



Katedra za novinarstvo 

 

Prof. dr. Monika Kalin Golob 

- Stilistika TV-poročanja 

 

Izr. prof. dr. Marko Milosavljević 

- Medijske politike in regulacija sektorjev in novinarstva 

 

Doc. dr. Jernej Amon Prodnik 

- Tematike iz področja politične ekonomije komuniciranja in zgodovine novinarstva 

 

Tematike pri drugih članih katedre po predhodnem individualnem dogovoru. 

 

Katedra za obramboslovje 

 
Doc. dr. Rok Zupančič 

- Socialnopsiholoski vidiki sprave v pokonfliktnih družbah (jugovzhodna Evropa in druge študije 
primerov) 

- Izbrane teme s področja pokonfliktnih družb (jugovzhodna Evropa in druge študije primerov) 
- Konfliktna preteklost v kontekstu pokonfliktne obnove/izgradnje/sprave  (študije primerov 

izbranih pokonfliktnih družb)  
 

Doc. dr. Janja Vuga Beršnak 

- Usklajevanje dela in družine v pohlepnih institucijah (vidik spola) 
- Otroci v vojaških družinah (vpliv dolgotrajnih, pogostih odsotnosti na otroke) 

 

Izr. prof. dr. Uroš Svete 

- teme s področja oborožitvenih sistemov in obrambne tehnologije 
- organiziranost informacijske in kibernetske varnosti v sodobnih državah 
- uporaba informacijskih tehnologij v zaščiti in reševanju 
- vpliv IT gigantov na mednarodno varnost 
- zgodovinski in sodobni primeri protiuporniškega delovanja 
- značilnosti sodobnih vojaških operacij 

 

Izr. prof. dr. Iztok Prezelj 

- Teme s področja  nacionalne varnosti in groženj varnosti. 
- Teme s področja kriz in kriznega menedžmenta (študije primerov, primerjave…). 
- Teme s področja terorizma in protiterorizma. 
- Teme s področja obveščevalne dejavnosti. 
- Teme s področja Zahodnega Balkana in varnosti. 
- Teme s področja varnostne vloge Kitajske. 
- Primerjalne teme s področja obrambnih in varnostnih sistemov ter politik. 

 



Prof. dr. Anton Grizold 

- O temah se dogovarja individualno s študenti. 

 

Doc. dr. Maja Garb 

- Značilnosti in trendi sodobnega razvoja oboroženih sil 

 

 

Katedra za kulturologijo 

Prof. dr. Aleš Črnič 

- Mentorira teme s področij 1) religiologije in 2) kulturnih in družbenih vidikov 

vegetarijanstva/veganstva. 

 

Doc. dr. Ksenija Šabec 

 

Doc. dr. Ksenija Šabec mentorira teme s področij identitet, etničnosti in medkulturnosti 

 

Prof. dr. Peter Stanković  

Menotorira naloge iz širšega področja kulturnih študij, v prvi vrsti filma, popularne glasbe, identitet, 

kulturološke teorije, kultur oblačenja in mode, kultur prehranjevanja, umetnosti, stripov, športa in 

podobno. 

 

 


