IIBA Slovenija – poslovno analitični pristopi za vašo poslovno vlogo

Mesečnik na spletu

Katastrofa - praksa pokazala pomanjkljivost teorije
Katastrofa – praksa je pokazala slabosti teorije (varovanja)! Kaj je torej prej in je bolj
pomembno – teorija ali praksa, če pa teorija v praksi dostikrat zataji? To je tako, kot če kokoš
ne bi znesla jajca. Tako bi vsaj vedeli, da je bila kokoš prej. Ampak, od kod pa se je vzela
kokoš? V resnici je pomembno oboje, praksa in teorija, teorija in praksa.
Tako pomembnih procesov, kot je varovanje pred okoljskimi katastrofami, ne moremo
prepustiti zgolj praksi, a hkrati se ne moremo zanašati samo na teorijo. V teoriji ima kamera
prednost pred človekom, ker sigurno ne zaspi 24/7, a v praksi je še vedno človek tisti, ki lahko
sprejema informacije skozi več čutil hkrati, in kemijske reakcije se velikokrat napovejo z
vonjem. Če bi nekdo naredil domačo nalogo ter izvedel analizo (!) podobnih primerov iz
tujine, bi praktične izkušnje kombiniral s teorijo zakonodaje in stroškovne (ne)učinkovitosti.

V skladu s potrebo po povezljivosti teorije in prakse, tudi naš tokratni mesečnik nima dveh
ločenih člankov (metodološkega in primera iz prakse), temveč enega skupnega. Teorijo in
prakso pa bomo združevali tudi v Poletni BA šoli in na konferenci Napredni poslovni pristopi
– Kompetence za poslovanje prihodnosti. Vabljeni k branju mesečnika in k obisku dogodkov.

ČLANEK in PRIMER IZ PRAKSE

Katastrofa!
Slovenska ekološka sramota?
V mirnem, spomladanskem večeru, v
ponedeljek, 15.5.2017 ob 20:50, se je
zgodilo nekaj, kar se ne bi smelo.
Najverjetneje splet nesrečnih okoliščin in
zaporedja nepravih dogodkov je povzročil
katastrofalen
požar
v
obratu
za
skladiščenje
in
predelavo
nevarnih
odpadkov. Lokalna skupnost je lahko le
nemočno opazovala silovite eksplozije in
močan črn gost dim, ki se je vil iznad
Vrhnike. Sirene vozil na nujni vožnji so
neprekinjeno opozarjale, da nekaj ni v
redu. Kaj se je zgodilo? Še bolj pomembno
pa – ZAKAJ?

Preberi članek >>
POSLOVNE VLOGE:

BPM CIO CEO BA

* pojmovnik poslovnih vlog je na dnu dokumenta

AKTUALNO V IIBA SLOVENIJA
BA znanja so ena izmed "kompetenc prihodnosti",
ki povezujejo teorijo in prakso,
vaše poslovanje dvignejo na višji nivo in vam omogočijo
hitrejše ter uspešnejše doseganje vaših poslovnih ciljev.

Zato smo v IIBA Slovenija pripravili Poletno različico BA šole:

ki bo poskrbel tako za nadgradnjo vaših kompetenc
kot za pridobivanje novih BA znanj in veščin.

POLETJE, NARAVA, PRIHRANEK
Poletni BA maraton bo potekal avgusta letos,
v objemu narave na Rakitni,
prinaša pa vam tudi velike prihranke (tudi do 500 eur!)

VEČ >>

Vse o Poletnem BA maratonu in o IIBA Slovenija
izveste tudi na našem brezplačnem

INFORMATIVNEM dogodku

8.6.2017 med 15:30 in 16:30, v Ljubljani

VEČ IN PRIJAVA >>

OSTALI DOGODKI V JUNIJU

Za člane IIBA velja ob prijavi 10% popust
(ob prijavi pod opombo navedite kodo IIBA)

Konferenca bo postavljena v poslovno zgodbo in z njo povezan nov holistični model
za načrten razvoj vaših kompetenc za poslovanje prihodnosti:
NextGen Business Competencies radar.

Na delavnicah, ki jih bosta vodila gosta iz ZDA

Curtis Michelson & Kupe Kupersmith
»Next Generation Business Competencies For a New Business Context«

in Primož Kočar
»Sodelovanje - tema sedanjosti s prihodnostjo«

boste lahko že pričeli s pridobivanjem novih kompetenc,
ki jih potrebujete za svojo konkurenčnost.
Katerih, pa vam bo pokazal test kompetenc,
ki ga boste lahko izvedli v dopoldanskem delu konference.

POJMOVNIK POSLOVNIH VLOG
PM

-

projektni vodja

IT

-

razvijalec IT rešitev

BPM -

lastnik procesov

BI

-

analitik podatkov

CIO

vodja informatike

AG

-

nosilec agilnih metod

MNG -

manager

MKT -

VEN

IT ponudnik

-

-

tržnik, produktni vodja

Za člane IIBA velja ob prijavi
10% popust
HRM - kadrovik
(ob prijavi pod opombo navedite kodo IIBA)

Konferenca bo postavljena v poslovno zgodbo in z njo povezan nov holistični model
za načrten razvoj vaših kompetenc za poslovanje prihodnosti:
NextGen Business Competencies radar.
IIBA Slovenija, Društvo poslovnih analitikov
W: www.slovenia.iiba.org
E: Milena.Karanovic@slovenia.iiba.org
T: +386 31 569 864

POSLOVANJU DODAJAMO VREDNOST

