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POVZETEK  

Osnovni namen naloge je opozoriti, da so sistematiĉne in naĉrtovane aktivnosti VŠZ 

pomembne za poveĉevanje zaposljivosti diplomantov in da je na tej podlagi pomembno, 

da se VŠZ zavedo svoje odgovornosti. V teoretiĉnem delu naloge so na podlagi kritiĉne 

analize dostopne literature in dokumentov s podroĉja trga dela opredeljeni in razmejeni 

osnovni pojmi s podroĉja zaposlovanja. Analiza pokaţe, da je njihova opredelitev 

moĉno odvisna od druţbenoekonomskega poloţaja doloĉene drţave, regije in s tem 

lahko tudi predmet manipulacije aktualnih politik. Opredelitev pojma zaposljivosti je 

potrdila, da je VŠZ eden od dejavnikov, ki vplivajo na hitrost prehoda iz šole v 

zaposlitev. Analiza statistiĉnih podatkov o diplomantih na trgu dela je pokazala, da 

prehod diplomantov iz šole v zaposlitev v Sloveniji ni tekoĉ. V nadaljevanju je 

predstavljena vloga VŠZ kot dejavnika pri poveĉevanju zaposljivosti diplomanta z 

vidika sprememb, priĉakovanj evropske in nacionalne politike ter ugotovitev in 

spoznanj raziskovalcev. Predstavljeni naĉini promocije zaposlitvenih vešĉin in osebnih 

lastnosti ter primeri dobrih praks poudarjajo nujnost strateškega pristopa k 

implementaciji koncepta zaposljivosti v izobraţevalni proces. V empiriĉnem delu 

naloge študija primera pokaţe, kako izbrani VŠZ uresniĉuje priĉakovanja evropske in 

nacionalne politike in kako vkljuĉuje spoznanja in ugotovitve raziskovalcev v svoj 

izobraţevalni proces. Raziskava pokaţe, da je uvajanje koncepta zaposljivosti na 

formalnem nivoju ustrezno, medtem ko na izvedbenem nivoju zaostaja. Podane 

smernice in priporoĉila potrjujejo ugotovite raziskovalcev o znaĉilnih ovirah, pri 

oblikovanju VŠZ usmerjenega v zaposljivost. 

Ključne besede: zaposljivost diplomantov, zaposlenost diplomantov, brezposelnost 

diplomantov, visokošolsko izobraţevanje, zaposljivost v izobraţevanju, kakovost v 

izobraţevanju. 

SUMMARY  

The basic purpose of this study is to show the role that systematic and planned activities 

at HEI have on increasing the employability of graduates. For that matter, it is important 

to raise awareness for their responsibilities. The theoretical part of the study includes 

critical analysis of available literature and documents with labor market defined and 

delimited the basic concepts in the field of employment. The analysis shows that their 

definition is highly dependent on socio-economic situation of a country, region and this 

may also be subject to manipulation of current policies. The definition of employability 

has confirmed that HEI is one of the factors that affect the speed of transition from 

school to work. Analysis of statistical data of graduates in the labor market has shown 

that graduate transition from school to work in Slovenia is not flowing as it should. 

Further, the role of HEI is presented as a factor in increasing the employability of 



 

IV 

graduates in terms of changes, expectations of European and national policies and 

research findings. The ways of promotion of employment skills and personal qualities 

and examples of good practice highlights the necessity of a strategic approach to the 

implementation of the concept of employability in the educational process. In the 

empirical section is a case study that shows how successful HEI exercise expectations 

of European and national policies and how to include lessons and findings of 

researchers in their educational process. The study shows that the introduction of the 

concept of employability at a formal level is compliable, while the operative level is 

lagging behind. Provided guidelines and recommendations confirmed the researchers 

findings of significant obstacles in developing a HEI aimed at employability. 

Key words: Graduate employability, Graduate employment, Graduate unemployment, 

Higher education, Employability in Higher education, Quality in Higher education.  

UDK: 331.5:378(043.2)  

 



V 

VSEBINA  

1 Uvod ............................................................................................................................ 1 

1.1 Namen, cilji in osnovne trditve ........................................................................... 2 

1.2 Uporabljene raziskovalne metode ....................................................................... 3 

2 Opredelitev temeljnih pojmov .................................................................................. 5 

2.1 Zaposlenost .......................................................................................................... 5 

2.1.1 Stopnja zaposlenosti ................................................................................ 6 

2.1.2 Koncept polne zaposlenosti .................................................................... 7 

2.1.3 Primerna in ustrezna zaposlitev ........................................................................... 8 

2.2 Nezaposlenost in brezposelnost .......................................................................... 9 

2.2.1 Stopnja brezposelnosti .......................................................................... 10 

2.3 Zaposljivost ....................................................................................................... 11 

2.3.1 Ĉas iskanja zaposlitve ........................................................................... 12 

2.3.2 Suficitarnost in deficitarnost poklica .................................................... 13 

2.3.3 Teţje zaposljive osebe ........................................................................... 14 

2.3.4 Iskalci prve zaposlitve in iskalci ponovne zaposlitve ........................... 16 

3 Dejavniki in okoliščine, ki vplivajo na hitrost prehoda iz izobraţevanja v 

zaposlitev ................................................................................................................... 19 

3.1 Strukturni dejavniki ........................................................................................... 19 

3.2 Institucionalni dejavniki .................................................................................... 19 

3.3 Individualni dejavniki ....................................................................................... 20 

4 Vstop diplomantov na trg dela ............................................................................... 23 

4.1 Opredelitev visokošolskega dodiplomskega študenta in diplomanta ................ 23 

4.2 Narašĉanje števila študentov v terciarnem izobraţevanju in narašĉanje 

števila diplomantov ........................................................................................... 24 

4.3 Zaposlenost diplomantov v Sloveniji ................................................................ 26 

4.4 Brezposelni iskalci prve zaposlitve, brezposelni diplomanti ............................ 28 

4.5 Povpraševanje in ponudba diplomantov ........................................................... 32 

4.6 Zaposljivost diplomantov .................................................................................. 36 

5 Vloga Visokošolskih zavodov pri zaposljivosti diplomantov ............................... 41 

5.1 Spremembe, ki vplivajo na spremenjeno vlogo VŠZ pri poveĉevanju 

zaposljivosti diplomantov ................................................................................. 42 

5.1.1 Konkurenca drugih virov znanja ........................................................... 42 

5.1.2 Porast števila študentov ......................................................................... 43 

5.1.3 Proces globalizacije in tehnološke spremembe ..................................... 43 

5.1.4 Priĉakovanja politike ............................................................................ 44 

5.2 Bolonjski proces kot odgovor na spremembe, ki vplivajo na spremenjeno 

vlogo VŠZ pri poveĉevanju zaposljivosti diplomantov .................................... 45 



 

VI 

5.3 Priporoĉila in smernice za poveĉanje vloge VŠZ pri zaposljivosti 

diplomantov ....................................................................................................... 46 

5.3.1 Spodbujanje mobilnosti ........................................................................ 47 

5.3.2 Jasna definicija kompetenĉnega profila diplomantov ........................... 48 

5.3.3 Zagotavljanje kakovosti v visokošolskih institucijah ........................... 50 

5.3.4 Fleksibilnost programov in povezovanje s partnerji ............................. 51 

5.4 Predstavitev ugotovitev raziskovalnih študij in primerov dobre prakse ........... 53 

5.4.1 Zaposlitvene kompetence ...................................................................... 53 

5.4.2 Zaposlitvene osebne lastnosti ............................................................... 55 

5.5 Dejavniki, ki vplivajo na promocijo zaposlitvenih kompetenc in osebnih 

lastnosti v izobraţevalnem procesu ................................................................... 57 

5.5.1 Uĉno okolje in metode uĉenja, ki promovirajo zaposlitvene 

komepetence in osebnostne lastnosti .................................................... 57 

5.5.2 Naĉini preverjanja znanja in ocenjevanja, ki promovirajo 

zaposlitvene kompetence in osebnostne lastnosti. ................................ 61 

5.6 Primeri dobre prakse ......................................................................................... 61 

5.7 Ovire, ki zmanjšujejo uĉinkovitost zaposlitvenih programov na fakultetah ..... 67 

6 Raziskava .................................................................................................................. 69 

6.1 Opredelitev problema ........................................................................................ 69 

6.2 Metode in tehnike raziskave .............................................................................. 70 

6.2.1 Tehnike zbiranja podatkov .................................................................... 71 

6.2.2 Veljavnost in zanesljivost raziskave ...................................................... 76 

6.2.3 Omejitve in predpostavke raziskave ..................................................... 76 

6.2.4 Predstavitev izbranega VŠZ .................................................................. 77 

6.3 Analiza rezultatov ............................................................................................. 78 

6.3.1 Analiza podatkov iz analize vsebine dokumentov ................................ 78 

6.3.2 Analiza podatkov pridobljenih z anketnim vprašalnikom za 

visokošolske uĉitelje in študente ........................................................... 83 

6.3.3 Analiza podatkov pridobljenih s polstrukturiranim intervjujem 

visokošolskih uĉiteljev .......................................................................... 94 

6.1 Sklepne ugotovitve raziskave in priporoĉila visokošolskemu zavodu ............ 104 

7 Sklep ........................................................................................................................ 109 

Literatura ..................................................................................................................... 111 

Priloge ........................................................................................................................... 123 
 

 



VII 

SLIKE 

Slika 4.1 Število študentov v terciarnem izobraţevanju v letih 1997, 2005 in 2008... 24 

Slika 4.2 Deleţ mladih študentov v terciarnem izobraţevanju v študijskem letu 

2007/2008 ..................................................................................................... 25 

Slika 4.3 Število diplomantov v terciarnem izobraţevanju v letih 1997, 2005 in 

2008 .............................................................................................................. 26 

Slika 4.4 Stopnja zaposlenosti in stopnja brezposelnosti mladih v starosti od 15 do 

24 let v letih od 2006 do 1. kvartala 2009 .................................................... 27 

Slika 4.5 Deleţ zaposlenih s VII. stopnjo izobrazbe v letih 2001, 2007 in devetih 

mesecih 2008 ................................................................................................ 28 

Slika 4.6 Deleţ mladih do 26 let in iskalcev prve zaposlitve od vseh brezposelnih ... 29 

Slika 4.7 Indeks rasti vseh brezposelnih in brezposelnih s VII. stopnjo izobrazbe v 

letih od 2003 do 2008 ................................................................................... 30 

Slika 4.8 Deleţ brezposelnih diplomantov po starostnih skupinah, stanje 30.9.2009 . 31 

Slika 4.9 Deleţ ţensk med diplomanti visokošolskega dodiplomskega 

izobraţevanja po podroĉjih izobraţevanja v letu 2008 ................................ 32 

Slika 4.10 Prijave prostih delovnih mest VII. stopnje izobrazbe................................... 33 

Slika 4.11 Prosta delovna mesta po glavnih poklicnih skupinah Standardne 

kvalifikacije poklicev v letu 2008 ................................................................ 34 

Slika 4.12 Prosta delovna mesta in registrirani brezposelni po stopnjah izobrazbe v 

letu 2008 ....................................................................................................... 35 

Slika 4.13 Deleţ brezposelnih oseb po stopnji izobrazbe, ki so se odjavili iz 

evidence brezposelnih iz razloga zaposlitve v letih od 1998 do 2008.......... 37 

Slika 4.14 Deleţ brezposelnih diplomantov odjavljenih iz evidence iz razloga 

zaposlitve po ĉakalni dobi v letih od 2006 do 2008 ..................................... 38 

Slika 4.15 Število vseh dolgotrajno brezposelnih diplomantov in število 

brezposelnih mladih diplomantov v letih od 2005 do 2008 ......................... 39 

Slika 5.1 Model zaposljivosti z vkljuĉevanjem teorije osebnosti ................................ 56 

Slika 5.2 Institucionalna povezanost zaposljivosti in podjetništva ............................. 64 

Slika 6.1 Ocena visokošolskih uĉiteljev o vkljuĉenosti podjetniških spretnosti v 

strategije posameznih izobraţevalnih procesih ............................................ 86 

Slika 6.2 Ocena študentov o vkljuĉenosti podjetniških spretnosti v strategije 

posameznih izobraţevalnih procesih ............................................................ 87 

Slika 6.3 Ocena visokošolskih uĉiteljev o zaposljivosti izobraţevalnega programa ... 87 

Slika 6.4 Ocena študentov o zaposljivosti izobraţevalnega programa ........................ 88 

Slika 6.5 Ocena visokošolskih uĉiteljev o povratnih informacijah delodajalcev ........ 89 

Slika 6.6 Ocena študentov uĉiteljev o povratnih informacijah delodajalcev ............... 89 

Slika 6.7 Naĉini povezovanja z gospodarskimi in drugimi partnerji (v odstotkov) .... 90 



 

VIII 

Slika 6.8 Ocena študentov o prisotnosti posameznih oblik povezovanja z 

gospodarskimi in drugimi partnerji na UP FM ............................................. 91 

Slika 6.9 Ocena prisotnosti posameznih naĉinov preverjena in ocenjevanja znanja ... 92 

TABELE 

Tabela 6.1 Uresniĉevanje priporoĉil in usmeritev v dokumentih UP FM po 

tematskih sklopih .......................................................................................... 79 

Tabela 6.2 Deskriptivne statistike za dimenzije zaposljivosti ........................................ 85 

Tabela 6.3 Deskriptivne statistike za dimenzije zaposljivosti ........................................ 85 

Tabela 6.4 Preizkus aritmetiĉnih sredin po dimenzijah zaposljivosti ............................ 85 

Tabela 6.3 Razvrstitev aktivnosti po pomembnosti pri poveĉevanju zaposljivosti 

diplomantov .................................................................................................. 93 



 

 

IX 

KRAJŠAVE  

ADS anketa o delovni sili 

APZ aktivna politika zaposlovanja 

FM Fakulteta za management Koper 

ILO International Labour Organization 

MOD Mednarodna organizacija dela 

OZN Organizacija zdruţenih narodov 

RS Republika Slovenija 

SRDAP Statistiĉni register delovno aktivnega prebivalstva 

SURS Statistiĉni urad Republike Slovenije 

UP Univerza na Primorskem 

UMAR Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 

ZDR Zakon o zdruţenem delu 

ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

ZZZBP Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

 

 





 

1 

1 UVOD  

V nalogi sem za osrednjo temo prouĉevanja izbrala raziskavo problema 

zaposljivosti diplomantov visokošolskih zavodov (VŠZ). Za to temo sem se odloĉila iz 

osebnega in profesionalnega interesa. Osebnega, ker sem bila sama študentka in sem 

tudi mati dveh študentk, profesionalnega pa zato, ker ţe petindvajset let delam na 

podroĉju razvoja kadrov. Ko sem se sama, po konĉani srednji šoli odloĉala za študij, 

sem izhajala iz prepriĉanja, da zaposlitev pomeni konec poti, ko ostane le še poroka in 

otroci tja do upokojitve. Študij mi je takrat pomenil priloţnost, da se izognem tej 

dokonĉnosti, zato je bila izbira smeri bolj nakljuĉna. To je bilo v ĉasu sredi 70-ih let, 

obdobje polne zaposlenosti, ko brezposelnost ni predstavljala groţnje. Pridobljena 

visokošolska izobrazba je v tem ĉasu predstavljala garancijo za boljše delovno mesto in 

višji osebni dohodek. 

Proces odloĉanja za študij pri mojih hĉerah je bil povsem drugaĉen. Študij v letu 

2000 pomeni logiĉno nadaljevanje uspešnih srednješolcev. Izbira smeri je skladna z 

interesi, ĉe so prepoznani ali pa po obĉutku, razmišljanja o zaposlitvi pa potisnjena v 

obdobje daleĉ po zakljuĉku študija. V Sloveniji se v teh letih sooĉamo s poveĉanim 

vpisom na VŠZ in vse veĉjim pritiskom diplomantov na trg dela, saj se je število 

diplomantov terciarnega izobraţevanja po podatkih Urada za statistiko Slovenije iz 

6.208 v letu 1980 poveĉalo na 17.145 v letu 2007. Poslediĉno na Zavodu za 

zaposlovanje ugotavljajo, da se skladno s tem poveĉuje tudi deleţ brezposelnih 

diplomantov (ZRSZ 2007b). V medijih odzvanjajo naslovi, kot so »Po diplomi na borzo 

dela« in zgroţeni komentarji o druţbeni škodi. Zdi se, da visokošolska izobrazba ne 

pomeni veĉ garancije za zaposlitev ter da se študentje ob zakljuĉku zaskrbljeno 

sprašujejo, ali bo dela zanje. Ĉe je v preteklosti morda veljalo, da je pomembno, da 

študiraš in ne kaj in kje študiraš, postaja danes izbira smeri in VŠZ z vidika zaposljivosti 

vse pomembnejši element.  

Zaposljivost diplomanta je pomembna za vse udeleţene strani: diplomanta, njegovo 

oţjo druţino, VŠZ, delodajalca, lokalno skupnost, drţavo in v zadnjem obdobju tudi 

evropsko skupnost. Uspešen prehod v zaposlitev omogoĉi mladim enakopravno 

sodelovanje v druţbi in zagotavlja njihovo neodvisnost ter jim omogoĉi doseganje 

doloĉenega druţbenega poloţaja (Verša in Sprunk 2004). Z vidika VŠZ pa uspešno 

vkljuĉevanje njenih diplomantov na trgu dela predstavlja pomemben indikator 

kakovosti študijskega programa in referenco v primerjavi z drugimi zavodi, ki izvajajo 

primerljive programe. 

VŠZ niso v celoti odgovorne za uspešnost diplomantov pri njihovem prehodu v 

sfero dela, so pa najpomembnejši dejavnik, ki skrbi za pretok znanja v druţbi. Iz tega 

zornega kota, je zanje pomembno, kako prilagajajo izobraţevalne vsebine potrebam trga 
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dela. Odsotnost takega prilagajanja na dolgi rok ogroţa njihove predmete, cele 

programe, uĉne kadre in celo šole (Kramberger in Pavlin 2007). 

Ob uvajanju Bolonjske reforme se izobraţevalne institucije in ustvarjalci politike 

sprašujejo, katere kompetence so potrebne za uspešno vkljuĉitev diplomantov na trg 

dela (Reinalda in Kulesza 2006). Zanima jih, v kakšni meri naj te kompetence razvije 

izobraţevalni sistem in v kakšni meri jih je moţno razviti v podjetju oz. drugi 

organizaciji. Ob tem delodajalce, kljuĉne deleţnike izobraţevalnih sistemov, zanima, 

kako dobro ponudbo ustrezno usposobljenih diplomantov lahko priĉakujejo v 

prihodnosti (Pavlin 2007, 169).  

Kako poteka usklajevanje med visokošolskim izobraţevanjem in zaposljivostjo 

diplomantov v Evropi je zanimalo veliko število raziskovalcev (Heijke, Meng in 

Ramaekers 2002, Witte in Kalleberg,1995), prav tako so znane številne empiriĉne 

raziskave (Shavit in Műller 1998; OECD 1998; Hammer, 2003; OECD 2005), ki 

opozarjajo na razliĉne dejavnike, ki pojasnjujejo hitrost prehodov mladih iz šolanja v 

zaposlitev. V Sloveniji veĉjih in bolj kompleksnih empiriĉnih študij na tem podroĉju 

sicer še ni bilo opravljenih, obstaja pa nekaj študij o brezposelnosti in zaposlovanju 

doloĉenih skupin mladih, na primer analiza brezposelnosti mladih diplomantov, ki sta jo 

v okviru Zavoda RS za zaposlovanje opravila Verša in Spruk (2004), študije poti v 

zaposlitev diplomantov doloĉenih smeri (Kramberger 2004, Podmenik, Ĉernigoj-Sadar 

in Ivanĉiĉ 2007) ter nekatere mednarodne komparativne študije, kjer je vkljuĉena tudi 

Slovenija (Kogan in Unt 2005).  

V slovenskem prostoru še nisem zasledila kvalitativne raziskave s podroĉja vloge 

VŠZ pri poveĉanju zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov. S svojo študijo primera 

bom tako prispevala k bolj poglobljenemu razumevanju, kakšne dejavnosti izvaja VŠZ 

za poveĉevanje zaposljivosti svojih diplomantov, kako se te dejavnosti izvajajo, kakšni 

so moţni uĉinki, kateri so odprti problemi, moţnosti in pogoji za razvoj teh dejavnosti. 

1.1 Namen, cilji in osnovne trditve 

V svoji nalogi ţelim z razliĉnih zornih kotov preuĉiti, kako VŠZ prepoznava svojo 

vlogo pri zaposljivosti in zaposlenosti svojih diplomantov. Na podlagi študije primera 

analizirati, kakšne dejavnosti izvaja VŠZ v smislu poveĉevanja zaposljivosti, kako se te 

dejavnosti izvajajo, kakšni so moţni uĉinki, kateri so odprti problemi, moţnosti in 

pogoji za razvoj teh oblik. Na podlagi rezultatov analiz oblikovati priporoĉila za VŠZ 

kako prispevati k dvigu kakovosti z vidika zaposljivosti diplomantov. 

Cilji magistrske naloge: 

1. Kritiĉno preuĉiti dostopno literaturo in pomembne dokumente s podroĉja trga 

dela predvsem z vidika prehoda diplomantov iz VŠZ v zaposlitev in vloge VŠZ 

pri poveĉevanju zaposljivosti diplomantov. 
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2. Na primeru izbranega VŠZ raziskati razumevanje kljuĉnih akterjev 

izobraţevanja o njihovi vlogi pri poveĉevanju zaposljivosti in zaposlenosti 

svojih diplomantov. 

3. Na izbranem visokošolskem zavodu narediti primerjalno analizo razumevanja 

zaposljivosti študentov kot nosilcev znanja in visokošolskih uĉiteljev kot 

ustvarjalcev in izvajalcev študijskega program. 

4. Oblikovati priporoĉila (aktivnosti) za VŠZ v prid poveĉanju zaposljivosti 

diplomantov. 

Izhajam iz osnovne predpostavke, da VŠZ izvajajo dejavnost prenosa znanja in 

razvijanja kompetenc, ki posamezniku širijo zaposlitvene moţnosti. Na poveĉanje 

zaposljivosti diplomantov doloĉenega VŠZ pomembno vplivajo naĉrtovane in 

sistematiĉne dejavnosti za pridobitev primernega zaupanja, da bo dodiplomsko 

visokošolsko izobraţevanje zadovoljilo priĉakovane zahteve po kakovosti. 

1.2 Uporabljene raziskovalne metode 

Naloga je razdeljena na teoretiĉen in empiriĉen del.  

V prvem poglavju teoretiĉnega dela sem opredelila temeljne pojme, ki oznaĉujejo 

druţbene pojave na podroĉja zaposlovanja. Namen tega poglavja predstaviti in narediti 

jasno razmejitev med obravnavanimi druţbenimi pojavi, s katerimi se sreĉujemo ko 

govorimo o zaposljivosti, še posebej o poveĉevanju zaposljivosti ter o vlogi posameznih 

dejavnikov. Osnovne pojme zaposlenost, brezposelnost in zaposljivost sem z metodo 

deskripcije, kompilacije in sinteze opredelila z vidika razliĉnih definicij pojava, 

pojasnila osnovne znaĉilnosti, koncepte ter predstavila osnovne naĉine merjenja pojava.  

V drugem poglavju teoretiĉnega dela se navezujem na pojem zaposljivosti z vidika 

dejavnikov in okolišĉin, ki prispevajo k hitremu prehodu iz VŠZ v zaposlitev. Osnovno 

strukturo predstavitve dejavnikov sem povzela po strukturi, ki jo je v svojem prispevku 

Brezposelnost in poti mladih v zaposlitev predstavila avtorica Trbanc (2007). Z metodo 

deskripcije in kompilacije predstavim dejavnike in okolišĉine, ki vplivajo na 

zaposljivost ter predstavim vloge in moţnosti vpliva na poveĉevanje zaposljivosti na 

razliĉnih nivojih. 

V tretjem poglavju teoretiĉnega dela sem se osredotoĉila na vstop diplomantov na 

trg dela v Sloveniji. Z metodo deskripcije in analize statistiĉnih podatkov Statistiĉnega 

urada Republike Slovenije in Zavoda RS za zaposlovanje sem osvetlila stanje in trende 

na podroĉju zaposlenosti, brezposelnosti in zaposljivosti diplomantov v Sloveniji. 

Peto poglavje teoretiĉnega dela se osredotoĉa na VŠZ kot enemu izmed dejavnikov, 

ki ima vpliv na poveĉevanje zaposljivosti diplomantov. V tem poglavju z metodo 

kompilacije in sinteze utemeljujem povezanost izobraţevalnih sistemov in VŠZ z 

zaposljivostjo tako na institucionalni kot individualni ravni, predstavim spremembe, ki 
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so vplivale na spremenjeno vlogo VŠZ ter predstavim priporoĉila in smernice evropske 

in nacionalne politike ter ugotovitve in spoznanja raziskovalnih študij z vidika 

poveĉevanja zaposljivosti diplomantov. Namen tega poglavja je izdelava osnovnega 

pregleda vseh elementov, ki definirajo vlogo VŠZ pri poveĉevanju zaposljivosti 

diplomantov. 

V empiriĉnem delu predstavljam raziskavo, ki je po svoji naravi kvalitativna, saj 

ţelim pridobiti poglobljen vpogled v usmeritev VŠZ pri izvajanju vloge pri poveĉevanju 

zaposljivosti svojih diplomantov. Raziskava vkljuĉuje oba akterja študijskega procesa 

VŠZ: študente in visokošolske uĉitelje. Študijo primera, ki omogoĉa globinsko in 

celostno prouĉevanje organizacije (Flere 2000, 95), sem izvedla na UP Fakulteti za 

management Koper v obdobju od januarja do konca junija 2009. Raziskavo sem omejila 

na ta VŠZ, zato gre za posamiĉno študijo primera (Sagadin 2004). S študijo primera, ki 

je z vidika namena in metodologije instrumentalistiĉna (Sagadin 2004), ţelim priti do 

vpogleda, katera priporoĉila in usmeritve s podroĉja poveĉevanja zaposljivosti 

diplomantov VŠZ vkljuĉuje v izobraţevalni proces na dodiplomskih študijskih 

programih, kako se izvajajo v izobraţevalnem procesu, kako so uĉitelji in študenti 

seznanjeni z aktivnostmi, ki so usmerjene v poveĉevanje zaposljivosti diplomantov in 

kateri so odprti problemi. 

Raziskavo sem izvedla na podlagi raziskovalnega naĉrta, pri ĉemer sem uporabila 

razliĉne tehnike in instrumente raziskovanja. Za pridobitev vpogleda v izobraţevalni 

proces in dejavnosti, ki jih izvaja VŠZ z vidika njene usmeritve v zaposljivost, sem 

uporabila kvalitativno analizo vsebine dostopnih pisnih dokumentov. Osnovno sliko o 

tem, katere dimenzije zaposljivosti so prisotne na visokošolskem zavodu, koliko je 

usmeritev v zaposljivost prepoznana pri visokošolskih uĉiteljih in študentih ter njihovo 

mnenje o tem, katere aktivnosti prispevajo k veĉji zaposljivosti diplomantov sem 

pridobila z anketnim vprašalnikom za visokošolske uĉitelje in redne študente zakljuĉnih 

letnikov dodiplomskih študijskih programov. Ugotovitve pridobljene iz analize anketnih 

vprašalnikov sem uporabila za naĉrtovanje in izvedbo individualnih polstrukturiranih 

intervjujev z nakljuĉno izbranimi šestimi visokošolskimi uĉitelji. Njihova mnenja in 

stališĉa predstavljajo podlago za preverjanje ugotovitev primerjalne analize anketnih 

vprašalnikov in analize vsebine dokumentov. S triangulacijo metod zbiranja podatkov, 

ki je dober naĉin maksimiranja koliĉine zbranih podatkov (Todd 1979), sem prispevala 

k veĉji vrednosti sklepnih ugotovitev. 

V zakljuĉnem poglavju sem povezala ugotovitve empiriĉne raziskave s teoretiĉnimi 

spoznanji in ugotovitvami ter predstavila znanstveni prispevek naloge.  
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV  

Poveĉevanje zaposljivosti diplomantov spada na podroĉje trga dela, kjer se 

diplomanti sreĉajo s ponudbo in povpraševanjem po kadrih, z zaposlovanjem in 

brezposelnostjo. Za laţje razumevanje obravnavane problematike je smiselno najprej 

predstaviti in preuĉiti temeljne pojme s podroĉja zaposlenosti, zaposljivosti in 

brezposelnosti.  

2.1 Zaposlenost  

Zaposlenost ima dvojni pomen. Za delavca pomeni dohodek, gradnja osebnih 

sposobnosti, zadovoljstvo z delom in druţbeni status, za druţbo pa je glavni izvor 

bogastva (Nesporova 2000). Zaradi tega imajo cilji zaposlovanja pomembno mesto v 

ekonomski in socialni politiki. Zaposlenost se povezuje s pojmom socialna vkljuĉenost 

(kot nasprotje socialne izkljuĉenosti) v obliki boja proti revšĉini in diskriminaciji, saj 

zagotavlja socialno varnost. Opravljati doloĉeno delo za plaĉilo ne pomeni biti tudi 

zaposlen. Razlika je v tem, da zaposlitev vkljuĉuje zavarovanje za razliĉna tveganja 

(Novak, Boškić in Filipović 2005, 137). 

Vodovnik v svoji knjigi Poglavja iz delovnega in socialnega prava (2004) omenja, 

da je bila v preteklosti med ustavnimi pravicami Republike Slovenije posebej omenjena 

pravica do dela, ki je bila obravnavana kot pravica vsakogar, da mu drţava zagotovi 

vkljuĉitev v delo ter trajnost zaposlitve. Te pravice v praksi ni bilo mogoĉe zagotavljati, 

zato je bila njena narava oznaĉena ko »programsko naĉelo«. Prehod na trţno 

gospodarstvo je odpravil moţnosti za zagotavljanje te pravice tudi za pribliţevanje tej 

pravici, zato je nova ustavna ureditev ne omenja veĉ. Moţnosti, da bi drţava 

zagotavljala moţnosti za zaposlitev ter ohranjanje trajnosti zaposlitve, so v procesu 

globalizacije trgov produkcijskih tvorcev vedno manjše. Na trgu dela se pojavljajo 

številne oblike zaposlitev, ki jim je skupna doktrina fleksibilnosti, ki se kaţe na 

podroĉju delovnega ĉasa, kraja, stabilnosti in socialnega dogovora v okviru katerega 

poteka delo (Matković 2005).  

Statistični urad RS Slovenije v poroĉilu o izplaĉanih plaĉah pri pravnih osebah 

(ZAP-M)
1
 in v statistiĉnem registru delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP) definira 

zaposlenost med pojmi prebivalstvo in inputi dela. Definicija zaposlenosti zajema vse 

zaposlene in samozaposlene osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnimi dejavnostmi, ki 

spadajo v meje proizvodnje sistema.  

Zaposleni pa so vse osebe, ki po pogodbi delajo za drugo rezidenĉno 

institucionalno enoto in prejemajo nadomestilo. Razmerje med delodajalcem in 

                                                 
1
 ZAP-M je obrazec Meseĉno poroĉilo o izplaĉanih plaĉah pri pravnih osebah, ki ga 

predpisuje Zakon o drţavni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/1). Sporoĉanje podatkov 

je za pravne osebe obvezno. 
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zaposlenim obstaja, kadar med podjetjem in osebo obstaja formalna ali neformalna 

pogodba, ki jo obe stranki navadno skleneta prostovoljno in v skladu s katero oseba dela 

za podjetje v zameno za nadomestilo v denarju ali naravi. Posebej definira 

samozaposlene osebe kot osebe, ki so edini lastniki ali solastniki nekorporativnih 

podjetij, v katerih delajo, razen tistih nekorporativnih podjetij, ki so neprave druţbe.  

Mednarodna organizacija dela (MOD) in v Evropski uniji statistiĉno spremljanje 

temelji na statistiĉnih definicijah sprejetih v MOD in Organizaciji zdruţenih narodov 

(OZN) za aktivno prebivalstvo, delovno silo, zaposlene, podzaposlene in brezposelne. 

Po omenjenih mednarodnih standardih je brezposelnost izjemen poloţaj, ko je 

posameznik brez kakršnegakoli dela. Za zaposlenost pa ţe zadostuje ena ura dela v 

referenĉnem obdobju. Referenĉno obdobje je lahko en dan ali en teden. V smislu take 

opredelitve obsega zaposlenost vse stopnje delovne aktivnosti, od najmanjše z 

najkrajšim moţnim delovnim ĉasom v enem tednu do polnega tedenskega delovnega 

ĉasa. Zaposlenost tako obsega polno zaposlenost in podzaposlenost. Podzaposlenost se 

po mednarodnih standardih deli na vidno podzaposlenost, ko obseg zaposlitve (trajanje 

delovnega ĉasa) ni zadosten, in nevidno podzaposlenost, ko posameznik stalno dobiva 

plaĉo, niso pa izkorišĉene njegove sposobnosti in znanja, ko je torej neproduktiven. 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR 2002, 2007) ne opredeljuje pojma zaposlenosti, 

temveĉ opredeljuje pojem delovno razmerje (4. ĉlen). Opredeljuje ga kot dvostransko 

razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vkljuĉi v 

organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plaĉilo, osebno in nepretrgano 

opravlja delo po navodilih in pod nadzorom. Delovno razmerje nastane s sklenitvijo 

pogodbe o zaposlitvi in dejanskim nastopom dela na delovnem mestu oziroma vrsti 

dela, ki je dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi. Zaposlenost v tem primeru pomeni 

vkljuĉenost v delovni proces, ki zagotavlja delavcu preţivetje, socialno varnost, osebni 

razvoj ter vkljuĉenost v socialno ţivljenje. Ko delavec vstopi v delovno razmerje, 

pomeni, da se je zaposlil. Pri tem se s pogodbo obveţe, da bo opravil doloĉeno fiziĉno 

ali intelektualno delo za dogovorjeno plaĉilo, delodajalec pa mu je to dolţan plaĉati.  

Definiranje zaposlenosti je pomembno, ĉe ţelimo ta druţbeni pojav opazovati in 

spremljati. Podatek o zaposlenosti oseb v druţbi kaţe, kakšen je druţbeno ekonomski 

poloţaj v tej druţbi. V naslednjem poglavju bom opisala mero zaposlenosti, ki jo 

imenujemo stopnja zaposlenosti z vidika spremljanja tega druţbenega pojava.  

2.1.1 Stopnja zaposlenosti  

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) v metodološkem listu 

definira stopnjo zaposlenosti kot razmerje med delovno aktivnim prebivalstvom (po 

kraju bivanja) in delovno sposobnim prebivalstvom, pomnoţeno s 100.  

Podatke o tem zbira Statistiĉni urad RS z anketo o delovni sili (ADS). Gre za 

anketo, s katero pridobivamo podatke o znaĉilnostih trga dela in se izvaja neprekinjeno 
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skozi celo leto. Rezultati ankete so mednarodno primerljivi, ker se izvaja skladno s 

priporoĉili in navodili MOD in v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti. Na tej 

podlagi je delovno sposobno prebivalstvo delovno aktivno prebivalstvo v starosti od 15 

do 64 let. Delovno aktivno prebivalstvo po so tisti, ki so v poroĉevalskem tednu (od 

ponedeljka do nedelje) pred anketiranjem opravili kakršno koli delo za plaĉilo (denarno 

ali nedenarno) ali dobiĉek, in tisti, ki so sicer zaposleni ali samozaposleni, a so bili v 

poroĉevalskem tednu zaĉasno odsotni z dela. Med delovno aktivno prebivalstvo štejemo 

tudi zaposlene osebe, ki so zaĉasni ali trajni preseţki (do prenehanja delovnega 

razmerja), pomagajoĉe druţinske ĉlane in osebe na porodniškem dopustu. Podatke iz 

ADS se uporablja za izraĉun stopnje zaposlenosti na ravni drţave. Na ravni statistiĉnih 

regij v drţavi pa teh podatkov ni zato se iz podatkov SRDAP izraĉunava registrirana 

stopnja zaposlenosti oziroma stopnja delovne aktivnosti. Registrirana stopnja 

zaposlenosti ni mednarodno primerljiva. Registrirana stopnja zaposlenosti ali stopnja 

delovne aktivnosti pove, kolikšen deleţ celotnega delovno sposobnega prebivalstva je 

zaposlenega (Peĉar 2008). Pri izraĉunu se uporablja podatke o delovno aktivnih, ki so 

zaposleni: to pomeni, da so obvezno socialno zavarovane ne glede nato, ali so zaposlene 

s polnim ali skrajšanim delovnim ĉasom. Niso vkljuĉene osebe, ki delajo za plaĉilo na 

podlagi podjemnih pogodb, avtorskih pogodb ali za neposredno plaĉilo, sodelujoĉi 

druţinski ĉlani, samozaposleni, ki ne plaĉujejo socialnega zavarovanja in drţavljani RS 

s stalno zaposlitvijo v slovenskih predstavništvih, na gradbišĉih ipd. v tujini. Ker 

upošteva le formalno urejen status zaposlenosti jo imenujejo tudi 'formalna stopnja 

zaposlenosti'. Formalno delovno aktivno prebivalstvo je seštevek zaposlenih oseb v 

druţbah, podjetjih in organizacijah, zaposlenih oseb pri samozaposlenih, samostojni 

podjetnikov posameznikov, oseb, ki opravljajo poklicno dejavnost in kmetov. Od 1. 

januarja leta 1999 med formalno delovno aktivno prebivalstvo štejemo tudi osebe, ki 

opravljajo javna dela (Malaĉiĉ, Domadenik in Pahor 2006). 

Druţbe si prizadevajo dosegati ĉim višjo stopnjo zaposlenosti, saj je to ugoden 

kazalec ekonomske in druţbene uspešnosti neke drţave. Razvite in socialno usmerjene 

druţbe si prizadevajo ustvarjati pogoje za doseganje ravni polne zaposlenosti, kar je 

predstavljeno v nadaljevanju.  

2.1.2 Koncept polne zaposlenosti  

Beveridge (1945, 18), eden vodilnih teoretikov, ki se je ukvarjal s problemi 

brezposelnosti in polne zaposlenosti, je v svoji knjigi Full Employment in a Free Society 

eksplicitno definiral pojem polne zaposlenosti delovne sile. Polna zaposlenost obstaja, 

ĉe je vedno veĉ prostih delovnih mest, kot brezposelnih oseb. Vendar ne kakršnokoli 

delovnih mest: nuditi morajo spodobno plaĉo ter biti take narave in tako locirana, da je 

realno priĉakovati, da jih bodo brezposelni zasedli.  
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V zadnjih desetletjih se je koncept polne zaposlenosti delovne sile razvija v skladu s 

socialnim in ekonomskim razvojem sodobnih industrijskih druţb. Prvotnim 

kvantitativnim kriterijem se vse bolj dodajajo tudi kvalitativno-socialni in humanistiĉni 

kriteriji; s tem pa cilj polne zaposlenosti postaja še teţje dosegljiv. Gartner, Lynch in 

Riesman (1976, 3) opisujejo štiri faze razvoja koncepta polne zaposljivosti. Najprej je 

koncept vkljuĉeval pogoj, da ima vsakdo, ki je sposoben za delo in ţeli delati neko 

zaposlitev, ne glede na pogoje (plaĉilo, delovne razmere, ĉas...). Z 

druţbenoekonomskim razvojem pa sama zaposlitev kmalu ni bila dovolj. V ospredje se 

zaĉenja postavljati primernost zaposlitve, kar je pomenilo dobre delovne pogoje ter 

plaĉilo, ki delavcu zagotavlja normalno ţivljenje. Z nadaljnjim razvojem pa se definicija 

primerne zaposlitve kvalitativno dopolni. Zaposlitev mora posamezniku zagotavljati 

tudi realne moţnosti za napredovanje na delovnem mestu. V zadnji fazi koncept polne 

zaposlenosti vkljuĉuje, polni razvoj in polno izrabo vseh ĉloveških delovnih 

potencialov. Na tej stopnji polna zaposlenost pomeni vkljuĉevanje in prilagajanje 

delovnih pogojev brez izjeme vsem, ki ţelijo delati: tudi tistim, ki so zaradi fiziĉnih, 

mentalnih ali socialnih pomanjkljivosti manj sposobni za delo. 

Obiĉajno za prikaz stanja na trgu dela doloĉene drţave uporabljajo predvsem 

kvantitativne kriterije – število brezposelnih in zaposlenih oseb oziroma stopnje 

zaposlenosti oziroma brezposelnosti. Vendar celo na tej kvantitativni stopnji veĉkrat 

prihaja do nekaterih nejasnosti. Pogosto se manipulira s pojmom polne zaposlenosti, pri 

ĉemer se uporablja razliĉne konceptualno-metodološko-statistiĉne operacije. Ker je 

polna zaposlenosti postala splošno sprejeta vrednota in cilj socialne in ekonomske 

politike, se skuša v posameznih deţelah stanje na podroĉju zaposlovanja prikazati 

najbolj ugodno (Drobniĉ 1985, 37).  

Tako kot se je razvijal koncept polne zaposlenosti, sta se razvijala tudi pojma 

ustrezne in primerne zaposlitve. V Sloveniji poznamo pojem primerne in pojem 

ustrezne zaposlitve in ju opisujem v naslednjem poglavju.  

2.1.3 Primerna in ustrezna zaposlitev  

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB 2006) 

razlikuje ustrezno zaposlitev in primerno zaposlitev. V svoji definiciji ustrezne 

zaposlitve se pribliţuje konceptu polne zaposlenosti, kjer posameznik v polnosti 

izkorišĉa svoje potenciale, medtem ko se v definiciji primerne zaposlitve pribliţuje 

konceptu, kjer posamezniku zaposlitev zagotavlja dostojno ţivljenje.  
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Ustrezna zaposlitev je 17. ĉlenu ZZZPB
2
 zaposlitev, ki je sklenjena za nedoloĉen 

ali doloĉen ĉas za delovno mesto, ki ustreza stopnji in vrsti dokonĉane poklicne 

izobrazbe osebe in ki je lahko dostopno. Primerna zaposlitev je definirana v istem 

ĉlenu. Tako se lahko kot primerno zaposlitev ponudi brezposelni osebi, ki je prijavljena 

v evidenco brezposelnih oseb več kot tri mesece, delovno mesto, ki je razvršĉeno v 

tarifni razred ustrezne kolektivne pogodbe za eno stopnjo niţje od dokonĉane poklicne 

izobrazbe osebe, pod pogojem da ni v evidenci prijavljenih brezposelnih oseb, za katere 

bi jim bila taka zaposlitev ustrezna. Po šestih mesecih od prijave v evidenco 

brezposelnih oseb pa se kot primerna zaposlitev lahko brezposelni osebi ponudi delovno 

mesto, ki je razvršĉeno v tarifni razred ustrezne kolektivne pogodbe za dve stopnji niţje 

od dokonĉane poklicne izobrazbe osebe. Tudi v tem primeru pod pogojem, da ni 

brezposelnih oseb, za katere bi bila taka zaposlitev ustrezna. V pogojih za primernost 

zaposlitve se upošteva tudi oddaljenost delovnega mesta od stalnega bivališĉa 

brezposelne osebe. V primerih ustrezne zaposlitve je ta ĉas do ene ure, v primerih 

primerne zaposlitve pa do ene ure in pol.  

So primeri, ko posameznik ne dobi ne ustrezne in ne primerne zaposlitve in ostaja 

nezaposlen. Nezaposlenost oz. brezposelnost je nasprotje od zaposlenosti, ki ga bolj 

podrobno razloţim v nadaljevanju. 

2.2 Nezaposlenost in brezposelnost 

Brezposelnost med prebivalstvom je druţbeni pojav, ki vpliva na raven blaginje v 

drţavi in na obĉutek gotovosti ali negotovosti med prebivalstvom glede moţnosti za 

zaposlitev in ustvarjanje dohodkov z delom (Rejda 1991, 331). Je najveĉje socialno zlo , 

ne samo zaradi pomanjkanja, ki ga prinaša, temveĉ zaradi sovraštva in strahu, ki nastaja 

zaradi brezposelnosti (Beveridge 1945, 15). Druţbena razseţnost brezposelnosti je 

odvisna od splošnega obsega brezposelnosti, njenega povpreĉnega trajanja, od starostne 

in poklicne strukture kakor tudi od industrijske ter lokalne razporeditve gostote 

brezposelnosti (Bubnov-Škoberne 1997, 25). 

Nezaposlenost je lahko ţelena ali nezaţelena. V primeru ţelene nezaposlenosti 

posameznik, ki ima moţnosti, da se zaposli, tega iz doloĉenega razloga ne ţeli. 

Nezaţelena nezaposlenost pa je v primerih, ko posameznik ţeli in išĉe zaposlitev, pa je 

ne dobi. Nezaposlenost oznaĉujemo tudi s pojmom brezposelnost.  

Brezposelnost oznaĉuje druţbeno in individualno stanje. Brezposelnost v druţbi 

kaţe, da v drţavi v doloĉenem obdobju nimajo moţnosti za zaposlitev vsi prebivalci v 

aktivni dobi, ki so zmoţni za delo in išĉejo zaposlitev. Individualno stanje 

                                                 
2
 ZZZPB natanĉno doloĉa ustrezno zaposlitev, ki velja v procesu posredovanju dela za 

brezposelne osebe. Odklonitev ustrezne zaposlitve po tem zakonu velja za kršitev obveznosti 

brezposelne osebe in ima za posledico ĉrtanje iz evidence.  
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brezposelnosti doleti osebo, ki ni zaposlena v delovnem razmerju ali ne opravlja 

samostojno pridobitne dejavnosti kot samozaposlena oseba ter je zmoţna za delo in išĉe 

zaposlitev (Bubnov-Škoberne 1997, 16). 

Statistično spremljanje brezposelnosti temelji na statistiĉnih definicijah, sprejetih v 

MOD in OZN.
3
 Po teh definicijah so brezposelni tisti, ki so: 

 'brez dela', torej niso zaposleni za plaĉo ali samozaposleni; 

 'trenutno na razpolago za delo', kar pomeni, da so na razpolago za plaĉano 

zaposlitev ali samozaposlitev v referenĉnem obdobju; 

 'iskalci zaposlitev', kar pomeni, da z doloĉenimi aktivnostmi (prijava pri javni 

sluţbi zaposlovanja, prijava na objavljena delovna mesta in podobno) v 

doloĉenem obdobju poskušajo dobiti plaĉano zaposlitev ali samozaposlitev. 

V Sloveniji definira brezposelno osebo Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 

primer brezposelnosti (16. ĉlen). Zakon kot tako osebo oznaĉuje tiste, ki izpolnjujejo 

temeljne statusne kriterije, ki so v nekaterih primerih dopolnjeni tudi s premoţenjskimi 

kriteriji. Statusni kriteriji so na primer: da oseba ni v delovnem razmerju, ni upokojena, 

ni študent, dijak, vajenec in tako dalje. Premoţenjski kriterij pa morajo izpolnjevati 

samozaposlene osebe, lastniki in solastniki gospodarskih druţb oziroma kmetijskega ali 

gozdnega zemljišĉa. Osebe, ki izpolnjujejo te kriterije imajo status brezposelne osebe le, 

ĉe izpolnjujejo tudi dodatne zakonsko doloĉene pogoje, to je, ĉe so zmoţne za delo, 

prijavljene pri Zavodu RS za zaposlovanje (zavod za zaposlovanje), so na razpolago za 

zaposlitev ter so aktivne iskalke zaposlitve. 

Tako kot si vse druţbe ţelijo doseĉi zaposlenost, si prizadevajo hkrati doseĉi ĉim 

niţjo brezposelnost. Tudi v tem primeru so definicije brezposelnosti zelo pomembne pri 

spremljanju tega pojava za potrebe opisovanja druţbenoekonomskega razvoja neke 

drţave in izdelavo primerjav med drţavami. Merilo, ki meri brezposelnost v neki drţavi 

je stopnja brezposelnosti, ki jo podrobneje opisujem v naslednjem poglavju. 

2.2.1 Stopnja brezposelnosti  

Ekonomska in socialna uspešnost drţave se ocenjuje tudi po stopnji brezposelnosti 

v drţavi. Stopnja brezposelnosti je definirana kot število brezposelnih v deleţu od 

aktivnega prebivalstva, pri ĉemer tvori aktivno prebivalstvo število delovno aktivnih in 

število brezposelnih (Peĉar 2008). 

V Sloveniji razlikujemo dve stopnji brezposelnosti.
4
 

                                                 
3
 Natanĉna predstavitev in analiza statistiĉnega spremljanja aktivnosti prebivalstva v delu: 

Husmanns, R., Mehran, F.,Verna, V.: Surveys of economically active population: employment, 

unemployment and underemployment: An ILO manual on concepts and methodes, International 

Labour Office, Genova 1990. 
4
 SURS: Statistiĉne informacije, Trg dela –Aktivno prebivalstvo po anketi o delovni sili. 
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Stopnja registrirane brezposelnosti: primerja število oseb, registriranih pri enotah 

Zavoda RS za zaposlovanje (registrirano brezposelnih) s številom aktivnih po 

registrskih virih, ki ga poleg registrirano brezposelnih tvorijo še zaposlene in 

samozaposlene osebe, kot jih meseĉno evidentira SURS z raziskavo ZAP-M ali preko 

registra delovno aktivnih. 

Stopnja anketne brezposelnosti se ugotavlja s ĉetrtletnimi anketami o delovni sili. 

Anketa se izvaja skladno z navodili MOD in Statistiĉnega urada EU (Eurostat).
5
 Po teh 

so brezposelne tiste anketirane osebe, ki v referenĉnem tednu niso bile delovno aktivne 

(v skladu z navodili), aktivno išĉejo delo (preko zavodov za zaposlovanje, so poslale 

prošnje za zaposlitev ipd.) in so v naslednjih dveh tednih pripravljene sprejeti delo. 

Delovno aktivne pa so tiste osebe, ki so v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) 

opravljale kakršnokoli delo za plaĉilo, dobiĉek ali druţinsko dobrobit, ali imele status 

zaposlene ali samozaposlene, ĉeprav niso delale. 

Mednarodno primerljiva je le stopnja anketne brezposelnosti, ki se raĉuna skladno z 

mednarodnimi navodili. Metodologije za raĉunanje registrirane brezposelnosti so v 

vsaki drţavi razliĉne. 

Na raven brezposelnosti v doloĉeni drţavi vplivajo zunanji in notranji dejavniki ter 

objektivne in subjektivne okolišĉine (Bubnov-Škoberne 1997, 16) Vzroki za nastanek 

brezposelnosti na druţbeni ravni so po naravi gospodarski, tehnološki ali ĉloveški. Po 

vzrokih nastanka brezposelnosti so opredeljene razliĉne vrste brezposelnosti. 

Gospodarska gibanja vplivajo na nastanek cikliĉne in sezonske brezposelnosti. 

Tehnološke spremembe povzroĉajo tehnološko brezposelnost, okolišĉine na strani 

posameznika pa strukturno in frikcijsko brezposelnost (Rejda 1991, 303). 

Razliĉne vrste brezposelnosti definirajo razliĉne ravni zaposljivosti doloĉenega dela 

prebivalstva. Zaposljivost je pogoj za zaposlitev in jo podrobneje opisujem v 

naslednjem poglavju. 

2.3 Zaposljivost  

Zaposljivost je širok, ne zelo natanĉno definiran pojem, ki ga je v grobem mogoĉe 

razumeti kot zmoţnost (angl. capability), da se bo (bi) oseba – zaradi svojih znanj, 

spretnosti in razliĉnih drugih individualnih lastnosti – lahko sorazmerno hitro in brez 

veĉjih teţav zaposlila. Buck in Barrick (1987, 26) sta glede zaposljivosti ţe zgodaj 

menila, da so to vse tiste lastnosti delavca, ki ga mimo njegovih tehniĉnih kompetenc 

delajo primernega za delodajalca. Korver in Oei (2004) govorita o zaposljivosti kot o 

pogoju za zaposlenost. Njuna definicija se osredotoĉa na sposobnost ljudi, da jim med 

delovno kariero in v novih razmerah uspe brez veĉjih teţav pridobiti novo delo za lastno 

preţivetje. Moreland (2006) zaposljivosti dodaja element koristnosti in interesa tako 

                                                 
5
 Definicije v Yearbook of Labour Statistics, ILO, Geneva 1996, 379. 
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posameznika kot druţbe. Govori o vešĉinah, znanjih in osebnostnih lastnosti 

posameznika, ki omogoĉajo posamezniku varnost in uspešnost v zaposlitvi, ki si jo 

izbere in je v korist njemu, delovni sili, druţbeni skupnosti in ekonomiji. Nekateri 

avtorji menijo, da so te definicije vendarle preozke in da bi bilo treba vkljuĉiti še druge 

dejanike (Rae 2007). Poenostavljeno reĉeno, zaposljivost pomeni privlaĉnost 

posameznika za delodajalca in predstavlja skupek, znanj, spretnosti, izkušenj in drugih 

lastnosti, ki jih delodajalci išĉejo (zahtevajo) pri kandidatih za zaposlitev (Trbanc 2007).  

2.3.1 Čas iskanja zaposlitve  

Zaposljivost merimo na trgu dela, in sicer s ĉasom iskanja zaposlitve, to je ĉas, ko 

posameznik zaĉne iskati zaposlitev do dejanske zaposlitve oziroma sklenitve pogodbe o 

zaposlitvi. V gradivih zavoda za zaposlovanje opredeljujejo ĉas iskanja zaposlitve tudi s 

terminom ĉakalna doba. Po ĉasu iskanja zaposlitve zavod za zaposlovanje doloĉa
6
 ali je 

nekdo laţje oziroma teţje zaposljiv. Svojo zaposljivost lahko zmeri vsak sam od 

trenutka, ko je na razpolago na trgu dela do trenutka, ko sklene pogodbo o plaĉanem 

delu (pogodbo o zaposlitvi ali kakšen drug dogovor o plaĉanem delu). V nacionalnem 

merilu se ta ĉas meri le pri brezposelnih, ki so vkljuĉeni v evidenco brezposelnih oseb 

pri zavodu za zaposlovanje (ZRSZ 2009a, 20). 

Zaposljivost se tako meri kot ĉakalna doba, ki pomeni ĉas od prijave v evidenco 

brezposelnih do zaposlitve. Ĉakalna doba se meri individualno in po posameznih 

kategorijah brezposelnih oseb glede na njihove lastnosti, kot so spol, starost, stopnja 

izobrazbe, poklicna skupina ipd. Ĉakalna doba brezposelnih oseb nam kaţe koliko ĉasa 

je oseba iskala zaposlitev, pri ĉemer predpostavimo, da se oseba, ki je prijavljena v 

evidenco brezposelnih oseb, ţeli zaposliti in aktivno išĉe zaposlitev (ZRSZ 2009a, 20). 

Na zavodu za zaposlovanje ugotavljamo, da so mnoge brezposelne osebe prijavijo v 

evidenco brezposelnih zaradi drugih razlogov, ki ne pomenijo zaposlitev. Nekateri 

zakoni pogojujejo status brezposelnosti za uveljavljanje nekaterih pravic, zato je 

primarni interes doloĉenega števila brezposelnih oseb uveljavljanje teh pravic in ne 

zaposlitev (uveljavljanje socialno varstvenih pravic po drugih zakonih: denarno socialno 

pomoĉ, pokojninsko zavarovanje ...).
7
 ZZZPB v definiciji o brezposelni osebi navaja 

pogoj aktivno iskanje zaposlitve. V kolikor se v procesu posredovanja ugotovi, da oseba 

odklanja zaposlitev ali pa odklanja aktivnosti, s katerimi bi poveĉala svojo zaposljivost, 

                                                 
6
 16. ĉlen pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 

5/2007, 85/2008, 25/2009, neuradno preĉišĉeno besedilo 2). 
7
 Uveljavljanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja po Zakon o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006, uradno preĉišĉeno 

besedilo) in uveljavljanje pravice do denarne socialne pomoĉi po Zakonu o socialnem varstvu 

(Uradni list RS, št. 3/2007, 12. 1. 2007, uradno preĉišĉeno besedilo). 
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je ĉrtana iz evidence brezposelnih oseb iz razloga neaktivnosti.
8
 Po podatkih zavoda za 

zaposlovanje, ki spremlja pregled odjavljenih iz evidence brezposelnih po razlogih, se iz 

razloga zaposlitve odjavi v povpreĉju 57 odstotkov vseh prijavljenih, iz razloga 

neaktivnosti ali ĉrtanja zaradi odklonitve zaposlitve pa 15 odstotkov od vseh 

prijavljenih v evidenco.
9
 V praksi je to vĉasih teţko dokazati, saj so prejemniki pravic 

po drugih zakonih moĉno zainteresirani, da ostajajo v evidenci brezposelnih oseb.  

Vendar pa ĉakalna doba upošteva le ĉasovno dimenzijo, niĉesar pa ne pove glede 

ustreznosti zaposlitve. Ustreznost zaposlitve ugotavljamo posredno, pomemben podatek 

pri napovedovanju ustreznosti zaposlitev je suficitarnost oz. deficitarnost doloĉenega 

poklica.  

2.3.2 Suficitarnost in deficitarnost poklica  

Zavod za zaposlovanje suficitarnost oz. deficitarnost doloĉenega poklica ugotavlja 

preko povpraševanja in ponudbe po poklicih in poklicni izobrazbi. Povpraševanje se 

spremlja preko prijav prostih delovnih mest, ki so ga delodajalci obvezni posredovati 

Zavodu RS za zaposlovanje na obrazcu za prijavo prostega delovnega mesta, v katerem 

doloĉijo poklic vešĉine, delovne izkušnje, naĉin in ĉas zaposlitve.
10

 Na ta naĉin zavod 

za zaposlovanje dobi celovite podatke o prostih delovnih mestih ter o potrebnih znanjih 

in vešĉinah, po katerih delodajalci povprašujejo.  

Ponudbo Zavod za zaposlovanje spremlja preko podatkov o pokritosti potreb, to je 

o realiziranih zaposlitvah na objavljenih prostih delovnih mestih, ki jih prejema od 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje
11

 ter številom brezposelnih oseb z ustreznim 

poklicem oz. poklicno izobrazbo registriranih brezposelnih oseb.  

                                                 
8
 Pravilnik o vsebini in naĉinih uradnih evidenc s podroĉja zaposlovanja, Uradni list RS, št. 

56/2007, 10/2009, v 25. ĉlenu doloĉa razloge za prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih 

oseb (4. in 5. alineja), med drugim, ĉe odkloni vkljuĉitev ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo 

o vkljuĉitvi v program aktivne politike zaposlovanja,odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali 

s svojim ravnanjem povzroĉi, da delodajalec odkloni njeno zaposlitev ter ĉe ni na razpolago za 

zaposlitev in podobno. 
9
 Povpreĉje sem izraĉunala po podatkih ZRSZ iz pregleda odjavljenih iz evidence 

brezposelnih oseb po razlogih za obdobje 2006, 2007 in 2008. 
10

 Naĉin in vsebino prijave prostih delovnih mest doloĉa Pravilnik o prijavi in odjavi 

prostega delovnega mesta, posredovanju zaposlitve ter o naĉinu in vsebini sporoĉanja podatkov 

Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 75/2007, 99/2007). V 5. ĉlenu 

je doloĉena vsebina prijave prostega delovnega mesta: podatki o delodajalcu, število potrebnih 

delavcev, naziv in opis delovnega mesta, podatki o tarifnem razredu, izobrazbi, trajanju 

zaposlitve, delovnem ĉasu in drugih pogojih za zaposlitev ter naĉin in rok prijave. 
11

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ – UPB3) Uradni 

list RS, št. 72/2006. 
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Podatki o povpraševanju in ponudbi po poklicih so podlaga tudi za doloĉanje 

suficitarnost oz deficitarnost doloĉenih poklicev. Zavod za zaposlovanje po 146. ZDR 

ugotavlja deficitarnost doloĉenega poklica za potrebe sklepanja dopolnilnega dela.
12

 

Po definiciji zavoda za zaposlovanje (2007 b) so deficitarni tisti poklici po 

programih niţjega in srednjega poklicnega izobraţevanja, pri katerih polovice ali veĉ 

prijavljenih potreb po delavcih ni mogoĉe zagotoviti s prijavljenimi brezposelnimi 

osebami v isti smeri in stopnji izobrazbe. Deficitarni so poklici po programih srednjega, 

višjega in visokega izobraţevanja, pri katerih 80 % ali veĉ prijavljenih potreb po 

delavcih, ni mogoĉe zagotoviti s prijavljenimi brezposelnimi osebami v isti smeri in 

stopnji izobrazbe. To pomeni, da povpraševanje presega ponudbo po doloĉenem 

poklicu. Osebe, ki imajo deficitaren poklic so naĉeloma hitro zaposljive, saj je na 

razpolago veliko prostih delovnih mest. 

Suficitarnost poklica (ZRSZ 2007b) pa pomeni, da ponudba presega povpraševanje 

po doloĉenem poklicu. To pomeni, da osebe s tem poklicem imajo na razpolago malo 

prostih delovnih mest in da se pri tem sooĉajo z veliko konkurenco oseb z enakim 

poklicem. V takem primeru lahko napovemo, da bodo osebe s tem poklicem teţje našle 

ustrezno zaposlitev. 

Letni pregled suficitarnih in deficitarnih poklicev
13

 pripravlja Zavod za 

zaposlovanje po posameznih obmoĉnih sluţbah glede na potrebe delodajalcev v tem 

obmoĉju. Suficitarnost oz. deficitarnost je eden izmed kriterijev pri prednostnem 

vkljuĉevanju v ukrepe APZ (na primer: 48. a ĉlen ZZZPB). 

2.3.3 Težje zaposljive osebe  

Zavod za zaposlovanje ima dolgotrajno tradicijo pri posredovanju dela brezposelnih 

oseb in veliko izkušenj o tem, katera znanja, izkušnje, vešĉine in osebnostne lastnosti 

prispevajo k zaposljivosti oz. predstavljajo oviro v zaposljivosti. Pravilnik o izvajanju 

ukrepov aktivne politike zaposlovanja opredeljuje ciljne skupine (15. ĉlen) in teţje 

zaposljive in prikrajšane osebe (16. ĉlen). Kot posebna ciljna skupina je po tem 

pravilniku doloĉena ciljna skupina šolajoĉe mladine in iskalcev prve zaposlitve. 

Opredelitev teţje zaposljive osebe pri vkljuĉevanju v ukrepe APZ upošteva kriterij 

starosti, delovne izkušnje, suficitarnost poklica in ĉakalno dobo. Starost brezposelne 

osebe je pomemben dejavnik zaposljivosti, saj analize dokazujejo, da so najbolj 

                                                 
12

 ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002, 103/2007) 146. ĉlen doloĉa: Delavec, ki dela polni 

delovni ĉas, sme izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim ĉasom z drugim 

delodajalcem, vendar najveĉ za osem ur na teden, po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri 

katerih je zaposlen s polnim delovnim ĉasom, ĉe gre za opravljanje deficitarnih poklicev po 

podatkih zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraţevalnih, kulturno umetniških 

in raziskovalnih del. 
13

 Seznam deficitarnih in suficitarnih poklicev objavlja ZRSZ na spletni strani 

www.ess.gov.si. 
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zaposljive osebe v starostni skupini med 30 in 40 leti (ZRSZ 2009a, 12). Teţje 

zaposljive so brezposelne osebe v starosti do 25 leta in nad 50 letom starosti. Posebna 

kategorija teţje zaposljivih oseb so brezposelni iskalci prve zaposlitve, ki so pridobili 

strokovno ali poklicno izobrazbo pred dvema letoma od prijave v evidenco brezposelnih 

oseb. Na trgu dela so manj konkurenĉni, ker ne posedujejo ustreznih delovnih izkušenj. 

Osebe s suficitarnim poklicem teţje najdejo ustrezno zaposlitev, saj ponudba presega 

povpraševanje po tem poklicu. Kot sem ţe omenila v prejšnjem poglavju se teţje 

zaposljivost doloĉa tudi po ĉasu trajanja brezposelnosti. Tako je po pravilniku oseba, ki 

je brezposelna 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih dolgotrajno brezposelna oseba in jo 

uvršĉa med teţje zaposljive. Osebe mlajše od 25 let so po tem pravilniku, dolgotrajno 

brezposelne ţe po šestih mesecih brezposelnosti v zadnjih 8 mesecih. 

Poleg teh se glede na situacijo na trgu dela doloĉijo prednostne ciljne skupine, kjer 

se predvideva, da potrebujejo dodatno pomoĉ pri zaposlitvi oz. da je treba poveĉati 

njihovo zaposljivost. V ta namen Vlada RS po posvetovanju s socialnimi partnerji 

sprejme za proraĉunsko ali plansko obdobje APZ,
14

 v katerem opredeli ukrepe in 

aktivnosti za neposredno uravnavanje trga dela. Posamezne aktivnosti so namenjene 

doloĉenim ciljnim skupinam, ki jim ni mogoĉe zagotoviti ustrezne ali primerne 

zaposlitve, z namenom izboljšanja njihovega poloţaja na trgu dela.
15

 V glavnem gre za 

4 temeljne ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Ukrepi, ki so usmerjeni k izboljšanju in 

uskladitvi na strani ponudbe so usmerjeni v svetovanje in pomoĉ pri iskanju zaposlitve
16

 

brezposelnim osebam ter njihovo vkljuĉevanje v programe usposabljanja in 

izobraţevanja. Namen teh dveh ukrepov je poveĉati zaposljivost in konkurenĉnost 

brezposelnih in zaposlenih na trgu dela s pridobivanjem novega znanja, spretnosti in 

zmoţnosti ter z dvigom izobrazbe in kvalifikacijske ravni. Ukrepi, ki so usmerjeni k 

spodbujanju na strani povpraševanja so namenjeni spodbujanju zaposlovanja in 

samozaposlovanja. S temi ukrepi se ţeli spodbuditi samozaposlovanje brezposelnih 

oseb, spodbuditi zaposlovanje najteţe zaposljivih skupin brezposelnih oseb, posebno 

prejemnikov denarne socialne pomoĉi, poveĉevati prilagodljivost trga dela ohraniti 

delovna mesta in podpreti preoblikovanje podjetij. Na strani povpraševanje je tudi ukrep 

                                                 
14

 ZZZPB 50. ĉlen Vlada RS po posvetovanju s socialnimi partnerji sprejme za 

proraĉunsko ali plansko obdobje program ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki prispeva k 

uresniĉevanju smernic in strateških dokumentov trga dela in zaposlovanja, sprejetih na ravni 

drţave in Evropske unije. V programu opredeli ukrepe in aktivnosti za neposredno uravnavanje 

trga dela, ciljen skupine in obseg sredstev, namenjenih za izvajanje programa. 
15

 Prednostne ciljne skupine pri vkljuĉitvi v ukrepe aktivne politike zaposlovanja se posebej 

doloĉi s programom APZ in Katalogom – kakšnim katalogom? Imej pred oĉmi nekoga, ki ne ve, 

kaj si imela v mislih s tem (2. toĉka 15. ĉlena Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja). 
16

 Pravilnik o izvajanju ukrepov APZ, Uradni list RS, št. 5/2007, 85/2008, 25/2009 (3. 

ĉlen). 
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poveĉevanje socialne vkljuĉenosti brezposelnih oseb, s katerimi se ţeli uveljaviti 

aktivnosti in projekte za ustvarjanje okolja, ki bo motiviralo ljudi k aktivnosti in v 

katerem bodo laţe in hitreje našli delo, hkrati pa uţivali potrebno raven socialne zašĉite. 

2.3.4 Iskalci prve zaposlitve in iskalci ponovne zaposlitve  

Iskalci prve zaposlitve so mladi, ki prviĉ vstopajo na trg dela. Prvi vstop na trg dela 

po zakonu o delovnih razmerjih (19. ĉlen) ni moţen pred petnajstim letom starosti. Po 

tem letu pa kadarkoli se posameznik za to odloĉi. Praviloma so iskalci prve zaposlitve 

mladi v starosti od 15 do 27 let, ki so zakljuĉili doloĉeno stopnjo formalnega 

izobraţevanja in prviĉ išĉejo zaposlitev. Od ostalih iskalcev zaposlitve se razlikujejo po 

tem, da niso bili še v delovnem razmerju (za doloĉen oz, nedoloĉen ĉas, s polni ali 

krajšim delovnim ĉasom), torej nimajo delovne dobe. To ne pomeni, da so brez 

delovnih izkušenj. Mnogo mladih ima delovne izkušnje, ki si jih pridobivajo z 

opravljanjem del v okviru mladinskega oz. študentskega dela (poĉitniško, obštudijsko, 

prostovoljno delo) Iskalci prve zaposlitve, ki so zakljuĉile najmanj srednješolsko 

izobraţevanje se lahko, v kolikor se zaposlijo na ustreznem delu, zaposlijo kot 

pripravniki.
17

 Pripravništvo ni obvezno, razen v primeru, ko ga kot takega doloĉi zakon 

ali kolektivna pogodba na ravni dejavnosti. Vodilo pri odloĉanju o tem, ali naj bo 

pripravništvo obvezno je bilo predvsem to, ali je delavec z ustrezno stopnjo izobrazbe 

takoj po zakljuĉku šolanja usposobljen za opravljanje samostojnega dela. V panogah, 

kjer je bilo ugotovljeno, da to ni mogoĉe, se je institut obveznega pripravništva ohranil. 

Pripravništvo je tako še vedno obvezno v upravi, šolstvu, pravosodju, zdravstvu ipd., v 

zasebnem sektorju pa je mogoĉe le, ĉe je tako doloĉeno s kolektivno pogodbo. Zakon 

dopušĉa tudi prostovoljno (volontersko) pripravništvo, ki pa mora imeti podlago v 

posebnem zakonu (npr. Zakon o pravniškem drţavnem izpitu
18

). Prednosti pripravništva 

so tako na strani delodajalca kot pripravnika. V ĉasu pripravništva pripravniku 

delodajalec zagotavlja usposabljanje za samostojno opravljanje dela, ki se zakljuĉi z 

izpitom, opravlja delo pod mentorstvom, delodajalec pa ima v tem ĉasu niţje stroke 

dela.
19

 

Iskalci ponovne zaposlitve so vsi tisti iskalci, ki so izgubili zaposlitev in se takoj ali 

po doloĉenem ĉasu prijavijo v evidenco brezposelnih. Skupna lastnost vseh je, da imajo 

izkušnjo delovnega razmerja za doloĉen oz. nedoloĉen ĉas, za polni ali krajši delovni 

ĉas oz. so bile samozaposlene (ZRSZ 2009a, 22).  

                                                 
17

 ZDR, Uradni list RS, št. 42/2002, 103/2007 – neuradno preĉišĉeno besedilo, 120. ĉlen. 

Izjema so vajenci, ki so uspešno konĉali program poklicnega izobraţevanja, ki so po zakonu 

usposobljeni za samostojno opravljanje dela ustrezno vrsti in stopnji njegove izobrazbe. 
18

 ZPDI, Uradni list RS, št. 83/03 – UPB1 in 111/07). 
19

 ZDR (140. ĉlen) doloĉa da je plaĉa pripravnika najmanj 70 odstotkov osnovne plaĉe za 

delovno mesto, vendar pa ne niţja od minimalne. 



Opredelitev temeljnih pojmov 

17 

V zvezi z zaposljivostjo lahko sklenemo, da za posameznika predstavlja potencial, 

na katerega vplivajo številni dejavniki. Na oznako teţje oz. laţjo zaposljivost doloĉene 

osebe ali skupine oseb vplivajo od splošne gospodarske situacije, stanja povpraševanja 

in ponudbe doloĉenih kompetenc na trgu dela, do specifiĉnih lastnosti, ki oznaĉujejo 

posameznika (ZRSZ 2009a, 18). Dejavnike in okolišĉine, ki vplivajo na zaposljivost, 

predvsem oseb, ki prviĉ vstopajo na trg dela opisujem v naslednjem poglavju.  
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3 DEJAVNIKI IN OKOLIŠČINE, KI VPLIVAJO NA HITROST 

PREHODA IZ IZOBRAŢEVANJA V ZAPOSLITEV  

Študije brezposelnosti in zaposlovanja mladih, predvsem empiriĉne (npr. OECD 

1998 in 2005; Shavi in Müller 1998; Hammer 2003), opozarjajo na razliĉne dejavnike, 

ki pojasnjujejo hitrost prehodov mladih iz šolanja v zaposlitev ter obseg in gibanja 

mladinske brezposelnosti. Trbanc (2007) te dejavnike, na katere opozarjajo razliĉne 

študije, razdeli v tri veĉje skupine, in sicer na makro ravni strukturne in institucionalne 

in na mikro ravni individualne dejavnike. 

3.1 Strukturni dejavniki  

V skupino strukturnih dejavnikov sodijo predvsem demografski in razliĉni 

ekonomski, vkljuĉno z dejavniki delovanja trga delovne sile. O'Higgins (1997 v Trbanc 

2007) je kot kljuĉne naštel tri: (1) agregirano povpraševanje po delovni sili (mladinska 

brezposelnost je zelo obĉutljiva na nihanja v povpraševanju), (2) plaĉe mladih oziroma 

razmerje med plaĉami mladih, in siceršnjimi plaĉami v delovni sili in (3) obseg novih 

prilivov na trg. 

Trbanc (2007) opozarja, da enako ali še bolj pomembno za zaposlovanje mladih kot 

obseg povpraševanj je (1) njegova struktura, predvsem glede stopnje in vrsto izobrazbe 

in (2) delovanje nacionalnih trgov delovne sile, predvsem njihova fleksibilnost in 

odprtost, ki je odvisna od delovne zakonodaje oziroma zakonodaje s podroĉja 

zaposlovanja in ustaljenih praks zaposlovanja v posameznem nacionalnem kontekstu. 

Strukturna neskladja med povpraševanjem in novimi pritoki na trg delovne sile se 

kaţejo pri vrstah izobrazbe. Glede delovanja nacionalnih trgov pa se njihova 

fleksibilnost in odprtost izraţa z razliĉnimi moţnostmi zaposlitve (pogodbe za doloĉen 

ĉas, za krajši delovni ĉas, podjemne pogodbe, študentsko delo) in v zašĉiti zaposlitve. 

Trbanc (2007) ugotavlja, da je na togih in zaprtih trgih vstop za mlade teţji in ĉakanje je 

daljše. 

3.2 Institucionalni dejavniki  

V institucionalno skupino Trbanc (2007, 55) šteje dejavnike (1) povezane s 

strukturo in organizacijo izobraţevalnega sistema, (2) povezave med šolami in 

delodajalci ter (3) institucionalne prehode iz šolanja v zaposlitev, kot so vajeništvo, 

opravljanje delovne prakse pri delodajalcih, pripravništvo, štipendije, ki jih ponujajo 

delodajalci, programi zaposlovanja za iskalce prve zaposlitve in podobno.  

V zvezi z dejavniki, povezanimi s strukturo in organizacijo izobraţevalnega 

sistema, sta raziskovalca Shavit in Müller (1998) v primerjalni študiji 13 drţav o 

institucionalni vpetosti prehodov iz izobraţevanja v zaposlitev ugotovila, delodajalci 

pogosto dajejo prednost doloĉenim spriĉevalom in diplomam, katerim pa je odvisno od 
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institucionalnih znaĉilnosti nacionalnih izobraţevalnih sistemov. Trbanc (2007) navaja, 

da podatki o višini brezposelnosti mladih ţe vrsto let nakazujejo, da je prehod mladih v 

zaposlitev laţji in hitrejši v drţavah z izobraţevalnimi sistemi, ki omogoĉajo poklicno 

specifiĉne kvalifikacije na ravni sekundarnega, pa tudi post-sekundarnega izobraţevanja 

(npr. Avstrija, Nemĉija, Danska, Nizozemska). Vendar je za hiter prehod mladih v 

zaposlitev pomembno, da so poklicne spretnosti in delovne izkušnje, ki jih mladi med 

šolanjem in usposabljanjem dobijo pri specifiĉnih delodajalcih, dovolj prenosljive, da so 

zanimivi tudi za druge delodajalce.  

Pomemben dejavnik je nivo vpetosti delodajalcev v sisteme izobraţevanja in 

usposabljanja. V drţavah, kjer je vkljuĉenost delodajalcev višja, so stopnje 

brezposelnosti niţje v primerjavi z drţavami, kjer je vkljuĉenost delodajalcev niţja. 

Trbanc (2007) omenja štiri naĉine vkljuĉenosti delodajalcev: (1) neposredna 

vkljuĉenost, kjer delodajalci sami zagotavljajo poklicno usposabljanje (npr. Nemĉija), 

(2) vpliv na oblikovanje uĉnih programov in kvalifikacij (npr. Nizozemska), (3) 

neposredna uporaba šol oz. izobraţevalnih ustanov za rekrutiranje delavcev (npr. 

Japonska) in (4) z malo neposrednega vpliva, vendar so delodajalci vseeno zelo 

zainteresirani (npr. naknadno priznavanje šolske izobrazbe s kolektivnimi pogodbami v 

Franciji) (Podmenik, Ĉernigoj-Sadar in Ivanĉiĉ 2007). 

Zavzetost delodajalcev za zaposlovanje mladih je pogosto odvisna tudi od spodbud 

in akcij politike zaposlovanja, kot so subvencioniranje zaposlitev iskalcev prve 

zaposlitve, subvencioniranje pripravništva, sofinanciranje usposabljanj na delovnem 

mestu in podobno. 

3.3 Individualni dejavniki  

Definicije zaposljivosti veĉina temeljijo na individualnih dejavnikih, ki vplivajo na 

zaposljivost posameznika: posedovanje doloĉenih strokovnih znaj, izkušenj, vešĉin in 

osebnostnih lastnosti. 

Vsekakor je izobrazba posameznika pomemben dejavnik njegove zaposljivosti, 

zato je po mnenju mnogih izobraţevanje veĉ kot le investicija v ĉloveški kapital 

(Becker 1993 v Aracil, Mora in Villa 2004), saj omogoĉa posamezniku, da se uĉi in 

pridobi vešĉine, ki bodo temeljno oblikovali njihovo vedenje, prepriĉanja in vlogo v 

druţbi (Haveman in Wolfe 1984). Daljše izobraţevanje in usposabljanje poveĉuje 

moţnosti zaposlitve (Iyigun in Owen 1999, Rivera-Batiz 1992), zmanjšuje ĉas trajanja 

brezposelnosti (Kettunen 1997, Kiefer 1985). Posameznik z višjo stopnjo izobrazbe 

lahko kandidira na veĉji spekter delovnih mest. Trbanc (2007) ugotavlja, da je 

objektivno kljuĉna prednost mladih kot delovne sile predvsem novejše in kompleksno 

znanje, ki ga prinašajo iz izobraţevalnega procesa. Poleg znanja imajo mladi veĉ 

spretnosti in znanj po katerih delodajalci zaradi spreminjajoĉe se narave dela in 

delovnih procesov veliko povprašujejo in pogosto predstavljajo dodatne pogoje oz. 
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prednost v konkurenci za zaposlitev (uporaba informacijsko komunikacijske 

tehnologije, sposobnost iskanja in uporabe razliĉnih informacij, komunikacijske 

spretnosti, delo v skupinah, projektno delo, aktivno uporabo tujih jezikov...). 

Delovne izkušnje mnogi delodajalci pojmujejo kot drugi najpomembnejši pogoj za 

zaposlitev (Verša in Spruk 2004). Zavod za zaposlovanje v Analizi dodatnih pogojev 

potreb po delavcih (2009 b) ugotavlja, da so v veĉini delovne izkušnje zaţelene, ĉe ţe 

ne zahtevane. Pogosto tisti, ki išĉejo svojo prvo zaposlitev, niso povsem brez delovnih 

izkušenj. Vsaj deloma si jih namreĉ lahko pridobijo skozi razliĉne delovne prakse med 

šolanjem, poĉitniškim delom, prostovoljnim delom in opravljanjem razliĉnih del v ĉasu 

študija, vendar te delovne izkušnje pogosto niso vezane na poklicno oz. profesionalno 

podroĉje, za katero so se izobraţevali in v katerem išĉejo zaposlitev.  

Ob zahtevah za zasedbo doloĉenega delovnega mesta so priĉakovanja delodajalcev, 

da imajo osebe poleg znanj in izkušenj še doloĉene lastnosti (ZRSZ 2009b). Oglasi za 

prosta delovna mesta pogosto navajajo osebne lastnosti, ki jih priĉakujejo od bodoĉih 

sodelavcev, kot so komunikativnost, fleksibilnosti, smisel za estetiko, veselje do dela s 

posebnimi skupinami oseb, natanĉnost, odgovornost, samostojnost, zanesljivost ipd. V 

pogojih evropeizacije in internacionalizacije trga dela, so za organizacije vedno bolj 

pomembne osebne lastnosti, ki prispevajo k gradnji medsebojnih odnosov. Gre za tako 

imenovane mehke vešĉine, ki vkljuĉujejo komuniciranje, reševanje konfliktov, 

sposobnost uĉinkovitega dajanja in prejemanja povratnih informacij, kakor tudi 

kompleksnejše znaĉilnosti, kot je ĉustvena inteligenca (Goleman 1995, Law, Wong in 

Song 2004). 

Prednostne lastnosti, ki se jih pripisuje mladim, ki po zakljuĉku šolanja prviĉ 

nastopajo na trgu dela, so predvsem njihova prilagodljivost na spremembe na delovnem 

mestu ter manjša zahtevnost, zaradi ĉesar so pogosto pripravljeni sprejeti slabše 

zaposlitve, manj zahtevne glede na njihovo izobrazbo, zaĉasne ali delne zaposlitve, 

fiziĉno naporno delo ali delo v slabših delovnih razmerah oz. bolj neugodnem delovnem 

ĉasu (Trbanc 2007). Po drugi stran naj bi se jih delodajalci otepali zaradi njihove 

nezanesljivosti, nesamostojnosti, neodgovornosti, nestalnosti, nagnjenosti k 

spremembam uteĉenih praks, zaradi ĉesar naj bi predstavljali tvegano delovno silo.  

V nadaljevanju je predstavljen poloţaj diplomantov visokošolskega dodiplomskega 

izobraţevanja v Sloveniji z vidika zaposlenosti in brezposelnosti ter njihovo 

zaposljivost.  





 

23 

4 VSTOP DIPLOMANTOV NA TRG DELA  

Splošno znano stališĉe je, da so študentova priĉakovanja, ko so vpiše na 

dodiplomski študij so, da bo ob zakljuĉku hitreje našel zaposlitev in da mu bo ta 

zaposlitev nudila ugodnejše pogoje za ţivljenje. Na ta priĉakovanja vplivajo velike 

spremembe v zaposlitveni in industrijski strukturi, kot tudi spremembe v ponudbi 

diplomantov na trgu dela. Oboje ima velik vpliv na to, kakšne so dejanske zaposlitvene 

izkušnje diplomantov.  

Na zaposlitveno izkušnjo diplomanta vpliva tudi odnos med njegovo kvalifikacijo 

in informacijami, ki jih pridobi na trgu delovne sile. Nekateri študiji zagotavljajo 

diplomatom taka predmetno specifiĉne kompetence, ki so na trgu dela prepoznana in 

sporoĉajo delodajalcem, da imajo ti diplomanti taka znanja in vešĉine, da bodo sposobni 

za produktivno delo. Na drugih bolj splošnih podroĉjih, pa diplomantove kvalifikacije 

nakazujejo, da poseduje doloĉene znaĉilnosti, ki so pomembne za opravljanje 

doloĉenega dela. Tako na primer tisti, ki poseduje kvalifikacije, ki se povezujejo z 

ekonomijo, se priĉakuje, da bodo bolje opravljali poslovna dela kot tisti, ki imajo 

kvalifikacije iz humanistiĉnih in umetnostnih ved. 

Iskanje ustrezne zaposlitve je za nekatere zahtevna naloga, kljub vsemu pa je bilo 

po podatkih zavoda za zaposlovanje (2009 a) v preteklih obdobjih znaĉilno, da so 

brezposelni z visoko izobrazbo hitreje našli zaposlitev v primerjavi z osebami s srednjo 

izobrazbo, saj je bil njihov ĉas iskanja zaposlitve v povpreĉju krajši v primerjavi z manj 

izobraţenimi. Kljub vsemu ta prednost ne velja za vse diplomante. To je velikokrat 

posledica individualnih okolišĉin, neskladnosti med delodajalcem in iskalcem 

zaposlitve, lahko pa tudi tega, da je ponudba visoko izobraţenih oseb veĉja kot ponudba 

prostih delovnih mest, kar podrobneje predstavljam v tem poglavju. 

4.1 Opredelitev visokošolskega dodiplomskega študenta in diplomanta 

V nalogi se osredotoĉam na populacijo študentov in diplomantov visokošolskega 

dodiplomskega izobraţevanja v Sloveniji. Populacija študentov visokošolskega 

dodiplomskega izobraţevanja, vkljuĉuje študente študijskih programov: visokošolski 

strokovni (prejšnji), visokošolski strokovni (I. bolonjska stopnja), visokošolski 

univerzitetni (prejšnji) in visokošolski univerzitetni (I. bolonjska stopnja). Populacija 

diplomantov visokošolskega dodiplomskega izobraţevanja, vkljuĉuje diplomante, ki 

imajo diplomo visokošolske ali univerzitetne stopnje oz. I. bolonjske stopnje. Pri 

prikazovanju razliĉnih kazalcev stanja na trgu delovne sile v kategorijo mladih 

praviloma štejemo starostno skupino 15–24 let. Vsi kazalci poloţaja mladih, ki so 

izraĉunani iz anket o delovni sili, se na nanašajo na to starostno skupino, vkljuĉno z 

mednarodno primerljivimi kazalci in podatki, ki jih na podlagi nacionalnih anket o 

delovni sili objavlja evropski statistiĉni urad – Eurostat (2007). Toda z analitiĉnega 
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vidika je taka omejitev mladosti pogosto nezadostna, posebno kadar opazujemo prehod 

v zaposlitev pri mladih, ki so konĉali šolanje na terciarni stopnji. V tem primeru je 

smiselno opazovati starostno skupino 25–30 let.  

4.2 Naraščanje števila študentov v terciarnem izobraţevanju in naraščanje 

števila diplomantov 

V prvih letih tega desetletja hitro narašĉa interes za študij na visokošolskih 

strokovnih, univerzitetnih dodiplomskih in podiplomskih magistrskih programih. 

Spodnji graf prikazuje število študentov v terciarnem izobraţevanju v letih 1997, 2005 

in 2008.
20

 

Slika 4.1 Število študentov v terciarnem izobraţevanju v letih 1997, 2005 in 2008 

 

Vir: SURS 1997–2008. 

Podatki kaţejo, da je število študentov v terciarnem izobraţevanju v letu 2005 

poraslo za veĉ kot tretjino v primerjavi z letom 1997. Med njimi je najveĉ mladih, kar 

nazorno prikazuje spodnji grafiĉni prikaz o deleţu študentov v terciarnem izobraţevanju 

v starosti do 30. leta starosti. 

                                                 
20

 Podatek o študentih v terciarnem izobraţevanju vkljuĉuje število študentov na 

visokošolskih, univerzitetnih, specialistiĉnih in magistrskih študijskih programih. V podatek ni 

vkljuĉeno število študentov višješolskih in doktorskih programov. 
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Slika 4.2 Deleţ mladih študentov v terciarnem izobraţevanju v študijskem letu 

2007/2008 

 

Vir: SURS 2008. 

Koliko intenzivna je vkljuĉenost mladih v terciarno izobraţevanje, kaţe podatek, da 

je bilo v letu 2003 42,2 odstotkov mladih v starosti med 19 in 23 let vkljuĉenih v to 

raven izobraţevanja (Spruk in Verša 2004) v letu 2008 pa 47,7 odstotkov.
21

 Natanĉen 

statistiĉni pregled števila vpisanih študentov v prve letnike terciarnega izobraţevanja v 

Sloveniji je pokazal, da po letu 2003 ţe presegamo 60-odstotni vpis vsakoletne 

generacije, kar je tudi za drţave Evropske unije zelo visok doseţek (Trbanc 2007). V 

študijskem letu 2007/08 je po podatkih SURS študiralo v visoko strokovnih in 

univerzitetnih študijskih programih 86.597 študentov (19.331 v starih in 15.592 v novih, 

bolonjskih visokošolskih strokovnih programih ter 36.239 v starih in 15.435 v novih, 

bolonjskih univerzitetnih programih). 

Skladno z narašĉanjem števila študentov narašĉa tudi število tistih, ki so terciarno 

izobraţevanje tudi uspešno zakljuĉili. Število diplomantov po posameznih letih 

prikazuje naslednji grafiĉni prikaz. 

                                                 
21

 Podatki SURS 2008. Podatki o prebivalcih Slovenije po starosti v letu 2008. Podatek se 

nanaša na skupino prebivalcev v starosti od 20 do 25 let. 
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Slika 4.3 Število diplomantov v terciarnem izobraţevanju v letih 1997, 2005 in 

2008 

 

Vir: SURS 1997, 2006, 2008. 

Podatki kaţejo, da je v Sloveniji na visoki dodiplomski ravni število diplomantov v 

letu 2006 skoraj trikrat višje v primerjavi z letom 1997. V letu 2008 predstavljajo mladi 

v starosti manj kot 29 let okoli 67 odstotkov vseh diplomantov, po spolu pa je 66 

odstotkov ţensk. Ţe vsa leta se ugotavlja velik deleţ diplomantov s podroĉja druţbenih, 

poslovnih, upravnih in pravnih ved. V letu 2004 je bil od vseh diplomantov deleţ teh 

45,9 odstotkov. Ta deleţ se je v letu 2008 poveĉal na 46,3 odstotkov 
22

 vseh, ki so tega 

leta diplomirali. Veĉji del tistih, ki zakljuĉi terciarno izobraţevanje, se zaposli, en del 

nadaljuje študij, v zadnjih letih pa narašĉa število tistih, ki zaradi neuspešnega iskanja 

zaposlitve postanejo brezposelni. V nadaljevanju sledi pregled stanja na podroĉju 

zaposlenosti diplomantov v Sloveniji. 

4.3 Zaposlenost diplomantov v Sloveniji 

Zaradi sprememb v strukturi povpraševanja in zaradi poveĉevanja proţnosti trga 

dela in zaposlitvenih razmerij se namreĉ izrazito spreminja struktura zaposlitvenih 

priloţnosti na trgu dela, predvsem glede trajnosti in varnosti zaposlitve. Mladi, ki na trg 

šele vstopajo, pogosto opravljajo fleksibilne oblike zaposlitev. Pri njih je dinamike 

prehodov v in iz zaposlitev bistveno veĉ kot pri starejši delovni sili, zato pa je 

                                                 
22

 Podatki SURS. Število diplomantov na visoko strokovnih in univerzitetnih študijskih 

programih v letu 2008 v Sloveniji, ki so pridobili diplomo iz druţbenih poslovnih, upravnih in 

pravnih ved je bilo 5429. Vseh diplomantov na teh študijskih programih tega leta pa je bilo 

11.736. 
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brezposelnost med mladimi sicer izrazito pogostejša, vendar v povpreĉju manj 

dolgotrajna kot pri starejši delovni sili. 

Osnovna kazalca aktivnosti mladih sta stopnja zaposlenosti in stopnja 

brezposelnosti. Statistiĉni urad Republike Slovenije stopnje zaposlenosti ne spremlja po 

stopnjah izobrazbe, zato ni na voljo podatkov o stopnji zaposlenosti diplomantov 

visokošolskega dodiplomskega izobraţevanja. Stopnjo zaposlenosti se spremlja po 

starostnih skupinah, vendar v starostni skupini od 15 do 24 let je le manjši del 

diplomantov, naslednja starostna skupina pa je od 25 do 49 let pa tudi ni uporabna, da bi 

lahko na tej podlagi sklepali, kakšna je zaposlenost diplomantov glede na celotno 

populacijo. Vendar pa iz podatkov o stopnji mladinske zaposlenosti in brezposelnosti 

(slika 4.4) lahko, sklepamo kakšna je prehodnost mladih iz šol v zaposlitev.  

Slika 4.4 Stopnja zaposlenosti in stopnja brezposelnosti mladih v starosti od 15 

do 24 let v letih od 2006 do 1. kvartala 2009 

 

Vir: SURS 2008. 

Stopnja zaposlenosti je pri tej starostni skupini vseskozi najniţja, tako kot je stopnja 

brezposelnosti v tej starostni skupini najvišja in to od dva do trikrat višja, kot je splošna 

stopnja brezposelnosti.
23

 Predpostavljam, da bi bila stopnja zaposlenosti še niţja, ĉe ne 

bi bilo zelo razvito delo študentov, prek katerega precejšen del študentske populacije ob 

študiju obĉasno opravlja razliĉna dela za plaĉilo. Glede na to, da je veĉina iskalcev prve 

zaposlitve v tej starostni skupini, lahko na tej podlagi sklepamo le to, da prehod iz šol z 

zaposlitev ni tako tekoĉ. 
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 Splošna stopnja brezposelnosti je bila po podatkih SURS v zadnjem kvartalu leta 2006 

5,6 odstotkov, v letu 2007 4,7 odstotkov, v letu 2008 pa 4,3 odstotkov. V prvem kvartalu 2009 

pa je bila splošna stopnja brezposelnosti 5,4 odstotkov. 
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Zaposlenost diplomantov nam kaţejo tudi podatki o deleţu oseb s VII. stopnjo 

izobrazbe
24

 v strukturi vseh zaposlenih. Kako se je njihov deleţ v strukturi vseh 

zaposlenih spreminjal od leta 2001 do 2008, kaţe spodnji grafiĉni prikaz (slika 4.5). 

Slika 4.5 Deleţ zaposlenih s VII. stopnjo izobrazbe v letih 2001, 2007 in devetih 

mesecih 2008 

 

Vir: SURS 2009. 

Podatki kaţejo, da je deleţ zaposlenih z VII. stopnjo izobrazbe leta 2007 dvakrat 

veĉji v primerjavi z letom 2001. Porast deleţa zaposlenih s VII. stopnjo izobrazbe 

pomeni, da se struktura delovnih mest spreminja in da je vedno veĉ delovnih mest, kjer 

se zahtevajo visoko strokovna znanja. Poslediĉno lahko priĉakujemo tudi porast 

povpraševanja po delavcih s visokošolsko strokovno in univerzitetno izobrazbo. 

4.4 Brezposelni iskalci prve zaposlitve, brezposelni diplomanti 

Po podatkih ZRSZ (2009a) se je na zavod za zaposlovanje v obdobju od leta 2003 

do 2005 na novo prijavilo okrog 95.000 oseb. Priliv je v letu 2007 znašal 73.544 oseb, v 

letu 2008 pa se je na Zavod na novo 70.786 oseb, kar je za 3,7 odstotkov manj od leta 

2007. Najveĉji deleţ novo prijavljenih oseb predstavljajo brezposelni, ki izgubijo 

zaposlitev za doloĉen ĉas, moĉno kategorijo pa predstavljajo tudi iskalci prve 

zaposlitve. Njihovo število se je v letih 2003 in 2004 gibalo okoli 25.500, kar je znašalo 

pribliţno 27,0 odstotka celotnega priliva na letni ravni. V naslednjih letih se je število 

novo prijavljenih iskalcev prve zaposlitve zmanjševalo, v letu 2005 na 21.600, v letu 

2006 na 18.500 ter v letu 2007 na 14.700. Trend zmanjševanja števila iskalcev prve 

zaposlitve v skupnem prilivu se nadaljuje tudi v letu 2009 (11.258), prav tako pa se od 

leta 2005 naprej zmanjšuje deleţ iskalcev prve zaposlitve v celotnem prilivu.  
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 VII. stopnjo izobrazbe pridobijo diplomanti visokošolskih strokovnih študijskih 

programov in univerzitetnih študijskih programih (ZVis 1999). 
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Slika 4.6 Deleţ mladih do 26 let in iskalcev prve zaposlitve od vseh brezposelnih 

 

Vir: ZRSZ 2009. 

V prvih devetih mesecih 2009 se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 8.280 

oseb s VII. stopnjo izobrazbe, od tega je bilo 1.697 ali petina iskalcev prve zaposlitve. V 

primerjavi z letom poprej je število novo prijavljenih diplomantov za 8 odstotkov višje. 

Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je bilo konec septembra 2009 v evidenci 

brezposelnih prijavljenih 1783 mladih diplomantov, kar predstavlja 40,3 odstotkov od 

vseh brezposelnih diplomantov. Za primerjavo naj navedem, da je bilo v enaki skupini 

brezposelnih, konec leta 1998 samo 826 oseb, v letu 2003 pa 2.499. Najveĉje število 

brezposelnih v tej skupini je bilo leta 2006, in sicer 2.622 brezposelnih mladih 

diplomantov. 

Od leta 2003 pa narašĉa tudi deleţ brezposelnih z VII. stopnjo izobrazbe med vsemi 

registrirano brezposelnimi v Sloveniji. Zanimiv je pogled na primerjavo indeksa rasti 

vseh brezposelnih in po stopnjah izobrazbe (slika 4.7). 
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Slika 4.7 Indeks rasti vseh brezposelnih in brezposelnih s VII. stopnjo izobrazbe 

v letih od 2003 do 2008 

 

Vir: ZRSZ 2009. 

Na sliki je jasno razvidno, kako se od leta 2003 dalje brezposelnost niţa. 

Pomembna sprememba pa je nastala v strukturi brezposelnih oseb po stopnji izobrazbi. 

Na sliki je prikazan indeks rasti brezposelnih oseb s VII. stopnjo izobrazbe, ki v 

nasprotju vsemi brezposelnimi od leta 2003 do leta 2006 vseskozi narašĉa. Padec rasti 

beleţimo šele v letih 2007 in 2008. To je obdobje gospodarske rasti in beleţimo 

najniţjo brezposelnost od osamosvojitve Slovenije dalje. Kljub vsemu, pa je ta upad 

rasti manj izrazit kot upad rasti vseh brezposelnih oseb. Na podlagi teh ugotovitev lahko 

sklepamo, da je prehod diplomantov iz šole v zaposlitev oviran in da doloĉen del te 

populacije ob zakljuĉku šolanja ne dobi zaposlitve. 

Stanje brezposelnih diplomantov konec leta 2008 kaţe, da jih je med brezposelnimi 

diplomanti 40,2 odstotkov mlajših od 30 ter kar 73 odstotkov mlajših od 40 let in 

podatki o stanju v septembru 2009 niso pomembno drugaĉni (slika 4.8). 
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Slika 4.8 Deleţ brezposelnih diplomantov po starostnih skupinah, stanje 30. 9. 

2009 

 

Vir: ZRSZ 2009.  

Z vidika ugotovitve analize zavoda za zaposlovanje (2009b), ki sem jo omenila v 

poglavju o teţje zaposljivih osebah (2.3.3), da so najbolj zaposljive osebe v starostni 

skupini med 30 in 40 leti, je prikazana struktura po starostnih skupinah brezposelnih 

diplomantov zaskrbljujoĉa. To dejstvo dodatno navaja na sklep, da število diplomantov 

presega absorcijsko moĉ
25

 slovenskega gospodarstva.  

Struktura po spolu kaţe, da je med vsemi brezposelnimi diplomanti dve tretjini 

ţensk. V letu 2008 je njihov deleţ 65,4 odstotkov. Na precej višje stopnje brezposelnih 

mladih ţensk v Sloveniji po razlagi Verše in Spruka (2004) verjetno vpliva dejstvo, da 

se mlade ţenske pogosteje odloĉajo za smeri študija, po katerih je na trgu manj 

povpraševanja: študij poslovnih ved, druţboslovja, prava in podobno. To potrjujejo tudi 

podatki o deleţu ţensk po smereh izobraţevanja za leto 2008 (slika 4.9). 
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 Podrobneje o absorpcijski moĉi slovenskega gospodarstva opisuje Kramberger 2007. 
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Slika 4.9 Deleţ ţensk med diplomanti visokošolskega dodiplomskega 

izobraţevanja po podroĉjih izobraţevanja v letu 2008 

 

Vir: SURS 2008. 

V letu 2008 je med vsemi brezposelnimi diplomanti, 46,6 odstotkov takih, ki so 

diplomirali iz druţboslovnih, poslovnih, upravnih in pravnih ved. Med njimi je dve 

tretjini ţensk. Podatki kaţejo, da je velik deleţ ţensk v strukturi brezposelnih 

diplomantov posledica veĉjega vpisa ţensk na dodiplomski študij. Velik deleţ 

brezposelnih diplomantov iz druţboslovnih, poslovnih, upravnih in pravnih ved, kaţe na 

to, da diplomanti te smeri teţje najdejo zaposlitev po konĉanem študiju. 

4.5 Povpraševanje in ponudba diplomantov 

Predpogoj za zaposlitev je seveda povpraševanje delodajalcev. Povpraševanje 

delodajalcev po delavcih narašĉa ţe od leta 2003 in tudi po juliju leta 2006, ko je priĉela 

veljati novela ZZZPB. Novela je vnesla novosti pri prijavljanju prostega delovnega 

mesta oziroma potrebe po delavcu. Prijava ni veĉ potrebna v primerih, ko delodajalec z 

ţe zaposlenim delavcem sklene novo pogodbo o zaposlitvi za doloĉen ali nedoloĉen ĉas 

za isto delovno mesto, ali ko se v skladu s predpisi o delovnih razmerjih lahko 

izjemoma sklene pogodba o zaposlitvi brez javne objave. To pomeni, da podatki o 

potrebah po delavcih po letu 2006 ne vkljuĉujejo veĉ teh 'fiktivnih' potreb in so za 

število le-teh niţji v primerjavi z leti poprej. Navkljub temu pa podatki kaţejo stalno 

rast povpraševanja delodajalcev po delavcih. Delodajalci so v letu 2008 prijavili veĉ kot 

240 tisoĉ prostih delovnih mest. Struktura prijavljenih prostih delovnih mest po 

zahtevani izobrazbi se je v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 nekoliko spremenila. 

Deleţi prostih delovnih mest za delavce s V., VI. in VII. stopnjo so porasli, medtem ko 

so se deleţi za ostale stopnje zmanjšali. Bolj oĉitne so spremembe, ĉe pogledamo deleţe 
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potreb po delavcih po posameznih stopnjah izobrazbe glede na vse potrebe po delavcih 

v obdobju veĉ let. Deleţ potreb po delavcih s VII. stopnjo se je od 1995 (8,5 odstotkov) 

do vkljuĉno leta 2004 poviševal (14,4 odstotkov) po tem letu pa zaĉel upadati vse do 

2007, ko je bil deleţ 11,0 odstotkov. Ponovno rast beleţimo v letu 2008 (11,7 

odstotkov) na 14,2 odstotkov v prvih devetih mesecih v letu 2009 (slika 4.10).  

Slika 4.10 Prijave prostih delovnih mest VII. stopnje izobrazbe 

 

Vir: ZRSZ 2009. 

V obdobju od 2005 do 2008 so potrebe po delavcih s VII. stopnjo izobrazbe v 

absolutnem številu narašĉale. V primerjavi z vsemi potrebi sicer narašĉajo poĉasneje, 

saj indeks rasti vseh potreb po delavcih v letu 2008 v primerjavi z letom 2003 znaša 

167, indeks rasti potreb po delavcih s VII. stopnjo izobrazbe pa je 139. Ĉe te podatke 

primerjamo s podatki o strukturi zaposlenih, ugotovimo, da je rast zaposlenih z 

visokošolsko izobrazbo višja v primerjavi z rastjo vseh zaposlenih. Indeks rasti vseh 

zaposlenih v letu 2008 glede na leto 2003 je 108, zaposlenih z visokošolsko izobrazbo 

pa je 136. Iz tega lahko sklepamo, da so diplomanti zaposleni tudi na delovnih mestih z 

niţjo stopnjo strokovne zahtevnosti. V letu 2009 pa se kaţejo posledice svetovne 

finanĉne krize, ki je prizadela evropsko gospodarstvo in njen upad je najobseţnejši in 

najresnejši v zadnjih šestdesetih letih.
26

 V devetih mesecih 2009 se je v primerjavi s 

preteklimi leti število vseh potreb skoraj prepolovilo. Število potreb po delavcih s VII. 

stopnjo izobrazbo se je sicer zmanjšalo, vendar pa bistveno manj v primerjavi s številom 

vseh potreb. Gospodarska kriza je bolj prizadela tista delovna mesta, na katerih se 

zaposlujejo osebe od I. do vkljuĉno IV. stopnje izobrazbe. To potrjuje ugotovitev 
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 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2009 o kohezijski politiki: naloţbe v 

realno gospodarstvo. 
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Komisije Evropske skupnosti (2008), ki v svojem poroĉilu navaja, da upad gospodarske 

rasti najbolj prizadene prikrajšane delavce to je starejše in manj kvalificirane in da je 

njihova vrnitev na delovna mesta najteţja.  

Delodajalci prijavljajo prosta delovna mesta za doloĉen in nedoloĉen in razliĉne 

oblike pogodb o zaposlitvi, na primer za (ne)doloĉen ĉas, krajši delovni ĉas in podobno, 

skladno z ZDR. Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje v strukturi vseh prijavljenih 

potreb po delavcih je ţe vrsto let pribliţno 80 odstotkov potreb po delavcih za 

zaposlitev za doloĉen ĉas. Zanimivo je pogledati kakšna je ta struktura po posameznih 

poklicnih skupinah po Standardni klasifikaciji poklicev (SKP)
27

 (slika 4.11). 

Slika 4.11 Prosta delovna mesta po glavnih poklicnih skupinah Standardne 

kvalifikacije poklicev v letu 2008 

 

Vir: ZRSZ 2009.  

Zgornja slika kaţe strukturo prostih delovnih mest po ĉasu zaposlitve za leto 2008, 

vendar tudi devetmeseĉnih podatki za leto 2009 kaţejo podobno sliko. Delodajalci 

zaposlitev za doloĉen ĉas najpogosteje namenijo poklicem za preprosta dela (86,5 

odstotkov v letu 2008 in enako tudi v devetih mesecih 2009), za nedoloĉen ĉas pa se 

najpogosteje zaposlujejo delavci na delovna mesta, ki jih skladno s SKP uvršĉamo v 

poklicno skupino zakonodajalci/zakonodajalci, visoki uradniki/visoke uradnice, mened-

                                                 
27

 Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev, Uradni list RS, št. 28/1997, 

6/2000). SURS, Metodološka pojasnila: SKP je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri 

evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov, 

pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na trgu dela v Republiki Sloveniji. 
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ţerji/menedţerke.
28

 V tej skupini je bilo v letu 2008 le 27,7 odstotkov zaposlitev za 

doloĉen ĉas, v devetih mesecih 2009 pa je ta deleţ nekoliko višji (36,3 odstotka). Na 

delovna mesta za nedoloĉen ĉas v posameznih poklicnih skupinah se praviloma 

zaposlujejo delavci z višjo izobrazbo. 

Kakšno zaposlitveno priloţnost predstavljajo prosta delovna mesta za diplomante, 

ki prihajajo iz šol na trg dela, nam delno odkriva primerjava z registrirano 

brezposelnimi diplomanti (slika 4.12). 

Slika 4.12 Prosta delovna mesta in registrirani brezposelni po stopnjah izobrazbe v 

letu 2008 

 

Opomba: Okrajšava B. Š. pomeni bolonjski študiji. 

Vir: ZRSZ 2009. 

Iz pregleda prijavljenih prostih delovnih mest in številom registriranih brezposelnih 

osebah po stopnji izobrazbe, lahko ugotovimo, da povpraševanje po osebah s VII. 

stopnjo izobrazbe presega število registriranih brezposelnih oseb z enako stopnjo 

izobrazbe. Vendar bi bilo na podlagi tega poenostavljeno trditi, da imajo brezposelni 

                                                 

28
. SKP razvršĉa poklice v deset glavnih poklicnih skupin. 1. poklicna skupina so zakono-

dajalci/zakonodajalci, visoki uradniki/visoke uradnice, menedţerji/menedţerke. V to skupino se 

uvršĉajo poklici, ki doloĉajo, oblikujejo, usklajujejo, nadzirajo in zagotavljajo izvajanje politike 

drţave, doloĉajo in svetujejo v zvezi s politiko interesnih organizacij; predlagajo zakone, druge 

predpise in splošne akte, zastopajo organe in delujejo v njihovem imenu. 

Menedţerji/menedţerke usmerjajo, naĉrtujejo in usklajujejo poslovno politiko in dejavnost 

druţb oziroma njihovih enot. Za opravljanje poklicev te glavne skupine poklicev ni opredeljena 

raven znanja. 
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diplomanti veliko moţnosti za zaposlitev oz. da je zanje na razpolago veliko delovnih 

mest. Prviĉ, število prijavljenih prostih mest ni povsem enako prostim delovnim 

mestom, ki so na razpolago. Delodajalci lahko delovna mesta objavijo veĉkrat ali pa se 

premislijo in ne realizirajo zaposlitve. Drugiĉ, objavljena prosta delovna mesta so na 

razpolago vsem potencialnim iskalcem zaposlitve, ki niso nujno prijavljeni v evidenci 

brezposelnih oseb, kar pomeni, da je lahko ponudba veĉja od povpraševanja. Tretji 

vidik pa predstavlja struktura po podroĉjih izobrazbe. Ni nujno, da so prijavljena prosta 

delovna mesta ustrezna izobrazbi brezposelnih oseb. V letnih pregledih deficitarnih in 

suficitarnih poklicev, ki sem ga ţe omenila v poglavju 2.3.2, se ţe vrsto let pojavljajo 

vedno eni in isti poklici, kjer se zahteva VII. stopnja izobrazba, in sicer s podroĉja 

strojništva, elektrotehnike, raĉunalništva, kemije, farmacije, geodezije, gradbeništva, 

medicine. Poglavitni razlog deficitarnosti na veĉini podroĉij je premajhno zanimanje 

študentov za vpis na te študijske programe in poslediĉno manjše število diplomantov s 

teh podroĉij izobraţevanja. 

4.6 Zaposljivost diplomantov 

Osnovni kazalci zaposlenosti (stopnja zaposlenosti in stopnja brezposelnosti mladih 

od 15 do 24 let) posredno kaţejo, da zaposljivost iskalcev prve zaposlitve ni neposredna 

po zakljuĉku šolanja. Rast deleţa zaposlenih s VII. stopnjo izobrazbe med vsemi 

zaposlenimi pa kaţe na to, da se spreminja struktura delovnih mest glede na stopnjo 

izobrazbe v korist višjih stopenj. To potrjujejo tudi podatki o potrebah po delavcih s 

VII. stopnjo izobrazbe, ki v absolutnem številu iz leta v leto narašĉajo in daleĉ presegajo 

število brezposelnih oseb s to stopnjo izobrazbe. Ta dejstva bi nas lahko navedla v 

sklepanje, da je povpraševanje po diplomantih veĉje, kot je ponudba, torej, da je njihova 

zaposljivost diplomantov dobra. Ĉe si podatke ogledamo bolj podrobno, vidimo 

nekoliko drugaĉno sliko. Dinamika rasti števila zaposlenih z visoko strokovno in 

univerzitetno izobrazbo kaţe, da se je njihovo število v obdobju med leti 2003 in 2007 

povpreĉno letno poveĉalo za 7.360 oseb, kar predstavlja v povpreĉju 14,8 odstotkov 

deleţ vseh zaposlenih. Ĉe dosedanjo dinamiko rasti števila zaposlenih z VII. stopnjo 

izobrazbe primerjamo z letnim prilivom diplomantov iste izobrazbe (12.000 oseb), 

lahko ugotovimo, da ta priliv precej presega absorpcijsko moĉ slovenskega 

gospodarstva po tako usposobljenih kadrih. To dejstvo posredno tudi nakazuje veliko 

verjetnost, da se del diplomantov takoj po konĉanem študiju zaposli na manj zahtevnih 

delovnih mestih, ostali pa se pojavljajo v odkriti brezposelnosti. V kolikor tudi zanje ni 

dovolj ustreznih delovnih mest, se tudi ti odloĉajo za zaposlitve na manj zahtevnih 

delovnih mestih. Te ugotovitve potrjujejo tudi analize drugih raziskovalcev (Kraigher 

2001, Verša in Spruk 2004; Kramberger 2007). Iz tega lahko sklepamo, da je po vsej 

verjetnosti velika podzaposlenost diplomantov. 
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Iz podatkov o brezposelnih diplomantih smo ugotovili, da število le teh od leta 

2003 narašĉa. Njihov deleţ v strukturi odliva iz evidence brezposelnih oseb iz razloga 

zaposlitve se iz leta v leto poveĉuje (slika 4.13). 

Slika 4.13 Deleţ brezposelnih oseb po stopnji izobrazbe, ki so se odjavili iz 

evidence brezposelnih iz razloga zaposlitve v letih od 1998 do 2008 

 

Vir: ZRSZ 2009. 

Pogled na strukturo odliva iz razloga zaposlitve po stopnji izobrazbe nazorno 

pokaţe, kako se od leta 1998 poveĉuje deleţ oseb s V in VI. ter VII. in VIII. stopnjo 

izobrazbe, medtem ko se deleţi oseb z niţjo stopnjo izobrazbe niţajo. Iz tega lahko 

sklepamo, da se delodajalci pogosteje odloĉajo za zaposlitev oseb z višjo stopnjo 

izobrazbe. 

Koliko ĉasa pa brezposelni diplomanti išĉejo zaposlitev nam pokaţejo podatki o 

njihovi ĉakalni dobi, o ĉemer smo govorili v poglavju 2.3.1. Ĉe je odjava diplomantov 

iz evidence brezposelnih oseb iz razloga, zaposlitve oziroma samozaposlitve, lahko iz 

ĉasa od prijave do odjave sklepamo, koliko ĉasa je oseba iskala zaposlitev. Podatke o 

tem nam prikazuje naslednja slika (4.14). 

VI. 
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Slika 4.14 Deleţ brezposelnih diplomantov odjavljenih iz evidence iz razloga 

zaposlitve po ĉakalni dobi v letih od 2006 do 2008 

 

Vir: ZRSZ 2009. 

Iz podatkov vidimo, da se od 50,5 odstotkov v letu 2006 do 60,7 odstotkov v letu 

2008 brezposelnih diplomantov zaposli v manj kot šestih mesecih od prijave v evidenco 

brezposelnih oseb. Ta podatek pa nam niĉ ne pove o tem, ali se zaposlijo na ustreznih 

delovnih mestih. 

Drugi podatek, ki kaţe na zaposljivost diplomantov, je njihov deleţ v strukturi 

dolgotrajno brezposelnih oseb to je prijavljenih v evidenci brezposelnih nad eno leto 

(ZRSZ 2009a). V zvezi s tem ugotavljamo, da med dolgotrajno brezposelnimi osebami 

deleţ oseb s VII. stopnjo izobrazbe skozi vsa leta z izjemo leta 2008 poĉasi vendar 

vztrajno narašĉa: od 4,9 odstotkov v letu 1994 do 8,2 odstotkov v letu 2007. V letu 2008 

se je ta deleţ prviĉ zniţal na 6,8 odstotkov. Zaskrbljujoĉ je podatek, da je v strukturi 

dolgotrajno brezposelnih diplomantov velik deleţ diplomantov starih do 30 let, kar 

prikazuje naslednja slika (4.15). 
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Slika 4.15 Število vseh dolgotrajno brezposelnih diplomantov in število 

brezposelnih mladih diplomantov v letih od 2005 do 2008 

 

Vir: ZRSZ 2009. 

Deleţ mladih diplomantov med vsemi dolgotrajno brezposelnimi diplomanti je v 

letu 2005 znašal 77,6 odstotkov, v letu 2008 se je ta deleţ zniţal na 68,0 odstotkov. 

Podatek pove, da se doloĉen del brezposelnih diplomantov po zakljuĉenem 

izobraţevanju tudi po daljšem ĉasu ne uspe zaposliti. 

V poglavju 4.1.3 o ponudbi in povpraševanju diplomantov smo ugotavljali, da je 

prisotno strukturno neskladje. To pomeni, da se teţje zaposlujejo diplomanti, po katerih 

na trgu dela ni takojšnjega povpraševanja (kmetijstvo in veterina) oziroma je priliv iz 

šol tako velik, da delodajalci ne uspejo zaposliti vse nove iskalce zaposlitve 

(druţboslovne in poslovne vede). Raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci Ekonomske 

fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za management Univerze na Primorskem, za 

generacijo diplomantov 2007, je pokazala, da se po treh mesecih po zakljuĉku študija 

obeta zaposlitev veĉ kot polovici diplomantov s podroĉij raĉunalništva, tehnike, 

proizvodnih in predelovalnih tehnologij in gradbeništva. Na dnu te lestvice so 

diplomanti druţbenih ved ter umetniških in humanistiĉnih študijev (Kontler-Salomon 

2009). 

Po podatkih, ki opisujejo zaposljivost diplomantov, lahko ugotovimo, da 

absorpcijska moĉ slovenskega gospodarstva ne dohaja priliva vseh diplomantov. 

Posledica tega je podzaposlenost diplomantov in veĉanje števila brezposelnih 

diplomantov. Ĉe ocenjujemo, da je vloţek v izobraţevanje tako z druţbenega kot 

individualnega vidika investicija, kar potrjujejo vse teorije ĉloveških virov, ĉloveškega 

kapitala (Haveman in Wolfe 1984, Becker 1993) in teorije o kadrih kot premoţenju, 

potem lahko ugotovimo, da je investicija v visokošolsko dodiplomsko izobraţevanje 
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slabo naloţena. S tega zornega kota se tako na makro kot mikro nivoju dela 

neprecenljiva škoda. Na makro nivoju se to kaţe kot izguba premoţenja in kot izguba 

strokovnega potenciala. Na individualni ravni pa gre za izgubo potencialnih prihodkov, 

neizkorišĉenost lastnih potencialov in zniţanje osebnega zadovoljstva. 

Ĉe ţelimo ustvarjati bolj konkurenĉno, dinamiĉno in na znanju temeljeĉo 

ekonomijo, ki bo sposobno trdno ekonomko rast in veĉ ter boljše zaposlitve in veĉje 

socialne kohezije, potem si ne moremo privošĉiti takih izgub. Strinjam se z stališĉem, ki 

ga je podal Kraigher (2001), da ni dovolj samo poveĉevati vpisa v izobraţevanje in 

deleţ visoko izobraţenih oseb v strukturi prebivalstva, treba je ustvarjati klimo za 

hitrejše in obseţnejše zaposlovanje diplomantov, prav tako pa uskladiti strukturo 

visokošolskega dodiplomskega izobraţevanja s potrebami trga dela. Univerze in VŠZ 

imajo pri tem kljuĉno nalogo. Diplomanti so, po temeljnih teorijah kakovosti, njihov 

produkt (Dolinšek in Rupnik 1999). Od njihovega izobraţevalnega procesa je odvisno, 

kako kakovosten je ta 'produkt'. Eden od indikatorjev kakovosti delovanja visokošolskih 

zavodov je zaposljivost diplomantov na trgu dela.  

V nadaljevanju opisujem vlogo VŠZ pri zaposljivosti diplomatov v luĉi evropskih 

in nacionalnih dokumentov ter ugotovitev raziskovalnih študij in primerov dobrih praks. 
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5 VLOGA VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV PRI ZAPOSLJIVOSTI 

DIPLOMANTOV 

Pri pregledu dejavnikov, ki vplivajo na hitrejši prehod mladih iz izobraţevanja v 

zaposlitev smo videli, da imajo izobraţevalni sistemi in institucije pomembno vlogo 

tako na makro kot mikro ravni. Znanje in vešĉine, ki jih študent pridobi v procesu 

izobraţevanja in razvoja, zagotavljajo mnogo višjo stopnjo konkurenĉnosti za 

posameznika na trgu dela. Te povezave ugotavljajo tudi številne študije, ki so se 

ukvarjali s prvim vstopom diplomantov na trg dela in kasnejšimi kariernimi doseţki 

(Buchmann 2002, Mayer 2000). Na institucionalnem nivoju je najpomembnejši 

argument, da vedenje na zaposlitvenem trgu niha odvisno od institucionalnih povezav 

med izobraţevanjem in zaposlovanjem, ker so vzpostavljene doloĉene spodbude in 

specifiĉne omejitve (Buchman 2002). Collins (1979) v okviru certifikatne teorije 

dokazuje, da opravlja izobraţevalni sistem predvsem funkcijo kontrole dostopa do trga 

dela. Izobraţevalni sistem naj bi zagotavljal bolj produktivno delovno silo, zaradi ĉesar 

investicije v izobraţevanje posredno vplivajo na višje prihodke tako na ravni 

posameznika kot druţbe (Becker 1993). Lin (1999) s teorijo omreţij izobraţevalne 

sisteme omeji na funkcijo generatorjev (za gibanje na trgu dela menda 

najpomembnejših) socialnih vezi. Gibbons-Wood in Lange (2000) sta v raziskavi 

ugotovila, da bodo v definiranju kljuĉnih vešĉin in kompetenc odigrali pomembno 

vlogo zaposlovalci, vsaj na kratek in srednji rok pri ĉemer imajo delovne organizacije in 

izobraţevalne ustanove vsaka svojo vlogo.  

Še veĉ povezav pa raziskovalci prepoznavajo na individualni ravni. Tako teorija 

ĉloveškega kapitala dokazuje, da posameznik pridobiva in razvija kompetence in 

poklicno znanje ravno v izobraţevalnem sistemu (Shulz 1961, Becker 1962). Teorija 

osebnih znaĉilnosti poudarja, da izobrazba pomembno doloĉa posameznikovo 

produktivno vrednost na trgu dela (Becker 1962). Zato je izobraţevanje veĉ kot le 

investicija v ĉloveški kapital (Becker 1993), saj omogoĉa posamezniku, da se uĉi in 

pridobi vešĉine, ki bodo temeljno oblikovali njihovo vedenje, prepriĉanja in vlogo v 

druţbi (Haveman in Wolfe 1984). Daljše izobraţevanje in usposabljanje poveĉuje 

moţnosti zaposlitve (Rivera-Batiz 1992), zmanjšuje ĉas trajanja brezposelnosti 

(Kettunen 1997, Kiefer 1985), pri ĉemer je uspeh diplomanta doloĉenega programa na 

trgu dela odvisen od razlik v kakovosti izobraţevanja (Becker 1993). 

Po drugi strani pa doloĉeni raziskovalci pripisujejo izobraţevanju omejen vpliv na 

zaposljivost. V okviru signalne teorija Spence (1973) ugotavlja, da naj bi bila izobrazba 

ĉloveka omejena le na funkcijo signala in naj bi delodajalcem sporoĉala predvsem 

prilagodljivost iskalcev zaposlitev: iskalci zaposlitve z višjo stopnjo izobrazbe naj bi bili 

bolj prilagodljivi, bolj motivirani in naj bi imeli veĉje sposobnosti za uĉenje. Thurow 

(1975 v Ivanĉiĉ 1999, 48) je razvil model tekmovalnosti za delovna mesta, v katerem 
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izhaja iz predpostavke, da je vrsta izobrazbe pomembna le v fazi iskanja in selekcije 

kadra, pri ĉemer delodajalci dajejo prednost diplomantom doloĉenih programov, ker 

priĉakujejo, da bo potrebno vanje vloţiti manj dodatnega izobraţevanja kot v druge. 

Vse te številne ugotovitve teoretikov in raziskovalcev dokazujejo, da izobraţevalni 

sistemi kljuĉno prispevajo k poveĉevanju konkurenĉnosti posameznika in druţbe v 

sistemu dela, zaradi ĉesar vse druţbe pozorno naĉrtujejo njihovo vlogo in razvoj. 

V tem poglavju bom predstavila nekatere kljuĉne spremembe, ki so vplivale na 

spremenjeno vlogo visokošolskih institucij, ter bolonjski proces kot odgovor na te 

spremembe. Osredotoĉila se bom na priporoĉila in smernice evropskih in nacionalnih 

dokumentov, ki obvezujejo visokošolske institucije ter na ugotovitve razliĉnih študij in 

projektov na temo poveĉevanja zaposljivosti diplomantov ter primere dobrih praks. 

5.1 Spremembe, ki vplivajo na spremenjeno vlogo VŠZ pri povečevanju 

zaposljivosti diplomantov 

V preteklosti so VŠZ imeli vlogo generatorjev strokovnjakov, ki so kot elita 

izobraţencev zasedali najodgovornejša delovna mesta v druţbi. Z zaposljivostjo se VŠZ 

v tem ĉasu niso ukvarjali, saj je bila le ta privzeta. Danes se visokošolske institucije 

sooĉajo s spremembami, ko je prehod iz izobraţevanja v zaposlitev v mnogoĉem 

odvisen od managementa visokošolske institucije in kakovosti izobraţevanja. 

Pomembne spremembe, s katerimi se sooĉajo visokošolske institucije, so konkurenca 

drugih virov znanja, porast števila študentov, proces globalizacije in tehnološke 

spremembe ter priĉakovanja politike. 

5.1.1 Konkurenca drugih virov znanja 

Izobraţevalne institucije v zadnjih 50 letih in tudi s prehodom v druţbo znanja 

ohranjajo monopol nad prenosom znanja (Pavlin 2007, 174). To dokazuje s tem, da 

sodobne druţbe in znanstvena skupnost opisujejo uĉenje in izobraţevanje predvsem 

glede na stopnjo druţbene formalnosti tega procesa. Vendar pa razliĉne kvalifikacije 

omenjajo poleg formalnega izobraţevanja tudi neformalne oblike izobraţevanja, ki se 

odvija izven sistemov izobraţevanja in usposabljanja. V Sloveniji imamo sistem 

nacionalnih poklicnih kvalifikacij
29

 na podlagi preverjanja in potrjevanja strokovnega 

znanja, spretnosti in izkušenj pridobljenih zunaj formalnega šolskega sistema. Zaradi 

narašĉajoĉe konkurence drugih virov znanja, vkljuĉno z informacijsko in zabavno 

industrijo ter podjetji, ki postajajo ustvarjalci in posredovalci znanja, je pritisk na 

visokošolske institucije velik, hkrati pa narašĉajo tudi priĉakovanja do njih (Svetlik in 

Pavlin 2004). Zagotavljajo odraslim pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij s 

                                                 
29

 Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/2007 – uradno 

preĉišĉeno besedilo). Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij ne zajema visokega šolstva. 
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preverjanjem in potrjevanjem strokovnega znanja, spretnosti in izkušenj, pridobljenih 

zunaj formalnega šolskega sistema. 

Kramberger (1999) Slovenijo uvršĉa med drţave, v kateri ima tradicionalno šolsko 

izobraţevanje zelo visoko vrednost v primerjavi z neformalno pridobljenimi izkušnjami. 

Zato ne preseneĉa, da so bile neformalne oblike izobraţevanja vse do nedavnega 

obravnavane kot manj pomembne (Pavlin 2003), ĉeprav številni avtorji z vsega sveta 

(Abbott 1988, Senge 1994,Wegner, McDermott in Snyder 2002) pa tudi OECD (1996) 

opozarjajo, da tradicionalni šolski sistemi kljub visokim stroškom mnogokrat ne 

zagotavljajo uspešnega prenosa znanja. Temeljijo namreĉ predvsem na uĉenju v smislu 

enostranskega podajanja snovi, k ĉemur bolj sodi sprejemanje in memoriranje 

faktografskega znanja, manj pa uĉenje v smislu samostojnega preverjanja in 'treniranja' 

nauĉenih nalog ter uĉenje kot prevzemanje novih vedenjskih vzorcev, ki temeljijo na 

socialni izkušnji. Formalni šolski sistemi namreĉ niso najprimernejši za prenos tihega 

znanja (Polanyi 1967), ki v današnji nemirni druţbi vedno bolj pridobiva vrednost 

(Smith 2001). 

5.1.2 Porast števila študentov 

V Sloveniji je vlada ţe od zaĉetka devetdesetih let z namerno politiko spodbujala 

vkljuĉenost mladih v izobraţevanje na vseh ravneh. Na ta naĉin so vplivali na 

izobrazbeno strukturo delovne sile pa tudi prepreĉili veĉje narašĉanje mladinske 

brezposelnosti. Po drugi strani so v tem obdobju narašĉale tudi izobrazbene aspiracije 

mladih, ki so izobrazbo prepoznavale kot pomembno zagotovilo za kasnejši poloţaj na 

trgu delovne sile.  

Veĉja ponudba diplomantov na trgu dela je pomemben dejavnik, ki vpliva na 

njihovo zaposljivost. Seveda, v kolikor temu poveĉanju sledi tudi povpraševanje potem 

ni teţav, sicer pa se poveĉa konkurenca in s tem pomen »dobrega diplomanta«. 

5.1.3 Proces globalizacije in tehnološke spremembe 

Zaradi vse hitrejših sprememb je danes ţivljenjska doba pridobljenih individualnih 

kompetenc, ki so ob zaposlitvi diplomanta ustrezale zahtevanim kompetencam na 

delovnem mestu, zelo kratkega veka (Faganel, Bandelj in Trunk 2007). Ţe po nekaj 

letih na delovnem mestu, kompetence zaposlenega ne ustrezajo veĉ dinamiĉnemu 

delovnemu okolju. Zato je poleg ţe obveznega vseţivljenjskega uĉenja izrednega 

pomena tudi kakovost visokošolskega izobraţevanja, ki mora biti nenehno posodobljeno 

in usklajevano z napredkom znanja in stroke. Hitre spremembe, vseprisotna 

globalizacija in internacionalizacija ter narašĉajoĉa kompleksnost na podroĉjih 

ekonomskih, druţbenih in kulturnih odnosov vodi k skrbi za veĉjo konkurenĉnost 
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evropskega prostora, ki se kaţe z zastavljeno Lizbonsko strategijo,
30

 s katero se 

Evropska unija obvezuje, da bo postala do leta 2010 najbolj konkurenĉen in dinamiĉen, 

na znanju temeljeĉ gospodarski prostor na svetu. 

Številni avtorji poudarjajo, da je proces globalizacije tisti dejavnik, ki pospešuje 

spremembe ne le na trgu dela temveĉ tudi v visokem šolstvu. Na trgu dela lahko 

opazimo spreminjajoĉe se pogoje dela, ki zahtevajo od zaposlenih nove kompetence: 

multi-kulturalnost, interdisciplinarnost in fleksibilnost na delu (Trunk in drugi 2006b). 

Te spremembe so sproţile, da se v EU krepi skrb za veĉjo povezanost visokošolskega 

izobraţevanja z zaposljivostjo diplomantov (Garcia-Aracil, Mora in Vila 2004). 

5.1.4 Pričakovanja politike 

Teorije ĉloveškega kapitala (Becker 1962) povezujejo ekonomsko uspešnost z 

izobraţevanjem delovne sile, zato so skladno s tem vlade oblikovale svoja priĉakovanja 

in politike do visokošolskega izobraţevanja. Tako je razvijanje zaposljivosti 

diplomantov postalo pomembno priĉakovanje nacionalnih vlad do visokošolskega 

izobraţevalnega sistema (Knight in Yorke 2002). Kljub temu, da so nekateri avtorji 

dvomili v to, da je ĉloveški kapital kljuĉ do ekonomskega blagostanja (Morley 2001), je 

za politiĉne strukture zaposljivost pomemben dejavnik, ki se mu ne nameravajo odreĉi 

(Knight in Yorke 2002). Tak je primer Velike Britanije, kjer je zaposljivost ţe vkljuĉena 

kot indikator uspešnosti procesa izobraţevanja v okviru finanĉnega mehanizma (angl. 

accountability mechanisms) visokošolskega izobraţevanja (HEFCE 2001). Merilo, ki ga 

uporabljajo, je deleţ diplomantov, ki se zaposlijo v 6 mesecih po diplomi. Pri tem se 

upošteva katerakoli zaposlitev in ne zaposlitev na ustreznih delovnih mestih. 

O tem, da je zaposljivost pomemben element, je predstavljeno tudi v mnogih 

dokumentih Evropske Unije in nacionalnih politik. Splošna izhodišĉa Komisije 

evropskih skupnosti (2006) v tem pogledu so: 

 da se zagotovi permanentnost izobraţevanja, 

 da se izobraţevalne programe preusmeri glede na potrebe povpraševanja in 

 da akademske institucije svoje dejavnosti zasnujejo kot kontinuirano 

vseţivljenjsko izobraţevanje. 

                                                 
30

 Lizbonska strategija je bila sicer kmalu po sprejetju deleţna številnih kritik, zaradi 

preštevilnih in preohlapnih ciljev, zato je bila leta 2005 prenovljena. Glavna cilja prenovljene 

lizbonske strategije sta tako osredotoĉenje na gospodarsko rast in zaposlovanje ter enakovredna 

obravnava vseh treh razseţnosti: gospodarske, socialne in okoljske. Evropski svet je sprejel tudi 

sklepe, povezane s prihodnostjo lizbonske strategije po letu 2010, v katerih so izpostavili med 

vsebinskimi prioritetami lizbonske strategije tudi razvoj inovacijskega in ustvarjalnega 

potenciala evropskih drţavljanov, ki se uveljavlja preko poveĉanja ĉezmejne mobilnosti 

raziskovalcev, študentov, znanstvenikov in univerzitetnih predavateljev. Zahteve so strnjene v 

t. i. »Ljubljanskem procesu«, ki je bil potrjen leta 2008 na majskem zasedanju Sveta za 

konkurenĉnost. 
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Slovenija je zavezana naĉelom, ciljem in obveznostim v procesu, izraţenem v 

Bolonjski deklaraciji in komunikejih, ki so bili sprejeti na ministrskih konferencah za 

visoko šolstvo v Pragi 2001, Berlinu 2003, Bergenu 2005, Londonu 2007 in 

Leuven/Louvain-la-Neuve 2009. V vseh je izraţena odloĉna podpora procesu 

ustvarjanja evropskega visokošolskega prostora. Podpirajo razvoj visokošolskih 

institucij, ki bodo sposobne ustvarjati bolj konkurenĉno, dinamiĉno in na znanju 

temeljeĉo ekonomijo, trdno ekonomko rast, veĉ in boljše zaposlitve ter veĉje socialne 

kohezije. Skladno s tem je Slovenija priredila svojo nacionalno zakonodajo in 

zagotovila, da so potrebe in zaposlitvene in moţnosti pomemben kriterij pri merilih za 

akreditacijo VŠZ in študijskih programov.
31

 

5.2 Bolonjski proces kot odgovor na spremembe, ki vplivajo na spremenjeno 

vlogo VŠZ pri povečevanju zaposljivosti diplomantov 

Odgovor na spremembe, ki vplivajo na spremenjeno vlogo VŠZ pri poveĉevanju 

zaposljivosti diplomantov so poudarjene v bolonjskem procesu in njegovi širitvi (Zgaga 

2004), kjer predstavlja zaposljivost po vsaki stopnji študijskih programov enega od 

ciljev študijskih programov (Trunk in drugi 2006b). 

Bolonjski proces je ustanovljen leta 1999, ko so ministri pristojni za visoko šolstvo 

iz devetindvajsetih evropskih drţav, med drugimi tudi Slovenija, podpisali Bolonjsko 

deklaracijo, s katero so zaĉrtali smeri razvoja evropskega visokošolskega prostora do 

leta 2010. Temeljna zamisel je, da se študentom olajša izbira med široko paleto 

kakovostnih študijskih programov in da bi bili ti ĉim bolj priznani. Zato ta proces 

predvideva tri prednostna podroĉja delovanja: uvedbo »treh študijskih ciklov« 

(dodiplomski, magistrski in doktorski), zagotavljanje kakovosti in priznavanje 

kvalifikacij ter obdobij študija. V Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva 
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 Merila za akreditacijo VŠZ v 5. toĉki doloĉajo, da morajo biti izkazane tudi potrebe in 

zaposlitvene moţnosti (3. ĉlen). Merila za akreditacijo študijskih programov za pridobitev 

izobrazbe zahtevajo med drugim tudi ustreznost programa za pridobitev znanja, ki ga potrebuje 

gospodarstvo oz. delodajalci, ter moţnosti za zaposlitev diplomantov (6. ĉlen). Merila za 

sestavo študijskih programov za pridobitev izobrazbe v 2. toĉki opredeljuje da morajo 

sestavljavci programa opredeliti temeljne cilje programa oz. splošnih in predmetno-specifiĉnih 

kompetenc, ki se s programom pridobijo. Pojem kompetenc se nanaša na sodobne izobraţevalne 

teorije in projekte, po katerih s tem pojmom oznaĉujemo usposobljenost diplomanta kot 

dinamiĉno kombinacijo lastnosti, ki so povezane z doseţki v danem študijskem programu 

(študijski oziroma uĉni doseţki), predvsem glede na doseţeno znanje in njegovo uporabo, 

oziroma glede na to, kaj na bi bili študenti sposobni napraviti po koncu izobraţevalnega 

procesa. V 3. toĉki podatke o mednarodni primerljivosti programa, v 4. toĉki podatke 

mednarodnem sodelovanju VŠZ; Vloga za akreditacijo VŠZ mora vsebovati med drugim 

podatke o potrebah v gospodarstvu oz. drugih dejavnostih in zaposlitvenih moţnostih. K vlogi 

za pridobitev soglasja k študijskemu programu je treba priloţiti podatke o moţnostih 

zaposlovanja diplomantov; mnenje panoţne gospodarske zbornice ali resornega ministrstva, 

lahko pa tudi druga relevantna zdruţenja delodajalcev (7. ĉlen). 
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Republike Slovenije 2006–2010 se ugotavlja, da je uvedba bolonjskih programov na 

vseh treh stopnjah najboljša moţnost za izboljšanje kakovosti slovenskih VŠZ. Pristojni 

ministri drţav podpisnic se po podpisu Bolonjske deklaracije sestajajo vsaki dve leti: 

Praga 2001, Berlin 2003, Bergen 2005, London 2007 in Leuven/Louvain-la-Neuve 

2009, da ocenijo doseţen napredek v posameznih drţavah ter se dogovorijo o smereh 

nadaljnjega razvoja procesa in potrebnih ukrepih za uresniĉitev ciljev Bolonjske 

deklaracije. S tem namenom ministri na vsaki konferenci sprejmejo poseben komunike s 

predlogi za nadaljnji razvoj bolonjskega procesa. Od leta 1999 je v bolonjski proces 

pristopilo ţe petinštirideset drţav. 

Veliko smernic obvezuje nacionalne politike, da prilagodijo visokošolski 

izobraţevalni sistem na sistemski ravni: prestrukturiranje programov v okviru 

bolonjskega procesa, promocija mobilnosti s spodbujanjem študija v tujini, kreditni 

sistem, priznavanje spriĉeval, sprejem sistema, ki omogoĉa primerljivost, dodatek k 

diplomi za spodbujanje transparentnosti programov in fleksibilnost sistema priznavanja 

kvalifikacij in s tem zaposljivost diplomanta. Vsi ti ukrepi naj bi prispevali k veĉji 

prepoznavnosti in primerljivosti diplom in poslediĉno k veĉji mobilnosti in s tem 

zaposljivosti strokovnjakov v evropskem prostoru. Natanĉnejša analiza te problematike 

presega okvir te magistrske naloge. V nadaljevanju pa se osredotoĉam na priporoĉila in 

smernice evropskih in nacionalnih dokumentov in na razne študije in primere dobrih 

praks, ki kaţejo, na kakšen naĉin lahko VŠZ prispevajo k poveĉevanju zaposljivosti 

diplomantov. 

5.3 Priporočila in smernice za povečanje vloge VŠZ pri zaposljivosti 

diplomantov 

Ćeklić in drugi v Strategiji zaposlovanja mladih v druţbi znanja (2008, 5) 

ugotavlja, da je v druţbi trditev, da višja izobrazba vodi k boljši zaposlitvi, sprejeta kot 

splošno dejstvo, hkrati pa se diplomanti sooĉajo s teţavami, da se zaposlijo. Med 

drugim ugotavlja, da bi visokošolske organizacije morale prevzemati odgovornost za 

uresniĉevanje javnih interesov, in ne se skrivati za avtonomijo. Ugotavlja tudi, da pri 

diplomantu ni pomemben samo naziv, temveĉ tudi kakovost študija, kompetence in 

znanja, ki jih pridobi v toku študija. 

Ustvarjanje evropskega izobraţevalnega prostora odgovarja na mnoge priloţnosti in 

potrebe, ki so pomembne za evropsko skupnost nasploh in posebno še za visokošolsko 

izobraţevanje. Med najbolj pereĉimi potrebami so poglabljanje povezovanja med 

evropskimi visokošolskimi institucijami, poveĉanje konkurenĉnosti EU na tem 

podroĉju, še posebno z jasno in konsistentno sliko izobraţevalnega sistema in potrebo 

po ustvarjanju podlage za mobilnost profesionalcev na evropskem nivoju. Poslediĉno so 

spodbujanje mobilnosti, jasna definicija kompetenĉnega profila diplomantov, 

zagotavljanje kakovosti in fleksibilnosti ter povezovanje s partnerji pomembne 
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usmeritve, ki so jasno izraţene v priĉakovanjih evropske in nacionalne politike 

Izvajanje aktivnosti nacionalnih politik na tem podroĉju se redno spremlja v okviru 

poroĉil v evropskem parlamentu.
32

 

5.3.1 Spodbujanje mobilnosti 

K veĉji mobilnosti strokovnjakov in s tem njihovi veĉji zaposljivosti prispeva 

razvoj prepoznavnih in primerljivih diplom, ki je tudi ena od zahtev Bolonjske 

deklaracije. Ta zahteva je vkljuĉena v Zakon o visokem šolstvu (ZViS), ki v 35. ĉlenu 

poudarja, da se morajo študijski programi za pridobitev izobrazbe oblikovati po naĉelih 

o vzpostavljanju evropskega visokošolskega prostora tako, da so primerljivi s programi 

drugih VŠZ v tem prostoru. Merila za sestavo študijskih programov za pridobitev 

izobrazbe (3. toĉka) zahtevajo tudi podatke o mednarodni primerljivosti programa. 

Z merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po evropskem prenosnem 

kreditnem sistemu (2. ĉlen) je slovenski visokošolski prostor dobil sistem za nabiranje 

in prenos kreditnih toĉk. Kreditne toĉke naj bi izboljšale preglednost in primerljivost 

sistemov in študijskih programov ter naj bi omogoĉale mobilnost študentov in 

medsebojno priznavanje študijskih obveznosti. Uporabljajo se za nabiranje kreditnih 

toĉk iz enega študijskega programa v drugega, in sicer med visokošolskimi zavodi v 

Sloveniji ter med visokošolskimi zavodi iz Slovenije in tujine. Prav tako naj bi 

pripomogel k privlaĉnosti evropskega visoko šolstva v primerjavi s sistemi zunaj njega, 

lajšal dostop na trg dela, omogoĉal priznavanje znanja, usposobljenosti in zmoţnosti, 

pridobljenih s formalnim ali neformalnim uĉenjem in s tem pripomogel k razširjanju in 

uveljavljanju vseţivljenjskega uĉenja. 

Z namenom spodbujanja mobilnosti merila postavljajo (6. ĉlen) tudi minimalni 

deleţ (10 odstotkov) izbirnih enot programa, ki ga doloĉi posamezni VŠZ. 

Za podroĉje spodbujanja mobilnosti je pomembna tudi Glasgowska deklaracija, ki 

jo je 15. aprila 2005 sprejel svet EUA (European University Association) in je ponudila 

nadaljnje predloge razvoja visokošolskega izobraţevanja v luĉi bolonjskega procesa. 

Poleg zahteve po primerljivosti programov dodaja zahteve po prenosljivih programih ter 

veĉkulturnost in veĉjeziĉnost uĉnih programov. 

V tej luĉi VŠZ, ki spodbujajo mobilnost, imajo: 

 študijski program, ki je mednarodno primerljiv in je ovrednoten s kreditnimi 

toĉkami, 

 urejene postopke promocije in pomoĉi tako za študente kot profesorje pri 

izmenjavi s tujimi visokošolskimi zavodi, 
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 A6-0302/2008, Poroĉilo o Bolonjskem procesu in mobilnosti študentov (2008/2070 

(INI), Odbor za kulturo in izobraţevanje, Doris Pack. 
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 urejene postopke, s katerimi priznavajo izobraţevanje pridobljeno na tujih 

univerzah, 

 v izobraţevalni proces vkljuĉujejo zunanje predavatelje in se povezujejo z 

drugimi (zunanjimi ali domaĉimi) visokošolskimi zavodi pri skupnih 

programih (Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva Republike 

Slovenije 2006–2010), 

 izvajajo predavanja v tujem jeziku in izdajajo dodatek k diplomi v tujem 

jeziku. 

V zakljuĉnem poroĉilu sreĉanja rektorjev evropskih univerz v Salamanci (2001)
33

 

je poudarjeno, da k preglednosti in priznavanju diplom visokošolske ustanove 

prispevajo s tolmaĉenjem svojih pristopov v uĉnem programu in kompetence, ki si ji 

prizadevajo doseĉi na naĉin, ki je pomemben za študente, delodajalce in druge 

zainteresirane.
34

 

5.3.2 Jasna definicija kompetenčnega profila diplomantov 

V sporoĉilu konference evropskih ministrov, pristojnih za visoko šolstvo, Bergen, 

2005 so v pripravah na leto 2010 med drugim zapisali, da je evropski visokošolski 

prostor strukturiran okrog treh glavnih študijskih obdobij, pri ĉemer je naloga vsake 

ravni, da pripravi študenta za trg dela, za nadaljnje izgrajevanje kompetenc ter za 

aktivno drţavljanstvo. 

Sreĉanje rektorjev evropskih univerz v Salamanci (2001) je prispevalo tudi enotno 

stališĉe glede kompetenc, ki prispevajo k zaposljivosti diplomanta. Celotna struktura 

univerzitetnih programov in vsak njihov element mora biti usmerjen v razvoj navedenih 

kompetenc:  

 dobro razvit ustvarjalni duh (angl. imagination), 

 zmoţnost lotiti se in sistematiĉno reševati probleme z metodiĉno uporabo 

temeljnih znanj in 

 zmoţnost vodenja socialnih procesov. 

Pri tem morajo VŠZ upoštevati vso razliĉnost pristopov uĉnega programa in 

konkurenĉnost v razvoju programov (angl. courses). 
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 Direktiva 2005/36/ES, sprejeta 7. septembra 2005; izvajala se je do oktobra 2007. 

Direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij je olajšala in pospešila priznavanje kvalifikacij za 

poklicne prakse prek drţavnih meja. 
34

 Na sreĉanju evropskih visokošolskih ustanov v Salamanci so v zakljuĉnem poroĉilu 

tematskih skupin (29. in 30. marec 2001) oblikovali svoje cilje, namene, glavna naĉela, 

pomembnejše zahteve in nekatere teţave na poti pri oblikovanju Visokošolskega evropskega 

prostora. Med tezami za poveĉevanje zaposljivosti diplomantov so v okviru 4. teze oblikovali, 

da morajo visokošolske ustanove prispevati k preglednosti in priznavanju diplom. 
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ZViS (32. ĉlen) poudarja, da je diploma za imetnika le te javno veljavno priznanje, 

da je usposobljen za delo na doloĉenem strokovnem podroĉju, da je za visokošolske 

strokovne študijske programe obvezen sestavni del študijskih programov praktiĉno 

izobraţevanje v delovnem okolju (33. ĉlen).
35

 

Merila za sestavo študijskih programov za pridobitev izobrazbe v 2. toĉki 

opredeljuje da morajo sestavljavci programa opredeliti temeljne cilje programa oz. 

splošnih in predmetno specifiĉnih kompetenc, ki se s programom pridobijo. Pojem 

kompetenc se nanaša na sodobne izobraţevalne teorije in projekte,
36

 po katerih s tem 

pojmom oznaĉujemo usposobljenost diplomanta kot dinamiĉno kombinacijo lastnosti, 

ki so povezane z doseţki v danem študijskem programu (študijski oziroma uĉni 

doseţki), predvsem glede na doseţeno znanje in njegovo uporabo, oziroma glede na to, 

kaj na bi bili študenti sposobni napraviti po koncu izobraţevalnega procesa. 

V Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2006-

2010 se navaja, da je v naĉrtovanju in izvedbi novih študijskih programov nujno jasno 

opredeliti vhodne in izhodne kompetence ne le pri vseh programih, ampak tudi pri 

posameznih predmetih. 

V istem dokumentu so navedene aktivnosti, s katerimi se ţeli izboljšati kompetence 

študentov oziroma diplomantov. Te aktivnosti so naslednje: 

                                                 
35

 V 33. ĉlenu zakon za visokošolske strokovne študijske programe doloĉa, da je obvezen 

sestavni del teh študijskih programov praktiĉno izobraţevanje v delovnem okolju, za razliko od 

univerzitetnih študijskih programih, kjer doloĉa praktiĉno izobraţevanje v delovnem okolju ali 

sodelovanje pri raziskovalnem delu kot moţnost ('je lahko tudi'). To pomeni, da VŠZi v 

univerzitetnih študijskih programih praktiĉno izobraţevanje v delovnem okolju lahko 

predvidijo, lahko pa tudi ne. 
36

 Na podroĉju definiranja kompetenc je pomembno prispeval Tunning Project. Gre za 

projekt, v katerega so vkljuĉene univerze s ciljem uglasiti izobrazbene strukture in programe v 

visokošolskem prostoru in pri tem upoštevati razliĉnost in avtonomijo posameznih sistemov. V 

iskanju novih perspektiv k olajšanju mobilnosti diplomantov v Evropi je ta projekt teţil k 

pridobitvi konsenza v razumevanju diplom z vidika kaj imetniki teh diplom znajo in lahko 

delajo. Zato, da se bodo diplomanti lahko zaposlovali po celi Evropi, so teţili k razvoju skupnih 

referenĉnih toĉk. Druga pomembna znaĉilnost Tuninga je izbira, da pogledajo na diplome kot 

na izobraţevalne izhode, še posebej v povezavi s kompetencami. Prepoznava dva tipa 

kompetenc: (1) generiĉne kompetence, ki so opredeljene kot instrumentalne, interpersonalne in 

sistemske ter (2) strokovno – specifiĉne, ki vkljuĉujejo vešĉine in znanje o stroki. Ĉe so 

strokovno specifiĉne kompetence bistvene za vsako diplomo, ki je odvisna od specifiĉnih zahtev 

podroĉja študija, so generiĉne kompetence splošne in veljajo za vse diplome kot npr: sposobnost 

uĉenja, odloĉanja, projektnega dela, vešĉine vodenja … V spreminjajoĉem okolju, kjer potrebe 

teţijo k neprestani reformulaciji, postajajo generiĉne kompetence vse bolj pomembne. Vsekakor 

izbira kompetenc kot dinamiĉno referenĉno toĉko v izobraţevalnih programih prispeva k veĉji 

transparentnosti in primerljivosti diplom in s tem k dvigovanju nivoja zaposljivosti in 

drţavljanstva ter je pomembna toĉka analize za izobraţevalno organizacijo, ki mora stalno 

spremljati in evalvirati svoje programe s tega zornega kota. (Ali program daje študentu 

kompetence in usposobljenost za reševanje kljuĉnih problemov na doloĉenih nivojih 

zaposlitve?)  
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 vpeljava veĉ praktiĉnih vaj, 

 vpeljava eksperimentalnega dela ter  

 inovativno in uporabno zasnovana diplomska dela. 

Komisija evropskih skupnosti (2006) je v okviru uresniĉevanje agende za 

posodobitev univerz izpostavila, da naj bi razvoj podjetniških, inovacijskih in 

upravljavskih spretnosti postal sestavni del strategij diplomskega izobraţevanja, 

raziskovalnega usposabljanja in vseţivljenjskega uĉenja za univerzitetno osebje. Prav 

tako naj bi nudil inovativne uĉne naĉrte, metode pouĉevanja in programe usposabljanja, 

prešolanja, ki poleg bolj strokovnih znanj vkljuĉujejo tudi širšo usposobljenost, 

povezano z opravljanjem poklica. 

5.3.3 Zagotavljanje kakovosti v visokošolskih institucijah 

Evropski standardi in smernice, ki so jih sprejeli pristojni ministri v Bergnu (2005), 

so uporabni za pripravo meril, ki naj bi jih po ZViS (6. ĉlen) sprejela vsaka univerza. 

Standardi in smernice za notranje zagotavljanje kakovosti v visokošolskih institucijah 

predvidevajo med drugim, da imajo institucije formalne mehanizme za potrjevanje, 

obĉasno ocenjevanje in spremljanje programov študija, pri ĉemer je v smernicah jasno 

izraţeno, da se bo zaupanje študentov in drugih zainteresiranih partnerjev v visokem 

izobraţevanju bolj verjetno vzpostavilo in vzdrţevalo s pomoĉjo uĉinkovitih aktivnosti 

pri skrbi za kakovost za zagotavljanje dobro naĉrtovanih programov, ki bodo redno 

spremljani in obĉasno izboljšani in tako oĉuvali njihovo ustreznost in aktualnost.  

V zvezi z vlogo VŠZ pri poveĉevanju zaposljivosti diplomantov sta pomembna dva 

standarda, in sicer (Bergen 2005): 

»Standard: 'Institucije zbirajo, analizirajo in uporabljajo podatke, ki so potrebni za 

uĉinkovito upravljanje programov/študija in ostalih dejavnosti', v smernicah doloĉa, da 

morajo informacijski sistemi visokošolske institucije obsegati med drugim tudi podatke o 

zaposljivosti diplomantov. 

Standard: 'Institucije redno objavljajo najnovejše, nepristranske in objektivne 

kvantitativne kot kvalitativne informacije o študijskih programih, ki jih izvajajo', v 

smernicah doloĉa, da so visokošolske institucije odgovorne za dajanje informacij, ki 

vkljuĉujejo tudi podroĉje zaposlitve in mnenja diplomantov.« 

Med sklepi Komisija evropskih skupnosti (2006) je napisano, da je integracija 

diplomantov na trg dela odgovornost, ki si jo delijo delodajalci, strokovni organi in 

vlade, uspešnost delovnega trga pa je treba uporabiti kot enega od kazalnikov kakovosti 

delovanja univerz. 

Za potrebe slovenskega visokošolskega prostora je Nacionalna komisija za 

kvaliteto visokega šolstva je na podlagi 47. ĉlena ZViS sprejela Merila za spremljanje, 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VŠZ, študijskih programov ter 
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znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela (2004). Z vidika vloge 

VŠZ pri poveĉevanju zaposljivosti diplomantov je pomembna druga toĉka 5. ĉlena, v 

katerem je zahteva po spremljanju zaposljivosti diplomantov, v 3. toĉki 12. ĉlena pa 

zahteva po sodelovanju gospodarstva in negospodarstva pri naĉrtovanju in spremljanju 

izobraţevalnega dela. 

5.3.4 Fleksibilnost programov in povezovanje s partnerji 

V zakljuĉnem poroĉilu (Salamanca 2001) so posebno pozornost namenili 

oblikovanju bolj avtonomnih univerz, ki se bodo sposobne hitreje prilagajati 

'spremembam v okolju' in novim lokalnim, nacionalnim in mednarodnim partnerjem. 

Eksplicitno je bilo izpostavljeno, da morajo biti študijski programi tako akademsko 

utemeljeni kot relevantni za trg dela Za doseganje tega so izpostavili veĉ pogojev med 

drugim tudi: 

 Fleksibilnost študijskih programov in diverzifikacija, ki upošteva razliĉne 

nadarjenosti in zaposlitvene moţnosti. Študijski programi morajo ustrezati 

dobro definiranim ciljem. Ĉlenitev programov na dve stopnji je smiseln, ĉe 

študijski program upošteva zaposljivost (glede na pridobljene sposobnosti) tako 

tistih, ki se bodo zaposlili po prvi stopnji kot onih, ki se bodo zaposlili po drugi 

stopnji.  

 Univerze vidijo zaposljivost diplomantov kot pomemben cilj in nujnost. To 

zahteva veĉjo programsko fleksibilnost ter razvijanje takih kurikularnih 

konceptov uĉnih programov, ki bodo spodbujali vseţivljenjsko zaposljivost in 

prilagodljivost študentov. Nadalje to pomeni tudi razliĉnost in mnogoterost v 

naĉinih pridobivanja in izkazovanja uĉnih izkušenj. 

Univerze morajo biti sposobne vstopati v nova partnerstva, vkljuĉno s 

komercialnimi partnerji in biti morajo sposobne za hitro ukrepanje.  

Slovenska merila za sestavo študijskih programov za pridobitev izobrazbe v 4. toĉki 

zahteva podatke mednarodnem sodelovanju VŠZ. Vloga za akreditacijo VŠZ mora 

vsebovati med drugim podatke o potrebah v gospodarstvu oz. drugih dejavnostih in 

zaposlitvenih moţnostih. K vlogi za pridobitev soglasja k študijskemu programu je treba 

priloţiti podatke o moţnostih zaposlovanja diplomantov; mnenje panoţne gospodarske 

zbornice ali resornega ministrstva, lahko pa tudi druga relevantna zdruţenja 

delodajalcev. 

V Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2006–

2010 je izraţena zahteva po vzpostaviti strokovnega in uĉinkovitega sistema zunanjega 

in notranjega zagotavljanja kakovosti in navaja, da se le ta lahko uresniĉi le s tesnejšim 

povezovanjem med gospodarstvom, raziskovalnimi organizacijami in visokošolskimi 

zavodi. 
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Na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta 2006 je bilo dogovorjeno 

odloĉnejše ukrepanje na evropski ravni za spodbujanje agende na podroĉju univerz in 

raziskav v okviru obnovljenega partnerstva za rast in zaposlovanje.
 
Med drugim je bilo 

izpostavljeno, da morajo univerze postati vedno pomembnejši akterji v gospodarstvu, ki 

so se sposobne bolje in hitreje odzvati na povpraševanje trga ter razvijati partnerstva za 

izkorišĉanje znanstvenega in tehnološkega znanja. To vkljuĉuje tudi priznavanje, da je 

odnos med njimi in poslovno skupnostjo strateško pomemben. Ustanavljale naj bi 

lokalne 'skupine za ustvarjanje in prenos znanja', povezave s podjetji, skupne raziskave, 

urade za prenos znanja. Spodbuja se praksa študentov in raziskovalcev v podjetjih, ki 

naj bi vplivala na veĉjo ustreznost programov izobraţevanja in usposabljanja, z 

dodajanjem podjetniških spretnosti znanstvenemu znanju pa se izboljšuje moţnosti 

poklicnega napredovanja raziskovalcev na vseh stopnjah njihove poklicne poti. V uĉne 

naĉrte naj bi vkljuĉevali tudi pripravništva v podjetjih, ki bi se jih ovrednotilo s 

kreditnimi toĉkami. Predvideva se tudi ponudba nediplomskih programov za odrasle, 

npr. prešolanje in premostitveni teĉaji za študente, ki se niso šolali po tradicionalni poti. 

Tudi v priporoĉilih študentske organizacije (Ćeklić in drugi 2008) so opredelili 

sistem, ki naj bi zagotavljal mladim ţe pred vstopom na trg dela spoznavanje procesa 

dela in hkrati tudi pridobivanje kompetenc, znanj in vešĉin. Menijo, da bi bili mladi s 

pripravo kariernega naĉrta in priznavanje neformalnih izkušenj bolj pripravljeni na 

nastop pred delodajalcem. Pri tem se zavedajo, da brez sodelovanja vseh akterjev 

(izobraţevanja, gospodarstva in drţave) tega ni moţno realizirati. Vendar pa glavni 

problem zaposljivosti diplomantov vidijo v absorcijskem primanjkljaju slovenskega 

gospodarstva po izobraţeni delovni sili in ujemalnem problemu.
37

 S tega zornega kota 

predlagajo naslednje ukrepe: povezovanje VŠZ z delodajalci v skupnih projektih, 

povezovanje študentov s tehnološkimi parki, inkubatorji, omogoĉanje dosegljivosti 

delovnih mest med študijem (subvencije, davĉne olajšave, zavarovanje dela za krajši 

delovni ĉas), mreţa kariernih centrov (Ćeklić in drugi 2008, 11). 

Z vidika teh dokumentov imajo univerze in ostale visokošolske institucije 

pomembno vlogo pri vzpostavljanju povezav s trgom dela. Priĉakuje se njihovo aktivno 

sodelovanje z delodajalci preko razliĉnih aktivnosti, ki pomagajo odstraniti ovire pri 

mobilnosti diplomantov iz izobraţevanja na trg dela: 

 praktiĉno delo v organizaciji,  

 strokovnjaki iz gospodarstva lahko pouĉujejo v doloĉenih predmetih, vsebinah,  

 sodelovanje pri pripravi študijskega programa,  

 izvajanje skupne razvojne in raziskovalne projekte in  

                                                 
37

 Termin je povezan z absorpcijsko (ne)sposobnostjo trga dela v smislu neskladja med ponudbo 

izobrazbenih profilov in povpraševanjem trga dela po doloĉenih zaposlitvenih profilih in k temu dodaja 

perspektivo stopnje odprtosti oziroma zaprtosti izobraţevalne sfere ter trga dela (Ćeklić in drugi 2008). 
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 sodelovanje pri vzpostavljanju sistematiĉnega vseţivljenjskega izobraţevanja.  

5.4 Predstavitev ugotovitev raziskovalnih študij in primerov dobre prakse 

Vloga visokošolskega izobraţevanja k zaposljivosti je razumljena zelo razliĉno. 

Raziskovalci so v zvezi z zaposljivostjo diplomantov usmerili svoje raziskave na dve 

podroĉji (Garcia-Aracil, Mora in Vila 2004):  

1. v identifikacijo tistih kompetenc, ki so bolj relevantna za diplomantov 

profesionalni uspeh,  

2. ali in kako te kompetence bolje promovirati v izobraţevalnem procesu. 

V tem poglavju bom najprej predstavila ugotovitve raziskovalcev na podroĉju 

identifikacije zaposlitvenih kompetenc in osebnih lastnosti pomembnih za profesionalen 

uspeh diplomantov. V nadaljevanju pa bom predstavila dejavnike v okviru 

izobraţevalnega procesa, ki vplivajo na boljšo promocijo tako zaposlitvenih kompetenc 

kot osebnih lastnosti študenta. 

5.4.1 Zaposlitvene kompetence 

Raziskovalci (Gibbons-Wood in Lange 2000, Heijke in Meng 2006) se v glavnem 

strinjajo, da je zaposljivost diplomanta kompleksen konstrukt. Vendar, ko govorimo o 

prispevku visokošolskega izobraţevanja k ekonomski uspešnosti, Knigt in York (2002) 

menita, da je treba loĉiti izobraţevanje podroĉno specifiĉnih kompetenc in promocijo 

generiĉnih kompetenc. Literatura (Karpin 1995, Kirby 2000), poroĉila (Commonwelth 

of Australia 2002) in testni podatki (McCowan in Richardson 1998, Flinders University 

1998, DETYA 2000) kaţejo, da so zaposlitvene moţnosti najveĉje, ĉe diplomati 

posedujejo generiĉne vešĉine. 

Katere so te generiĉne vešĉine, teoretiki in raziskovalci navajajo razliĉne 

klasifikacije in sezname. Po Druckerju (1993) bo morala šola v druţbi znanja zagotoviti 

visoko stopnjo funkcionalne in raĉunalniške pismenosti, uĉiti, kako se uĉi, in motivirati 

uĉence za nenehno uĉenje, biti odprta tako za visoko izobraţene posameznike ter 

predvsem biti vešĉa v razvoju kompetenc posameznika. Cotton (2001) loĉi med 

tehniĉnimi kompetencami, ki so podroĉno specifiĉne vešĉine in znanja, ki omogoĉajo 

posamezniku, da deluje znotraj doloĉene stroke in ne tehniĉnimi, ki so kljuĉne za 

mnoga strokovna podroĉja in delovna mesta. Po njegovem mnenju so za veĉjo 

zaposljivost diplomanta pomembne ne-tehniĉne kompetence, ker niso specifiĉna za 

konkretno delovno mesto, ampak so prenosljive na vsa delovna mesta tako horizontalno 

kot vertikalno.
38

 Zakljuĉki raziskave CHEERS
39

 (Schomburg in Teichler 2006), ki je 

                                                 
38

 Po Cotonu (2001) so zaposlitvene kompetence naslednje: govorna in pisna komunikacija, 

branje, matematiĉno znanje, vešĉine uĉenja, strateško reševanje problemov, odloĉanje, 
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primerjala situacijo visokošolskih diplomantov enajstih evropskih drţav, kaţejo, da 

nova situacija na trgu dela zahteva od posameznika, da ima razvite participativne, 

metodološke, generiĉne in socio-emocionalne kompetence Rathbourne (2007) navaja, 

da profesionalne poslovne institucije in delodajalske organizacije bolj kot tehniĉno 

znanje in vešĉine zahtevajo sposobnost izpeljati strokovno specifiĉne naloge. Ţelijo 

diplomante, ki znajo demonstrirati komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega 

dela, tveganja, odloĉanja, reševanja problemov, kritiĉnega mišljenja, analitiĉnega 

razmišljanja, vizionarstva in inovativnosti, voditeljstva, etiĉnega ravnanja, sprejemanje 

razliĉnosti in zavezanost socialni praviĉnosti. Teoretiki (Pintrich in Schunk 1996, 

Bandura 1997, Dweck 1999, Feinstein 2000, Knight in Yorke 2002) teorije osebnosti 

prepoznavajo 39 aspektov zaposljivosti, ki ji delijo v tri osnovne skupine: osebne 

lastnosti, kljuĉne vešĉine in procesne vešĉine.
40

 

Angleški delojemalci so v nedavni anketi (Svetliĉić 2007, 232) ocenili, katere 

kompetence pri zaposlovanju diplomantov so zanje najpomembnejše. Rezultati ankete 

kaţejo naslednjo sliko: 

 40 odstotkov delodajalcev najbolj ceni komunikacijske spretnosti, 

 delovno etiko 39 odstotkov delodajalcev,  

 osebnostne znaĉilnosti 32 odstotkov, medtem ko so  

 formalni pismenosti, raĉunanju in formalni izobrazbi pripisali med 22 in 26 

odstotki,  

Na vprašanje, kaj naj izobraţevalne ustanove storijo, da bi izboljšale zaposljivost 

diplomantov, so na prvo mesto postavili spodbujanje sprejemanja odgovornosti (40 

odstotkov), izboljšanje komunikacijskih spretnosti (38 odstotkov) in veĉ discipline (32 

odstotkov). Nekaj podobnega so ugotovili tudi Trunk in drugi (2006a). Posebno cenjene 

so sposobnosti timskega dela in mreţenja ali reševanja multi-disciplinarnih problemov s 

timskim delom v sodelovanju s sodelavci, z izmenjavo informacij, ocenjevanjem, 

                                                                                                                                               

odzivnost, odgovornost, emocionalne vešĉine in lastnosti, kot so zanesljivost in odgovornost, 

pozitivna naravnanost, medosebne vešĉine (kooperativnost, sodelovanje z drugimi), 

samodisciplina in samoupravljanje in sposobnost delati brez nadzora. 
39

 Študija CHEERS (Careers after Higher Education – A European Research Survey) je 

obseţna raziskava na podroĉju poloţaja diplomantov visokošolskega izobraţevanja v Evropi. 

Vkljuĉenih je bilo preko 36.000 diplomantov iz enajstih evropskih drţav: Italija, Španija, 

Francija, Nemĉija, Austrija, Nizozemska, Velika Britanija, Finska, Švedska, Norveška in Ĉeška. 
40

 Avtorji teorij osebnosti opredeljujejo naslednje osebne lastnosti, ki so pomembne za 

veĉjo zaposljivost: samozaupanje, emocionalna inteligenca, prilagodljivost, ţelja po uĉenju, 

preudarnost. Med kljuĉne vešĉine prištevajo: znanje matematike, ustna in pisna komunikacija, 

poslušanje, kritiĉna analiza in samo-manageriranje. Pomembne so tudi procesne vešĉine, ki so: 

apliciranje strokovnega znanja, raĉunalniška pismenost, komercialna osvešĉenost, politiĉna 

obĉutljivost, sooĉanje z nejasnostmi in kompleksnostjo, vplivanje, skupinsko delo in pogajanje 

Knight in Yorke (2002). 
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presojanjem – ne le s sodelavci, temveĉ tudi s potrošniki in dobavitelji. Takšne skrite 

(angl. tacit) aktivnosti danes tvorijo v razvitih drţavah ţe blizu 45 odstotkov vseh 

dejavnosti zaposlenih (transformacijske in transakcijske interakcije tvorijo 19 odstotkov 

oziroma 36 odstotkov) Ker so te dejavnosti zlasti pomembne pri menedţerjih in 

vodilnih komercialistih, ki tvorijo v razvitih drţavah ţe skoraj ĉetrtino do polovico 

delovne sile (Beardsley in Farrell 2006), jim mora izobraţevalni sistem posvetiti veliko 

pozornosti, ĉe ţeli pripomoĉi h krepitvi konkurenĉnosti. V zvezi z kompetencami je 

zanimiva trditev Glasserja (1998), da vsi izobraţevalni sistemi na vseh nivojih si morajo 

prizadevati, da podpirajo tiste spretnosti, ki so v ţivljenju zares vedno uporabne in od 

katerih je odvisen naš uspeh v osebnem in profesionalnem svetu in to so: (1) reševanje 

problemov, (2) uporaba znanja, (3) sodelovanje, (4) vodenje, (5) govorjenje in (6) 

poslušanje. 

Glede na navedeno lahko ugotovim, da se mnenja navedenih avtorjev bistveno ne 

razlikujejo. Vsi navajajo, da so pomembne generiĉne kompetence oziroma tiste 

kompetence, ki so prenosljive na vsa delovna mesta. Razlike so v poimenovanjih in 

razvrstitvah v vsebini pa ne preveĉ, saj veĉina vkljuĉuje komunikacijske spretnosti, 

sposobnost sodelovanja, reševanja problemov in podobno.  

5.4.2 Zaposlitvene osebne lastnosti 

Knight in Yorke (2002) zdruţujeta razumevanje zaposljivosti kot sinergijsko zmes 

osebnih kvalitet, najrazliĉnejših vešĉin in strokovnega znanja s spoznanji kognitivne in 

socialne psihologije.
41

 To usmeritev potrjujejo tudi drugi raziskovalci kot so Pitrich in 

Schunk (1996), Bandura (1997), Dweck (1999), Cappelli (1995) in Feinstein (2000), ki 

priporoĉajo, da uĉni program, ki se osredotoĉa na zaposljivost, upošteva tudi teorije 

osebnosti in osebne kvalitete študenta. Knight in Yorke (2002) sta predstavila model 

zaposljivosti, v katerem teorije selfa in osebne kvalitete – obarvajo vse, kar študent dela, 

ki je prikazan v spodnjem grafiĉnem prikazu (slika 5.1). 

                                                 
41

Avtorja sta ta pristop predstavila kot model USEM, ki je akronim za: Understanding 

(Razumevanje), Skills (Vešĉine), Efficacy beliefs (uĉinkovita prepriĉanja – in generalne teorije 

osebnosti) in Metakognicija (vkljuĉujoĉ refleksijo). 
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Slika 5.1 Model zaposljivosti z vkljuĉevanjem teorije osebnosti 

 

Vir: Knight in Yorke 2002, 265. 

Model je prikazan z mreţo medsebojnih povezav pomembnih spremenljivk. 

Avtorja modela trdita, da se poznavanje strokovnega podroĉja, vešĉine in 

metakognicija
42

 lahko med seboj podpirajo in omogoĉajo razvoj. Na primer vešĉine 

poznavanja uporabe raĉunalnika pri pridobivanju informacij olajša pridobivanje 

strokovnega znanja, metode uĉenja strokovnega podroĉja vkljuĉujejo razvoj te vešĉine 

in metakognicijo. Vkljuĉitev osebnih lastnosti pa pomeni pomembno razširitev ozkega 

razumevanja zaposljivosti: posedovanje ustreznih vešĉin in znanj. To postane posebej 

vidno, ko govorimo o posameznih osebnih lastnosti, npr: nagnjenost k temu, da stvari, 

ki si jih zadamo, naredimo; samoiniciativnost in pripravljenost za sprejemanje izzivov. 

Rezultati ankete delodajalcev omenjene v predhodnem poglavju (5.4.1) kaţejo, da so 

osebne lastnosti za delodajalce pomemben dejavnik pri zaposlovanju.  

Osebnostne lastnosti vplivajo tudi na poznavanje strokovnega podroĉja in razvoj 

vešĉin. Ţelja po uĉenju implicira pripravljenost sprejemanja doloĉenih stresov za 

dosego doloĉenega uspeha (npr. da naredi izpit). Pomen osebnih lastnosti za 

zaposljivost ustvarja most k raziskovanju uĉinkovitosti prepriĉanj in self teorij, ker 

oblikujejo osebne kvalitete kot so vztrajnost, sposobnost obvladovanja napak, 

sposobnost reševanja problemov. Avtorji modela trdijo, da se diskusija o zaposljivosti 

                                                 
42

 Metakognicija je subjektivno zavedanje, je osvešĉenost lastnih spoznavnih mehanizmov 

in naĉinov, kako ti mehanizmi delujejo. Je tudi spretnost, s pomoĉjo katere posameznik 

uravnava lastno spoznavanje in mišljenje (Passi in Vahtivuori 2001). 
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spremeni z vkljuĉitvijo osebnih lastnosti, še posebej v okviru raziskave uĉinkovitosti 

prepriĉanj
43

 in teorij osebnosti. 

Iz tega lahko sklenemo, da visokošolske inštitucije, ki so usmerjene v zaposljivost 

vkljuĉujejo ta spoznanja pri oblikovanju izobraţevalnega procesa, ki študente vodi v 

oblikovanje prilagodljivih prepriĉanj in ustvarjanju kulture uĉenja, v strukturi uĉnih 

programov, ki upoštevajo ravnoteţje med sumarnim in formativnim ocenjevanjem ter 

skladno s tem revidirajo izobraţevanje in ocenjevanje z vidika spodbujanja 

poglobljenega uĉenja, vrednotenja sodelovanje, zagotavljanja povratnih informacij, ki 

podpirajo sposobnost za samo ocenjevanje, nadaljnje delo ter pomoĉi študentom, da se 

zavedo doseţkov v procesu izobraţevanja (Knight in Yorke 2002, 269). 

5.5 Dejavniki, ki vplivajo na promocijo zaposlitvenih kompetenc in osebnih 

lastnosti v izobraţevalnem procesu  

Delodajalci priĉakujejo od visokošolskih institucij, da svoje diplomante usposobijo 

tudi na podroĉju generiĉnih kompetenc in da razvijejo ustrezne osebne lastnosti. To 

kaţe na potrebo visokošolskih institucij, da vkljuĉijo v svoje izobraţevalne programe in 

metode uĉenja ter ocenjevanja razvoj zaposlitvenih vešĉin. Cotton (2001) opozarja, da 

je veliko dejavnikov, ki lahko vplivajo na uspešnost uĉenja zaposlitvenih vešĉin, in 

sicer: metode pouĉevanja, lastnosti uĉitelja, vkljuĉenost pridobitve vešĉin kot eksplicitni 

cilj uĉenja in vkljuĉenost študenta, njegova odgovornost in avtonomija. Visokošolska 

institucija, ki je usmerjena v razvoj zaposlitvenih kompetenc in osebnih lastnosti, naj bi 

upoštevala vse te dejavnike.  

5.5.1 Učno okolje in metode učenja, ki promovirajo zaposlitvene komepetence 

in osebnostne lastnosti 

Prav gotovo je pomembno, da visokošolsko izobraţevanje opremi študente z 

kompetencami, ki jih usposobi, da ohranijo svoj poloţaj v vedno spreminjajoĉem se 

profesionalnem okolju. Vaastra in Keats De Vries (2007) sta prepriĉana, da je 

posedovanje teh kompetenc pri diplomantih ob koncu študija delno odvisno tudi od 

naĉina, kako so bile te kompetence spodbujene v ĉasu izobraţevanja. Tip uĉnega okolja 

in metode uĉenja igrajo pomembno vlogo ne le pri gradnji ustreznih kompetenc temveĉ 

tudi pri razvoju osebnih lastnosti diplomanta (De Corte 1990, Everwijn, Bomers in 
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 Dweck (1999) je dokazal, da naša prepriĉanja pomembno vplivajo na to, kako se 

sooĉamo z nalogami. Pri tem loĉuje fiksna in prilagodljiva prepriĉanja. Fiksno prepriĉanja je 

prepriĉanje, da ima nekdo fiksno koliĉino neĉesa – inteligence, kar pomeni, da je ni mogoĉe 

spremeniti. Potemtakem študent s fiksnim razmišljanjem je prepriĉan, da je neuspešen, ker je 

preprosto premalo inteligenten, ne bo se loteval teţjih nalog. Prilagodljivo prepriĉanje pa je po 

Dwecku tisto, ki vkljuĉuje moţnost razvoja, to je da je mogoĉe s trudom doseĉi veĉ. Taki 

študenti so prepriĉani, da so neuspešni, ker se niso dovolj potrudili, zato se osredotoĉajo na 

razvoj in uĉenje. To vsekakor vpliva na njihovo delo. 
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Knubben 1993, Glaser 1991, Van Woerden 1997, Rathbourne 2007). Veliko raziskav na 

podroĉju medicine (Colliver 2000, Dochy in drugi 2003, Norman in Schmidt 2000) je 

ugotavljalo vpliv problemskega in projektnega učenja (obliki aktivnega uĉenja) na 

razvoj kompetenc. 

Rezultati komparativnih študij (De Corte 1990, Everwijn, Bomers in Knubben 

1993, Glaser 1991, Van Woerden 1997, Rathbourne 2007) kaţejo, da študenti, ki so bili 

izpostavljeni bolj aktivnim oblikam uĉenja, so obiĉajno bolj usposobljeni pri apliciranju 

znanja v primerjavi s študenti iz konvencionalnega uĉnega okolja. Vaastra in Keats De 

Vries (2007) imenujeta za konvencionalno učno okolje tisto, kjer obiĉajno uĉitelj 

organizira, strukturira in predstavi uĉno vsebino in material v formalnih predavanjih. Na 

teh predavanjih študenti poslušajo uĉitelja in sami niso direktno vkljuĉeni v 

strukturiranje novega znanja in aplikacijo tega znanja na realne primere. Pri 

problemskem in projektnem uĉenju si študent sam strukturira in organizira svoje znanje 

z reševanjem problemov in apliciranjem znanja na primere. Vaastra in Keats De Vries 

(2007) te aktivne oblike uĉenja poimenujeta aktivno učno okolje. 

Glaser (1991) in Bransford in drugi (1989) poudarjajo pomen uĉenja iz realistiĉnih 

situacij iz aktualne prakse. Verjamejo, da morajo uĉitelji nuditi študentom takšno uĉno 

okolje, v katerem lahko svoje znanje aplicirajo v kontekst realistiĉnih situacij iz 

aktualne prakse ali primerov, ki simulirajo takšno prakso. Realne situacije nudijo veĉ 

spodbud, da študenti uporabljajo tako generiĉne kot reflektivne kompetence v strokovno 

specifiĉnem kontekstu (De Corte, 1990, Delhoofen 1996, Schmidt in Moust 1999, 

Aalborg Unversity 2003) in bolje pripravi študente na spreminjajoĉi se trg dela v 

primerjavi z študenti, ki imajo manj spodbud na podroĉju generiĉnih in reflektivnih 

kompetenc (Evers, Rush in Berdrow 1998, Mentkowski in drugi 2000). Študija avtorjev 

Schmidt in Vand der Molen (2001) je pokazala, da se študenti iz aktivnega uĉnega 

okolja v primerjavi s tistimi iz konvencionalnega okolja ocenjujejo kot bolj usposobljeni 

za samostojno uĉenje, delo s problemi in delo v skupini. 

Med dejavnike, ki vplivajo na usposabljanje zaposlitvenih vešĉih, sodijo tudi 

lastnosti uĉiteljev in lastnosti študenta, ki ga v teh primerih omenjamo le posredno. 

Glasser (1998) govori, da je uspeh kateregakoli ĉloveškega napora, vkljuĉno z uĉenjem 

v šoli, v neposrednem sorazmerju s tem, kako se med seboj razumejo ljudje, ki 

sodelujejo v teh naporih. 

Spodbudno učno okolje 

Za razliko od aktivnega in konvencionalnega, spodbudno uĉno okolje definira uĉne 

pogoje, v katerih se 'uĉenje' izvaja. Dobri odnosi med uĉitelji niso le pogoj pri inter-

profesionalnem izobraţevanju ampak pri vseh izobraţevalnih procesih, saj je pogoj za 

ustvarjanje okolja, v katerih tako študenti kot uĉitelji polno izkorišĉajo svojo 

ustvarjalnost. Po Glasserju (1998) je v odnosu uĉitelj-študent pomembno, da uĉitelj 
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študente prepoznava kot sodelavce, kolege, druţabnike. Je dejavno zainteresiran za 

študentov napredek in stalno nudi razliĉne oblike pomoĉi (preverja razumevanje, 

pojasnjuje, nudi povratno informacijo, spodbuja študente k refleksiji in samopresoji). 

Pomen vloge uĉitelja potrjujeta tudi Passi in Vahtivouri (2001). Uĉitelj vodi in spodbuja 

študenta, da razširi svoj obseg uĉnega potenciala. 

Spodbudno uĉno okolje je izraz skrbi za razvoj študenta in se kaţe v dostopnosti 

uĉitelja, dostopnosti in ustreznosti uĉnih gradiv, opremljenosti knjiţnic, predavalnic, ki 

mogoĉa apliciranje naprednega znanja in spodbuja motivacijo za uĉenje Passi in 

Vahtivouri (2001). 

Inter-profesionalno izobraževanje 

Zanimiva je tudi naslednja oblika izobraţevanja, ki ga avtorji (Bowers 2006) 

imenujejo inter-profesionalno izobraţevanje. Ta oblika izobraţevanja se najbolj pribliţa 

pogojem in razmeram dela v organizacijah, kjer je multi-dicsiplinarnost pogoj za 

uspešen nastop na trgu. Inter-profesionalno izobraţevanje je najbolj razvito na podroĉju 

medicinske nege, kjer številni avtorji poudarjajo prednosti tega pristopa predvsem pri 

poveĉanju kakovosti izobraţevalnih izhodov. Center za napredek inter-profesionalnega 

izobraţevanja (CAIPE 1997) v Veliki Britaniji ima dve definiciji, ki pomagata poudariti 

pedagoške cilje in izhode, ki so povezani z interaktivnim, uĉenjem v skupini v 

sodelujoĉem kontekstu: 

 multi-profesionalno izobraţevanje, ki ga lahko imenujemo tudi sodelovalno 

uĉenje ali skupno uĉenje, ko se iz razliĉnih strok uĉijo drug ob drugem zaradi 

kakršnega koli razloga; 

 inter-profesionalno uĉenje, ko se iz razliĉnih strok uĉijo drug od drugega ali 

drug o drugem, da izboljšajo sodelovanje in kakovost. 

Finch (2000) poudarja, da morajo institucije ta pristop pred prevzemom dobro 

poznati in razumeti. Barr in drugi (2005) pa ugotavljajo, da je inter-profesionalno uĉenje 

lahko uĉinkovito, v kolikor zadovolji svoj epistemološki namen: da je temelj za kritiĉno 

razmišljanje, raziskovanje, objektivne metodologije in komparativnih konceptov. Pri 

inter-personalnem uĉenju uĉni naĉrt zahteva vzajemno ocenjevanje in uĉinkovito 

uporabo med organizacijskih procesov in prakse (Freeth in drugi 2005). Študenti 

razliĉnih študijskih programov se druţijo v skupnih diskusijah o razliĉnih konceptih in 

se tako uĉijo drug od drugega, sodelujejo pri pripravi skupnih dogodkov, kjer se uĉijo 

sodelovanja (Bailey 2003). S sodelovanjem in vzajemnim uĉenjem so študenti 

izpostavljeni strokovni vsebini drug drugega. Nauĉijo se zaupati drugim ljudem in 

njihovemu delu; obenem pa razvijajo odgovornost za lastno uĉenje (Passi in Vahtivuori 

2001, 263). V kolikor šola ţeli izobraţevati diplomante, ki bodo lahko bili ĉlani 
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mulitdisciplinarnega tima kompetentnih, uspešni managerji, potem se morajo ţe kot 

študenti pripravljati v takem okolju (Bowers 2006). 

Naslednjo obliko uĉenja, ki sem jo ţe omenila pri obravnavi evropskih in 

nacionalnih dokumentov z vidika zaposljivosti diplomantov, priporoĉajo tudi številni 

raziskovalci (Garavan in Murphy 2001 v Dimitrios 2006; Collins in Tynjalla 2003 v 

Dimitrios 2006; Gill in Lashine 2003 v Dimitrios 2006). 

Praktično usposabljanje 

Trbanc (2007) je v stopnjah zaposlenosti mladih s terciarno izobrazbo ugotavljala 

velike razlike med drţavami (predvsem med starimi in novimi ĉlanicami EU). 

Ugotavlja, da je te razlike mogoĉe vsaj delno pojasniti z razlikami med nacionalnimi 

izobraţevalnimi sistemi, ki so bolj usmerjeni v splošno izobraţevanje in v katerih mladi 

praviloma nimajo stika s svetom dela, dokler ne konĉajo izobraţevanja in zaĉnejo iskati 

zaposlitve in tistimi, ki bolj poudarjajo poklicno in strokovno izobraţevanje in kjer 

imajo mladi ţe med šolanjem veĉ praktiĉnega usposabljanja, stikov z delodajalci in nato 

hitreje prehajajo v zaposlitve. 

Praktiĉno usposabljanje ali delovna praksa ali usposabljanje z delom je naĉin 

uĉenja z delom, ki ima mnogotere uĉinke. Usposabljanje z delom pomaga, da študenti 

bolje razvijejo temeljne globalno trţne vešĉine, kot so komunikativnost, upravljanje 

ĉasa, boljšo samozaupanje in samo-motivacijo (Gill in Lashine 2003 v Dimitrios 2006). 

Delovne izkušnje, ki jih študenti pridobijo preko kooperativnih programov 

izobraţevanja, nudijo ustrezno pripravo, da je prehod iz šole v delo manj šokanten 

(Garavan in Murphy 2001 v Dimitrios 2006, Collin in Tynjalla 2003 v Dimitrios 2006). 

Ne nazadnje delovna praksa dejansko pripomore, da organizacija spozna študenta in v 

kolikor se izkaţe, ima ţe s tem pomembno konkurenĉno prednost pred ostalimi 

kandidati. Po tej strani nudi študentu realno zaposlitveno priloţnost. Po drugi strani pa 

ima študent priloţnost, da se seznani s konkretnim delom in delodajalcem ter na ta naĉin 

dobi pomembno informacijo o tem, koliko doloĉeno delo in organizacija ustrezata 

njegovim osebnim lastnostim in kariernim naĉrtom. 

Odliĉne primere vkljuĉevanja praktiĉnega usposabljanja v sodelovanju s 

partnerskimi organizacijami imamo na podroĉju zdravstva tudi v Slovenji. Fakultete in 

visoke šole na podroĉju zdravstva izvajajo izobraţevalni proces v tesnem sodelovanju z 

Univerzitetnimi kliniĉnimi centri. Delovna praksa v tem primeru je v naprej 

pripravljena, dobro organizirana, izvajana v tesnem sodelovanju med izobraţevalo 

institucijo in usposobljenimi mentorji prakse ter dobro dokumentirana, kar omogoĉa 

spremljanje in izboljševanje.
44
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 Informacijo o tem sem pridobila na spletnih straneh Medicinske fakultete mariborske in 

ljubljanske univerze. 
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5.5.2 Načini preverjanja znanja in ocenjevanja, ki promovirajo zaposlitvene 

kompetence in osebnostne lastnosti. 

Cotton (2001) v svojem poroĉilu ugotavlja, da mora visokošolska institucija 

prepoznati in implementirati specifiĉno izobraţevano prakso, ki bo direktno nagovorila 

razvoj zaposlitvenih vešĉin. Eden od primerov izobraţevalne prakse, ki prispeva k 

razvoju zaposlitvenih vešĉin je po njegovem mnenju tudi metoda ocenjevanja »vrstniško 

ocenjevanje« (angl. Peer assesment). Ta pristop opisujeta Falchikov in Goldfinch 

(2001), ki vkljuĉuje ukvarjanje s standardi in kriteriji z namenom ocenitve dela 

sodelavca, kolega. Pristop omogoĉa razvijanje usposobljenosti za presojanje in 

ocenjevanje ter supervizijo lastnega dela. Hkrati se s tem spodbuja tudi odgovornost za 

uĉenje (Gibbs 1995). 

Rezultati raziskave, ki so jo izvedli na Qeensland University of Tecnology v 

Avstraliji v letih 2001 in 2002, v kateri so med drugim preverjali pomembnost strategij 

pouĉevanja na zaposljivost, so pokazali, da je samoocenjevanje najpomembnejši naĉin, 

s katerim diplomanti vadijo in razvijajo svojo usposobljenost. V zvezi z navedenim je v 

Sloveniji pisala Puĉko (1998), ki samoocenjevanje opredeljuje kot lastno presojanje 

vrednosti doseţkov, kot identifikacija moĉnih toĉk in slabosti ter razmišljanje o 

naĉrtovanju aktivnosti za izboljšanje rezultatov. Trdi, da je prednost samoocenjevanja v 

njegovem prispevku k oblikovanju odgovornega, vse-ţivljenjskega uĉenja in kot 

postopek, ki »odpira vrata« v razmišljanje in razumevanje ter tako omogoĉa uĉitelju 

spoznavanje spoznavnih procesov študenta. Samoocenjevanje izhaja iz prepriĉanja, da 

je namenjeno izboljševanju znanja in traja do usposobljenosti (Glasser 1998). 

Ocenjevanje drugih je kontrola (Glasser 1998, Dolinšek in Rupnik 1999), zato se v 

razmerah kontrole teţi k prikrivanju napak, pomanjkljivosti, neznanja. Po teoriji o 

kakovosti vodenja konĉne izpite primerjajo s konĉno kontrolo v podjetju (Dolinšek in 

Rupnik 1999), katere uvedba je poveĉala stroške, in zaradi prikrivanja napak, poslabšala 

kakovost izdelkov. Zato se teoretiki kakovosti zavzemajo za odpravo konĉnih izpitov. V 

obiĉajnih razmerah se uĉenje zakljuĉi s testom, s katerim uĉitelj preveri znanje študenta. 

V okoljih, v katerih spodbujajo samoocenjevanje, pa je test, ki ga ocenijo študenti sami, 

priloţnost za nadaljnje pouĉevanje in vodenje do polne usposobljenosti.
45

 

5.6 Primeri dobre prakse 

Priĉakovanja do visokošolskega izobraţevanja, ki so izraţena v številnih 

dokumentih evropske in nacionalne politike, so spodbudila nekatere visokošolske 

organizacije k prevzemanju aktivne vloge pri poveĉevanju zaposljivosti svojih 

diplomantov. V tem poglavju predstavljam nekaj primerov dobrih praks implementacij 

                                                 
45

 Po W. Glasserju so usposobljeni (izobraţeni) tisti, ki so pouĉeni, kako naj znanje 

uporabljajo, ki ga znajo uporabljati in ki ga nenehno izboljšujejo. 
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zaposlitvenih vešĉin, metod uĉenja, ki promovirajo zaposlitvene kompetence in osebne 

lastnosti. 

Implementacija zaposlitvenih veščin v učne načrte 

Fallows in Steven (2000) sta opisala primer Univerze Luton iz Velike Britanije, ki 

je pristopila k projektu implementacije uĉnih programov in metod uĉenja z vidika 

izhodov, to je katere vešĉine bo udeleţenec tega izobraţevanja pridobil. K projektu so 

pristopili po korakih. V prvem koraku so preverili vse izobraţevalne programe z vidika 

vešĉin, ki ji lahko udeleţenci pridobijo. V pridobivanje teh informacij so bili vkljuĉeni 

vsi uĉitelji, kar je pripomoglo k usmerjanju pozornosti in s tem k dvigu zavedanja o 

njihovem pomenu. V drugem koraku je bil izveden proces validacije, s ĉimer so potrdili 

in dokumentirali priĉakovane vešĉine pri posameznih izobraţevalnih programih. V 

tretjem koraku so s podatki o vešĉinah in priĉakovanih rezultatih opremelili vse 

informacije o programih in posameznih modulih namenjene študentom. V četrtem 

koraku je bil poudarek razvoju vešĉin z novimi pristopi v metodologiji uĉenja, ki 

izkorišĉajo študentove vešĉine pri pridobivanju akademskega znanja Navajam nekaj 

primerov: 

 Seminar naravoslovja so iz povsem teoretiĉnega diskursa prestrukturirali v 

eksperimentalni praktikum, kjer študentje zbirajo realne podatke iz sveta in 

svojega vsakdanjega ţivljenja. Poudarek je iz teoretiĉnega prešel na analitiĉno 

interpretativni diskurz. 

 Razvili so študijo primera za študente turistiĉne smeri, kjer je skupinsko delo 

bistveno za dokonĉanje naloge. Vsak študent dobi le delno informacijo in le v 

sodelovanju z drugimi lahko zakljuĉi nalogo. 

 Vpeljava problemsko zasnovanega uĉenja. Ob tem se razvija tako diagnostiĉne 

vešĉine kot tudi ravnanje s prepoznano diagnozo. Ob tem spoznavajo, kako je 

doloĉene probleme moţno rešiti s sodelovanjem med posamezniki, ki imajo 

razliĉne vire informacij. 

Avtorici ĉlanka nista mogli odgovoriti na vprašanje, ali je usmeritev v vešĉine 

diplomantom te fakultete poveĉalo zaposlitvene perspektive, sta pa prepriĉani, da je 

ponovno revidiranje programov in metod uĉenja z vidika izobraţevalnih izhodov 

pripomoglo, da so se študentje bolje zavedali lastne odgovornosti za uĉenje, svojih 

potreb in moţnosti nadgradnje lastnih vešĉin. 

Implementacija intra-profesionalnega izobraževanja 

Primer opisuje implementacijo intra-profesionalnega izobraţevanja na International 

College od Managament, Sydney iz Avstralije (Bowers 2006). Študenti te šole so 

vkljuĉeni v dodiplomski študij managementa, kar pomeni, da bodo kot managerji 
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zaposljivi na delovnih mestih v zasebnem in javnem sektorju. Študentje imajo moţnost, 

da se ţe v zgodnji fazi svojega programa odloĉajo za specializacijo, kar jih vodi do 

usposabljanja na delovnem mestu. Fakulteta ponuja pet specializacij: gostinstvo, 

prireditve, turizem, trgovinske storitve in tehniĉne storitve (angl. property services). 

Primer intra-profesionalnega izobraţevanja je skupni projekt 'zakljuĉni banket', ki je 

predmet ocene kot zabave. Specializanti prireditev naĉrtujejo in pripravijo prireditveni 

prostor, študenti gostinske smeri so zadolţeni za dobavo vsega potrebnega za to 

priloţnost, študenti turistiĉne smeri so odgovorni za pripravo ponudbe za mednarodne 

obiskovalce, študenti marketinške smeri, trţijo storitev ostalim študentom, medtem ko 

študenti vzdrţevanja naprav in opreme zagotavljajo, da so vsi pripomoĉki in naprave v 

dobrem stanju. 

Temelj za zanesljivo intra-profesionalno izobraţevanje so dobri odnosi. 

Sodelovanje se ne ustavi pri študentih, temveĉ se širi na uĉitelje in druge sodelavce v 

raziskovalnih projektih, uĉenju drug od drugega in razumevanju, kaj druge 

specializacije v poslovnem upravljanju lahko ponudijo. 

Integracija kariernega razvoja skozi podjetniško učenje  

Hartshorne (2002) ugotavlja, da je podjetniško izobraţevanje uvedeno v mnogih 

univerzah v Veliki Britaniji kot tudi drugje po svetu, Razlikuje veliko razliĉnih 

pristopov in ciljev podjetniškega izobraţevanja, ki obsegajo uĉenje 'za podjetništvo', 'o 

podjetništvu' in 'skozi podjetništvo'. Ugotavlja, da si, kljub razliĉnim pristopom, za 

katere se odloĉajo posamezni VŠZ, vsi prizadevajo, usposobiti študente, da razmišljajo 

in delujejo na podjetniški naĉin, ki se zakljuĉi s samozaposlitvijo oziroma je 

samozaposlitev moţen in ne predviden izhod. 

Manj obiĉajna pa je perspektiva integracije kariernega razvoja skozi podjetniško 

učenje. Ta vidik je v literaturi v veĉini primerov povsem zanemarjen (Bimrose, Barnes 

in Brown 2005). Podjetniški pristop k zaposljivosti in povezovanje razliĉnih vidikov 

uĉnih izkušenj tako na individualni ravni kot na nivoju upravljanja institucije omogoĉa 

razvoj skladnega in prilagodljivega pristopa na podroĉju zaposljivosti. To je vidno v 

nekaterih strategijah zaposljivosti, ki so jih razvile univerze in v povezanih kariernih in 

podjetniških centrih, kot so Lancaster, Birmingham in Newcastle (Baruch in drugi 

2006). 

Konceptualni model, ki ga prikazuje slika 5.2, kaţe, kako vodstvo institucije 

povezuje aktivnosti v luĉi zaposljivosti v celotni strukturi organizacije. 
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Slika 5.2 Institucionalna povezanost zaposljivosti in podjetništva 

 

Vir: Rae 2007, 612. 

Na Lincoln Business School iz Velike Britanije so sprejeli zaposlitveno strategijo, 

ko so po raziskavi o prvih zaposlitvah svojih diplomantov (Jones 2006 v Rae 2007)) 

ugotovili, da se le 42 odstotkov njihovih diplomantov zaposli na ustreznih delovni 

mestih. Cilj zaposlitvene strategije je bil poveĉati privlaĉnost njihove šole za študente in 

delodajalce. Odloĉili so se, (1) da poveţejo in sporoĉajo zaposljivost diplomantov, in 

njihovo podjetniško in poslovno ustreznost ter (2) znotraj dodiplomskega programa 

razširijo priloţnosti za uĉenje z delom. Implementacija te strategije je bila narejena z 

integrativnim pristopom k razvoju kariere za študente. Glavna znaĉilnost tega pristopa 

je bila integracija zaposlitvenih in podjetniških vešĉin
46

 v dodiplomski uĉni program. Za 

razvoj in vpeljavo tega modela na praktiĉni nivo so razvili pet nosilnih pristopov, s 
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 Rae (2007) navaja, da ta pristop povzema primer dobre prakse »karierno uĉenje«, ki je 

bil v Veliki Britaniji širše privzet in temelji na Kodeksu prakse (2001), ki ga je pripravila 

Agencija za zagotavljanje kakovosti visokošolskega izobraţevanja v Veliki Britaniji (Qality 

Assurance Agency). Karierno uĉenje vkljuĉuje: samozavedanje (motivacija, vešĉine, osebni 

odnos do kariernih naĉrtov) zavedanje priloţnosti (znanje o in sposobnost odkrivanja 

priloţnosti) odloĉanje (ocenjevanje osebnih dejavnikov za sprejemanje pravilnih odloĉitev) 

prehodno uĉenje (kako iskati in zavarovati priloţnosti). 



Vloga visokošolskih organizacij pri zaposljivosti diplomantov 

65 

katerimi so zagotovili smernice za vzpostavitev priloţnosti za karierno uĉenje znotraj 

programa. 

Prvi pristop je usmeritev k osebnemu razvoju študenta, ki se kaže v tem, da 

študentom nudijo pomoĉ in podporo pri doloĉanju osebnih ciljev za individualizirano 

uĉenje, za samoocenjevanje in refleksijo o svojih uĉnih vešĉinah. Pri tem nastajajo 

uporabni dokumenti kot so karierni naĉrt, ţivljenjepis in prošnje za delo. 

Drugi pristop je usmeritev v uporabno učenje. Študente uĉijo povezovati teoretiĉne 

in kognitivne koncepte in jih aplicirati v praksi. Priloţnosti za uporabno uĉenje so 

raznovrstne: preko delovnih projektov in nalog, reševanja problemov, študijskih 

obiskov pri delodajalcih, z gostovanjem oseb iz gospodarstva, študije primerov, 

interaktivnim uĉenjem, simulacijami in podobno. 

Tretji pristop je usmeritev v razvijanje veščin. Vsak modul nudi moţnost za razvoj 

predmetno specifiĉnih in generiĉnih vešĉin. Generiĉne vešĉine za podjetništvo so 

opredeljene na treh nivojih: osebnostnem, medosebnem in ciljnem. 

Četrti pristop je usmeritev v učenje z delom, ki zagotavlja priloţnost za osebni 

razvoj, apliciranje znanja in razvoj vešĉin. Vrste oblik uĉenja z delom so organizirane 

prakse pri delodajalcih, obštudijsko delo, poletno delo, samozaposlitev, prostovoljno 

delo, vodenje študentskih organizacij in/ali športnih aktivnosti. 

Peti pristop je usmeritev v karierni management: karierno izobraţevanje je sestavni 

del izobraţevalnega programa in vkljuĉuje usposabljanje za pripravo ţivljenjepisa, 

iskanje dela, pisanje prošenj in priprava na intervju, samopredstavitvene in 

komunikacijske vešĉine za razvoj samozavesti, individualno karierno svetovanje, 

mentorstvo, dostop do kariernih prireditev in mreţ. 

Na šoli je bila usmeritev v zaposljivost jasno izraţena. Marketinški in 

komunikacijski mediji, vkljuĉno s študentskim ĉasopisom, so dnevno poroĉali o 

uspešnih zgodbah njihovih diplomantov. Organizirali so letna sreĉanja z delodajalci, ki 

so ponujali delovne izkušnje in karierne priloţnosti za študente 2. in 3. letnika in 

diplomante. Šola je sporoĉala jasno zaposlitveno usmeritev vsem študentom (tistim, ki 

so se ravno vpisali, kakor tistim, ki so študij zakljuĉevali). Vsako leto so spremljali 

aktualne diplomante in jim nudili vso podporo ter poroĉali o rezultatih njihove konĉne 

smeri ter njihovemu zadovoljstvu. 

Po mnenju Rae (2007) vpeljava podjetniškega pristopa do zaposljivosti ni moţna 

brez ustreznega usposabljanja zaposlenih in vodstva, pri ĉemer imajo pomembno vlogo 

nacionalne institucije na podroĉju visokošolskega izobraţevanja. 

Uvajanje organiziranega praktičnega usposabljanja v delovnih organizacijah 

Dimitrios (2006) je v svoji empiriĉni raziskavi opisal pilotni program Šole za 

ekonomske in druţbene vede Makedonske univerze v Grĉiji, ki ga je izvajala v okviru 

projekta, financiranega s strani grškega ministrstva za zdravje leta 1997. S projektom je 
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grška vlada ţelela poveĉati zaposljivost diplomantov in poveĉati povezanost med šolami 

in podjetji. Šola je v sodelovanju z lokalnimi delovnimi organizacijami študentom 

študijskih programov s podroĉja poslovnih ved, ekonomije, financ in aplikativne 

informatike je ponudila od dva do trimeseĉno delovno prakso oziroma usposabljanje z 

delom. 

Usposabljanje z delom je potekalo soĉasno s študijem in študentje so za to dobili 

minimalno plaĉilo. Delovne organizacije so ponudile delovno prakso, ki je bila skladna 

s pogoji, postavljenimi s strani šole (delo se izvaja po programu, nudi ustrezno delovno 

izkušnjo, se izvaja pod ustreznim mentorstvom in podobno). 

Dimitrios (2006) je na podlagi poglobljenih intervjujev z 11 študenti prišel do 

pomembnih zakljuĉkov. Vkljuĉeni študenti so kooperativno izobraţevanje prepoznali 

kot uĉinkovit naĉin povezovanja teorije in prakse in s tem širitev njihovih kompetenc. 

Ocenili so, da delovna izkušnja podpora razvoj akademskih in podjetniških vešĉin, 

vendarle pa mora biti dovolj dolga (najmanj 6 mesecev). Glede na to, da poteka soĉasno 

s študijem, naj bi se izvajala s krajšim delovnim ĉasom, pri ĉemer je pomembno, da je 

ustrezno urejeno. Delovno prakso so študenti prepoznali kot priloţnost, ki jim poveĉuje 

zaposlitvene moţnosti. 

Študentski projekti za podjetja 

Ko sem iskala primere dobre prakse v slovenskem prostoru je bilo veliko zapisov o 

zaposljivosti diplomantov posameznih šol, medtem ko opisov pristopov posameznih 

VŠZ k zaposljivosti diplomantov pa nisem našla. Opisan primer je povzet iz 

objavljenega informativnega ĉlanka Andreje Ĉurin (2006) v reviji Prizma in opisuje 

zanimiv primer povezovanja šole in prakse. 

Leta 2005 sta Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru in 

Univerzitetno-podjetniški inkubator Tovarna podjemov v sodelovanju z druţbo Prevent, 

d. d., razpisali nagrado za najboljši študentski projekt za podjetja. Razpis je bil sestavni 

del programa »Študentski projekti za podjetja«, katerega osnovni namen je poveĉati 

prenos znanja med univerzitetnim in podjetniškim okoljem. Program omogoĉa 

prepoznavanje dodiplomskih in podiplomskih študentov, ki so pripravljeni svoje znanje 

in izkušnje preizkusiti v podjetniški praksi (s sodelovanjem z obstojeĉimi podjetji ali 

ustanovitvijo lastnega 'spin-off' podjetja, prodajo tehnologije oz. strokovnega znanja) in 

s tem pripomoĉi k razvoju našega gospodarstva. 

Za podjetja tovrstno sodelovanje pomeni reševanje doloĉenih problemov, predvsem 

pa iskanje novih poslovnih idej, konceptov, modelov, moţnosti za uvajanje novih 

tehnologij in podobno. Ob tem je zelo dragoceno tudi vzpostavljanje in negovanje 

odnosov z mladimi kadri, ki lahko po diplomi pripeljejo do zaposlitve. Sodelovanje 

koristi tudi študentom, saj tovrstne izkušnje predstavljajo moţnost ţlahtnega preverjanja 
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pridobljenega znanja, pomoĉ pri naĉrtovanju poklicne poti in priloţnost, da svoje ideje 

in delo javno predstavijo in so za to nagrajeni. 

5.7 Ovire, ki zmanjšujejo učinkovitost zaposlitvenih programov na 

fakultetah  

Knight in Yorke (2002) pri definiranju vloge visokošolskih institucij pri 

zaposljivosti opozarjata na problem, da se poveĉevanje zaposljivosti omeji na prenos 

'kljuĉnih vešĉin', ter da v primerih, ko postanejo zaposlitveni deleţi zakonsko predpisani 

indikatorji uspešnosti (HEFCE 2001), obstaja bojazen, da bodo rezultati bolj pomembni 

od cilja poveĉevanja zaposljivosti. 

Rae (2007) pa ovire prepoznava predvsem v strukturnih in akademskih znaĉilnosti 

samih visokošolskih institucij. Opozarja na naslednje ovire: 

 Nepovezanosti akademskega managementa: Organizacijska struktura veĉine 

univerz je razdeljena na razliĉne enote, ki so med seboj nepovezane (so 

samostojne in poslediĉno slabo povezane). Karierni centri v takih strukturah so 

organizirani kot samostojna enota, loĉena in slabo povezana z ostalimi 

enotami. Problem takega razdeljenega pristopa je v tem, da zaposljivost ni 

rezultat nekega modula, programa, temveĉ bolj rezultat celotne izobraţevalne 

izkušnje.  

 Introvertna narava akademske organizacije: Akademski naĉin izobraţevanja 

zelo pogosto favorizira teoretiĉne koncepte pred praktiĉnimi aplikacijami (Rae 

2004). Poslediĉno lahko tak naĉin razmišljanja vodi do zavraĉanja ali pa do 

nezadostnega povezovanja z delodajalci, lokalnimi skupnostmi in drugimi. 

Raziskovalci ugotavljajo, da je teţko pridobiti sistematiĉne informacije o 

povezanosti VŠZ z delodajalci (Brewer in Gray 1999) kot tudi informacije o 

zaposljivosti diplomantov doloĉene šole. Verjetno se oboje med seboj 

povezuje. Naĉine povezovanja z delodajalci pogosto opisujejo kot sluĉajne 

(Bailey, Badway in Gumport 2002, 34 v Person in Rosenbaum 2004, 2) in po 

potrebi (Brewer in Gray 1999, 415 v Person in Rosenbaum 2004, 2). Person in 

Rosenbaum (2004) sta ugotavljala dva naĉina povezovanja šol in delodajalcev: 

aktivnosti, ki slonijo na individualni iniciativi zaposlenih (vkljuĉenost v 

profesionalna zdruţenja, kontakti z delodajalci) in aktivnosti kot naloge 

institucije (periodiĉni sestanki z upravami, v procesih akreditacije programov.  

 Podcenjevanje pomena razvoja zaposlitvenih veščin: Ĉeprav je zaposljivost za 

študente postal bolj relevanten dejavnik pri izbiri programa, pa se to pogosto ne 

odraţa tudi v njihovi pripravljenosti za uĉenje s tega podroĉja. Svetovalci za 

kariero pogosto ugotavljajo nizek standard vešĉin samopredstavitve, priprave 

ţivljenjepisov in prošenj, kljub vsemu pa le manjšina študentov (ocenjujejo 



Vloga visokošolskih organizacij pri zaposljivosti diplomantov 

 

68 

okoli desetina) dejansko izkorišĉa karierno svetovanje. Naĉrtovanje kariere in 

osebni razvoj ocenjujejo kot manj pomembno in pogosto loĉeno od 

izobraţevalnega in programa usposabljanja. 

Posodabljanje visokošolskih programov skladno s smernicami bolonjskega procesa, 

ki trenutno poteka v 46 drţavah v Evropi, naj bi bilo konĉano do leta 2010, ko morajo 

vse fakultete vpeljati tako imenovane bolonjske programe. 

Odzivi na uvajanje bolonjskih programov v Sloveniji, ki pomenijo odgovor na 

opisane spremembe (poglavje 5.6) in spremenjeno vlogo VŠZ, so zelo kritiĉni.  

»Teţave, ki jih imamo v slovenskem visokem šolstvu z izvajanjem bolonjske reforme, 

so predvsem sistemske. Organizacija naših univerz ni primerljiva z drugimi v svetu, saj še 

vedno delujemo kot zdruţenje VŠZ in ne kot enotne univerze, ki je najbolj vidna pri 

uvajanju interdisciplinarnih študijskih programov, ki jih pri bolonjski reformi še posebej 

poudarjajo.« (Rozman 2009)  

Druga teţava, ki je bila prepoznana pri uvajanju bolonjskih programov, je 

implementacija nove strukture diplomskih stopenj, ki ni bila zdruţljiva s starim 

sistemom. Ĉe je pri reformi strukture diplomskih stopenj v okviru bolonjskega procesa 

šlo v veliki meri za odziv na potrebe okolja, zlasti sodobnega trga dela (Teichler 2004), 

pomeni implementacija v Sloveniji v tem delu odmik od funkcije prve diplomske 

stopnje (Miklavĉiĉ 2008, 114). Z izenaĉitvijo starega univerzitetnega dodiplomskega 

študija z drugo diplomsko stopnjo (ZVis 2006) je prva diplomska stopnja postala le 

uvod v drugo (Miklavĉiĉ 2008, 109) in reforma le formalna. To potrjuje naslednja 

izjava: 

»Naša Bolonja je postala predvsem formalna reforma; njeno nosilno geslo je bilo 3+2 

ali 4+1, vsebinska vprašanja pa so bila zapostavljena.« (Zgaga 2009). 

Tako naj bi po mnenju študentov ponekod šlo zgolj za preimenovanje programov 

ali predmetov, brez dejanske posodobitve vsebin, kar se bo po njihovem prepriĉanju 

gotovo prej ali slej poznalo tudi v kakovosti študija (Kukoviĉ 2009). 

Izkušnje iz tujine, iz primerov implementacije koncepta zaposljivosti v izobraţevalne 

programe (poglavje 5.6), kaţejo, da se je treba sprememb lotiti celostno in sistematiĉno. 

V primerih le formalnega izpolnjevanja zakonskih zahtev ostajamo v starih okvirih in 

zamudimo priloţnost, ki nam jo sprememba ponuja. 
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6 RAZISKAVA 

V tem delu magistrske naloge predstavljam raziskovalno metodologijo. Po 

opredelitvi problema raziskave, predstavim pristope k raziskavi in tehnike zbiranja 

podatkov ter utemeljujem izbiro. 

6.1 Opredelitev problema 

V teoretiĉnem delu naloge sem predstavila osnovne pojme s podroĉja trga dela, ki 

je pomemben uvod za razumevanje stanja prehoda diplomantov iz izobraţevanja v 

zaposlitev. V predstavitvi stanja zaposljivosti diplomantov v Sloveniji smo ugotovili, da 

se doloĉen del diplomantov po zakljuĉenem izobraţevanju ne uspe zaposliti in da se ta 

deleţ z leti poveĉuje, na kar opozarjajo številna poroĉila in raziskave, ki smo jih 

predstavili. To dejstvo vsekakor nakazuje potrebo po tem, da se problemu zaposljivosti 

diplomantov posveti posebno pozornost. V poglavju o dejavnikih, ki vplivajo na hitrost 

prehoda diplomantov v zaposlitev, smo ugotovili, da so med pomembnimi dejavniki 

izvajalci izobraţevalnega procesa. VŠZ pomembno vplivajo tako na institucionalni kot 

individualni ravni Predstavljena priporoĉila in smernice, v poglavju o vlogi VŠZ pri 

poveĉevanju zaposljivosti diplomantov, ki izhajajo iz evropskih in nacionalnih 

formalnih dokumentov, pomenijo obveznost, ki jo VŠZ morajo izpolniti. Na drugi strani 

pa v istem poglavju predstavljene znanstvene ugotovitve študij in raziskav ter primere 

dobre prakse, kaţejo, na kakšen naĉin lahko VŠZ pristopi k poveĉevanju zaposljivost 

svojih diplomantov. Z raziskavo ţelim preveriti, kakšna je usmeritev VŠZ, kako 

izpolnjuje priporoĉila in smernice evropskih in nacionalnih politik in kako vkljuĉuje 

ugotovitve in spoznanja raziskovalnih študij in primerov dobre prakse pri oblikovanju 

svoje vloge za poveĉanje zaposljivosti svojih diplomantov. 

V empiriĉnem delu sem si na osnovi teoretiĉnih izhodišĉ, namena in cilja raziskave 

postavila temeljno raziskovalno vprašanje: 

Kakšna je usmeritev VŠZ v zvezi s svojo vlogo pri povečevanju zaposljivosti svojih 

diplomantov? 

Odgovor na temeljno raziskovalno vprašanje sem poiskala z naslednjimi 

raziskovalnimi vprašanji: 

1. Katera priporoĉila in usmeritve evropskih in nacionalnih politik ter znanstvenih 

ugotovitev in spoznanj s podroĉja poveĉevanja zaposljivosti diplomantov VŠZ 

vkljuĉuje v izobraţevalni proces na dodiplomskih študijskih programih? 

2. Kako se vkljuĉena priporoĉila in usmeritve evropskih in nacionalnih politik ter 

znanstvenih ugotovitev in spoznanj s podroĉja poveĉevanja zaposljivosti 

diplomantov izvajajo v izobraţevalnem procesu na dodiplomskih študijskih 

programih? 
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3. Ali so uĉitelji in študenti VŠZ seznanjeni z aktivnostmi, ki so usmerjene v 

poveĉevanje zaposljivosti diplomantov?  

4. Kateri so odprti problemi VŠZ pri izvajanju aktivnosti, ki so usmerjene v 

poveĉevanje zaposljivosti diplomantov? 

6.2 Metode in tehnike raziskave 

Z empiriĉno raziskavo ţelim pridobiti poglobljen vpogled na specifiĉnem podroĉju 

delovanja VŠZ, zato sem se odloĉila za kvalitativno raziskavo in študijo primera kot 

raziskovalno metodo. Za kvalitativno raziskavo sem se odloĉila, ker so raziskave o 

uvajanju novosti v izobraţevanju v Evropi in ZDA pokazale (Marentiĉ-Poţarnik 2001, 

67), da do širšega prenosa znanstvenih ugotovitev v prakso prihaja v manjši meri ali pa 

sploh ne in da prakse ni moĉ prenavljati po poti kvantitavnega raziskovanja. Bistvo 

kvalitativne metodologije je v interpretativnem postopku, kjer raziskovalec ne izhaja iz 

podmene, da bi bile vloge in potek dogodkov fiksirani, temveĉ domnevajo, da se vzorci 

vedenja in posamiĉno vedenje akterjev nenehno lahko spreminja pod vplivom njihove 

interpretacije situacije (Flere 2000, 35). Kvalitativno raziskovanje usmerjam z 

raziskovalnimi vprašanji (Sagadin 2001, 14), da pridobim podatke, ki na vsebinski ravni 

presegajo platformo podatkov pridobljenih s kvantitativnimi pristopi k raziskovanju 

(Hozjan 2003, 125). V vlogi raziskovalke me zanima, kako se uvajanje novosti na 

specifiĉnem podroĉju kaţe v praksi. V ta namen bom analizirala izobraţevalni proces in 

potek doloĉenega dogajanja, za kar je kvalitativna metodologija bolj ustrezna 

(Hammersely 1989 v Flere 2000). 

Študija primera omogoĉa ozko usmerjeno in poglobljeno obliko raziskovanja, ki 

raziskovalcu omogoĉi poglobljeno razumevanje situacije. Zanjo je znaĉilno, da si z njo 

prizadevamo globinsko in celostno prouĉiti en primer: doloĉeno skupino, en proces, 

institucijo, ţivljenje posameznika itd. (Flere 2000, 95). Yin (1994, 34–35) opozarja na 

pomanjkljivost te metode, saj z njo raziskovalec raziskuje v resniĉnem ţivljenju, kjer 

meje med pojavom in kontekstom niso jasno zaĉrtane. Mesec (1998, 44) pa je nasprotno 

prepriĉan, da je ta metoda zelo primerna v primerih, ko raziskovalcu ni do tega, da bi s 

študijo ugotovil, kaj je tipiĉno in kaj izjemno, ampak ţeli odkriti znaĉilne konkretne 

splete raziskovanega, razliĉnosti pri poteku dogodkov, razliĉna ravnanja in razliĉna 

doţivljanja sistema. Robert E. Stake
47

 (1995, 4 v Sagadin 2004) razlikuje tri tipe študije 

primerov z vidika namena in metodologije: intrizične (angl. intrinsic), 

instrumentalistične (instrumental) in kolektivne (collective) študije primerov. Pri 

intriziĉni študiji primera nas zanima posamezen primer sam po sebi. Ko se ţelimo 

dokopati do splošnejšega razumevanja nekega pojava, do vpogleda v nek problem 

govorimo o instrumentalistiĉni študiji primera. V tem primeru nas ne zanima posamezen 

                                                 
47

 Eden vodilnih teoretikov na podroĉju kvalitativnih študij primera. 
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primer sam po sebi (npr. izbrana šola), temveĉ kako na uĉiteljevo delo vpliva neka 

novost oziroma s katerimi problemi se sreĉuje izbrana šola pri izvajanju neke sistemske 

novosti. Predmet prouĉevanja je v tem primeru takšna novost. Študija primera, ki je 

omejena na en sam primer (npr. ena šola), je posamična študija primera, v primerih, ko 

za isti namen izberemo veĉ primerov (npr. veĉ šol) pa govorimo o kolektivni študiji 

primera (Stake 1995, 4 v Sagadin 2004). 

Izraz študija primera je za to raziskavo primeren, ker z njo ţelim usmerjeno in 

poglobljeno prouĉiti proces poveĉevanja zaposljivosti diplomantov na izbranem 

visokošolskem zavodu. S študijo ne ugotavljam, kaj je tipiĉno in kaj izjemno v 

raziskovalnem primeru, ampak le enkratnost odziva VŠZ na spremenjena priĉakovanja 

druţbe. Z vidika namena in metodologije gre za instrumentalistiĉno študijo primera, saj 

raziskujem obseg in vrste aktivnosti, ki jih uvaja VŠZ na podroĉju uvajanja koncepta 

zaposljivosti v izobraţevalni proces. Poizvedujem o seznanjenosti, stališĉih in mnenjih 

uĉiteljev in študentov pri uvajanju koncepta zaposljivosti v izobraţevalni proces. 

Študijo primera izvajam na izbranem visokošolskem zavodu, zato gre za posamiĉno 

študijo primera. 

Za izvedbo raziskave, kako VŠZ uresniĉuje priporoĉila in smernice evropskih in 

nacionalnih politik ter ugotovitve in spoznanja raziskovalnih študij na podroĉju 

zaposljivosti diplomantov sem izbrala Fakulteto za management Koper (UP FM), 

ĉlanico Univerze na Primorskem (UP). Kriterij za izbor VŠZ je bolj kombinacija 

priroĉnega in prikladnega. Z UP FM imam lastno izkušnjo študenta na podiplomskem 

študijskem programu. Poznavanje naĉina in organizacije dela, zaposlenih pomembno 

prispeva k pridobivanju podatkov, ki so predmet raziskovanja. UP FM ima sedeţ v 

Kopru to je na obmoĉju, kjer ţivim in delam, kar dodatno pripomore k razumevanju 

okolja. Vodstvo UP FM je ugodilo moji prošnji, da izvedem študijo primera na tem 

zavodu. 

V raziskavi sem uporabila razliĉne tehnike pridobivanja podatkov, predstavitev in 

analize rezultatov, ki jih predstavljam v naslednjem poglavju. 

6.2.1 Tehnike zbiranja podatkov 

Študija primera je izraz, ki je bil nekoĉ model kvalitativne raziskave, pri kateri so se 

raziskovalci posluţevali razliĉnih postopkov: posamezne vrste opazovanja, 

nestrukturirani razgovori, kvazistatistika, javni in zasebni dokumenti, ki priĉajo o 

posameznikih, skupini, procesih itd, z namenom, da pridejo do celostne slike nekega 

pojava, primera (Flere 2000, 95). Najpogostejše tehnike pridobivanja podatkov so 

intervjuji, opazovanje in pregled dokumentov (Merriam 1997, Sagadin 2001). Vendar 

pa, katere podatke zberemo, v kolikšni meri so kvalitativni ali kvantitativni, po kakšnih 

postopkih jih zberemo, je odvisno od predmeta raziskovanja (Tratnik 2002, 33, Sagadin 

2004, 88, Trnavĉeviĉ 2004, 21). Podatki, ki pridejo v poštev pri študijah primera niso 
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samo kvalitativni kot tudi študije primerov niso samo kvalitativne (Sagadin 2004). 

Rezultati kvantitativnega in kvalitativnega pristopa se lahko primerno dopolnjujejo v 

smiselno celoto, ustrezno predmetu in namenu raziskave. 

Analiza dokumentov 

Analiza dokumentov je tehnika zbiranja pisnih podatkov. Analiza vsebine je 

usmerjena predvsem k ugotavljanju sporoĉila samega, je kvantitativna analiza tega, 

utemeljena na razvršĉanju (Flere 2000, 93). Avtor navaja, da je analizo vsebine moţno 

obravnavati tudi skladno z naĉeli kvalitativne metodologije. Pri kvalitativni analizi 

vsebine je v ospredju ugotavljanje pomena sporoĉila. Merriam (1997, 113–120) uvršĉa 

med pisne dokumente: javne zapise, osebne dokumente, fiziĉna materiale in dokumente, 

ki jih ustvari raziskovalec. Razliĉni avtorji kot so Yin (1994), Marriam (1997) razliĉno 

široko pojmujejo dokumente, vendar pa se vsi strinjajo, da gre za znanstveno metodo 

pridobivanja podatkov. 

Med razliĉnim pisnimi sporoĉili in javnimi zapisi VŠZ sem se odloĉila za analizo 

organizacijskih uradnih in neuradnih dokumentov (Mesec 1998, 85). Mesec (1998) loĉi 

organizacijske uradne dokumente, med katere uvršĉa: statut, pravilnike, odloĉbe, letna 

poroĉila, pogodbe, zapisnike in podobno ter neuradne dokumente organizacije, med 

katere uvršĉa: neformalna obvestila, osnutki, zapiski delovnih sestankov in podobno. 

Uradna poroĉila sprejema vodstvo organizacije in predstavljajo politiko in usmeritev 

vodstva VŠZ. 

Dokumenti v neki organizaciji nastajajo ves ĉas, zato so vir podatkov, ki se 

neprestano spreminjajo. Analizo vsebine dokumentov sem opravljala konec šolskega 

leta 2008/2009 in se nanašajo na izvajanje študijskega programa v tem šolskem letu. 

Prvi vir podatkov so bili uradni dokumenti UP FM: pravilniki in navodila, poroĉila o 

delu, informacije o študiju, obvestila in druga promocijska gradiva, objavljene na spletni 

strani FM UP. Z analizo teh dokumentov sem pridobila podatke o usmeritvi vodstva 

glede zaposljivosti svojih diplomantov, vkljuĉenost elementov zaposljivosti v študijske 

programe, podatke o dodatnih oblikah, s katerimi UP FM spodbuja zaposljivost 

diplomantov ter naĉine spremljanja. FM je ĉlanica UP in svojo dejavnost izvaja skladno 

s pravili univerze, prav tako zdruţuje doloĉene aktivnosti na nivoju univerze, zato so 

drugi vir podatkov uradni dokumenti UP: informacije, poroĉila, pravilniki in navodila, 

ki so javno objavljeni na spletni strani UP. Z analizo teh dokumentov sem pridobila 

podatke o aktivnostih, usmerjenih v poveĉevanje zaposljivosti diplomantov, ki jih FM 

uresniĉuje na nivoju univerze. Seznam uporabljenih virov v analizi dokumentov je v 

preglednici realizacije priporoĉil in smernic z vidika zaposljivosti (priloga 2). 

V analizi vsebine dokumentov sem v pisnih gradivih in objavljenih informacijah 

prisotnost elementov iz priporoĉil in smernic evropskih in nacionalnih dokumentov kot 

tudi elemente ugotovitev študij in primerov dobrih praks (v nadaljevanju priporoĉila in 
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usmeritve), ki dokazujejo usmeritev FM v zaposljivost diplomantov. V ta namen sem 

pripravila preglednico priporoĉil in usmeritev predstavljenih v teoretiĉnem delu 

(poglavja od 5.3 do 5.6), ki sem jih tematsko razdelila na deset podroĉij: 

1. spodbujanje mobilnosti, 

5. jasna definicija kompetenĉnega profila diplomantov, 

6. zagotavljanje kakovosti visokošolskega študija, 

7. fleksibilnost programov, 

8. povezovanje s partnerji, 

9. upoštevanje teorij osebnosti in osebne kvalitete študenta, 

10. uporabno uĉenje, 

11. uĉenje z delom in inter-profesionalno izobraţevanje. 

12. karierni management. 

Znotraj posameznega tematskega podroĉja so posamezne vsebine (elementi), ki se 

nanašajo na podroĉje. Skupno je petdeset elementov. S pomoĉjo preglednice sem 

ugotavljala njihovo prisotnost oziroma odsotnost v dokumentih UP in UP FM ter opis 

dokumenta, v katerem je element prisoten. 

Anketiranje 

Naslednja uporabljena raziskovalna metoda zbiranja podatkov je anketiranje Glavni 

namen anketnih vprašalnikov je dobiti informacije od doloĉenega kroga ljudi ali 

populacije ali o njej (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2002, 169). Anketiranje kot 

metode spraševanja se razlikujejo po nivoju standardizacije. Mesec (1998, 80) jih deli 

na standardiziran individualni intervju (anketa), standardizirana skupinska anketa, 

poštna, telefonska in podobno ter na nestandardiziran individualni intervju, skupinska 

razprava in skupinski esej. V svoji raziskavi sem z anketnim vprašalnikom ţelela dobiti 

podatke s strani uĉiteljev in študentov o prisotnosti doloĉenih aktivnosti na izbranem 

visokošolskem zavodu ter njihova mnenja o predmetu raziskovanja. Uporabila sem 

poštno obliko standardizirane skupinske ankete, med katere Mesec (1998, 83) uvršĉa 

tudi tista anketiranja, ki jih razdelimo s pomoĉjo predstavnikov organizacije. Znaĉilnost 

te oblike je, da je komunikacija med raziskovalcem in vprašanci enostranska in 

nesporazumov v komuniciranju v glavnem ni mogoĉe odkriti.  

Odloĉila sem se za namenski vzorec visokošolskih uĉiteljev zaposlenih
48

 na UP FM 

in redne študente zakljuĉnih letnikov dodiplomskih študijskih programov UP FM. 

Znaĉilnost namenskega vzorca je, da ni zagotovljena reprezentativnost, ker so v 
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 Med zaposlenimi so upoštevani zaposleni za polni delovni ĉas, za krajši delovni ĉas, 

sodelavci z dopolnilnim in pogodbenim delom. 
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anketiranje vkljuĉeni le tisti, ki so prisotni od doloĉenem ĉasu na doloĉenem mestu 

(Flere 2000). 

Kot instrument sem uporabila anketna vprašalnika za visokošolske uĉitelje (priloga 

3) in študente (priloga 4). Vprašalnik sem oblikovala v papirni obliki za potrebe te 

raziskave. Pri tem sem sledila navodilu, da naj bo vprašalnik dobro oblikovan in da ga 

je preprosto izpolniti (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2002, 169) Anketna vprašalnika 

tako za študente kot za visokošolske uĉitelje sem strukturirala na tri temeljna podroĉja 

na naĉin, ki jo omogoĉal primerljivost odgovorov in kasnejšo kvalitativno obdelavo in 

analizo (Mesec 1998, 82). 

Prvi del vprašalnika je namenjen oceni izvajanja izobraţevalnega procesa z vidika 

zaposljivosti. Sestavljen je iz 26-ih trditev, ki predstavljajo štiri osnovne dimenzije 

zaposljivosti, na katere udeleţenci odgovarjajo na pet stopenjski Likertovi lestvici (se 

zelo strinjam, se strinjam, se ne morem odloĉiti, se ne strinjam, sploh se ne strinjam). 

Trditve so v vprašalnikih za predavatelje in študente enake, le da so prilagojene 

posamezni skupini. Prva dimenzija zaposljivosti se nanaša na 'Spodbudno uĉno okolje'. 

Pri tem sem preverjala kakšno je sodelovanje med uĉitelji in študenti, uĉni pogoji, 

knjiţnica in tehniĉna opremljenost. Na to dimenzijo se nanašajo trditve: 5., 6., 8, ki so 

negativno povezane 10, 11, 12, 21, 24, 26, ki so pozitivno povezane. Druga dimenzija je 

Aktivno učenje, prispeva k razvoju kompetenc, ki so pomembne za zaposljivost 

diplomantov in vkljuĉuje tudi vedenjske vešĉine. Na to dimenzijo se nanašajo naslednje 

trditve: 3., 4.,9., 19.,22, ki so pozitivno povezane. Tretja dimenzija je Povezovanje s 

prakso in razvijanje partnerstev, na katero se nanašajo trditve: 1, 7, 16, 18 in 20, ki se 

pozitivno povezujejo in trditev 2, ki je negativno povezana Ĉetrta dimenzija je 

Fleksibilnost, ki se kaţe skozi izbirnost programov, predmetov, v povezovanju 

neformalnega in formalnega izobraţevanja, sodelovanju študentov pri kreiranju 

programov in podobno. To dimenzijo doloĉajo trditve 13, 14, 15 in 23, ki so pozitivno 

povezane. 

V drugem delu vprašalnika preverjam usmerjenost v zaposljivost. Trije sklopi 

vprašanj so definirani s trditvami, na katere udeleţenci odgovarjajo na pet stopenjski 

lestvici, enako kot v prvem delu vprašalnika. Vprašanja preverjajo vkljuĉenih 

podjetniških spretnosti v posamezne študijske programe, oceno zaposljivosti 

izobraţevalnega programa ter spremljanje povratnih informacij delodajalcev. 

Tretji del vprašalnika je osredotoĉen na aktivnosti, ki prispevajo k poveĉevanju 

zaposljivosti diplomantov. V prvem vprašanju so z deleţi ocenili pogostost uporabe 

doloĉenih naĉinov povezovanja s partnerji. Ponujenih je šest naĉinov povezovanja ter 

moţnost, da dopišejo dodaten naĉin povezovanja. Pri drugem vprašanju so z deleţi 

ocenili pogostost uporabe posameznih naĉinov preverjanja znanja. Odloĉali so se med 

tremi moţnimi naĉini. Tudi v tem primeru so imeli moţnost, da dopišejo dodaten naĉin 

preverjanja znanja. Pri tretjem vprašanju so razvršĉali aktivnosti, ki po njihovem 
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mnenju najbolj pripomorejo k zaposljivosti. Zadnje vprašanje v tem sklopu pa je bilo 

odprto mnenjsko vprašanje o zaposljivosti po študijskem programu I. in II. stopnje, 

zakljuĉni del pa je bil namenjen demografskim podatkom. 

Intervju 

Naslednja raziskovalna tehnika, ki sem jo izbrala za pridobivanje podatkov je 

individualni polstrukturiran intervju z uĉitelji UP FM. Intervju (znanstveni razgovor) je 

tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo. Avtorji (Merriam 1997, 

Trnavĉeviĉ 2001) intervjuje razvršĉajo glede na vprašanja, in sicer na: nestrukturirane, 

polstrukturirane in strukturirane. Flere (2000, 113) opisuje znaĉilnost nestrukturiranega 

razgovora, pri katerem je vnaprej doloĉena le tema, medtem ko se vprašanih ne omejuje 

z natanĉno vnaprej doloĉenimi vprašanji. Po Sagadinu (2001, 17) so vnaprej 

pripravljena raziskovalna vprašanja dobro vodilo in opora za raziskovalca pri vodenju 

takega intervjuja. Ta tip razgovora pride v poštev, ko razgovor vodimo s strokovnjakom 

oz. v eksplorativni raziskavi, kjer še ne poznamo vseh kvalitativnih variacij v 

doloĉenem okolju (Fler 2000, 113). Ta tehnika omogoĉa poglobljen vpogled v doloĉen 

raziskovalni problem (Merriam 1997, 72, Sagadin 1977, 13), še posebej ĉe ţelimo 

preveriti stališĉa in mnenja ljudi o obravnavani temi. 

Glede na namen in cilje te raziskave je primeren individualen polstrukturiran 

intervju z vnaprej pripravljenimi vprašanji, ki predstavljajo kljuĉne teme raziskovanja. Z 

njimi se v vlogi raziskovalke ne izgubljam v »totaliteti«, kot pravi Sagadin (2001, 13), 

hkrati pa dopušĉam razvijanje drugih raziskovalnih vprašanj. 

S to tehniko sem ţelela v bolj poglobljenem razgovoru z visokošolskimi uĉitelji 

preveriti rezultate primerjalne analize anketnih rezultatov in analize vsebine 

dokumentov ter pridobiti njihova mnenja in stališĉa o obravnavani temi. 

Individualni polstrukturiran intervju je bil sestavljen iz dveh delov. V prvem delu 

sem ţelela pridobiti njihov komentar na rezultate primerjalne analize anketne raziskave, 

ki sem jo izvedla med rednimi študenti zakljuĉnih letnikov dodiplomskega študijskega 

programa in predavatelji UP FM ter njihovo osebno stališĉe glede anketnih vprašanj. 

Intervjuvancem sem v ta namen pripravila prestavitev anketnega vprašalnika in rezultate 

primerjalne analize. V drugem delu sem ţelela preveriti njihovo poznavanje in stališĉa 

do elementov zaposljivosti, ki sem jih pridobila z analizo dokumentov UP in UP FM. V 

ta namen sem jim predstavila kljuĉne vsebine iz analize vsebine dokumentov. 

Pri izvedbi intervjuja sem izhajala iz teoretiĉne predpostavke, da je zelo pomembno 

vzpostaviti odnos zaupanja z udeleţencem v raziskavi, z naĉinom izvedbe in z dobrim 

poznavanjem obravnavanega raziskovalnega problema (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2004, 111). Individualni polstrukturiran intervju sem izvedla s šestimi 

visokošolskimi uĉitelji UP FM, ki sem jih spoznala med študijem in so bili pripravljeni 

sodelovati v raziskavi. Na intervju sem se pripravila tako, da sem predhodno izvedla 
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analizo dokumentov in primerjalno analizo anketnih vprašalnikov. Z udeleţenci 

raziskave sem se dogovorila za ĉas in kraj izvedbe intervjuja. Intervjuje sem izvedla 

osebno in razgovor v celoti posnela. Intervjuji so potekali povpreĉno 70 minut. Za 

analizo polstrukturiranih intervjujev sem uporabila zapis posnetkov. 

6.2.2 Veljavnost in zanesljivost raziskave 

Raziskovalci (Flere 2000, Trnavĉeviĉ 2001, Sagadin 2001) razlikujejo veĉ vrst 

veljavnosti in zanesljivosti raziskave. Flere (2000) omenja stališĉa nekaterih 

metodologov (Lincoln in Guba 1985), da pri kvalitativnih raziskavah ne zagotavljamo 

veljavnosti le s preverjanjem, kaj menijo drugi raziskovalci, ki so osebno seznanjeni s 

predmetom raziskave, temveĉ tudi s preverjanjem, ali se naše ugotovitve ujemajo s 

tistim, kar menijo tisti, ki so predmet raziskave. V raziskavi sem za poveĉanje 

veljavnosti uporabila triangulacijo metod zbiranja podatkov. Triangulacija zagotavlja 

notranjo veljavnost kvalitativne raziskave (Trnavĉeviĉ 2001, 8). Raziskovalcu omogoĉa, 

da pridobiva razliĉne vrste pogledov pri istem raziskovalnem vprašanju. Pri tem 

primerja ali odgovore s podatki o isti stvari iz treh virov ali treh razliĉnih tehnik. 

Podatke o aktivnostih, ki jih VŠZ izvaja skladno s priporoĉili in usmeritvami evropskih 

in nacionalnih dokumentih ter ugotovitve znanstvenih študij in raziskav ter primerov 

dobrih praks, sem pridobila iz treh virov (pisni dokumenti, visokošolski uĉitelji 

zaposleni na UP FM in redni študenti zakljuĉnih letnikov dodiplomskega študijskega 

programa) in tremi tehnikami pridobivanja podatkov (analiza vsebine dokumentov, 

anketni vprašalnik in individualni polstrukturiran intervju). 

6.2.3 Omejitve in predpostavke raziskave 

Omejitve raziskave so slabosti študije primera, opredeljujejo jih metodološke 

omejitve. 

Metodološke omejitve teoretiki (Merriam 1997, Sagadin 2001) povezujejo z 

raziskovalcem. V raziskavi je raziskovalec »izvirni instrument«, ki pridobiva in 

analizira pridobljene podatke. Raziskave ni moţno ponoviti (Hozjan 2003, 134), ker 

obravnava razvijajoĉ se pojav, uvajanje koncepta zaposljivosti v izobraţevalni proces, 

ki je neponovljiva situacija. 

Omejitev raziskave je v tehniki pridobivanja podatkov z anketnim vprašalnikov. 

Opredeljujejo jih izbira vzorca in instrumenta raziskovanja. Namenski vzorec ne 

zagotavlja reprezentativnosti populacije. Instrument raziskovanja je anketni vprašalnik, 

ki sem ga pripravila za namen te raziskave. Vprašalnik ni bil predhodno testiran, kar bi 

poveĉalo veljavnost in zanesljivost vprašalnika (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 

168). Veljavnost ugotovitev na podlagi podatkov pridobljenih z anketiranjem, sem 

poveĉala s tem, da sem le te preverila v intervjujih z sodelujoĉimi visokošolskimi 

uĉitelji. 
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Omejitve raziskave so povezane z intervjuji, ker med njimi prihaja do odzivov, ki 

temeljijo na osebnih okolišĉinah. V raziskavi sem upoštevala, da je treba potek 

raziskovanja z intervjuji skrbno pripraviti in ostati odprt za spremembe (Kvale 1996, 

88) ter da ni nujno da so ţe v naprej pripravljena raziskovalna vprašanja v dokonĉni 

obliki in da jih lahko sproti na podlagi rezultatov analize podatkov sproti preoblikujemo 

(Sagadin 2001, 17). Predpostavila sem, da je znanstvo in pripravljenost za sodelovanje v 

raziskavi za izvedbo intervjuja prednost, saj sem lahko raĉunala na zaupljivo vzdušje in 

iskrenost pri izraţanju stališĉ in mnenj. Predpostavila sem, da subjektivnost pri izbiri 

vzorca ne zmanjšuje relevantnosti in kredibilnosti ugotovitev raziskave in da namenska 

izbira in s tem potreba po opredelitvi specifiĉnih kriterijev za izbor vzorca kot so: ĉas 

zaposlenosti na zavodu, naziv, vloge organih upravljanja, katedre..ipd ni potrebna. V 

polstrukturiranih intervjujih obstaja nevarnost, da pride do napaĉnega razumevanja 

stališĉ in mnenj, ki jih podajo udeleţenci oziroma do subjektivne interpretacije 

raziskovalca. Temu sem se skušala izogniti s snemanjem intervjujev ter z dodatno 

potrditvijo ugotovitev analize vsebine s strani sodelujoĉih uĉiteljev. 

Omejitev raziskave je povezana z dostopnostjo dokumentov. Lahko sem dostopala 

do dokumentov, ki so javno objavljeni na spletnih straneh tako UP kot UP FM. 

Raziskava je študija primera zato ugotovitve in sklepi te raziskave veljajo za izbrani 

VŠZ in jih ne moremo posploševati. 

6.2.4 Predstavitev izbranega VŠZ 

Fakulteta za management Koper je bila ustanovljena 1995 kot Visoka šola za 

management Koper. V fakulteto se je formalno preoblikovala 11. marca 2003. Istega 

leta je postala tudi ĉlanica novonastale Univerze na Primorskem. Fakulteta se ponaša s 

tem, da je prva v Sloveniji (leta 1999) uvedla dodatek k diplomi ter ovrednotila 

programe v skladu z evropskim kreditnim sistemom. V letu 2009 ima po podatkih 

kadrovske sluţbe zaposlenih 116 visokošolskih uĉiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 

ter 41 strokovnih, tehniĉnih in administrativnih sodelavcev. 

Fakulteta za management Koper izvaja programe na dodiplomskem nivoju in 

podiplomskem nivoju. Od študijskega leta 2007/2008 na dodiplomski šoli izvajajo le 

bolonjske programe prve stopnje, ki so akreditirani po ZViS, do študijskega leta 

2006/2007 pa so izvajali tudi 'stari' visokošolski strokovni študijski program 

Management, akreditiran po ZVis-A.
49

 V podiplomski šoli so v šolskem letu 2008/2009 

še izvajali še 'stare' študijske programe, sprejete pred ZViS – UPB2. Na bolonjski 2. 

stopnji so v šolskem letu 2008/2009 imeli akreditiranih 6 študijskih programov, od teh 

so dva razpisali šele v šolskem letu 2009/20010. Študijske programe izvajajo v štirih 
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 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZViS-a), Uradni list RS, 

št. 99/1999. 
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študijskih središĉih UP FM: Koper, Celje, Škofja Loka in Nova Gorica. Na UP FM so 

se v prvih 10 letih njenega delovanja praviloma vpisovali izredni študenti, sedaj (v 

šolskem letu 2008/2009) pa je veĉ kot polovica študentov (864 od 1610) redno vpisanih. 

Po študijskih programih je veĉ (1126) študentov vpisanih na visokošolskih strokovnih 

programih. V zadnjih dveh šolskih letih je število vpisanih upadlo od 2437 v šolskem 

letu 2005/2006 na 1610 v šolskem letu 2008/2009, kar pripisujejo manjšemu 

generacijskemu prilivu. V obdobju od leta 1995 do 2008 je na UP FM diplomiralo 

preko 2900 študentov. Najveĉ študentov UP FM je diplomiralo po 'starem' 

visokošolskem študijskem programu Management po ZVis-A, ki se je izvajal najdlje. 

Diplomanti tega študijskega programa dobijo naziv ekonomist in so uvršĉeni v VII/1 

stopnjo strokovne izobrazbe. Od leta 2006, ko se izvajajo programi I. stopnje, pa je 

bistveno veĉ diplomantov univerzitetnega študijskega programa Management, s katerim 

diplomanti dobijo naziv diplomirani ekonomist in se uvršĉajo v VII/2 stopnjo strokovne 

izobrazbe. Povpreĉni ĉas študija se je z uvedbo bolonjskih programov bistveno izboljšal 

in je znašal v šolskem letu 2007/2008 2,9 let, medtem ko je povpreĉni ĉas po starem 

programu 6,3. 

Poleg izobraţevanja za pridobitev formalne izobrazbe izvajajo tudi študijske 

programe za izpopolnjevanje, Mednarodno poletno šolo ter razne neformalne oblike 

uĉenja (seminarji, teĉaji). 

Na UP FM je pomembna tudi raziskovalna dejavnost. Dejavnost se izvaja v okviru 

devetih inštitutov in treh centrov na podroĉju ekonomskih ved, managementa 

proizvajanja, tehnologij in inovativnosti, podjetništva, management v izobraţevanju, 

marketinga, prava, informatike, tujih poslovnih jezikov, raziskovalne metodologije, 

sociologije, politologije in psihologije v managementu. V okviru zaloţniške dejavnosti 

izdajajo znanstvene monografije, zbornike znanstvenih konferenc, znanstveni reviji 

Managing Global Tansitions in Management, gradiva, uĉbenike, poroĉila in glasila. 

Moderna knjiţnica je sodobno opremljena in v letu 2009 poseduje pribliţno 22.000 

sodobnih strokovnih knjig in 100 revij, od tega 60 tuje jeziĉnih. 

6.3 Analiza rezultatov 

V tem poglavju analiziram in interpretiram podatke zbrane z analizo vsebine 

dokumentov (priloga 2), anketnim vprašalnikom in individualnim polstrukturiranim 

intervjujem. 

V drugem podpoglavju, kjer predstavljam rezultate pridobljene z anketnim 

vprašalnikom predstavim tudi naĉin izvedbe anketiranja in udeleţence v raziskavi. 

6.3.1 Analiza podatkov iz analize vsebine dokumentov 

Analizo vsebine dokumentov sem izvedla s pomoĉjo preglednice priporoĉil in 

usmeritev (priloga 2), ki sem jo ţe omenila v poglavju tehnike zbiranja podatkov 



Raziskava 

79 

(6.2.1). Na tem mestu v tabeli predstavljam povzetek po tematskih sklopih (vsi podatki 

so v prilogi 2), ki sem jih predstavila v poglavju 6.2.1. 

Tabela 6.1 Uresniĉevanje priporoĉil in usmeritev v dokumentih UP FM po 

tematskih sklopih 

Priporoĉila in usmeritve 

Število 

vseh 

priporoĉil 

Število 

realiziranih 

priporoĉil 

Razlika 

Spodbujanje mobilnosti 10 9 -1 

Jasna definicija kompetenĉnega profila 

diplomantov 
6 6 0 

Zagotavljanje kakovosti v visokošolskih 

institucijah 
2 1 -1 

Fleksibilnost programov 3 3 0 

Povezovanje s partnerji 4 4 0 

Upoštevanje teorij osebnosti in osebne kvalitete 

študenta 
4 4 0 

Uporabno uĉenje 7 5 -2 

Uĉenje z delom in inter-profesionalno 

izobraţevanje 
6 1 -5 

Karierni management 8 3 -5 

Skupaj 50 36 -14 

Iz tabele (6.1) je razvidno, da UP FM v celoti uresniĉuje priporoĉila in usmeritve na 

tštirih podroĉjih, na dveh pa veĉino (razlika je -1). Omenjena podroĉja se nanašajo na 

priporoĉila in usmeritve evropskih in nacionalnih politik in pomenijo za VŠZ 

obveznost.Slabše uresniĉevanje priporoĉil in usmeritev je na podroĉju širjenja moţnosti 

uporabnega uĉenja, uĉenja z delom in inter-profesionalnega izobraţevanja ter 

kariernega managementa. Te usmeritve izhajajo bolj iz ugotovitev raziskovalnih študij o 

njihovem vplivu na poveĉevanje zaposljivosti diplomantov in je njihova aplikacija 

odvisna od odloĉitve VŠZ. 

V nadaljevanju analiziram podatke po tematskih podroĉjih iz preglednice 

uresniĉevanja priporoĉil in usmeritev v dokumentih (priloga 2). 

Podatki na podroĉju spodbujanja mobilnosti kaţejo, da UP FM uresniĉuje devet od 

desetih vsebin, ki so vkljuĉena v priporoĉila. To podroĉje urejajo Merila za kreditno 

vrednotenje študijskih programov, Glasgowska deklaracija in Resolucija o Nacionalnem 

programu visokega šolstva Republike Slovenije 2006–2010 in predstavljajo obvezen 

okvir prilagajanja VŠZ. Analiza vsebin dokumentov (priloga 2 toĉka I.) kaţe, da UP FM 

izvaja uĉni program, ki je mednarodno primerljiv in prenosljiv, zagotavlja izbirne enote, 

predmeti so kreditno ovrednoteni, postopki promocije in pomoĉi pri izmenjavi s tujimi 

visokošolskimi institucijami so urejeni tako za študente kot za profesorje,ima urejene 

postopke za priznavanje izobraţevanj pridobljenih na tujih univerzah, vkljuĉuje tuje 
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predavatelje v izobraţevalni proces, organizira predavanja v tujem jeziku in sklepa 

partnerstva z drugimi (tujimi in domaĉimi) visokošolskimi zavodi pri skupnih 

programih. Priporoĉilo, katera nisem zasledila v meni dostopnih dokumentih je 

mednarodna primerljivost študijskega programa. Ne glede na to, pa z vidika 

spodbujanja mobilnosti lahko sklenem UP FM, da v izpolnjuje priporoĉila in smernice. 

Podroĉje jasne definicije kompetenĉnega profila diplomantov urejajo dokumenti, 

katerih priporoĉila in usmeritve uvršĉamo med obvezne (Zakon o visokem šolstvu, 

Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2006–2010, 

Komisija evropskih skupnosti (2006), sporoĉila in deklaracije evropskih ministrov za 

visoko šolstvo in podobno). Analiza dokumentov UP FM (priloga 2 toĉka II.) kaţe, da 

so študijski programi UP FM usmerjeni v razvoj kompetenc (ustvarjalnost, sposobnost 

reševanja problemov z metodiĉno uporabo temeljnih znanj, sposobnost vodenja 

socialnih procesov). Študijski programi imajo jasno definirane splošne in podroĉno 

specifiĉne kompetence, vkljuĉene so tudi inovativne, podjetniške in upravljavske 

spretnosti in pri vseh programih so opredeljene tako vhodne kot izhodne kompetence. 

Sestavni del študija je praktiĉno izobraţevanje, diplomska naloga je raziskovalno in 

uporabno zasnovana. Študijski program nudi moţnost razvoja inovativnih, podjetniških 

in upravljavskih spretnosti preko predmeta za podjetništvo, za katerega je odgovorna 

katedra za podjetništvo in raziskovalni inštitut za podjetništvo (priloga 2 toĉka II.) Iz 

dostopnih dokumentov nisem zasledila vhodnih in izhodnih kompetenc pri posameznih 

predmetih in so le te doloĉene le na nivoju vpisa in prehoda v naslednji letnik oziroma 

študijski program (priloga 2 toĉka II.), kljub vsemu pa lahko sklenem, da na podroĉju 

jasne definicije kompetenĉnega profila UP FM izpolnjuje priporoĉila in smernice. 

Priporoĉila in usmeritve glede zagotavljanja kakovosti visokošolskega študija so 

zapisana v evropskih in nacionalnih standardih oziroma merilih kakovosti (priloga 2 

toĉka III.), ki so za visokošolske zavode vkljuĉene v postopke presoje kakovosti 

obvezujoĉa. Rezultati analize (priloga 2 toĉka III.) kaţejo, da UP FM zbira povratne 

informacije od zaposlovalcev, predstavnikov trga dela in drugih ustreznih organizacije 

obĉasno in ne sistematiĉno. Prav tako se po podatkih iz Analize mnenjskih 

vprašalnikov, študijsko leto 2007/2008 UP FM, zaposljivost diplomantov ne meri 

sistemsko. UP FM izvede enkrat letno mnenjsko anketiranje študentov dodiplomske in 

podiplomske šole in diplomantov. Iz navedenega lahko sklenemo, da UP FM sicer 

izpolnjuje priporoĉila in usmeritve s podroĉja zagotavljanja kakovosti visokošolskega 

študija, vendar aktivnosti na tem podroĉju se ne izvajajo sistematiĉno in kontinuirano. 

Priporoĉila in usmeritev glede fleksibilnosti študijskih programov najdemo v 

zakljuĉnem poroĉilu sreĉanja rektorjev evropskih univerz v Salamanci (2001), zato jih 

uvršĉam med obvezne. UP FM to podroĉje uresniĉuje (priloga 2 toĉka IV.) s formalnimi 

in neformalnimi oblikami izobraţevanja, razvijanjem in spodbujanjem vseţivljenjske 

zaposljivosti in prilagodljivostjo študentov ter uporablja razliĉne naĉine pridobivanja in 
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izkazovanja uĉnih izkušenj, prav tako ima vzpostavljene postopke za priznavanje znanja 

in spretnosti, ki so jih posamezniki pridobili na razliĉne naĉine pred vpisom na 

fakulteto. Rezultati kaţejo, da se v dokumentih UP FM na podroĉju fleksibilnosti 

študijskih programov v celoti uresniĉujejo priporoĉila in usmeritve. 

Sodelovanje s partnerji kot element poveĉevanja zaposljivosti diplomantov 

vkljuĉeno v sklepe Evropskega sveta (2006) kot tudi Resoluciji o Nacionalnem 

programu visokega šolstva Republike Slovenije 2006-2010, zato se ta priporoĉila in 

usmeritve prištevajo k obveznim. UP FM na podroĉju povezovanja s partnerji vkljuĉuje 

vse elemente (priloga 2 toĉka V.) Strokovna praksa obvezen del študijskega programa 

in se povezuje s partnerji preko anketnih vprašalnikov za mentorje strokovne prakse. 

UP FM ima številna mednarodna partnerstva z gospodarstvom, raziskovalnimi 

organizacijami in visokošolskimi zavodi (priloga 2 toĉka V.). Svojo zavezanost za 

tesnejše sodelovanje z gospodarstvom dokazuje z izvajanjem naroĉenih projektov. V 

okviru UP je bil leta 2008 ustanovljen Center za razvoj in prenos znanja z namenom 

povezovanja struktur in institucij zadolţene za prenos znanja in sodelovanje z 

gospodarstvom ter drugimi uporabniki znanj. Vse to kaţe, da UP FM tudi na tem 

podroĉju uresniĉuje priporoĉila in usmeritve. 

Na podroĉju upoštevanja teorij osebnosti in osebne kvalitete študenta so na FM 

upoštevani vsi elementi. Priporoĉila na tem podroĉju spadajo med ugotovitve in 

spoznanja raziskovalcev. Iz dokumentov je razvidno (priloga 2 toĉka VI.), da je 

izobraţevalni proces oblikovan tako, da študente vodi v oblikovanje prilagodljivih 

prepriĉanj in ustvarjanju kulture uĉenja.
50

 Struktura uĉnih programov upošteva 

ravnoteţje med sumarnim in formativnim ocenjevanjem in metode ocenjevanja 

spodbujajo poglobljeno uĉenje, pri ĉemer je sodelovanje sestavni del ocene. Podajanje 

povratnih informacij študentom podpira sposobnost za samoocenjevanje in nadaljnje 

delo in nudijo pomoĉ študentom, da se zavedo doseţkov v procesu izobraţevanja. Iz 

dokumentov nisem razbrala, ali uporabljajo portfolio kot naĉin pomoĉi študentom, da se 

zavedo doseţkov v procesu izobraţevanja, vendar mnogotere oblike preverjanja znanja 

(seminarske naloge, sprotni kolokviji, predstavitve, vaje) nudijo študentu podlago, da se 

zavedajo razvoja svojih kompetenc. 

Na UP FM se uporabno uĉenje (priloga 2 toĉka VII.) izvaja preko delovnih 

projektov in nalog z reševanjem problemov, študijami primerov, z interaktivnim 

uĉenjem. Izvajajo se študijski obiski v organizacijah, prav tako v izobraţevalnem 

procesu gostujejo strokovnjaki iz prakse. Priporoĉila in usmeritve s tega podroĉja 

vsebujejo tako uradni dokumenti kot je Resolucija o Nacionalnem programu visokega 
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 Iz vodnika: »študijski programi so zasnovani tako, da zahtevajo sproten študij in aktivno 

sodelovanje študentov v študijskem procesu, zato v procesu študija spodbujamo sprotno 

preverjanje znanja. 
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šolstva Republike Slovenije 2006-2010 kot tudi ugotovitve in spoznanja raziskovalcev 

(Knight in Yorke (2002), Vaastra in Keats De Vries (2007)). V dokumentih nisem 

zasledila omembe o izvajanju simulacij in eksperimentalnega dela kot tudi ne študijskih 

obiskov pri delodajalcih. 

Uĉenje z delom in inter-personalno izobraţevanje (priloga 2 toĉka VIII.) so 

priporoĉila ugotovitev raziskovalcev ter iz izkušenj dobrih praks (poglavje 5.6). V 

dostopnih dokumentih UP FM teh oblik nisem prepoznala. Prav tako ni zapisov o 

pilotnih programih podjetništva, o širitvi prostovoljnega in dopolnilnega dela o 

vkljuĉevanju študentov v projekte kot tudi ne zapisov na podroĉju inter-profesionalnega 

izobraţevanja. 

Karierni management je najpogosteje omenjen, ko je govora o poveĉevanju 

zaposljivosti diplomantov tako med raziskovalci kot tudi v uradnih dokumentih. 

(priloga 2 toĉka IX.). Iz dokumentov je razvidno, da v je okviru UP ustanovljen 

Karierni center, med tem ko v okviru fakultete deluje Center za svetovanje študentom 

pri študijskem in poklicnem razvoju. Fakulteta v okviru študijskega programa se izvaja 

predmet praktiĉno usposabljanje, ki ponuja študentom delavnice za pripravo 

ţivljenjepisa, iskanje dela. Na spletni strani UP FM imajo študenti moţnost povezave do 

kariernih prireditev in mreţ. je ustanovljen v okviru UP. V raziskavi na podlagi 

dostopnih dokumentov nisem zasledila sporoĉil, ki bi kazala na usmeritev VŠZ v 

zaposljivost, da bi VŠZ izvajal aktivnosti spremljanja in podpiranja diplomantov kot 

tudi ne poroĉil o uspešnih zgodbah zaposlenih diplomantov. Iz navedenega lahko 

ugotovim, da je UPFM zagotovili formalno strukturo kariernega managementa, medtem 

ko ostajajo mehke oblike razvoja kariere še nedoreĉene. 

Analiza vsebin dokumentov je pokazala, da UP FM v svoj izobraţevalni proces 

vkljuĉuje veĉino priporoĉil in smernic iz dokumentov evropskih in nacionalnih politik. 

Povsem so vkljuĉena priporoĉila s podroĉja mobilnosti, fleksibilnosti študijskih 

programov in povezovanja s partnerji. Ne povsem vkljuĉena so priporoĉila s podroĉja 

jasne definicije kompetenĉnega profila diplomantov, kjer iz dokumentov niso razvidne 

vhodne in izhodne kompetence pri posameznih predmetih ter s podroĉja zagotavljanja 

kakovosti, kjer ni sistematiĉnega zbiranja povratnih informacij predstavnikov trga dela 

ter informacij o zaposljivosti diplomantov. UP FM prav tako uspešno vkljuĉuje 

ugotovitve in spoznanja sodobnih raziskovalnih študij in primerov dobrih praks. Na 

podroĉju upoštevanja teorij osebnosti in osebne kvalitete študenta, uporabnega uĉenja 

ter kariernega managementa je veĉina elementov vkljuĉenih, manj pa na podroĉju inter-

profesionalnega uĉenja in uĉenja z delom. 
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6.3.2 Analiza podatkov pridobljenih z anketnim vprašalnikom za visokošolske 

učitelje in študente 

V tem poglavju v prvem delu opredelim populacijo visokošolskih uĉiteljev in 

študentov, predstavim vzorec obeh skupin in naĉin izvedbe anketiranja, v drugem delu 

pa predstavim analizo rezultatov anketiranja. 

Opredelitev populacije, izvedba anketiranja in predstavitev vzorca 

Na UP FM je bilo po podatkih kadrovske sluţbe na dan 31. 12. 2008 zaposlenih 

107 visokošolskih uĉiteljev. Populacija visokošolskih uĉiteljev v tej raziskavi 

predstavljajo zaposleni visokošolski uĉitelji na UP FM (za polni ali krajši delovni ĉas, 

dopolnilno oz. pogodbeno delo) in so imenovani v naziv od lektorja naprej. 

Po podatkih iz poroĉila o izvajanju izobraţevalne dejavnosti v šolskem letu 

2008/2009 je bilo v zakljuĉne letnike dodiplomskega študija vpisanih 191 študentov in 

to število predstavlja v tej raziskavi populacijo študentov. Podrobnejši podatki o 

populaciji visokošolskih uĉiteljev in študentov ter vzorcih obeh skupin so predstavljeni 

v prilogi 1. 

Anketni vprašalnik je bil visokošolskim uĉiteljem razdeljen 12. 2. 2009 na posvetu 

visokošolskih uĉiteljev v Ankaranu, s ĉimer sem ţelela zagotoviti veĉjo odzivnost. 

Postopek anketiranja je potekal tako, da so bili prisotni visokošolski uĉitelji naprošeni, 

da samostojno izpolnijo vprašalnik, ki so ga prejeli v gradivu. Anketni vprašalnik so 

visokošolski uĉitelji izpolnili na isti dan. Razdeljenih je bilo 70 anketnih vprašalnikov. 

Izpolnjen vprašalnik je vrnilo 33 visokošolskih uĉiteljev, kar predstavlja 30,8 odstotkov 

celotne populacije visokošolskih uĉiteljev. V vzorcu so enakomerno zastopane vse 

starostne skupine. Po izobrazbi je v vzorec zajetih najveĉ (54,5 odstotkov) uĉiteljev z 

doktoratom, kar je v primerjavi z njihovim deleţem v populaciji za 3,4 odstotkov 

manj.
51

 V vzorec so vkljuĉeni visokošolski uĉitelji po vseh nazivih, med njimi je najveĉ 

docentov (30,3 odstotkov), kar se ujema s stanjem v populaciji (19,6 odstotkov).
52

 

Glede na naĉin zaposlitve so vzorec vkljuĉene vse skupine. Najveĉji deleţ (60,6) 

predstavljajo zaposleni za polni delovni ĉas, kar je za 19,9 odstotkov veĉ kot je ta deleţ 

v populaciji. Glede na ĉas dela na UP FM so v vzorec ravno tako vkljuĉene vse skupine, 

vendar je najveĉ takih, katerih ĉas dela na UP FM je manjši od 6 let (72,7 odstotkov). 

Ta skupina predstavlja tudi veĉino v populaciji visokošolskih uĉiteljev (81,3 odstotkov). 

Študentom so bili anketni vprašalniki razdeljeni med predavanji, tako da so jih 

izpolnjevali le tisti, ki so bili prisotni. Naprošeni so bili, da samostojno izpolnijo 
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 Podatke o številu in strukturi visokošolskih uĉiteljev po spolu, izobrazbi, naĉinu 

zaposlitve in nazivih so pripravili v kadrovski sluţbi UP FM in so prikazani v prilogi 1. 
52

 Po podatkih kadrovske sluţbe FM je med vsemi visokošolskimi uĉitelji 27 pogodbenih 

delavcev, ki niso uvršĉeni v naziv. Ĉe od skupnega števila 107 odštejemo pogodbene delavce, je 

deleţ docentov 26,3 odstotkov, kar predstavlja najveĉji deleţ visokošolskih uĉiteljev po nazivu. 
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vprašalnik, ki jim je bil razdeljen. Razlogi za odloĉitev za tak naĉin izvedbe anketiranja 

so bili enaki kot pri visokošolskih uĉiteljih. Prejela sem skupno 41 izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov iz koprskega (30) in iz celjskega (11) študijskega centra, kar predstavlja 

21,9 odstotkov celotne populacije rednih študentov vpisanih v tretji letnik 

dodiplomskega rednega visokošolskega in univerzitetnega študijskega programa. Deleţ 

ţensk v vzorcu je predstavljal 82,9 odstotkov, kar je za 17 odstotkov veĉ kot je deleţ 

ţensk v populaciji. Glede na starost je struktura anketirancev zajela vse starostne 

skupine iz populacije, razen skupine nad 26, ki pa predstavljajo 4,2 odstotkov 

populacije. Po študijskem programu je veĉji deleţ anketirancev študentov 

visokošolskega dodiplomskega študijskega programa in manjši deleţ univerzitetnega, 

kar je skladno tudi s strukturo populacije. V skupini študentov, ki je sodelovala v 

raziskavi je bilo 15 takih, ki so pred vpisom na UP FM obiskovali obiskovalo drug 

izobraţevalni program, šest jih je iskalo zaposlitev in dva sta bila ţe zaposlena, štirje so 

bili v tujini na izobraţevanju oz. so delali. V ĉasu študija je bilo v tujini sedem 

študentov, od katerih so trije študirali. Med študijem je veĉina delala, in sicer 20 na 

delih, ki niso bila povezana s študijem, deset na delih, ki so povezana s študijem, in pet 

na delovni praksi. Glede delovnih izkušenj, ki so jih na ta naĉin pridobili, jih 13 ocenilo, 

da so le delno povezane z vsebino študijskega programa, povezanost je prepoznalo 

devet študentov, ravno toliko pa tudi manjšo oz. niĉ povezave. 

Analiza rezultatov anketiranja 

Z anketnim vprašalnikom sem pridobila podatke iz dveh zornih kotov: 

visokošolskih uĉiteljev in študentov. V analizi me je zanimala primerjava rezultatov z 

vidika podobnosti in razlik v njihovi zaznavi in mnenjih o obravnavani temi. Podobnosti 

sem razumela kot potrditev ocene posamezne spremenljivke, razlike pa kot podroĉje, ki 

ga je treba dodatno preveriti. Pri analizi in prikazu rezultatov sem uporabila metode 

univariantne analize : aritmetiĉno sredino in t-preizkus. Pri sklepanju na podlagi malih 

odvisnih ali neodvisnih vzorcev o razlikah med dvema aritmetiĉnima sredinama sem 

uporabila t-preizkus oz. preizkus skupin (Košmelj 1996, 241). 

V prvem delu vprašalnika so udeleţenci v raziskavi ocenili izvajanje 

izobraţevalnega procesa z vidika štirih dimenzij: Spodbudno uĉno okolje, aktivno 

uĉenje, povezovanje s prakso in fleksibilnost. Sodelujoĉi visokošolski uĉitelji in 

študenti so na pet stopenjski lestvici oznaĉili svoje strinjanje oz. nestrinjanje s trditvami. 

Odgovore obeh skupin udeleţencev raziskave sem primerjala s preizkusom skupin. S 

primerjavo odgovorov obeh skupin sem ţelela ugotoviti, na katerih podroĉjih se 

zaznave obeh skupin najbolj razlikujejo (tabela 6.4). 

Najprej si oglejmo, kaj so nam pokazali podatki deskriptivne statistike (tabela 6.2 in 

6.3). 
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Tabela 6.2 Deskriptivne statistike za dimenzije zaposljivosti  

DIMENZIJE MAX M/MAX ( %) 

Aktivno uĉenje 30 71,13 

Spodbudno uĉno okolje 45 67,96 

Fleksibilnost 25 68,12 

Povezovanje s prakso 30 61,13 

Podatki iz tabele 6.2 kaţejo, da ima skupina sodelujoĉih visokošolskih uĉiteljev v 

povpreĉju višje izraţene vrednosti na vseh dimenzijah. Najniţje vrednosti v primerjavi z 

ostalimi so v dimenziji povezovanja s prakso, ki je prav tako višje izraţena.  

Tabela 6.3 Deskriptivne statistike za dimenzije zaposljivosti 

DIMENZIJE Min Max M SD Asim Spl Norm 

Aktivno uĉenje 12 30(30) 21,34 3,724 -,097 -,353 ,672 

Spodbudno uĉno okolje 16 39(45) 30,58 4,223 -,899 1,124 ,154 

Fleksibilnost 9 24(25) 17,03 3,197 ,011 -,072 ,476 

Povezovanje s prakso 10 24(30) 18,34 3,044 -,556 ,145 ,458 

Opombi: N = 74; Norm. = normalnost distribucije (Kolmogorov-Smirnov test). 

Rezultati v tabeli 6.3 kaţejo, da je najveĉja variabilnost rezultatov pri dimenziji 

spodbudno ĉustveno okolje (SD=4,223), kjer so udeleţenci ocenjevali pomembnost te 

dimenzije pri zaposljivosti od 16 do 39. Test normalnosti je pokazal, da nobena od 

dimenzij statistiĉno pomembno ne odstopa od normalne porazdelitve, zato je uporaba 

aritmetiĉne sredine za analizo podatkov upraviĉena (Košmelj 1991, 59). 

Tabela 6.4  Preizkus aritmetiĉnih sredin po dimenzijah zaposljivosti 

DIMENZIJE  M SD M SD t-test p (dvosm.) 

Aktivno uĉenje 23,18 3,583 19,85 3,159 4,243 ,000 

Spodbudno uĉno okolje 32,97 2,531 28,66 4,351 5,043 ,000 

Fleksibilnost 18,27 2,992 16,02 3,311 3,191 ,002 

Povezovanje s prakso 18,91 3,311 17,88 2,768 1,459 ,149 

Opomba: Vrednosti v poševnem tisku oznaĉujejo statistiĉno pomembne razlike med uĉitelji 

in študenti. 

S t-testom v tabeli 6.4 smo ugotovili, da so pomembne razlike v odgovorih med 

sodelujoĉimi visokošolskimi uĉitelji in sodelujoĉimi študenti v dimenzijah Aktivno 

uĉenje (p=0,000), Spodbudno uĉeno okolje (p=0,000) in Fleksibilnost (p=0,002). 

Sodelujoĉi visokošolski uĉitelji so v povpreĉju statistiĉno pomembno bolje ocenili 

moţnosti v okviru študija managementa (študij je bolj fleksibilen, izvaja se v 

spodbudnejšem uĉnem okolju in omogoĉa aktivnejše uĉenje). Pri dimenziji povezovanje 

s prakso in razvijanje partnerstev v izobraţevalnem procesu UP FM med sodelujoĉimi 

uĉitelji in študenti ni pomembnih razlik. 
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Ĉe povzamem, sodelujoĉi uĉitelji in študenti se strinjajo, da izobraţevalni proces na 

UP FM podpira aktivno uĉenje in je fleksibilen, pri ĉemer so študenti nekoliko bolj 

kritiĉni. Da se izobraţevalni proces izvaja v spodbudnem uĉnem okolju, se strinjajo 

sodelujoĉi uĉitelji, med tem ko se študenti niso mogli odloĉiti. Prav tako ni jasne 

predstave glede tega, ali se izobraţevalni proces povezuje s prakso in razvijanjem 

partnerstev. 

Drugi del vprašalnika se nanaša na 'usmeritev v zaposljivost', kjer sem preverjala 

kako sodelujoĉi v raziskavi zaznavajo vkljuĉenost podjetniških spretnosti v strategije 

posameznih izobraţevalnih procesov, izobraţevalni program z vidika zaposljivosti ter 

povratne informacije delodajalcev. 

Oceno sodelujoĉih uĉiteljev o vkljuĉenosti podjetniških strategij v posameznih 

izobraţevalnih procesih prikazuje slika 6.1, oceno sodelujoĉih študentov pa slika 6.2 

Slika 6.1 Ocena visokošolskih uĉiteljev o vkljuĉenosti podjetniških spretnosti v 

strategije posameznih izobraţevalnih procesih 

 

Opomba: N=33. 

Ocena uĉiteljev (slika 6.1) se glede vkljuĉenosti podjetniških spretnosti na 

dodiplomskem in podiplomskem izobraţevanju ter raziskovalnem usposabljanju razdeli 

na tiste, ki se strinjajo in tiste, ki se ne morejo odloĉiti. S trditvijo, da so podjetniške 

spretnosti vkljuĉeno v strategijo usposabljanja uĉiteljev in sodelavcev se ne strinja 

tretjina sodelujoĉih uĉiteljev. 
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Slika 6.2 Ocena študentov o vkljuĉenosti podjetniških spretnosti v strategije 

posameznih izobraţevalnih procesih 

 

Opomba: N=41. 

Študenti (slika 6.2) so v preteţni meri izbirali srednjo vrednost glede ocene 

vkljuĉenosti podjetniških spretnosti v strategijo posameznih izobraţevalnih procesih, 

kar lahko pomeni, da se niso mogli odloĉiti. 

Primerjava ocen obeh skupin nam pokaţe, da se uĉitelji (slika 6.1) v veĉjem deleţu 

strinjajo o vkljuĉenosti podjetniških spretnosti v posamezne izobraţevalne procese in da 

se študenti (slika 6.2) v veĉji meri niso mogli odloĉiti. 

Drugo vprašanje se nanaša na vidik zaposljivosti študijskega programa UP FM, ki 

so ga udeleţenci raziskave ocenili z vidika zaposljivosti (slika 6.3 in slika 6.4). 

Slika 6.3 Ocena visokošolskih uĉiteljev o zaposljivosti izobraţevalnega programa  

 

Opomba: N=33. 



Raziskava 

 

88 

Uĉitelji (slika 6.3) se v veĉini trditev o povezanosti med študijskim programom in 

zaposljivostjo v glavnem niso mogli odloĉiti. Veĉ kot polovica uĉiteljev se ni mogla 

odloĉiti ali je zaposljivost vkljuĉena v uĉni program ţe v zaĉetni letnik, slaba polovica 

(42,4 odstotkov) pa se strinja s trditvijo, da je obštudijsko delo podpora pridobivanju 

vešĉin, ki so pomembne za zaposlitev. 

Slika 6.4 Ocena študentov o zaposljivosti izobraţevalnega programa 

 

Opomba: N=41. 

Slika 6.4 pokaţe, da dve tretjini študentov se ne more odloĉiti ali je povezava med 

izobraţevalnim procesom in zaposljivostjo transparentna in veĉ kot polovica je takih, ki 

se ne more odloĉiti ali so metode ocenjevanja prilagojene ocenjevanju zaposljivosti. Da 

imajo študenti moţnost spremljati razvoj svoje zaposljivosti se strinja kar 41,5 

odstotkov sodelujoĉih študentov. Glede trditve, da je zaposljivost vkljuĉena ţe v 

zaĉetnih letnikih se skoraj polovica vprašanih študentov s tem ne strinja, medtem ko se 

jih dve tretjini strinja, da obštudijsko delo podpira razvoj zaposlitvenih vešĉin. 

Ĉe primerjamo odgovore obeh sodelujoĉih skupin (slika 6.3 in 6.4) vidimo, da se 

sodelujoĉi uĉitelji kot študenti strinjajo, da je obštudijsko delo pomembna podpora pri 

pridobivanju vešĉin, ki so pomembne za zaposlitev. Glede prilagojenosti metod 

ocenjevanja zaposljivosti, pa se jih polovica sodelujoĉih uĉiteljev in veĉ kot polovica 

sodelujoĉih študentov ni vedela odloĉiti. Na podlagi tega, bi lahko sklepala, da v 

metodah ocenjevanja ne prepoznajo povezanosti z zaposljivostjo. Razhajanje v zaznavi 

se kaţe pri trditvi, da je zaposljivost vkljuĉena ţe v zaĉetnih letnikih. Skoraj polovica 

sodelujoĉih študentov se s trditvijo ne strinja, medtem ko se dve tretjini sodelujoĉih 

uĉiteljev ne more odloĉiti. 

Tretje vprašanje se je nanašalo na oceno povratnih informacij delodajalcev. S tem 

sem preverjala prisotnost teh informacij in seznanjenost visokošolskih uĉiteljev in 

študentov s temi informacijami. 
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Slika 6.5 Ocena visokošolskih uĉiteljev o povratnih informacijah delodajalcev 

 

Opomba: N = 32 

Slika 6.5 pokaţe na veĉ kot poloviĉno stopnjo strinjanja sodelujoĉih uĉiteljev s 

tremi od štirih trditev, medtem kot je veĉ kot polovica takih, ki ne vedo, ĉe so 

delodajalci seznanjeni, za katera podroĉja dela so diplomanti UP FM usposobljeni. 

Slika 6.6 Ocena študentov uĉiteljev o povratnih informacijah delodajalcev 

 

Opomba: N=41. 

Slika 6.6 kaţe na nizko stopnjo strinjanja sodelujoĉih študentov v vseh trditvah, ki 

se nanašajo na povratno informacijo delodajalcev. Veĉ kot 50 odstotno strinjanje 

beleţimo le v trditvi, ki na splošno opredeljuje, da študij na UP FM omogoĉa 

pridobivanje kompetenc, ki so pomembne za uspešno delo na delovnem mestu. 

Primerjava odgovorov obeh sodelujoĉih skupin kaţe na višjo stopnjo strinjanja pri 

uĉiteljih. Nizek nivo strinjanja s trditvami, ki se nanašajo direktno na povratne 

informacije delodajalcev pri študentih, lahko kaţe na to, da nimajo informacij oziroma 
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niso seznanjeni o tem kakšne so zaposlitvene moţnosti in po katerih kompetencah 

povprašujejo delodajalci. To potrjuje tudi podatek, da veĉ kot polovica sodelujoĉih 

uĉiteljev (slika 6.5) ne ve ali so delodajalci seznanjeni, za katera podroĉja dela so 

diplomanti UP FM usposobljeni. 

Tretji del vprašalnika je naslovljen 'Poveĉevanje zaposljivosti'. Anketirance 

povprašujem o naĉinih povezovanja s partnerji, naĉinih preverjanja znanja ter njihovo 

mnenje o tem, katere aktivnosti najbolj prispevajo k zaposljivosti diplomantov. 

Pri prvem vprašanju preverjam naĉine povezovanja z gospodarskimi in drugimi 

partnerji. Naĉin odgovarjanja na to vprašanje je bilo s strani uĉiteljev drugaĉno kot s 

strani študentov. Uĉitelji so v deleţih ocenili posamezne oblike sodelovanja, ki jih 

uporabljajo, študenti pa so na petstopenjski lestivici podali oceno prisotnosti 

posameznih oblik sodelovanja z gspodarskimi in drugimi partnerji v izboraţevalnem 

procesu. 

Slika 6.7 Naĉini povezovanja z gospodarskimi in drugimi partnerji (v odstotkov) 

  

Opomba: N=33. 

Slika 6.7 kaţe, da se sodelujoĉi uĉitelji v skoraj polovici primerih povezujejo s 

partnerji preko projektov in raziskovalnih nalogah v organizacijah. Ostale oblike 

sodelovanja so prisotne, vendar v niţjem deleţu. Kako prisotnost teh oblik sodelovanja 

v izobraţevalnem procesu zaznavajo študenti pa prikazuje slika 6.8. 
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Slika 6.8 Ocena študentov o prisotnosti posameznih oblik povezovanja z 

gospodarskimi in drugimi partnerji na UP FM 

  

Opomba: N=41. 

Odgovori študentov (slika 6.8) potrjujejo, da so vse oblike povezovanja prisotne, 

razen svetovanje organizacijam in obiski v organizacijah, ki so redke oziroma se z njimi 

niso sreĉali. Dobra tretjina sodelujoĉih študentov ocenjuje, da so pogoste oblike 

sodelovanja: predstavitve organizacij, gostovanje iz prakse in raziskovalne naloge. 

Z drugim vprašanjem sem ţelela pridobiti informacijo o naĉinih preverjanja in 

ocenjevanja znanja, ki se uporabljajo na UP FM in kako pogosto se posamezni naĉini 

uporabljajo. Odgovore so tako uĉitelji kot študenti ocenili v deleţu uporabe 

posameznega naĉina. Rezultate prikazuje slika 6.9. 
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Slika 6.9 Ocena prisotnosti posameznih naĉinov preverjena in ocenjevanja znanja  

 

Opomba: N visokošolskih uĉiteljev = 33, N študentov = 41 

Kot je razvidno iz slike 6.9, je preteţni naĉin na preverjanja in ocenjevanja UP FM 

s strani uĉiteljev. Zanimivo je, da je zaznava glede ocenjevanja oz. preverjanja znanja s 

strani uĉiteljev in študentov razliĉna glede samoocenjevanja in ocenjevanja, študijskih 

kolegov. Študenti obe obliki zaznavajo v veĉjem deleţu kot sodelujoĉi uĉitelji. Ĉeprav 

je ocena deleţa uporabe obeh naĉinov preverjanje in ocenjevanja znanja majhna, pa je 

samoocenjevanje oznaĉilo polovica sodelujoĉih študentov, ocenjevanje študijskih 

kolegov pa kar 71 odstotkov vseh vprašanih. Domnevam, da gre za razliko v 

razumevanju: pri skupini visokošolskih uĉiteljev kot metodo preverjanja, ki jo vkljuĉuje 

v konĉno oceno znanja, pri skupini študentov pa kot naĉin preverjanja lastnega znanja, 

ki ga uporabljajo sami in ni predmet konĉne ocene znanja. 

Pri tretjem vprašanju sem ţelela preveriti, katere od navedenih aktivnosti VŠZ po 

mnenju obeh skupin najbolj prispevajo k poveĉevanju zaposljivosti diplomantov. 

Sodelujoĉi uĉitelji in študenti so razvršĉali navedene aktivnosti po pomembnosti in 

rezultati dogovorov so prikazani v tabeli 6.5. 
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Tabela 6.5 Razvrstitev aktivnosti po pomembnosti pri poveĉevanju zaposljivosti 

diplomantov 

Uĉitelji Aktivnosti Študenti 

1 
Vkljuĉevanje delodajalcev v vse faze izobraţevalnega 

procesa (naĉrtovanja, izvajanja in spremljanja)  
1 

2 
Metode pouĉevanja, uĉenja in preverjanja, ki podpirajo razvoj 

zaposlitvenih kompetenc 
4 

3 Širitev priloţnosti uĉenja z delom 2 

4 Organizacija svetovalnih in kariernih centrov 5 

5 
Kozmopolitska naravnanost, internacionalizacija 

izobraţevanja 
7 

6 Aktivna podpora diplomantov pri iskanju zaposlitve  6 

7 
Razvijanje vešĉin za iskanje zaposlitve (pisanje prošenj, 

samopredstavitve, vodenje razgovorov) 
3 

 

Tako uĉitelji kot študenti ugotavljajo, da je vkljuĉevanje delodajalcev v vse faze 

izobraţevalnega procesa kljuĉno pri poveĉevanju zaposljivosti diplomantov medtem ko 

so v nadaljevanju razlike v oceni pomembnosti. Zanimivo je, da so uĉitelji uvrstili 

razvijanje vešĉin iskanja zaposlitve na zadnje mesto, za razliko od študentov, ki so to 

aktivnost uvrstili na tretje mesto ranţirne lestvice. Ena od moţnih razlag je, da 

sodelujoĉi uĉitelji ocenjujejo, da metode pouĉevanja, uĉenja in preverjanja bolj 

prispevajo k razvoju ustreznih vešĉin (tudi vešĉin iskanja zaposlitve), ki so pomembne 

za poveĉanje zaposljivosti diplomanta. Visoko na ranţirni lestvici v obeh skupinah je 

tudi aktivnost širitev priloţnosti uĉenja z delom, kar poudarja pomen povezovanja 

teorije in prakse kot tudi sodelovanje z delodajalci. 

Ĉetrto vprašanje je bilo odprtega tipa, v katerem tako uĉitelje kot študente 

sprašujem o povezavi z zaposljivostjo po I. in po II. stopnji študijskega programa. 

Odgovor na to vprašanje je podalo 8 visokošolskih uĉiteljev in 19 študentov. 

Komentarjev uĉiteljev je relativno malo in med seboj zelo razliĉni. En komentar 

omenja, da so bolonjski programi novi in da se v Sloveniji uvajajo drugaĉe kot v ostalih 

evropskih drţavah. Drugi ocenjujejo, da se bo stopnja povezanosti jasneje izrazila v 

daljšem ĉasovnem obdobju Dva komentarja opozarjata na konkurenco sorodnih 

izobraţevalnih institucij, da programi fakultete niso veĉ konkurenĉni, ker se odstopa od 

temeljne strategije v obveznih programih, zaradi ĉesar je zaposljivost povpreĉna. Eden 

od sodelujoĉih uĉiteljev ocenjuje, da k slabši povezanosti z zaposljivostjo botrujejo 

ovire kot so: (1) struktura programov po številu sodelavcev (2) togost izobraţevalnega 

procesa, t. i. etatizacija delovanja in (3) fakulteta je po sili razmer podjetje, ni notranjega 

povezovanja in ni širjenja znanja. V dveh komentarji se ugotavlja, da so študenti 

premalo samostojni in samokritiĉni pri opredelitvi svojih kompetenc. En komentar 

navaja, da je potrebno vlaganje VŠZ v razvoj dodatnih vešĉin, ki poveĉujejo 

zaposljivost, drugi pa priporoĉa veĉ praktiĉnega usposabljanja za redne študente. 
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Pri študentih je veĉ komentarjev o tem, da študij nudi ustrezna znanja za zaposlitev 

(4), še veĉ pa nasprotno misleĉih (6), ki menijo, da bodo zaposlitev teţko dobili zaradi 

velike konkurence in ker delodajalci slabo poznajo bolonjske programe. Skoraj polovica 

(9) jih meni, da so za zaposlitev pomembne delovne izkušnje, zato menijo, da obvezna 

praksa najbolj prispeva k zaposljivosti oziroma ocenjujejo, da bi moral študij za redne 

študente zagotavljati veĉ praktiĉnih izkušenj. 

Rezultati kaţejo, da so za udeleţence v raziskavi najpogostejši naĉin povezovanja s 

partnerji projekti in gostovanje strokovnjakov iz prakse, glavna metoda ocenjevanja pa 

je ocenjevanje s strani uĉitelja. Glede aktivnosti, ki so pomembne pri poveĉevanju 

zaposljivosti diplomantov, pa je za obe skupini kljuĉno vkljuĉevanje delodajalcev v vse 

faze procesa. Glede povezanosti študijskega programa z zaposljivostjo se tako uĉitelji 

kot študenti strinjajo, da bi bilo treba v študijski program vkljuĉiti dodatne vešĉine oz. 

veĉ praktiĉnega usposabljanja. Nekateri uĉitelji prepoznavajo sistemske ovire, ki 

zmanjšujejo konkurenĉnost študijskega programa. 

6.3.3 Analiza podatkov pridobljenih s polstrukturiranim intervjujem 

visokošolskih učiteljev 

Analiza podatkov polstrukturiranega intervjuja razdeljena na dva dela. V prvem 

delu preverjam rezultate primerjalne analize podatkov pridobljenih z anketnim 

vprašalnikom med visokošolskimi uĉitelji in rednimi študenti zakljuĉnih letnikov, v 

drugem delu pa ugotovitve analize podatkov pridobljenih z analizo vsebin dokumentov. 

Analiza prvega dela je razdeljena na isti naĉin kot anketni vprašalnik, to je na tri 

temeljna podroĉja:  

 ocena izobraţevalnega procesa z vidika dimenzij zaposljivosti, 

 ocena usmeritve VŠZ v zaposljivost in 

 ocena izobraţevalnega procesa z vidika poveĉevanje zaposljivosti. 

Razlike v ocenah dimenzij skupine visokošolskih uĉiteljev in študentov so 

komentirali po posameznih dimenzijah. Glede fleksibilnosti so uĉitelji mnenja, da imajo 

danes študenti veliko moţnosti izbire. Da te fleksibilnosti študenti ne prepoznajo je 

verjetno razlog, ker jo doţivljajo kot napor, kar eden od uĉiteljev komentira na naslednji 

naĉin: 

»Ĉe daš študentu angleški ĉlanek, zaĉne vihat nos, ker je to zanj dodaten napor. Pa ne 

ker bi ne znali, ampak zakaj bi se trudili, ĉe lahko najdejo ĉlanek v slovenšĉini. Enako je z 

odhodom v tujino, bi šli, ampak ...« 

Da študenti fleksibilnost dojamejo kot dodatno delo, so ocenili vsi uĉitelji. Znaĉilna 

je naslednja izjava uĉitelja, ki je sodeloval v raziskavi. 
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»Dejansko dobijo vse na pladnju, vendar ne znajo ceniti tega. Veĉina študentov deluje 

na principu ovce. Na primer izbirnih programov in delavnic nikoli ne jemljejo kot 

moţnosti, vedno gledajo, da morajo spet nekaj izbirati in potem sprašujejo kolege, kaj je 

laţje in se na podlagi tega odloĉijo. Ne jemljejo tega kot izbirnost, ampak kot nujno zlo.«  

Glede spodbudnega uĉnega okolja razlike v oceni iz analize rezultatov anketnega 

vprašalnika (slika 6.1) veĉina pripisuje predvsem slabim prostorskim razmeram, v 

katerih deluje fakulteta. Komentar enega sodelujoĉega uĉitelja pa je, da so verjetno 

študenti, ki nimajo izkušenj drugih fakultet, bolj kritiĉni od tistih, ki so ţe študirali nekje 

drugje. Prvi fakulteto primerjajo s srednjo šolo, kjer je odnos vendarle drugaĉen, drugi 

pa imajo izkušnjo z drugimi fakultetami in zato znajo ceniti pogoje na FM: osebni 

odnos, dobra opremljenost z raĉunalniki, dobro zaloţena knjiţnica, vsi se poznajo, vsi 

pomagajo. Eden od sodelujoĉih uĉiteljev poudari, da so pogoji dela dosti bolj prijazni 

kot so bili vĉasih: 

»Sedaj je na predavanju do 40 študentov, vĉasih je bilo po 200, 300 študentov, zato je 

veliko priloţnosti, da se posvetiš vsakemu posamezniku, diskutiraš z njim in mu omogoĉaš 

izraţanje njegovih mnenj, kar oĉitno govori v prid spodbudnemu uĉnemu okolju.« 

Sodelujoĉi uĉitelji verjamejo, da so razlike v oceni pri aktivnem uĉenju posledica 

tega, da študenti to aktivnost prepoznavajo kot dodaten napor (pisanje seminarskih 

nalog vidijo kot »muko« in išĉejo naĉine, kako bi to naredili s ĉim manj truda). Eden od 

sodelujoĉih uĉiteljev pove, da je na FM je pol predmetov takih, kjer pisanje seminarskih 

ni kljuĉno in je poudarek na uĉenju tehniĉnih znanj, pri drugih pa je pisanje seminarskih 

kljuĉno. Eden od uĉiteljev je omenil, da bi morda aktivno uĉenje študenti bolje 

sprejemali v primerih, ko bi bili projekti, na katerih bi delali, iz resniĉnih situacij in bi 

bili zanje tudi nagrajeni. Po njegovem mnenju, bi se v tem primeru verjetno poĉutili bolj 

odgovorni in bi bolj resno pristopili. Ko pa je projektna naloga le pogoj za pristop k 

izpitu, pa je to zanje obveznost, ki jo ţelijo opraviti s ĉim manj napora. Izkušnje 

sodelujoĉih uĉiteljev kaţejo, da si študenti bolj ţelijo, da bi bil uĉitelj njihov glavni vir 

informacij. To utemeljujejo s tem, da se ob preprekah, na katere naletijo, pogosteje 

obraĉajo na uĉitelja in ne poskušajo sami najti rešitev. 

Ĉe povzamem, je po mnenju sodelujoĉih visokošolskih uĉiteljev razlog za razlike v 

oceni dimenzij zaposljivosti v izobraţevalnem procesu med skupinama, ki so bile 

vkljuĉene v raziskavo, predvsem v tem, da študenti zaznavajo aktivno uĉenje in 

fleksibilnost kot breme in ne kot prednost. Veĉjo kritiĉnost študentov glede 

spodbudnega uĉnega okolja pripisujejo predvsem slabim prostorskim razmeram na 

fakulteti. 

Drugo podroĉje je ocena UP FM glede njene usmeritve v zaposljivost, kjer rezultati 

anketiranja kaţejo, da velik deleţ vprašanih uĉiteljev in študentov se ne more odloĉiti 

ali so podjetniške spretnosti vkljuĉene v strategije posameznih izobraţevalnih procesov. 
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Po mnenju udeleţencev v intervjuju to kaţe na pomanjkanje aktivnosti na tem podroĉju 

oziroma na prešibko podporo, kar eden od uĉiteljev komentira na naslednji naĉin: 

»Študenti lahko prikaţejo boljšo sliko kot uĉitelji, ker se uĉitelji preveĉ zapirajo v 

katedre in ne vidijo celote. Študenti imajo boljši pregled nad celoto. Vendar pa rezultati 

verjetno bolj odraţajo dejstvo, da ni vedenja o tem, ali so podjetniške spretnosti vkljuĉene 

v izobraţevalni proces ali ne,« je komentar enega uĉitelja.« 

Stališĉe veĉine udeleţencev intervjuja je, da je UP FM na podroĉju vkljuĉevanja 

podjetniških spretnosti v strategije posameznih izobraţevalnih procesov naredila velik 

napredek v kratkem ĉasu. Po njihovem mnenju vodstvo zelo podpira podjetniško 

usmerjenost izobraţevalnega programa. Trije sodelujoĉi uĉitelji so poudarili, da je pri 

tem zelo aktivna katedra za podjetništvo ter da je podjetništvo vkljuĉeno samo v en del 

študijskega programa in se ne prepleta z razliĉnimi predmeti. Eden od sodelujoĉih 

uĉiteljev meni, da je razlog za to, ker pri doloĉanju vsebin predmeta imajo predavatelji 

proste roke. Ne poznajo vsebin drugih predmetov razen svojih, hkrati pa se ne 

pogovorjajo, in ne sodelujejo z drugimi kolegi. Dva sodelujoĉa uĉitelja ugotavljata, da 

se na fakulteti ĉuti, da imajo uĉitelji podjetništva vpliv, hkrati pa se pozna tudi to, da so 

uĉitelji individualisti, zaverovani v svoje katedre in svoje predmete. Da podjetništvo ni 

vkljuĉeno v strategije vseh procesov poudarja tudi naslednji komentar enega od 

sodelujoĉih uĉiteljev. 

»Ĉe bi hoteli govoriti o podjetniški usmeritvi, bi morali govoriti o vseh funkcijah, ki 

naj bi jih obvladali v eni organizaciji: od marketinga, financ itd. Podjetništvo na UP FM je 

predmet in se ne prepleta z ostalimi, tako kot se v praksi dogaja.« 

Razloge, da ni podjetniške usmeritve na podroĉju usposabljanja visokošolskih 

uĉiteljev veĉina sodelujoĉih uĉiteljev vidi v tem, da se uĉitelji raje izobraţujejo na 

svojih podroĉji in se podjetniškega usposabljanja, tudi ĉe bi bilo organizirano, zaradi 

preobremenjenosti verjetno nebi udeleţili. 

Drugo vprašanje se je nanašalo na oceno zaposljivosti dodiplomskega študijskega 

programa. Velik deleţ neodloĉenosti pri študentih glede transparentne povezave 

študijskega programa z zaposljivostjo je veĉina sodelujoĉih uĉiteljev pripisala 

pomanjkanju delovnih izkušenj študentov, zaradi ĉesar ne morejo preveriti, ali ta 

zaposljivost drţi ali ne. Eden od sodelujoĉih uĉiteljev neodloĉenost študentov pri tem 

vprašanju komentiral na naslednji naĉin. 

»Sam študij ekonomije ponuja zelo širok spekter moţnosti, kamor se lahko zaposlijo, 

tako da neodloĉenost pripisujejo tudi temu.«  

Veĉina sodelujoĉih uĉiteljev meni, da je neodloĉenost pri uĉiteljih bolj izraz 

pomanjkanja prepriĉanja, da izobraţujejo študente zaradi tega, da bo nekdo bolj 
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zaposljiv. Da usmerjenost v zaposlitev ni v ospredju potrjuje tudi komentar enega od 

sodelujoĉih uĉiteljev: 

»Preoblikovanje VŠZ v podjetja znanja pomeni tudi dvig uĉinkovitosti. Dvig 

uĉinkovitosti je povezan s tem, da se naredi ĉim veĉ in morda so uĉitelji usmerjeni bolj k 

temu cilju.« 

Po drugi strani pa dva od sodelujoĉih uĉiteljev ocenjujeta, da je neodloĉenost pri 

uĉiteljih lahko tudi posledica zavedanja, da se študijski programi velikokrat sestavljajo 

glede na razpoloţljiv pedagoški kader in sredstva. Poudarita, da vsebine predmetov 

pripravljajo profesorji glede na lastno znanje, ki ga imajo, kar pa ni nujno, da je skladno 

z realnimi potrebami. Nekateri uĉitelji niso nikoli delali drugje kot v akademski sferi in 

lahko imajo slabši vpogled v dejanske potrebe. Eden od sodelujoĉih uĉiteljev meni, da 

je vodstvo VŠZ odgovorno, da z doloĉitvijo obveznih in izbirnih predmetov poda 

temeljno usmeritev študijskega programa, medtem ko je za doloĉitev izbirnih 

predmetov obiĉajno kriterij polna zaposlenost zaposlenih in manj vsebina. 

Glede trditve 'Študenti imajo moţnost spremljati razvoj svoje zaposljivosti' rezultati 

iz anketnega vrašalnika kaţejo, da je veĉja neodloĉenost na strani uĉiteljev. Eden od 

sodelujoĉih uĉiteljev meni, da to lahko kaţe na to, da je sam pojem 'zaposljivost' 

premalo definiran in da je poslediĉno premalo povezave med študijskim programom in 

pojmom zaposljivosti. To potrjuje tudi komentar enega od sodelujoĉih uĉiteljev. 

»Poudarja se o tem, kako se stvari odvijajo v praksi, dajanju primerov iz prakse, ni pa 

poudarka ne tem, da bodo s temi in temi znanji bolj zaposljivi.«  

Študenti se sicer nekoliko bolj strinjajo s trditvijo, da lahko spremljajo razvoj svoje 

zaposljivosti, je pa tretjina takih, ki se s tem ne strinjajo. Vsi sodelujoĉi uĉitelji to 

pojasnjujejo s tem, da študenti bolj stremijo k ocenam in ne h kompetencam. Menijo, da 

so bolj usmerjeni v to, da pridejo v naslednji letnik, da naredijo izpit, da diplomirajo, to 

je h kratkoroĉnim ciljem in ne k veĉanju svoje zaposljivosti, kar je zanje veliko bolj 

neoprijemljivo. 

Glede trditve, da je zaposljivost vkljuĉena ţe v zaĉetnih letnikih se presenetljivo 

velik deleţ (63,6 odstotkov) vprašanih uĉiteljev ni moglo odloĉiti, med tem ko je skoraj 

polovica (48,8 odstotkov) vprašanih študentov ocenila, da se s trditvijo ne strinjajo. V 

intervjuju sta dva sodelujoĉa uĉitelja povedal, da je zaposljivost vkljuĉena ţe v zaĉetnih 

letnikih, saj je UP FM eden redkih zavodov, ki ima praktiĉno usposabljanje v prvem, 

drugem in tretjem letniku. Pri tem usposabljanju si študenti lahko izbirajo katere vešĉine 

in kompetence ţelijo nadgraditi v razliĉnih delavnicah kot so: delavnica za javni nastop, 

razliĉne delavnice informacijske in komunikacijske tehnologije, uspešno iskanje 

zaposlitve, ki je celo obvezna. Da so uĉitelji glede te trditve v tako velikem deleţu 

odgovorili z 'ne morem se odloĉiti', je po mnenju obeh sodelujoĉih uĉiteljev verjetno 

posledica tega, da niso seznanjeni s tem predmetom. 
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Glede trditve v zvezi pomena obštudijskega dela za zaposljivost eden od 

udeleţencev intervjuja pove: 

»Vse raziskave kaţejo, da dve tretjini delodajalcev takoj za izobrazbo najprej pogleda 

pretekle delovne izkušnje, tudi ĉe so minimalne, pomembno je le, da si ţe bil v poslovnem 

okolju. Ta neodloĉenost v rezultatih ankete lahko presojamo z vidika pomena, ki ga 

fakulteta posveĉa strokovni praksi. Podpore na tem podroĉju je s strani fakultete zelo malo 

oz. ne v taki meri, da bi se to podroĉje razvijalo.«  

Ob tem dva sodelujoĉa uĉitelja poudarjata, da so na UP FM v okviru praktiĉnega 

usposabljanja povabljeni tudi strokovnjaki za samozaposlitev, prostovoljnega dela, c 

ĉimer se skuša študentom predstaviti veĉ moţnih kariernih poti in ne samo zaposlitev na 

konkretnem delovnem mestu. Poudarita, da v okviru tega predmeta se študentom 

predstavi kaj kaţejo raziskave s tega podroĉja, kaj delodajalci sprašujejo ob razgovorih 

za zaposlitev, kakšne so moţnosti zaposlitve v Evropi in podobno. Eden od sodelujoĉih 

uĉiteljev meni, da sreĉanje s strokovno prakso, ni le to, da se študentom pove, kako naj 

izpolnijo poroĉilo, ampak da v tem resniĉno prepoznajo pomen obštudijskega dela:. 

Eden od sodelujoĉih uĉiteljev opozori, da v Evropi je stopnja aktivnosti mladih dosti 

višja kot pri nas, kar naj bi pomenilo, da je pri nas še vedno neka podpora staršev, ki 

mladih ne sili, da nabirajo dodatne izkušnje. Vsi sodelujoĉi uĉitelji so mnenja, da vsaka 

izkušnja lahko pripomore k razvoju vešĉin. Eden od sodelujoĉih uĉiteljev, ki deli to 

mnenje, opozori tudi moţne negativne posledice pridobivanja dodatnih delovnih 

izkušenj. 

»Ĉe študent streţe v kavarni en teden, si je pridobil izkušnje, ĉe pa streţe v kavarni tri 

leta, potem zaradi tega verjetno le slabše študira.« 

Dva od sodelujoĉih uĉiteljev povesta, da se v okviru študijskega programa podpira 

delovna praksa in je za študente tretjega letnika obvezna in si jo poišĉejo sami. Moţno 

jo je opraviti tudi pred vpisom v tretji letnik, vendar je samo ena in traja pet tednov. 

Eden od sodelujoĉih uĉiteljev v intervjuju meni, da bi lahko bila delovna praksa daljša 

(cel semester oziroma kvartal). Študent v petih tednih, kolikor traja praksa lahko zaĉuti 

le utrip, osnovne zakonitosti neke organizacije. Dva sodelujoĉa uĉitelja menita, da 

strokovna praksa, ki si jo poišĉe študent sam, ne nudi vedno ustrezne strokovne 

izkušnje. V mnogih primerih organizacije uporabijo študenta za enostavna opravila kot 

je fotokopiranje, kuvertiranje in podobno. Menita, da bi bilo obštudijsko delo dejansko 

podpora pri pridobivanju vešĉin, ki so pomembne za zaposlitev, ĉe bi visokošolska 

organizacija v sodelovanju s partnerskimi organizacijami zgradila naĉrtovan in voden 

sistem strokovne prakse. Trenutno se strokovna praksa samo spremlja preko poroĉil 

študentov kot opravljena obveznost. Po mnenju enega od sodelujoĉih uĉiteljev 

strokovna praksa med študenti ni priljubljena, ker je slabo plaĉana, po drugi strani pa 

organizacije, kjer se izvajajo strokovne prakse, v tem ne vidijo koristi zase. 
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Glede prilagojenosti metod ocenjevanja z ocenjevanjem zaposljivosti rezultati iz 

anketnih vprašalnikov kaţejo pri obeh skupinah velik odstotek neodloĉnih odgovorov. 

Sklepala sem, da te trditve anketiranci verjetno niso razumeli. V intervjuju so se vsi 

sodelujoĉi uĉitelji s tem sklepom strinjali. Veĉina od sodelujoĉih uĉiteljev ocenjuje, da 

metode ocenjevanja niso v ravnovesju s pojmom zaposljivosti. Eden od sodelujoĉih 

uĉiteljev to oceno komentira na naslednji naĉin: 

»Zaposljivost pomeni, da si pridobil neke kompetence, da si sposoben to znanje 

uporabljati v praksi, kar pomeni, da je neka dolgoroĉna komponenta v ozadju. Ocenjevanje 

pa deluje zelo kratkoroĉno.« 

Razloge, da ocenjevanje ni v ravnovesju z zaposljivostjo, vidi eden od sodelujoĉih 

uĉiteljev v tem, da se na UP FM študijski program izvaja kvartarno, kar pomeni, da se 

en predmet izvede v dveh mesecih, ĉemur sledi izpit. Meni, da je izpit lahko praktiĉno 

naravnan, kjer se zahteva povezovanje znanja s prakso. V takih primerih bi imel uĉitelj 

moţnost prepoznati pri študentu to dolgoroĉno komponento znanja, Takega naĉina 

preverjanja znanja ne izbira, ker se boji, da bi zahteval preveĉ od študenta, ki še ni 

sposoben gledati tako dolgoroĉno, glede na to, da je doloĉen predmet študiral le dva 

meseca. 

Tretje vprašanje se nanaša na povratne informacije delodajalcev. Vsi sodelujoĉi 

uĉitelji so se strinjali z ugotovijo, da je za objektivno presojo trditve 'da izobraţevalni 

program zagotavlja kompetence, po katerih delodajalci povprašujejo' premalo povezave 

med zavodi in delodajalci in poslediĉno premalo povratnih informacij. Te so bolj 

odvisne od povezav posameznih visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev. Uĉitelji povedo, 

da tudi ĉe povratne informacije so, se o tem na visokošolskem zavodu ne pogovarjajo. 

Na visokošolskem zavodu so se sicer izvedli doloĉeni projekti na tem podroĉju, vendar 

so to enkratne akcije. Eden od sodelujoĉih uĉiteljev omeni, da UP FM vsako leto 

organizira sreĉanja prijateljev in nekaj povratnih informacij pridobi preko neobvezujoĉe 

ankete, ki jo izpolni mentor študenta, ki je na strokovni praksi in ocenjuje kompetence. 

Anketa ni obseţna, vendar vsebuje vprašanja o sposobnosti odloĉanja, 

samoiniciativnosti in podobno. 

Na leto se tako zbere 60 do 70 anket, ki pa dajejo informacije o kompetencah 

študentov pridobljenih med študijem in ne ob zakljuĉku. Vmesna poroĉila dajejo le 

omejeno povratno informacijo, saj se takrat študenti šele oblikujejo. Z vidika zavoda je, 

po mnenju uĉiteljev, pomembno pridobiti informacije ob zakljuĉku izobraţevanja: »Ta 

študent je šel skozi naš študijski program, torej, ĉe je pridobil diplomo, pomeni, da je 

pripravljen za delo v tem okolju in zanima nas, ali je to res.« Ugotavljajo, da bi bilo 

treba na tem podroĉju uvesti bolj sistematiĉen pristop pridobivanja informacij s strani 

uporabnikov (še posebej alumnijev) in jih vkljuĉiti v izobraţevalni proces. 
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Glede zaposlitvenih moţnostih so mnenja po rezultatih anketnih vprašalnikov 

deljena. Po mnenju veĉine sodelujoĉih uĉiteljev je to posledica tega, ker je premalo 

povratnih informacij. Prav tako so po anketnih rezultatih mnenja deljena v zvezi s 

trditvijo, da študij na UP FM omogoĉa pridobivanje kompetenc. Veĉina sodelujoĉih 

uĉiteljev meni, da glede znanja, ki ga lahko dobijo študenti ekonomskih ved na razliĉnih 

visokošolskih zavodih v Sloveniji (Gea Colege, Ekonomska fakulteta Univerze v 

Ljubljani, UP FM), ni pomembnih razlik. UP FM se loĉi od ostalih VŠZ predvsem po 

kompetencah, ki jih študenti lahko pridobijo prek delavnic praktiĉnega usposabljanja. 

Dva sodelujoĉa uĉitelja pa se s tem ne strinjata in ocenjujeta, da študenti UP FM 

pridobijo premalo praktiĉnih znanj in s tem premalo kompetenc, kar se po njihovem 

mnenju kaţe tudi prek metod ocenjevanja, ki so bolj usmerjena v ocenjevanje znanja kot 

kompetenc. O seznanjenosti delodajalcev o tem, za katera podroĉja dela so diplomanti 

FM usposobljeni, se vsi sodelujoĉi uĉitelji strinjajo, da o tem ni informacij. V zvezi s 

tem je eden od sodelujoĉih uĉiteljev poudaril, da pa je bila UP FM med prvimi v 

Sloveniji, ki je uvedla dodatek k diplomi, kjer so informacije o vsebini študija. To, naj 

bi, po njegovem mnenju, prispevalo k seznanjenosti delodajalcev o študijskih 

programih, ki jh izvaja UP FM. 

Na podlagi rezultatov anketnih vprašalnikov in mnenj ter stališĉ intervjuja uĉiteljev 

lahko zakljuĉimo, da UP FM podpira podjetniško usmeritev, ki je vkljuĉena v strategije 

izobraţevalnih procesov in se kaţe v tem, da na fakulteti obstaja katedra za 

podjetništvo, predmet podjetništvo na dodiplomskem in podiplomskem študijskem 

programu ter praktiĉne delavnice, ki podpirajo podjetniške vešĉine (poslovni bonton, 

uspešen javni nastop in podobno). Rezultati in ugotovitve pa kaţejo tudi na to, da na 

tem podroĉju UP FM nima sistematiĉnega in celovitega pristopa, ki bi zajel vse kljuĉne 

izobraţevalne procese. To se kaţe tudi v tem, da podjetniška usmeritev ni jasno 

predstavljena oziroma izraţena, da se ne ve, kako je podjetniška usmeritev vkljuĉena pri 

posameznih predmetih, da ni povezovanja med katedrami, sodelovanja pri pripravi 

posameznih predmetov in sistematiĉnega podjetniškega usposabljanja visokošolskih 

uĉiteljev in sodelavcev. 

Iz ocene dodiplomskega študijska programa z vidika zaposljivosti lahko zakljuĉim, 

da vidik zaposljivosti pri visokošolskih uĉiteljih ni prepoznan, medtem ko jo predvsem 

redni študenti teţko prepoznajo. To lahko nakazuje, da usmeritev v zaposljivost ni 

sistematiĉno vpeljana v izobraţevalni proces in se je ne spremlja. V procesu 

izobraţevanja študenti bolj zasledujejo kratkoroĉne cilje (na primer narediti izpit, 

izdelati letnik) in se manj zavedajo pomena razvoja lastnih kompetenc za poveĉanje 

zaposljivosti. Zaposljivost je vkljuĉena ţe v zaĉetnih letnikih (praktiĉno usposabljanje), 

ki pa jo tako študenti kot uĉitelji premalo poznajo. To potrjujejo odgovori na vprašanje 

o premajhni povezanosti med nosilci predmetov. Obštudijske dejavnosti so sicer 

prepoznane kot pomembna podpora pri pridobivanju vešĉin, ki so pomembne za 
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zaposlitev, vendar pa je bila s strani vodstva šibka podpora, da bi se ta dejavnost 

razvijala. 

V zvezi s povratnimi informacijami delodajalcev se vsi udeleţenci intervjuja 

strinjajo, da so neodloĉni rezultati s tega podroĉja povezani s pomanjkanjem informacij. 

Ugotavljajo, da bi bilo treba na tem podroĉju uvesti bolj sistematiĉen pristop zajema 

informacij s strani uporabnikov (še posebej alumnijev) in jih vkljuĉiti v izobraţevalni 

proces. 

Tretje podroĉje je povezano s povečevanjem zaposljivosti, z naĉini povezovanja z 

gospodarskimi in drugimi partnerji ter razliĉnimi metodami ocenjevanja. 

Glede povezovanja z gospodarskim in drugimi partnerji veĉina sodelujoĉih 

uĉiteljev meni, da je med uĉitelji veliko odstopanj. Nekateri imajo veliko projektov, 

drugi pa niĉ, kar je odvisno tudi od osebnih poznanstev in vzpostavljene mreţe. Eden od 

sodelujoĉih uĉiteljev pove, da je pri svojih predavanjih imel gostujoĉega uĉitelja iz 

tujine in da so mu študenti povedali, da je to bil prvi gostujoĉi uĉitelj v treh letih, kljub 

temu, da ima UP FM urejen sistem sodelovanja gostujoĉih uĉiteljev. Vsak uĉitelj ima 

moţnost povabiti strokovnjaka s prakse do 5 odstotkov razpisanih ur. Gostovanje je 

plaĉano po standardih, ki veljajo na tem podroĉju. Glede svetovanj organizacijam 

veĉina sodelujoĉih uĉiteljev meni, da so omejena le na starejše uĉitelje, ki pa niso toliko 

prisotni v razredu, tako da študenti nimajo veliko od tega, in tiste uĉitelje, ki prihajajo iz 

prakse in so te povezave prinesli s seboj. Veĉina se strinja, da se obiski v organizacijah 

organizirajo, vendar ne tako pogosto. Menijo, da je razlog v tem, da je s tem veliko dela, 

ki v okviru vrednotenja pedagoškega dela uĉitelja ni priznano. Po mnenju sodelujoĉih 

uĉiteljev je lahko študent te oblike deleţen enkrat do trikrat v celem študijskem 

obdobju. 

Veĉina sodelujoĉih uĉiteljev ocenjuje, da se fakulteta slabo povezuje z delovnimi 

organizacijami, oziroma da je na tem podroĉju še veliko neizkorišĉenih priloţnosti. 

Eden od njih se s tem ne strinja in pove, da UP FM spodbuja predstavitve organizacij 

tako, da jim tega ne zaraĉunava, kot jo morda druge poslovne šole, prav tako se 

objavljajo ponudbe dela v posebni rubriki na spletni strani fakultete in preko ţe 

omenjenih gostovanj strokovnjakov. Razlog, da je tega premalo, je bolj na strani 

kratkoroĉnega pogleda organizacij kot zavodov. To trditev je podkrepil z naslednjo 

izjavo: 

»Organizacije gledajo predvsem na to, da danes preţivijo, študenti, ki bodo ĉez dve 

leti diplomirali, jih še ne zanimajo.« 

Po mnenju omenjenega uĉitelja, bi same organizacije morale biti bolj 

zainteresirane, da se predstavijo študentom. 

Glede uporabe naĉinov preverjanja in ocenjevanja znanja se rezultati ankete 

ujemajo z mnenjem uĉiteljev, ki so sodelovali v intervjuju. Na UP FM je najpogostejša 
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oblika ocenjevanja ocenjevanje s strani uĉiteljev. Ocenjevanje kolegov je po mnenju 

enega sodelujoĉega uĉitelja morda najbolj vkljuĉeno pri javnih predstavitvah nalog, pri 

ĉemer je ocena odvisna tudi od vprašanj, aplavzu, po reakcijah na doloĉeno 

predstavljeno nalogo in podobno. Drugi sodelujoĉi uĉitelj pove, da pri skupinskih 

seminarskih nalogah sam zahteva, da študenti obvezno napišejo deleţ, koliko je kdo 

prispeval. Obliko samoocenjevanja veĉina ne prepozna, razen enega, ki to obliko 

prepozna pri svojem predmetu, ko ponudi študentom moţnost, da izbira nivo znanja, ki 

ga ţeli zagovarjati. Eden od sodelujoĉih uĉiteljev pove, da je s strani fakultete zaţeleno, 

da se uĉitelji posluţujejo ĉim veĉ seminarskih, dodatnih nalog, sprotno preverjanje 

znanja z veĉ kolokviji, kar bi ponudilo študentom ustrezne informacije o doseţenem 

znanju, o pridobljenih vešĉinah o nadaljnjem delu in podobno. Veĉina sodelujoĉih 

uĉiteljev pa ob tem predvsem pogrešajo pripravljenost študentov, da bi naredili veĉ. 

Ocenjujejo, da študenti razliĉne naĉin preverjanja znanja ne prepoznavajo kot delo zase, 

ampak predvsem kot dodatno oviro pri doseganju svojega cilja: ĉim prej narediti izpit, 

izdelati letnik, konĉati šolo. Kljub vsemu pa se veĉina strinja, da bi lahko metode 

ocenjevanja bolje izkoristili za razvoj vešĉin, pomembnih za zaposlitev. 

Glede aktivnosti VŠZ, ki najbolj pripomorejo k poveĉanju zaposljivosti 

diplomantov, se mnenja iz intervjujev veĉinoma skladajo z rezultati iz ankete. Razlike 

so predvsem pri poudarjanju pomena vešĉin iskanja zaposlitve, ki bi jih po mnenju dveh 

sodelujoĉih uĉiteljev uvrstili višje, kot kaţejo rezultati ankete. Osnovni argument je, da 

z metodami uĉenja tega ne moreš nadoknaditi. Drugi pa nasprotno menijo, da je 

moţnosti za pridobitev teh vešĉin dovolj, vendar jih študenti ne jemljejo dovolj resno, 

da bi jih res pridobili. Vkljuĉevanje delodajalcev se jim zdi pomembno, vendar pa ne 

toliko, da bi po njihovi meri naĉrtovali izobraţevalni program. O tem, da fakulteta ne 

more naĉrtovati izobraţevalni program po meri delodajalcev je eden od sodelujoĉih 

uĉiteljev komentiral na naslednji naĉin: 

»Delodajalci bi si ţeleli imeti kader, ki je takoj polno operativen, vendar je to ţal 

nemogoĉe. Na fakulteti pridobijo doloĉena splošna znanja, med katerimi so tudi znanja, ki 

so pomembna tudi za konkretno delovno mesto.«  

Po mnenju dveh sodelujoĉih uĉiteljev bi fakulteta lahko veĉ naredila na aktivni 

podpori diplomantu. Sicer se pa vsi strinjajo, da je rangiranje teţko, saj morajo vse te 

‘zadeve’ teĉi z roko v roki. O nujnosti povezovanja aktivnosti na podroĉju promocije 

zaposljivosti govori naslednji komentar enega sodelujoĉega uĉitelja: 

»Poudarjanje zgolj enega elementa ne prinese veliko, ĉe celoten sistem v svojem 

bistvu ne temelji, izhaja in ţivi na temelju zaposljivosti diplomantov. Ĉe fakulteta v osnovi 

izhaja iz principa zaposljivosti, potem se vsi ti dejavniki aktivirajo sami od sebe in to 

hkrati.« 
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Ugotovitve analize intervjujev visokošolskih uĉiteljev glede poveĉevanja 

zaposljivosti na UP FM kaţejo, da so v zavodu prisotne vse oblike povezovanja z 

gospodarskimi in drugimi partnerji, vendar so te povezave bolj vezane na interes 

posameznega visokošolskega uĉitelja in ne toliko z namenom poveĉevanja zaposljivosti 

diplomantov. Po drugi strani pa sistem priznavanja in nagrajevanja dela za vkljuĉevanje 

teh naĉinov povezovanja v študijski program ne stimulira. Metode preverjanja in 

ocenjevanja niso prepoznane kot naĉin podpiranja zaposlitvenih vešĉin. Glede pomena 

posameznih aktivnosti poveĉevanja zaposljivosti diplomantov pa je osnovna ugotovitev, 

da je najpomembneje, da fakulteta v osnovi izhaja iz principa zaposljivosti, potem se vsi 

potrebni dejavniki ‘aktivirajo’ sami od sebe in to hkrati. 

V drugem delu intervjuja sem preverjala ugotovitve analize iz analize dokumentov, 

predvsem tista podroĉja, ki niso bila pokrita z anketnim vprašalnikom. V intervjuju z 

visokošolskimi uĉitelji sem preverila, koliko so seznanjeni z delovanjem Kariernega 

centra in kako se ta povezuje s UP FM. 

Udeleţenci intervjuja, v veĉini primerov nimajo informacij o njegovem delovanju 

in tudi ne o morebitnih povezavah s fakulteto. Ocenjujejo, da je Karierni center 

pomemben, ker govori o tem, da je fakulteta povezana z gospodarstvom, nudi 

študentom veĉjo varnost v smislu, da bo univerza poskrbela zanje med študijem 

(praksa) in po njem. Po oceni dveh sodelujoĉih uĉiteljev Karierni center deluje samo na 

papirju in je slabo povezan s fakulteto. Menita, da bi morala biti med zavodom in 

Kariernim centrom tesna povezava in da ne more delovati kot loĉena enota. Vsi stiki, ki 

jih ima fakulteta z gospodarstvom, bi morali biti preneseni kot potencialni stik v 

Karierni center. Ta namreĉ ne more biti uspešen, ĉe tega ni. Nujnost povezovanja 

Kariernega centra s fakulteto potrjuje naslednji komentar sodelujoĉega uĉitelja. 

»Fakulteta ima ogromno stikov z gospodarstvom pa tudi z mediji in Karierni center bi 

lahko te stike izkoristil na tisoĉ naĉinov.« 

V informativnih gradivih je napisano, da v okviru fakultete deluje Center za 

svetovanje študentom pri študijskem in poklicnem razvoju. Polovica sodelujoĉih 

uĉiteljev je povedala, da o tem ne ve niĉesar. O delovanju centra, sta dva uĉitelja 

povedala, da je omenjeni center bolj center za svetovanje kot pa pomoĉ pri poklicnem 

razvoju. Menita, da je razlog morda v tem, da študenti ne ĉutijo potrebe po njem ali pa 

da se center morda premalo oglašuje. Eden od sodelujoĉih uĉiteljev sklepa, da je lahko 

razlog tudi v kulturi Slovencev, ki ne išĉejo pomoĉi, ko imajo teţave. 

Udeleţence intervjuja sem povprašala, kaj je Center za razvoj in prenos znanja, ki 

je po pisnih virih ustanovljen v okviru UP. Nihĉe od sodelujoĉih uĉiteljev ni bil 

seznanjen z njegovim obstojem, prav tako ne z njegovo vlogo in namenom. 

V pravilniku je opredeljeno tako uĉiteljsko kot študentsko tutorstvo. Zanimalo me 

je, ali in katera oblika je na fakulteti zaţivela. 
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Veĉina sodelujoĉih uĉiteljev se s tem ne ukvarja in nima informacij, da bi na 

fakulteti to izvajali. Eden pove, da si zelo ţeli, da bi se na fakulteti izvajali obe obliki, 

vendar pa je osnovna usmeritev UP FM podpore študentu bolj v razvijanju raznih 

delavnic, raziskovalnih seminarjev in podobno in ne v obliki tutorstva. Zaveda se, 

katere so kljuĉne toĉke in s katerimi teţavami se sooĉajo študenti pri menjavi uĉnega 

okolja, pri vstopu na fakulteto, drugaĉnim naĉinom študija, novim okoljem. Meni, da je 

res škoda, da nimajo ustrezne pomoĉi in ugotavlja, da se individualizem uĉiteljev 

prenaša tudi na študente in zato je premalo spodbud za timsko delo. O tutorstvu kot 

ustrezni pomoĉi študentu in obliki, ki prispeva k razvoju zaposlitvenih vešĉin in 

lastnosti govori naslednji komentar omenjenega uĉitelja: 

»Tutorstvo bila primerna pomoĉ med študenti, ki ne bi finanĉno obremenila fakulteto, 

bi pa prispevala k spodbudnemu uĉnemu okolju. Seveda pa se to brez doloĉene 

angaţiranost fakultete samo po sebi ne razvije.« 

Drugi del ugotovitev analize intervjujev lahko sklenem z mislijo udeleţenca 

intervjuja:  

»Pri vodenju centra na fakulteti pogrešam karierni center, tutorstvo, pripravništvo, 

kajti to so elementi, ki nas povezujejo z gospodarstvom. Svetovanje študentom pri 

študijskem razvoju pa tudi pri poklicnem razvoju je prisotno, vendar bi morali ponuditi veĉ 

še posebno, ker konkurenca VŠZ narašĉa. Konkurenĉno prednost ustvarjajo prav 

alternativni elementi študijskega programa.« 

6.1 Sklepne ugotovitve raziskave in priporočila visokošolskemu zavodu 

S študijo primera sem ţelela odgovoriti na temeljno raziskovalno vprašanje, kakšna 

je usmeritev UP FM glede svoje vloge pri poveĉevanju zaposljivosti diplomantov. 

To sem ugotavljala s preverjanjem priporoĉil in usmeritev evropskih in nacionalnih 

politik ter znanstvenih ugotovitev in spoznanj s podroĉja poveĉevanja zaposljivosti 

diplomantov, ki jih VŠZ vkljuĉuje v izobraţevalni proces na dodiplomskih študijskih 

programih ter preverjanjem naĉina njihovega izvajanja. 

Raziskava je pokazala, da UP FM na podroĉju spodbujanja mobilnosti veĉino 

priporoĉil in smernice iz dokumentov evropskih in nacionalnih politik vkljuĉuje v 

pravila izvajanja izobraţevalnega programa (urejeni postopki priznavanja znanj 

pridobljenih na tujih univerzah, izbirne predmete, gostovanja tujih predavateljev, 

izvajanje predavanj v tujem jeziku). Ni zapisov o tem, na kakšen naĉin zagotavlja 

mednarodno primerljivost programa. UP FM izvaja vrsto aktivnosti, ki spodbujajo 

mobilnost študentov in uĉiteljev: ustrezna promocija izmenjav, kar potrjujejo podatki o 

številu uĉiteljev in študentov, ki se vkljuĉi v izmenjavo, organizacija in izvedba 

vsakoletne Mednarodne poletne šole, gostovanje tujih predavateljev in podobno. 
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Priporoĉila in smernice na podroĉju jasne definicije kompetenčnega profila 

diplomantov so skoraj v celoti vkljuĉena v študijske programe, ki jih izvaja UP FM. V 

dokumentih VŠZ nisem zasledila le zapisov o definiciji vhodnih in izhodnih kompetenc 

pri posameznih predmetih. Z raziskavo sem ugotovila, da UP FM izvaja vrsto 

aktivnosti, s katerimi promovira zaposlitvene kompetence. Prisotnost aktivnih oblik 

učenja, ki po mnenju raziskovalcev (Colliver 2000; Dochy in drugi 2003; Norman in 

Schmidt 2000) vpliva na razvoj zaposlitvenih kompetenc, zaznavajo tako uĉitelji kot 

študenti udeleţeni v raziskavi. S praktiĉnim usposabljanjem, projektnimi nalogami, 

študijami primerov, z gostovanji oseb iz prakse ter obiski v delovnih organizacijah UP 

FM zagotavlja uporabno učenje. Pri tem so sodelujoĉi uĉitelji kritiĉni in menijo, da bi 

lahko bile te oblike uĉenja bolj prisotne v izobraţevalnem programu. Uvajanje 

uporabnih oblik uĉenja zahteva veĉjo angaţiranost uĉitelja, kar pri vrednotenju in 

stimulaciji dela ni upoštevano. Učenje z delom se odvija preko obštudijskih dejavnosti z 

vkljuĉenostjo v razne študentske organizacije (Društvo študentov, Klub študentov, 

Akademski pevski zbor, športno društvo). Obštudijske dejavnosti so sicer prepoznane 

kot pomembna podpora pri pridobivanju vešĉin, ki so pomembne za zaposlitev 

(komunikativnost, upravljanje ĉasa, boljšo samozaupanje in samo-motivacijo), ĉemur 

pritrjujejo številni avtorji (Gill in Lashine 2003 v Dimitrios 2006), vendar pa je s strani 

vodstva šibka podpora, da bi se ta dejavnost razvijala. Praktično usposabljanje, ki je 

vkljuĉeno ţe v zaĉetnih letnikih, tako študenti kot uĉitelji premalo poznajo. To je lahko 

posledica slabe povezanosti med nosilci predmetov. Nepovezanost managementa Rae 

(2007) uvršĉa med glavne ovire pri definiranju vloge VŠZ pri poveĉevanju zaposljivosti 

diplomantov. Delovna praksa je del študijskega programa, ki pa ne zagotavlja vedno 

ustrezne delovne izkušnje. Mnenja sodelujoĉih uĉiteljev podpirajo ugotovitve Dimitrios 

(2006), da je obštudijsko delo dejansko podpora pri pridobivanju vešĉin, ki so 

pomembne za zaposlitev, v primerih, ko visokošolska organizacija v sodelovanju s 

partnerskimi organizacijami zgradi naĉrtovan in voden sistem strokovne prakse. 

Upoštevanje spoznanj teorij osebnosti in osebne kvalitete študenta, se kaţe v tem, da so 

študijski programi oblikovani tako, da spodbujajo sproten študij in aktivno sodelovanje 

študentov, kar naj bi vodilo k oblikovanju prilagodljivih prepriĉanj in kulture uĉenja 

(Knight in Yorke 2002). UP FM spodbuja sprotno preverjanje znanja, vendar pa ne 

prepoznava naĉinov podajanja povratnih informacij, ki spodbujajo sposobnost za 

vrstniško ocenjevanje in samoocenjevanje. Rezultati raziskave kaţejo, da je glavna 

metoda preverjanja in ocenjevanja znanja ocenjevanje s strani uĉiteljev. Metode 

preverjanja in ocenjevanja niso prepoznane kot naĉin podpiranja zaposlitvenih vešĉin. 

Uĉitelji niso seznanjeni z spoznanji in ugotovitvami številnih raziskovalcev (Cotton 

2001, Dolinšek in Rupnik 1999, Glasser 1998, Puĉko 1998) o pomenu teh metod k 

oblikovanju odgovornega, vse-ţivljenjskega uĉenja. Rezultati raziskave kaţejo, da UP 

FM ustvarja pogoje spodbudnega učnega okolja (manjši razredi, ustrezno opremljena 
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knjiţnica, dostopnost raĉunalnikov, dostopnost uĉiteljev), ki mogoĉa apliciranje 

naprednega znanja in spodbuja motivacijo za uĉenje (Passi in Vahtivouri 2001). Pri tem 

se sooĉa s problemom omejenih prostorskih zmoţnosti. 

Iz navedenega lahko sklenem, da ima UP FM na naĉelni ravni jasno definirane 

kompetence in prav tako spodbuja izvajanje oblike uĉenja in metode preverjanja in 

ocenjevanja, ki promovirajo zaposlitvene kompetence in osebnostne lastnosti, vendarle 

pa le te niso povsem sistematično vpeljane v izobraževalni proces, prav tako se jih ne 

spremlja. To pomeni, da se v procesu izobraţevanja zasledujejo kratkoroĉni cilji 

(narediti izpit, izdelati letnik) in je manj spodbujanja zavedanja pomena razvoja lastnih 

kompetenc za poveĉanje zaposljivosti. K spodbujanju zavedanja, po mnenju sodelujoĉih 

uĉiteljev bi prispevalo vkljuĉevanje študentov v projekte iz resniĉnih situacij in bi bili 

zanje tudi nagrajeni, kar potrjujejo tudi raziskovalne študije, ki ugotavljajo, da realne 

situacije nudijo veĉ spodbud za razvoj kompetenc študenta (De Corte 1990, Delhoofen 

1996, Schmidt in Moust 1999, Aalborg Unversity 2003). Izkušnja primera Univerze 

Luton iz Velike Britanije (Fallows in Steven 2000) kaţe, da le kontinuirano usmerjanje 

pozornosti tako uĉiteljev kot študentov dviguje zavest o zaposlitvenih kompetencah in 

osebnih lastnosti, ki jih razvijajo v okviru izobraţevalnega programa, kar pa brez 

dodatnega usposabljanja zaposlenih in vodstva ni izvedljivo (Rae 2007). 

Raziskava je pokazala, da je izobraţevalni program na UP FM fleksibilen, saj 

zagotavlja veĉ izobraţevalnih programov in veĉ nivojev, razvija razliĉne uĉne koncepte 

(priznavanje neformalnih oblik izobraţevanja), s katerimi spodbuja vseţivljenjsko 

zaposljivost in prilagodljivost študentov ter zagotavlja mnogotere naĉine pridobivanja in 

izkazovanja uĉnih izkušenj. Po mnenju visokošolskih uĉiteljev, ki so sodelovali v 

raziskavi pa fleksibilnost izobraţevalnega procesa študenti ne razumejo kot podporo k 

poveĉevanju njihove zaposljivosti. To dodatno potrjuje zgornjo ugotovitev, da se v 

procesu izobraţevanja na UP FM ne spodbuja zavedanja pomena razvoja lastnih 

kompetenc za poveĉevanje zaposljivosti. 

Priporoĉila in smernice glede zagotavljanja kakovosti visokošolskega študija 

vkljuĉujejo zbiranje povratnih informacij od zaposlovalcev, predstavnikov trga dela in 

drugih ustreznih organizacij ter objavljanje podatkov o zaposlitvah in mnenjih 

diplomantov. Raziskava je potrdila ugotovitev Brewer in Gray (1999), da je teţko 

pridobiti sistematiĉne podatke o povezanosti VŠZ z delodajalci kot tudi informacije o 

zaposljivosti diplomantov doloĉene šole. UP FM nima vzpostavljenega sistematiĉnega 

zbiranja povratnih informacij predstavnikov trga dela ter informacij o zaposljivosti 

diplomantov. Na podlagi dobljenih rezultatov raziskave ugotavljam, da je ocena 

izobraţevalnega programa vseh udeleţenih v raziskavi z vidika zaposljivosti pozitivna, 

glede povratnih informacij delodajalcev pa njihova neodloĉenost navaja na sklep, da o 

tem niso seznanjeni. 
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Rae (2007) med ovirami pri vpeljavi koncepta zaposljivosti v izobraţevalni proces 

omenja introvertno naravo akademske organizacije, ki ima lahko za posledico 

nezadostno povezovanje z delodajalci, lokalnimi skupnostmi in drugimi. Vrsta 

sporazumov o sodelovanju tako na nivoju univerze kot tudi na nivoju same fakultete s 

tujimi in domaĉimi partnerji, so lahko pokazatelj, da UP FM presega to introvertnost. Z 

namenom, da se univerze hitreje odzivajo na povpraševanje trga ter razvijajo partnerstva 

za izkorišĉanje znanstvenega in tehnološkega znanja v priporoĉilih Evropskega sveta 

(2006) predlagajo ustanavljale lokalnih 'skupin za ustvarjanje in prenos znanja'. V 

okviru UP je skladno s tem priporoĉilom ustanovljen Center za razvoj in prenos znanja. 

Tudi v tem primeru se kaţe problem nepovezanosti akademskega managementa (Rae 

2007), saj nihĉe od sodelujoĉih uĉiteljev ni bil seznanjen z njegovim obstojem, prav 

tako ne z njegovo vlogo in namenom. 

Podatki iz anketnih vprašalnikov so pokazali, da so najpogostejši naĉin 

povezovanja s partnerji v okviru izvajanja študijskega programa projekti in gostovanje 

strokovnjakov iz prakse. Pomembna ugotovitev z vidika usmerjenosti UP FM v 

zaposljivost pa je, da udeleţenci raziskave ne zaznavajo povezanosti izobraţevalnega 

procesa z razvijanjem partnerstev na UP FM. Raziskovalci naĉine povezovanja z 

delodajalci pogosto opisujejo kot sluĉajne (Bailey, Badway in Gumport 2002, 34 v 

Person in Rosenbaum 2004, 2) in po potrebi (Brewer in Gray 1999, 415 v Person in 

Rosenbaum 2004, 2), kar potrjuje tudi mnenje sodelujoĉih uĉiteljev v raziskavi, da so 

razliĉne oblike povezovanja z gospodarskimi in drugimi partnerji na UP FM vezane bolj 

na interes posameznega visokošolskega uĉitelja in ne toliko z namenom poveĉevanja 

zaposljivosti diplomantov. 

Med ukrepi povezovanja VŠZ z delodajalci sodi tudi oblikovanje kariernih centrov 

(Ćeklić in drugi 2008, 11), kar potrjujejo tudi izjave sodelujoĉih uĉiteljev, ki menijo, da 

karierni center govori o tem, da je fakulteta povezana z gospodarstvom, nudi študentom 

veĉjo varnost v smislu, da bo univerza poskrbela zanje med študijem (praksa) in po 

njem. Rae (2007) med ovirami v implementaciji koncepta zaposljivosti prepoznava v 

organizacijski strukturi veĉine univerz, ki je razdeljena na razliĉne med seboj 

nepovezane enote. Tudi karierni centri so v takih strukturah organizirani kot samostojna 

enota, loĉena in slabo povezana z ostalimi enotami. Raziskava je potrdila, da je ta ovira 

prisotna tudi v okviru UP, kjer deluje Karierni center, za katerega uĉitelji, udeleţeni v 

intervjuju, v veĉini primerov nimajo informacij o njegovem delovanju in tudi ne o 

morebitnih povezavah s fakulteto. Razdeljenost in nepovezanost se kaţe tudi znotraj 

same fakultete, v okviru katere deluje Center za svetovanje študentom pri študijskem in 

poklicnem razvoju, za katerega je polovica sodelujoĉih uĉiteljev je povedala, da o tem 

ne ve niĉesar. Iz analize podatkov iz raziskave lahko sklepamo, da je prav tako nizek 

deleţ izkorišĉanja kariernega svetovanja pri študentih, kar kaţe na podcenjevanje 

razvoja pomena zaposlitvenih veščin (Rae 2007). 
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Opisani primeri dobrih praks (v poglavju 5.6) o implementaciji zaposlitvenih vešĉin 

v uĉne naĉrte (Fallows in Steven 2000), intra-personalnega izobraţevanja (Boewers 

2006), kariernega razvoja skozi podjetniško uĉenje (Rae 2007) prikazujejo, da je 

usmeritev v zaposljivost strateška usmeritev vodstva, ki vodi in povezuje vse aktivnosti 

in vsa podroĉja organizacije. Implementacija katerega koli pristopa ni moţna brez 

zavezanosti vodstva, ki vzpostavljajo enotnost namena in usmeritve organizacije ter 

ustvarjajo in vzdrţujejo notranje okolje, v katerem se lahko zaposleni popolnoma 

vkljuĉijo v doseganje ciljev organizacije (SIST ISO 9000). Na podlagi do sedaj 

predstavljenih ugotovitev iz raziskave lahko sklenem, da je na UP FM prisotno veliko 

elementov, ki kaţejo na usmeritev VŠZ v zaposljivost, vendar pa ta usmeritev ni 

sistematiĉno vpeljana, zaradi ĉesar se aktivnosti na tem podroĉju izvajajo nepovezano in 

niso prepoznane oziroma se jih ne povezuje z zaposljivostjo. To navaja na sklep, da 

vodstvo verjetno nima izraţene jasne strateške usmeritve na tem podroĉju. 

Implementacija koncepta zaposljivosti v izobraţevalni program zahteva v prvi vrsti 

odloĉitev in zavezanost vodstva VŠZ o usmeritvi v zaposljivost, ki to svojo zavezanost 

jasno sporoĉa tako zaposlenim kot vsem svojim uporabnikom storitev in drugih 

deleţnikov. To bi prispevalo k ozavešĉanju vloge VŠZ tako pri visokošolskih uĉiteljev 

in študentih kot tudi ostalih deleţnikih in s tem lastne odgovornosti v okviru 

izobraţevalnega procesa. To potrjuje tudi izvajava sodelujoĉega uĉitelja: 

»Najpomembneje je, da fakulteta v osnovi izhaja iz principa zaposljivosti, potem se 

vsi potrebni dejavniki ‘aktivirajo’ sami od sebe in to hkrati.« 

V primeru, da se vodstvo odloĉi za tako usmeritev, mora skladno z naĉeli sistema 

vodenja kakovosti (SIST ISO 9000) ustvariti in vzdrţevati notranje okolje, v katere se 

lahko zaposleni popolnoma vkljuĉijo v doseganje ciljev organizacije. Na podlagi 

ugotovitev raziskave lahko v primeru UP FM ponudim kar nekaj priporoĉil za 

ustvarjanje notranjega okolja, ki bo omogoĉil implementacijo koncepta zaposljivosti v 

izobraţevalni program. Naj naštejem tiste, ki so po mojem mnenju kljuĉne: 

 povezati razliĉne organizacijske enote tako v okviru fakultete kot v okviru 

univerze; 

 dejavno podpirati uvajanje naĉinov uporabnega uĉenja in uĉenja z delom in 

dodaten napor ovrednotiti v okviru vrednotenja pedagoškega dela; 

 usposabljati uĉitelje za uporabo metod preverjanja in ocenjevanja znanja, ki 

podpirajo razvoj zaposlitvenih vešĉin in osebnih lastnosti in 

 urediti sistem sistematiĉnega povezovanja s partnerji in ga povezati z 

izobraţevalnim programom. 
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7 SKLEP 

V Sloveniji obstaja vrsta empiriĉnih študij o brezposelnosti in zaposlovanju skupin 

mladih kot tudi diplomantov terciarnega izobraţevanja, katerih ugotovitve sem 

uporabila tudi v svoji nalogi, vendar pa ni še nobene kvalitativne raziskave s podroĉja 

vloge VŠZ pri poveĉanju zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov. To potrjujejo tudi 

dejstvo, da nisem našla nobene raziskave ne opisa primerov dobrih praks v Slovenskem 

prostoru (poglavje 5.6). 

S svojo študijo primera sem prispevala k bolj poglobljenemu razumevanju, o vlogi 

VŠZ na tem podroĉju, katere aktivnosti in na kakšen naĉin se izvajajo, katere so glavne 

ovire in moţne rešitve VŠZ pri implementaciji koncepta zaposljivosti v izobraţevalni 

program. 

S kritiĉno analizo dostopne literature in dokumentov s podroĉja visokega šolstva 

sem opredelila vlogo VŠZ z vidika poveĉevanja zaposljivosti diplomantov. Ugotovila 

sem, da imajo izobraţevalne institucije kot eden izmed dejavnikov zaposljivosti 

pomemben vpliv, saj delujejo na veĉ nivojih: 

1. strukturnem, kjer na trgu dela z izvajanjem študijskega programa vplivajo na 

ponudbo doloĉenih znanj in vešĉin, 

2. institucionalnem, kjer je pomemben dejavnik vpetost delodajalcev v sisteme 

izobraţevanja in usposabljanja in 

3. individualnem, kjer je v vlogi gradnika kompetenc, osebnih lastnosti in 

socialne mreţe. 

Pregled literature s tega podroĉja je pokazal, da se visokošolske institucije sooĉajo s 

spremembami, ko je prehod iz šole v zaposlitev v marsiĉem odvisen od managementa 

visokošolske institucije in kakovosti izobraţevanja. Odgovor na spremenjeno vlogo 

VŠZ je poudarjen v bolonjskem procesu in njegovi širitvi (Zgaga 2004). Raziskovalci 

so v zvezi z zaposljivostjo diplomantov prišli do pomembnih spoznanj in ugotovitev na 

podroĉju identifikacije zaposlitvenih kompetenc in osebnih lastnosti kot tudi 

dejavnikov, ki podpirajo razvoj le teh v izobraţevalnem procesu. 

VŠZ so se odzvali na te spremembe in v empiriĉnem delu sem na izbranem primeru 

ţelela pridobiti poglobljen vpogled v razumevanje kljuĉnih akterjev izobraţevanja o 

njihovi vlogi pri poveĉevanju zaposljivosti in zaposlenosti svojih diplomantov. 

Raziskava je v okviru študije primera odgovorila na vsa raziskovalna vprašanja. 

Pokazala je, da VŠZ uresniĉuje priporoĉila in smernice evropskih in nacionalnih politik 

kot tudi mnoge ugotovitve in spoznanja raziskovalcev na podroĉju implementacije 

koncepta zaposljivosti v izobraţevalni proces kar potrjuje usmeritev zavoda v 

zaposljivost. Primerjalna analiza razumevanja zaposljivosti med študenti in 

visokošolskimi uĉitelji je pokazala, da vkljuĉevanje zaposljivosti v izobraţevalni proces 

ni povsem prepoznana. To navaja na sklep, da usmeritev zavoda v zaposljivost ni jasno 
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izraţena in da vloga visokošolskega pri poveĉevanju zaposljivosti diplomantov ni 

povsem razumljena s strani s strani kljuĉnih akterjev VŠZ. Na podlagi teh ugotovitev 

sem izdelala priporoĉila, ki lahko sluţijo visokošolskemu zavodu kot vodila na poti v 

usmeritev v zaposljivost. 

Eden od prispevkov raziskave je opredelitev elementov zaposljivosti 

izobraţevalnega procesa ter prikaz, kako jih zaznavajo uĉitelji in študenti v praksi. 

Prispevek raziskave je tudi potrditev ovir pri implementaciji koncepta zaposljivosti: 

introvertna narava akademskega managementa, ki vpliva na povezovanje z delodajalci 

na institucionalni ravni, podcenjevanje delovne prakse, sistematiĉno zbiranje povratnih 

informacij delodajalcev in diplomantov ter nepovezanost akademskega managementa, 

ki vpliva na nepovezanost med organizacijskimi enotami in pedagoškimi delavci. 

Raziskovanje na podroĉju poveĉevanja zaposljivosti diplomantov je z vidika visoko 

šolstva raziskovanje outputa izobraţevalnega procesa, ki zagotovo vpliva na veĉjo 

kakovost organizacije, uĉiteljevega in študentovega dela ter sodelovanje z druţbenim 

okoljem. Raziskava na izbranem visokošolskem zavodu je pokazala, da je 

implementacija mnogih priporoĉil in smernic evropskih in nacionalnih politik na 

formalni ravni prikazana, da pa na izvedbeni ravni zaostaja. V priporoĉilih so podane 

smernice za preseganje tega, in sicer, da implementacija koncepta zaposljivosti v 

izobraţevalni program zahteva v prvi vrsti odloĉitev in zavezanost vodstva VŠZ o 

usmeritvi v zaposljivost, ki to svojo zavezanost jasno sporoĉa tako zaposlenim kot vsem 

svojim uporabnikom storitev in drugih deleţnikov. 

Podroĉja nadaljnjega raziskovanja bi bilo s tega zornega kota predvsem preveriti, 

kako poteka proces implementacije koncepta zaposljivosti na drugih visokošolskih 

zavodih v Sloveniji ter primerjava praks med razliĉnimi zavodi v Sloveniji kot tudi 

primerjava med domaĉimi in tujimi visokošolskimi zavodi oziroma kaj spremeniti na 

slovenskih VŠZ, da bi bili primerljivi z uspešnimi evropskimi VŠZ.  
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