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Steve Jobs je bil
priznan inovator, …

… a tudi izvrsten
govorec ter umetnik
komunikacije in
predstavitev svojih
zamisli.

Zakaj izbrati ta predmet?
• „Človek ima lahko najboljšo idejo na svetu – povsem
izvirno in novo –, vendar to ni pomembno, če o tem ne
more prepričati tudi drugih.“
• „Žal lahko slabe predstavitve škodijo karieri.
Komunikacija in učinkovito posredovanje sporočil sta
namreč pomembna. Če tega ne verjamete, potem vas
bo prekosilo veliko tekmecev, ki ne bodo imeli boljših
idej, rezultatov, izdelkov … , ampak bodo bolje
razumeli pomembnost komunikacije.“
iz knjige: Skrivnosti inovacij Steva Jobsa

Vsebina
• pisna, ustna in nebesedna komunikacija
• strukturno, oblikovno, vsebinsko in jezikovno urejanje
besedil
• iskanje literature
• urejevanje slik in tabel
• grafična in tabelarična predstavitev podatkov
• urejanje referenc
• ogled in ocena javnega zagovora zaključne naloge
• priprava predstavitve in izvedba javnega nastopa
• plagiatorstvo
• ocena verodostojnosti spletnih strani

Kaj lahko še pričakujete …
• snov tega predmeta temelji na podajanju veliko
uporabnih praktičnih primerov
• spoznali se boste z novimi orodji, ki pripomorejo k
hitrejši in/ali kakovostnejši pripravi besedil in
predstavitev
• večino obveznosti boste opravili že pred izpitom v
obliki domačih nalog
• po opravljenih obveznostih tega predmeta, boste
sposobni hitreje in bolj kvalitetno izdelati magistrsko
nalogo ter predstavitev in nalogo bolj suvereno
zagovarjati

Predvideni študijski dosežki
• razvijanje pisnih, ustnih in nebesednih
komunikacijskih sposobnosti
• spoznati programske pakete za podporo urejanja
besedil (MS Word, LaTeX), izdelavo tabel in slik (Excel, Matlab),
iskanje literature (različni spletni iskalniki in spletne bibliografske
baze), urejanje literature (Zotero, Endnote), izdelavo
predstavitve (MS PowerPoint, Prezi) in ugotavljanje
plagiatorstva (Plagiarism Detector, WCopyfind)
• razumeti, kako drugi dojemajo moje pisanje in
predavanje
• kritično ovrednotiti rezultate lastnega dela in dela
kolegov ali drugih avtorjev

Mnenja študentov …
• „pri tem predmetu sem pridobil nasvete in znanja, ki jih
•
•

•
•
•
•

bom dejansko lahko uporabil v praksi“
„predavanja so bila zelo razgibana in zabavna“
„všeč so mi bila vnaprej znana in jasna merila za
ocenjevanje“
„želel bi si še več govornih nastopov“
„všeč so mi bila zelo jasna navodila za domače naloge“
„pridobil sem uporabno znanje, ki mi bo olajšalo
pisanje in zagovor zaključne naloge“
„ta predmet bi moral biti obvezen za vse smeri“

Nekaj misli za konec …
• „Možgani so veličastna stvar: brezhibno delujejo od

rojstva pa do trenutka, ko vstaneš, da bi imel nastop.“
M. Twain

• "Besede so podobne rentgenskim žarkom, če jih

pravilno uporabljamo, gredo skozi.“
A. Huxley

• „Prihodnost pripada tistim, ki se naučijo, kar se morajo

naučiti zato, da lahko storijo tisto, kar morajo storiti.“
D. Waitley

