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POVZETEK

Odziv slovenskih univerz na bolonjski proces med drugim zajema težnjo k večji 

uspešnosti in pravočasnemu zaključku študija. V ta namen se posveča veliko pozornost 

andragoški dejavnosti, ki naj vodi v uvedbo ustreznih strategij poučevanja in učenja, 

usmerjenih na študente in temelječih na sodobnih, inovativnih ter učinkovitih metodah 

in oblikah učenja, na skupinskem delu in na individualnih stikih študenta z 

visokošolskimi učitelji. Učenje v mali skupini, v osebnem stiku z mentorjem, avtorji 

uvrščajo med zelo uspešne metode izobraževanja odraslih. Za uspešno sklenitev 

podiplomskega izobraževanja ima več možnosti študent, deležen stalne podpore 

dobrega mentorja, zato je preučevanje te dejavnosti aktualno in zanimivo. Kako naj bo 

na podiplomskem študiju mentorstvo študentom urejeno, da bo izpolnilo želena 

pričakovanja? Raziskava, ki je izvedena kot študija primera na izbranem visokošolskem 

zavodu, podaja priporočila za nadaljnje izvajanje mentorstva, ki lahko vplivajo na 

uspešen in pravočasen zaključek študija. 

Ključne besede: podiplomski študij, bolonjski proces, aktivno – sodelovalno učenje, 

mentorstvo, prednosti in pomanjkljivosti skupinskega mentorstva, študija primera

SUMMARY

The response of universities in Slovenia to the Bologna Process includes tendency to 

better efficiency and timely completion of studies. For this purpose, great importance is 

attached to adult education, which shall lead to the introduction of appropriate teaching 

and learning strategies aimed at students and based on modern, innovative and efficient 

methods and forms of learning, group work and individual contacts between students 

and their professors. Some authors classify learning in small groups and in personal 

contact with tutors as highly successful methods of adult education. A student who has 

received consistent support of good mentors has good chances in successfully 

concluding his postgraduate education. That is why the research of such activities is 

significant and interesting. How should the mentoring in postgraduate studies be 

arranged to meet the desired expectations? A survey, conducted as a case study on a 

selected institution of higher education, presents recommendations for further 

implementation of mentoring, which may affect the successful and timely completion of 

the study.

Key words: postgraduate studies, the Bologna Process, active–collaborative learning, 

mentoring, advantages and disadvantages of group mentoring case study
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1 UVOD

Eden temeljnih ciljev Nacionalnega programa visokega šolstva Republike Slovenije 

(Ur. l. RS, št. 20/2002) je prebivalcem Slovenije v čim večji meri omogočiti pridobitev 

kakovostne dodiplomske in podiplomske izobrazbe. Uspešnost in učinkovitost študija si 

prizadeva izboljšati preko ustreznega upravljanja z viri visokošolskih organizacij, s 

posodobitvijo delovanja in s sistemskim (samo)preverjanjem kakovosti študijskega dela 

na visokošolskih zavodih.

Uspešnost in učinkovitost v visokem šolstvu največkrat izražamo s kvantitativnimi 

kazalci, kot sta osip in trajanje študija, zato Nacionalni program posebno pozornost 

namenja večji prehodnosti, zmanjševanju študijskega osipa in pravočasnemu 

dokončanju študija ter ohranjanju njegove kakovosti (prav tam). Od odločitve za 

dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje pa do zaključka tega se študentje srečujejo 

z različnimi ovirami, ki lahko odločilno vplivajo na potek študija in na njegov uspeh. 

Posodobitev delovanja, ki je eden poglavitnih strateških ciljev Nacionalnega programa 

(prav tam), lahko z izboljševanjem in povezovanjem raziskovalnega ter pedagoškega 

dela, z vsebinskimi novostmi, z uvedbo kreditnega sistema, z e-izobraževanjem in z 

drugimi ukrepi pomembno prispeva k uspešnosti študentov in visokošolskega zavoda 

obenem pa tudi k doseganju programskih ciljev.

Število vpisanih študentov in diplomantov se v slovenskem visokošolskem prostoru 

iz leta v leto povečuje. Tako je razvidno iz statističnih podatkov (SI-STAT 2009), ki  

izkazujejo, da se je vpis študentov v terciarno izobraževanje v zadnjih petindvajsetih 

letih povečal za več kot štirikrat, samo število podiplomskih študentov pa se je, po 

dostopnih podatkih, v zadnjih štirinajstih letih povečalo za kar petkrat. Upoštevajoč to 

dejstvo in ob nameri Nacionalnega programa, da se njihovo število v prihodnjih letih še 

vsaj podvoji, bi morala slediti razumna posledica, da se v visokošolskih institucijah 

sproti ustrezno obnovi tudi kadrovsko zasedbo visokošolskih učiteljev, sodelavcev ter 

znanstveno raziskovalnih delavcev, ali drugače rečeno, da se vzdržuje ustrezno razmerje 

med številom študentov in visokošolskih učiteljev, kar lahko odločilno vpliva na 

kakovost pedagoškega dela. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 

(januar 2007, november 2009) namreč pripade na enega visokošolskega učitelja1 preveč 

študentov. V študijskem letu 2006/2007 je pripadlo povprečno kar 22 študentov na 

enega visokošolskega učitelja, v letu 2009/2010 pa se je to število sicer znižalo na 20, 

vendar še vedno ni ustrezno. Za zagotavljanje kakovostnega pedagoškega dela je 

                                               
1 Visokošolski učitelji so docent, izredni profesor in redni profesor ter lektor, na visokih 

strokovnih šolah oziroma programih pa tudi predavatelj in višji predavatelj. So nosilci 
izobraževalnega, umetniškega in raziskovalnega programa. Pri svojem delu sledijo in prispevajo 
k razvoju znanosti, umetnosti in stroke na področju, za katerega so izvoljeni, samostojno
razvijajo določeno področje znanosti, umetnosti oziroma stroke in skrbijo za prenos tega znanja 
(ZViS-UPB3, Ur. l. RS, št. 119/2006, 52. člen).
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razmerje, po priporočilu Nacionalnega programa, v okviru standardov za delo 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev treba znižati na največ 15 študentov na 

posameznega visokošolskega učitelja, na visokošolskega sodelavca2 pa naj bi pripadlo 

največ 20 študentov, zlasti v programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe (prav 

tam). Narava in zahtevnost podiplomskega študija pa zahtevata še nižje razmerje, saj je 

študij predvsem individualen oziroma poteka v manjših skupinah.

Razmerje med številom pedagoškega osebja (učiteljev) ter številom študentov 

predstavlja enega poglavitnejših indikatorjev kakovosti študija,3 ki se odraža v 

interakciji med študentom in profesorjem. Prenizko število profesorjev glede na število 

študentov posledično vodi v pomanjkanje časa za potrebno interakcijo, za kakovosten in 

poglobljen strokovni in osebni odnos med učiteljem ter študentom. Ob tem dejstvu se 

postavlja vprašanje, kakšne ukrepe oziroma alternativo za zagotovitev ustrezne 

kakovosti študija ponuja visokošolska didaktika.

Z novostmi v visokošolski didaktiki strokovnjaki za pedagoško izobraževanje 

posegajo v spremembe tako vsebin kakor tudi ciljev izobraževalnih programov. Te naj 

bi študentom v večji meri omogočale razvijati zmožnost samostojnega pridobivanja 

novih znanj, kritične presoje specifičnega problema, timskega sodelovanja in reševanja 

problemov. Puklek-Levpuščkova in Marentič-Požarnikova (2005, 9-13) strokovno 

javnost soočata s potrebo po uveljavitvi skupinskih oblik dela študentov in metod, na 

primer projektnega dela ali problemsko zastavljenega študija, ki udeležence 

izobraževanja vključijo v aktivnejše oblike pridobivanja znanja, spretnosti in 

kompetenc. V mednarodnem okviru so se namreč te oblike učenja in poučevanja 

pokazale kot najuspešnejše, kajti tedaj je »učenec« sam najbolj dejaven, dodajata 

avtorici. Velikonjeva priporoča sodelovalno učenje v parih ali skupinah, ker je 

osredotočeno na medsebojno komunikacijo, skupno razmišljanje, delovanje in reševanje 

obravnavanega problema (Mayer idr. 2001, 40-43).

Ustrezna strokovna pomoč mentorja in vodenje študenta sta nujno potrebni pri 

preprečevanju in odpravljanju že nastalih težav, s katerimi se študent med študijem 

srečuje, in imajo na potek študija odločilen vpliv. Odgovor na vprašanji, kakšno obliko 

pomoči in vodenja povprečen študent potrebuje ter kakšna je pomoč, ki jo visokošolski 

zavod študentu dejansko nudi, pa bomo poiskali s tem magistrskim delom.

Na osnovi rezultatov ankete med mladimi raziskovalci Slovenije Macurjeva 

ugotavlja, da dobrih mentorjev v slovenskem visokošolskem prostoru primanjkuje 
                                               
2 Visokošolski sodelavci so asistent, bibliotekar, strokovni svetnik, višji strokovni 

sodelavec, strokovni sodelavec in učitelj veščin. Visokošolski sodelavci sodelujejo pri izvajanju 
izobraževanja, znanstveno-raziskovalnega dela in umetniškega dela (ZViS-UPB3, Ur. l. RS, št. 
119/2006, 54. člen).

3 Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, 
študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela (Ur.l. RS št. 
124/2004, 5. člen).
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(Macur 1999, 57). Če bi brez težav svojega mentorja lahko zamenjali, bi se za ta korak 

odločilo kar 67,5 % tistih, ki so na anketno vprašanje odgovorili. Ob tem se avtorici 

postavlja dilema, kako naj mentorski odnos med podiplomskim študentom in 

mentorjem, ki je pogosto ključen tako za uspešnost študija kakor tudi za obnavljanje 

znanstvenega in učnega osebja na fakultetah ter inštitutih, sploh poteka (prav tam).  In 

zakaj je to sploh tako pomembno?

Prvič, ker ima za uspešno sklenitev podiplomskega izobraževanja mnogo več 

možnosti študent, deležen stalne podpore dobrega mentorja, trdita Graves in Varma 

(1998, 7), in drugič, ker mentorstvo predstavlja učinkovito pot učenja in osebnega 

razvoja tako za kandidata kakor tudi za mentorja in organizacijo, dodaja Kranjčeceva 

(2005, 55). Pozitivne rezultate tega diadnega partnerskega odnosa v delovnih 

organizacijah, kot so razvoj delovne identitete kandidata, hitrejše napredovanje, 

izboljšanje uspeha kandidata in zadovoljstva nad kariero, je moč zaznati, na primer s 

prvo zaposlitvijo ali z zamenjavo delovnega mesta. Avtorica jih (prav tam, 46-59) 

primerja z učinki mentorstva v visokem šolstvu. Stalna osebna in strokovna podpora 

(support), izmenjava idej ter profesionalni razvoj kandidatov na eni strani, širitev 

profesionalne mreže (networking), strokovni razvoj in možnost refleksije učitelju na 

drugi strani, je le nekaj prednosti, ki jih udeleženci v mentorskem odnosu najpogosteje 

navajajo (Hanford, Ehrich 2006, 36). Prednosti, pomembne za mentorski par 'mentor-

kandidat', se v sodobnem pojmovanju mentorstva, ki diadni (dvostranski) odnos 

spreminja v triadnega (tristranskega), odražajo tudi na strani tretjega deležnika,

visokošolskega zavoda.

V naslednjih poglavjih nas bodo zanimali temelji izobraževanja, na katerih slonijo 

vseživljenjsko učenje in izobraževanje, izobraževanje odraslih ter visokošolsko 

izobraževanje, z elementi visokošolske didaktike, ki vključuje tudi področje mentorstva 

podiplomskim študentom.
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2 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Nacionalni program visokega šolstva v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 20/2002), 

ki si med drugim prizadeva državljanom v čim večji meri omogočiti pridobitev 

kakovostne dodiplomske in podiplomske izobrazbe, posebno pozornost namenja večji 

prehodnosti študentov, zmanjševanju študijskega osipa in pravočasnemu dokončanju 

študija ter zagotavljanju in ohranjanju njegove kakovosti. Z izboljševanjem in 

povezovanjem raziskovalnega in pedagoškega dela, z vsebinskimi novostmi, z uvedbo 

kreditnega sistema in e-izobraževanja pa tudi z drugimi ukrepi se postopno posodablja 

slovenski visokošolski prostor, kar naj bi se dolgoročno odražalo v večji uspešnosti 

študentov in visokošolskih zavodov.

Izhajajoč iz rezultatov raziskave Macurjeve (1999, 57), da v slovenskem 

visokošolskem prostoru primanjkuje dobrih mentorjev in da mentorstvo ni dobro 

urejeno, lahko sklepamo, da bi morala posodobitev visokega šolstva zajeti tudi 

omenjeno področje, torej mentorstvo dodiplomskim in podiplomskim študentom.

Z raziskovanjem mentorstva na podiplomskem študiju bomo v nalogi posegli v 

izobraževanje odraslih v visokem šolstvu, ki enakovredno vključuje obe specifični 

področji, tako izobraževanje odraslih kakor tudi visokošolsko izobraževanje, ter ju 

okvirno predstavili. Mentorstvo je kot oblika učenja in osebnega razvoja tesno povezano 

z izobraževanjem odraslih, saj predstavlja značilno obliko vodenja, spremljanja in 

učenja bodisi odraslih, bodisi manj izkušenih oseb. Kot 'vodstvo' ali kot usmerjanje in 

vodenje mladega neizkušenega človeka z nasveti, pojasnili, ga označuje Slovar 

slovenskega knjižnega jezika (druga knjiga, 744). Po najširši obliki tolmačenja pa 

označuje odnos med mlado oziroma neizkušeno odraslo osebo in starejšo, bolj izkušeno, 

ki mladi pomaga, da se lažje vključi v svet odraslih in svet dela. Razlaga izhaja iz 

starogrške mitologije, v kateri naziv Méntor pomeni ime prijatelja z vlogo vodje, 

učitelja, vzgojitelja ter svetovalca mladega človeka. 

Cilji mentorskega odnosa, povezani s kariernim uspehom in ki se kot rezultat 

tovrstnega učenja odražajo na ravni subjektivnih individualnih sprememb, rasti in 

razvoja, so elementi, zaradi katerih se odrasla, zrela oseba odloča za neprestano 

samostojno ali vodeno obliko vseživljenjskega izobraževanja. To ni nujno vezano le na 

omejeno obdobje razvoja odrasle osebe, temveč lahko predstavlja stalno obliko učenja 

in vzgajanja. V naslednjih poglavjih bomo ugotavljali, kako je mentorstvo povezano z 

vseživljenjskim učenjem, visokošolskim izobraževanjem in kakovostjo študija oziroma 

visokošolskega zavoda, pri čemer se bomo oprli na strokovne teoretične vire, ki 

obravnavajo področje izobraževanja in usposabljanja.
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2.1 Razvojna in teoretična izhodišča

Dolgoletna tradicija umešča izobraževanje odraslih v sistem izobraževanja celotne 

družbe. Obravnavajo ga temeljni dokumenti tako na ravni EU,4 kakor tudi na nacionalni 

ravni.5

S ciljem reševanja gospodarske krize v državah EU in ustavitve nadaljnjega 

zmanjševanja konkurenčne prednosti EU v primerjavi z ZDA in hitro razvijajočimi se 

azijskimi državami, so na zasedanju Evropskega sveta v Lizboni, marca 2000, 

predstavniki držav in vlad sklenili, da mora Evropska unija do leta 2010 postati najbolj 

konkurenčno in dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno 

trajne gospodarske rasti, s številčnejšimi in boljšimi delovnimi mesti ter z močnejšo 

socialno kohezijo (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2005). Cilji

lizbonskih reform, ki temeljijo na znanju in ustvarjalnosti,6 bodo med drugim lahko 

doseženi tako, da se ljudi po načelu vseživljenjskega učenja v vseh življenjskih 

obdobjih opremi z ustreznimi znanji, ki pripravljajo na izzive hitro spreminjajočega se 

sveta. Prenova sistema izobraževanja, vključno z ustreznim mentorstvom, večji 

kakovost in vključenost ljudi v izobraževanje pa so nekateri elementi, ki jih zasledimo v 

pomembnejših dokumentih izobraževanja odraslih.

Na evropskih in na njih slonečih nacionalnih podlagah se v svetovnem merilu za 

neprestano izobraževanje odraslih zelo zavzema tudi svetovno-politični trg. Kreatorji 

razvojne politike, od mednarodnih nevladnih organizacij (na primer OECD,7 Unesco, 

EAEA8), strokovno-političnih članov nacionalnih vlad, do znanstvenih asociacij (na 

                                               
4 Predpisi EU: od Lizbonske strategije in njenega delovnega programa Izobraževanje in 

usposabljanje 2010, Memoranduma o vseživljenjskem učenju in Programa vseživljenjskega 
učenja 2007-2013, Akcijskega načrta za učenje odraslih, do Programa razvoja človeških virov 
(OP ESS 2007-2013), Priporočil Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za 
vseživljenjsko učenje, Sporočil Evropske komisije Učenje odraslih: Za učenje ni nikoli 
prepozno.

5 Predpisi Slovenije: preko Strategije vseživljenjskosti učenja in Resolucije o nacionalnem 
programu za izobraževanje odraslih v RS do leta 2010  do Zakona o izobraževanju odraslih 
(ZIO), Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja.

6 Cilji lizbonskih reform slonijo na štirih stebrih: znanje in ustvarjalnost ljudi, konkurenčno 
gospodarstvo, gospodarska rast in blagostanje. Da bi dosegli končno blagostanje, z znanjem in 
ustvarjalnostjo ljudi pa tudi z dobrimi pogoji za delo, je treba zagotoviti bolj konkurenčno 
gospodarstvo in gospodarsko rast. Namen tega poglavja ni analiza lizbonskih sklepov, zato za 
podrobnejšo preučitev priporočam obravnavo ustrezne literature.

7 OECD: Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic 
Cooperation and Development).

8 EAEA: European Association for the Education of Adults; 131 evropskih nevladnih 
organizacij iz 41 držav, povezanih v Evropsko združenje za izobraževanje odraslih, predstavlja 
preko 60 milijonov odraslih iz Evrope; 

http://translate.google.si/translate?hl=sl&langpair=en%7Csl&u=http://www.eaea.org/index
.php%3Fk%3D15097
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primer Evropskega združenja raziskovalcev izobraževanja odraslih – ES-REA, 

Svetovne banke…) ter strateških oziroma operativnih dokumentov za njeno 

uresničevanje, so prepričani, da predstavlja izobraževanje podlago razvoja in ključ za 

doseganje temeljnih ciljev za novo tisočletje. Izobraževanje obravnavajo kot ključni 

instrument za zmanjševanje revščine in neenakopravnosti ter podlago za trajen socialno-

ekonomski razvoj držav sveta (World Bank, Education and the World Bank, 2008). 

Največji izziv za 21. stoletje je slehernemu človeku omogočiti dolgo, zdravo in 

polnovredno življenje, brez revščine in z možnostjo vpliva na svoje mesto v družbi, so 

prepričani v Svetovni banki (prav tam), ki je na področju izobraževanja že od leta 1963 

največji podporni člen državam sveta, zlasti državam v razvoju. Zavezala se je k temu, 

da bo narodom pomagala pri doseganju »izobrazbe za vse« (Education for all – EFA) in 

skozi »izobrazbo za ekonomijo znanja« (Education for the Knowledge Economy – EKE) 

pripomogla k oblikovanju dinamične družbe znanja.

V prepričanju, da uresničitev cilja »izobraževanje za vse« v širšem smislu spodbuja 

ekonomsko rast, nacionalno produktivnost, inovativnost, demokratično vrednost in 

socialno enakost, skuša doseči več poglavitnih razvojnih ciljev izobraževanja za novo 

tisočletje (Millenium Development goals – MDGs)9, ki so naravnani k zmanjševanju 

revščine in neenakopravnosti ter k socialno-ekonomski rasti držav, zato se dolgoročne 

učinke izobraževanja predvideva na ravni posameznika, populacije žensk in družbe 

nasploh.10

Pod drugim ciljem, »izobrazba za ekonomijo znanja«, pa Svetovna banka poudarja 

potrebo po oblikovanju rodu znanja in njegove širitve, zato vsebina akcijskih načrtov v 

svojih temeljih vključuje terciarno izobraževanje, raziskovanje v izobraževanju, 

                                               
9 Osem razvojnih – izobraževalnih ciljev Svetovne banke za novo tisočletje (World Bank, 

Education and the World Bank, 2008) sledijo: 

 izkoreninjenju revščine in lakote,
 v svetovnem merilu zagotovitvi osnovno izobraženost vseh ljudi,
 spolni enakosti v izobraževanju in zaposlovanju,
 zmanjšanju umrljivosti otrok,
 skrbi za zdravje mater,
 boju proti nalezljivim boleznim (zlasti AIDS in tuberkuloza),
 okoljskemu trajnostnemu razvoju,
 razvoju svetovnega partnerstva.
10 Pričakovani učinki izobraževanja na ravni posameznika so: izboljšanje zdravja in 

prehrane, naraščanje produktivnosti in zaslužka, zmanjšanje neenakosti med ljudmi; na ravni 
širše družbe je pričakovati spodbujanje ekonomske konkurenčnosti, sinergične učinke v 
zmanjševanju revščine, prispevek k demokratizaciji, spodbudo k miru in stabilnosti ter k skrbi 
za okolje in nenazadnje, na ravni ozaveščenosti žena: vpliv na načrtovanje rojstev, zmanjševanje 
umrljivosti dojenčkov in otrok, zmanjševanje umrljivosti žena, zaščito pred okužbami z virusom 
HIV, povečevanje stopnje zaposlenosti žensk in dohodka (stopnjo BDP) ter krepitev težnje za 
nadaljnje izobraževanje otrok (World Bank, Education and the World Bank 2008).
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vseživljenjsko učenje, izobraževanje učiteljev, kakovost izobraževanja, šolski 

management, izobraževanje žensk, dvojezično izobraževanje, vpliv trga dela in 

zasebnega sektorja ter ekonomijo izobraževanja. Vse to je predmet pomembnejših 

mednarodnih strateških dokumentov o razvoju družbe znanja in, v omejenem delu, naše 

raziskave.

Po Zakonu o izobraževanju odraslih, ki nacionalno predstavlja enega krovnih 

dokumentov za nadaljnji razvoj področja, koncept izobraževanja odraslih zajema 

»izobraževanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost 

in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju 

nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta« (ZIO 2006). Formalno gledano so njegovi 

udeleženci odrasle osebe,11 ki se izobražujejo po programih za pridobitev javno veljavne 

izobrazbe na nivoju osnovnošolskega, poklicnega, srednješolskega ali višješolskega 

strokovnega izobraževanja, ter osebe, vključene v izobraževalne programe za odrasle, 

za pridobitev znanj, spretnosti in veščin ter s tem za zvišanje splošne izobrazbene in 

kulturne ravni ter funkcionalne pismenosti, ki se odvijajo s ciljem izpopolnjevanja za 

delo in poklic, izobraževanja za demokracijo, za izboljšanje kakovosti življenja, vendar 

pa se ne izobražujejo po izobraževalnih programih za mladino (prav tam), katerih status 

je, v nasprotju z odraslimi, določen (na primer status učenca, dijaka, študenta).  

Ugotovimo lahko, da Zakon o izobraževanju odraslih v uvodnem delu izobraževanje 

odraslih pojasnjuje z vidika statusa udeleženca izobraževanja, ki se s statusom rednega 

udeleženca učenca, dijaka ali višješolskega študenta izključuje, v nadaljnjem besedilu 

pa preko udeležencev pojem izobraževanja odraslih pojasnjuje še po njegovih oblikah 

ter po učnih oziroma vzgojnih smotrih.

Trajnejša vizija izobraževanja odraslih, ki jo je sprejela in h katere uresničevanju 

teži širša družba, ima s pogleda sistemske zakonodaje pretežno ekonomske interese, kot 

so: zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva in s tem zaposljivosti na trgu dela, 

povečevanje ekonomske rasti in zniževanje stroškov za socialne transferje. Ob tem ne 

moremo mimo pomembnih učinkov izobraževanja na odraslega človeka na osebnem 

nivoju, kakor tudi na povečevanju »kulturnega kapitala«. Njegov primarni cilj ni le 

pridobitev določenih delovnih kvalifikacij, temveč posameznikov osebn(ostn)i razvoj, 

krepitev samopodobe in samoaktualizacije, ob katerih oseba lažje najde svoje mesto v 

družbi. Temeljno znanje človeka, njegova usposobljenost in izobrazbeni kapital se 

                                               
11 Tuji in domači strokovnjaki pri opredelitvi pojma odrasle osebe navajajo različne vidike 

zrelosti: starostno mejo, fiziološko, spolno, fizično, mentalno, emocionalno in socialno zrelost. 
Razvojna psihologija ugotavlja, da se človek v življenju neprestano spreminja, z njim pa se 
lahko spreminja tudi podoba zrelosti. Za potrebe naloge se bom zatorej omejila na andragoško 
definicijo, ki za »odraslega« v vzgojno-izobraževalnem procesu označuje »katero koli osebo, ki 
je prekinila redno šolanje in je prevzela nove družbene vloge, poleg tega pa se še od časa do 
časa izobražuje ali pa neprekinjeno izobražuje« (Krajnc 1979b: 46). Pri tem ni nujno, da je 
oseba (na primer socialno, emocionalno…) zrela, niti ni treba, da je zaposlena (prav tam).
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odražajo v univerzalnosti, logično-vsebinski povezanosti in neodvisnosti, širši 

spoznavni, kulturni, humanistični in filozofski vrednosti, trajnosti in dinamičnosti 

znanja, vse pomembnejši pa postajajo tudi emocionalni (čustvena stabilnost), odnosni 

(komunikacijske veščine) in socialni kapital (sposobnost samopredstavitve, vživljanja, 

sodelovanja) navaja Možina (2003, 18-20).

Povsem očitno je, da cilji Svetovne banke in drugih ustvarjalcev razvojne politike 

poudarjajo pretežno ekonomističen pomen vseživljenjskega izobraževanja, zanemarjen 

pa je humanistični, zaradi česar pojem vseživljenjskega učenja izgublja svojo izvorno 

idejo pred politično razsežnostjo, ugotavlja Jelenčeva (2008, 50). Kljub nedvomnim in 

objektivnim ekonomskim učinkom nenehnega izobraževanja nas bo v nadaljevanju 

vseživljenjskost učenja, z elementi mentorskega odnosa, zanimala predvsem z vidika 

njene psihosocialne funkcije.

Pregled literature pokaže, da enotna definicija, ki bi opredelila pojem izobraževanje 

odraslih, ne obstaja, kajti priča o številnih strokovnih razpravah različnih avtorjev, ki 

pojma enotno ne obrazložijo. Izobraževanje, kakršno se je razvijalo v preteklosti in ki je 

kot tradicionalno izobraževanje sistemsko umeščeno v področno zakonodajo kot 

izobraževanje mladih ali t. i. začetno izobraževanje, se z zaključenim izobraževanjem 

»enkrat za vselej konča«, meni Jelenc (2008, 21). S tem pa za seboj pušča primanjkljaj 

nadaljevalnega učenja ali vseživljenjskosti učenja oziroma izobraževanja. To je 

koncept, ki začetno izobraževanje nadgrajuje, zato si zasluži več pozornosti ter 

enakovredno sistemsko umeščenost. Za njegovo ustrezno obravnavo bi bilo treba, po 

Jelencu (prav tam, 22), začetno in nadaljevalno izobraževanje razumeti kot povsem 

komplementarni del istega sistema, enakovrednost oziroma enakopravnost obravnave pa 

zagotoviti na področju upravljanja, zakonodaje, financiranja in razvoja mreže izvajalcev 

ter infrastrukture.

V izobraževalni politiki se pojmi učenje in izobraževanje ter njun značaj 

vseživljenjskosti vseskozi prepletajo. Poglejmo, kako jih označuje literatura.

2.1.1 Učenje in izobraževanje

Rdeča nit naše raziskave je vprašanje, kako naj bo na podiplomskem študiju 

mentorstvo študentu urejeno, da bo izpolnilo želena pričakovanja in prispevalo k 

uspešnemu zaključku študija. Kaj se v tem diadnem odnosu z vidika razvoja njegovih 

udeležencev sploh dogaja? Ali v njem lahko prepoznamo lastnosti, ki jih stroka 

povezuje z učenjem ali z izobraževanjem?

Učenje in izobraževanje sta po svojih lastnostih sorodni in nerazdružljivi 

dejavnosti, ki pa se med seboj tudi razlikujeta. V nadaljevanju izhajamo s stališča, ki ga 

je zavzel Jelenc (2007, 34), da je učenje mnogo širši pojem, izobraževanje pa le ena 

izmed možnosti za njegovo izpeljavo. 
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Pod ožjim terminom izobraževanja je razumeti premišljen, vnaprej načrtovan, 

organiziran, strokovno voden in največkrat ciljno definiran proces pridobivanja znanja, 

ki je navadno odvisen od globalnih, družbenih okoliščin. Označuje namembno 

dejavnost (prav tam, 34-35), ki razvija učenčeve telesne, duševne in miselne 

sposobnosti, pri katerem ima bolj kot udeleženec izobraževanja - učenec, ki prejema 

informacije in se uči, ključno vlogo njegov nosilec, učitelj.

Pojem izobraževanja, ki ga je v zgodnejših omembah v 17. in 18. stoletju 

nadomeščal pojem šolanja, je sčasoma postala splošna vrlina, z lastnostmi, povezanimi 

z omikanostjo posameznika, s splošnim stanjem duha in s procesom njegovega 

človečenja ter človečenja družbe, z razvojem notranje moči, volje in avtonomije, lahko 

bi rekli, s splošnim družbenim statusom, z merili političnega vpliva in z gospodarsko 

močjo, ki učinke izobrazbe še danes označujejo, ugotavlja Medveš (1998, 16).

Učenje označuje mnogo širši pojem pridobivanja znanja in spreminjanja samega 

sebe. Obstaja lahko tudi brez izobraževanja (Jelenc idr. 1998, 55), saj lahko poteka 

organizirano ali pa povsem naključno, priložnostno in v odsotnosti organiziranega 

izobraževanja. V ospredju učenja je posameznik, ki je kot subjekt v procesu dosti bolj 

dejaven in avtonomen (Jelenc 2007, 34-35). Medtem ko je vloga učenca pri 

izobraževanju družbeno pogojena in določena od zunaj, je pri učenju poudarjen 

antropološki vidik. Namembna ali nenamembna dejavnost učenja lahko sicer upošteva 

globalne težnje (Jelenc idr. 1998, 43; 2007, 34), vendar jih s tem, da v ospredje 

postavlja posameznika z njegovimi potrebami, interesi in lastno dejavnostjo, celo 

presega.

Eno izmed uradnih definicij učenja povzema Marentič-Požarnikova po zasnovi

Unesca, ki pojem označuje tako: »Učenje je vsaka sprememba v vedenju, 

informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in 

ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev.« 

(Marentič-Požarnik 2003, 10; 1998, 21) Pedagogika, andragogika, psihologija in druge 

vede, ki pojem različno konceptualizirajo, ponujajo več utemeljenih teorij učenja. Na 

nivoju stroke pa je od profesionalnega, amaterskega ali laičnega posameznika odvisno, 

kakšno je njegovo pojmovanje, torej notranja, implicitna predstava o učenju, poudarja 

Marentič-Požarnikova (prav tam). Kopičenje znanja kot memoriranje vsebin, s ciljem 

njihove kasnejše reprodukcije in uporabe na kvantitativni ravni, na kvalitativni pa 

ustvarjanje lastne vrednosti in razlage do naučenega z osebnim pristopom, s ciljem 

razumevanja resničnosti, celovitega spreminjanja v smislu osebnostne rasti, zorenja, 

samoaktualizacije, so po avtorici klasične oblike pojmovanja učenja s perspektive učeče 

se osebe (Marentič-Požarnik 2007, 19-20). Ob še vedno prevladujočem tradicionalnem 

pogledu na učenje je v praksi že opaziti novejši pogled, ki pomen vsebin nadomešča s 

pomenom individualnega pa tudi socialnega procesa učenja. Spoznavni dodaja čustveno 

komponento, aktivno vlogo udeleženca, sistemsko kritično mišljenje, ustvarjanje 



Izobraževanje odraslih

11

lastnega znanja, učenje na napakah, reševanje problemov in pomen kakovosti 

izobraževanja, nadaljuje avtorica. Ob vse večji pozornosti, ki jo celoten svet namenja 

izobraževanju, izpopolnjevanju in učenju vseh ljudi, je v zadnjem času zaslediti tudi 

velik pomik od izobraževanja k učenju in od formalnega učenja k neformalnemu. Ta 

sprememba napoveduje povečanje deleža in vloge učenčeve dejavnosti (Jelenc 2007, 

10), s tem pa dolgoročno vpliva na razvoj in spremembe posameznikove osebnosti 

(Peklaj 2007; Jelenc idr. 1998). S predstavljeno povezanostjo izobraževanja in učenja 

lahko označimo dogajanje v mentorskem odnosu. Ta oblika sodelovanja bolj izkušene 

osebe z manj izkušeno, je izjemen prikaz miselnega premika od izobraževanja k učenju, 

od formalnih vsebin k neformalnim. Kot namembna dejavnost mora biti vnaprej 

načrtovana, strokovno vodena in ciljno naravnana, v ospredju katere pa ni učitelj –

mentor, temveč je kandidat - mentoriranec. Ta s svojimi čustvi, potrebami, interesi in z 

visoko stopnjo dejavnosti v proces vstopa kot učenec, se srečuje s težavami, ki jih ob 

strokovni podpori mentorja rešuje, odpravlja napake, ob katerih zori, sooblikuje lastno 

znanje, ki je trajnejše, pridobiva spretnosti, veščine, vrednote, se osebno in strokovno 

razvija, vzgaja in izboljšuje samopodobo ter krepi lastno identiteto.

2.1.2 Vseživljenjsko učenje in vseživljenjsko izobraževanje

Idejo izobraževanja skozi vse življenje je v Konfucijevih zgodnjih zgodovinskih 

zapisih zaslediti kot t. i. permanentno izobraževanje človeka s težnjo, da bo njegovo 

znanje koristno vplivalo na kakovost družbe in družine (Govekar–Okoliš, Ličen 2008, 

27-28), oziroma, kot je zapisal Sokrat, da bo z modrostjo in kritičnim mišljenjem 

zmogel delati pravilno in da postane prerojen človek in državljan (prav tam). Skrb za 

vzgojo in izobraževanje, ki ne smeta označevati le lastnosti mladega človeka temveč 

potekata vse življenje, pa bi morala biti po Aristotelu (prav tam) podvržena vsestranski 

podpori države. 

Idejo o permanentnem izobraževanju so nadalje razvijali rimski izobraženci, vendar 

sta bili vzgoja in izobraževanje v času Rima le privilegij višjega sloja prebivalstva. Z 

razvojem krščanstva so se pričele porajati šole za izobraževanje odraslih, predvsem 

učiteljev za duhovniški poklic (Govekar–Okoliš, Ličen 2008, 28). Dostop do 

izobraževanja odraslih, še vedno pod okriljem duhovščine, je v srednjem veku pridobilo 

meščanstvo, ki je z ustanovitvijo stanovskih mestnih šol širilo praktično znanje najprej 

za državne, trgovske in obrtniške poklice, sčasoma pa so se zaradi potreb po 

izobraževanju laičnega rodu že pričela razvijati prva univerzitetna središča. Z novim 

vekom lahko nov, celovit pogled na vzgojo in izobraževanje človeka – otroka, 

mladostnika in odraslega, pripišemo ustanovitelju znanstvene podlage za razvoj 

pedagoške vede, klasiku didaktike, J. A. Komenskemu, ki je svoje zamisli in bogato 
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pedagoško prakso teoretično strnil v številnih učbenikih,12 temeljih današnjega šolanja 

in poučevanja, s katerimi je katoliški cerkvi tudi odvzel moralno upravičenost do 

monopola v šolstvu. S trditvijo, da mora posameznika v kontinuiran, od rojstva do smrti 

potekajoč ciklus izobraževanja in učenja voditi prostovoljna težnja, je postavil temeljne 

prvine današnjega pojmovanja o permanentnosti izobraževanja. Prepričan je, da je 

izobraževanje treba omogočiti vsakemu človeku, brez diferenciacije; treba je 

ustanavljati šole z osnovnim – splošno izobraževalnim šolanjem, enakim za vse ter ga 

na podlagi posameznikovih potreb v nadaljevanju specializirati v dodatne izobraževalne 

programe. In nenazadnje, trdi avtor, je treba poučevanje neprestano izboljševati. Za 

učenje in izobraževanje postavlja splošne zahteve, ki jih primerja z zakonitostmi iz 

narave in s katerimi je učenje mogoče napraviti učinkovito (Komensky 1995).

Podobno stališče zastopa slovenski zagovornik kulturne pedagogike, Karl Ozvald 

(1927), in sicer, da ima posameznik lažjo pot do splošne izobrazbe potem, ko že ima 

nekaj znanja in izkušenj, razumemo torej, da je človekov nadaljnji razvoj lažje 

načrtovati iz njegovih temeljev. Pri oblikovanju posameznika pa nima edine vloge le 

šola in pred njo vrtec. Pomembno vzgojno-izobraževalno vlogo imajo najrazličnejša 

življenjska in učna okolja, tako družina, ožja in širša družba, različni kraji, delovno 

okolje in drugo. Funkcijo same šole in šolskega pouka, ki je avtor sicer ne podcenjuje, 

pa označi s tem, da pravzaprav zgolj pripravlja na »poznejšo samovzgojo pa lastno 

izobraževanje, ki se pričenjata šele po končani šoli ter normalno trajata vse do konca 

življenja« (Ozvald 2000, 15-16). To samovzgojo v nadaljevanju opisuje s primeri 

oblikovanja samega sebe, z vplivom posameznika na drugega posameznika oziroma na 

skupino ali ene skupine na drugo (prav tam, 16-28). Tako imenovano 

(samo)oblikovanje, kot ga zasledimo pri Ozvaldu in ki temelji na prostovoljni, lastni 

odločitvi ter na pripravljenosti pridobivanja modrostnega in izobraževalnega znanja, 

povezanega s kulturnim razvojem, srečamo tudi pri Komenskem (1995), ki si s 

panzofskim13 pogledom na svet prizadeva pridobiti osnovno znanje o vsem; da bi 

osnovno šolanje bilo splošno izobraževalno ter obvezno in dostopno vsakomur, ne glede 

na bodoči poklic, brez socialne, spolne in druge diferenciacije, z namenom zveličanja 

človeka in njegovih nalog na svetu.

Permanentno izobraževanje14 je po Kranjčevi (1979a, 11-14) koncept organizirane 

vzgoje in izobraževanja, ki predstavlja težnjo, da bi se ljudje učili vse življenje. 

                                               
12 Jan Amos Komensky, glavna dela: Velika didaktika (1657), Svet v slikah (1658), Odprta 

jezikovna vrata (1631), Labirint sveta in raj srca (1631).
13 Panzofija (gr.): enciklopedično prikazovanje vsega človeškega znanja , vseznanje, ki naj 

bi razrešilo vse nesporazume in odstranilo vse zmote človeštva (Adlešič idr. 2002). Po 
Komenskem gre za odražanje sveta, hram modrosti, sistematično urejeno enciklopedijo 
takratnega znanja, ki daje zaokrožen, enoten pogled na svet (Komensky 1995).

14 Kontinuirano učenje, nenehno (permanentno) izobraževanje je prevod francoskega izraza 
(éducation permanente) (Jelenc 1991, 18).
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Sodobna literatura ga s potrebo po nenehnem učenju, ki vključuje tako formalne kot 

neformalne oblike, nadomešča s terminom vseživljenjsko učenje. Čeprav mu strateški 

razvojni dokumenti pripisujejo veliko strokovno-politično razsežnost, je odgovornost za 

učenje z države prenesena na posameznika. Le del permanentnega izobraževanja 

oziroma le del vseživljenjskega učenja predstavlja izobraževanje odraslih. Celoten 

proces izobraževanja in vzgoje, od predšolske, družinske in drugih oblik, vključno z 

vzgojo v tretjem življenjskem obdobju, se po avtorici sicer spaja v enoten sistem, 

vendar pa še večjo pozornost kot pridobivanju znanja Kranjčeva (1979a, 11-14) 

namenja vzgoji.

Permanentno izobraževanje in vzgoja prispevata k trajnejšim učinkom 

izobraževanja in k celostno razviti osebnosti, kajti z razvijanjem vsestranskih 

potencialov in oblikovanjem osebnostnih karakteristik, kot so ustvarjalnost, 

samostojnost, kritičnost, iniciativnost ter odgovornost, postane tudi pridobljeno znanje 

trdnejše, človekov značaj pa dobi trajne značilnosti, je prepričana avtorica (prav tam).

Medtem ko zgodnji zapisi o procesu vseživljenjskega učenja izrecno poudarjajo 

pomen (samo)vzgoje, pa v sodobnih razpravah o vseživljenjskosti učenja in 

izobraževanja, kariernega usmerjanja in nadaljnje zaposljivosti, Pastuović pogreša več 

pozornosti namenjeni vseživljenjski vzgoji in vzgajanju (Jelenc 1998, 56-57). Njene 

učinke, ki se pri posamezniku odražajo tudi v spremembi vrednot in stališč, odrasli 

zavrača, če jih doživlja kot manipulativni stranski rezultat izobraževanja oziroma 

učenja, opozarja avtor (prav tam). Kakovosten mentorski odnos pa s prostovoljnim 

sodelovanjem, z globino in vzpostavljeno zaupnostjo med mentorjem in udeležencem 

ali skupino njih vodi v načrtno in zavestno samovzgojo, spreminjanje stališč, vrednot in 

osebnosti.

Nekdanji poglavitni merili vzgojenosti, tj. red in disciplino, so nadomestili novi 

vidiki, od najširše – družbene in človeške vzgojenosti, pedagoške (telesne, 

intelektualne…), socializacijske (družinska, šolska…) do etično-moralne vzgojenosti

(Pediček 1985, 247), za dosego katerih pa si je treba vzeti čas, navaja Walters (1990, 

47): »Potrebne so ure za samoizražanje, za samorazumevanje in razumevanje drugih, za 

sodelovanje z drugimi, za pravilno razumevanje uspeha, za učenje, kako uspeti, kako 

pozitivno vplivati na druge, za radostno samodisciplino, za umetnost zbranosti, za 

razvijanje spomina, za reševanje splošnih problemov in za skrivnost, kako dosegati 

pravo srečo.» 

Če naj bi človek čim bolj prilagojeno svojim potrebam in potrebam družbe razvijal 

pozitiven odnos do učenja, izobraževanja in usposabljanja, potem se (Novak 2008) 

podcenjena vzgojna funkcija učenja in premalo pozornosti vzgojenosti vzgojitelja ne 

zdita razumljivi, še zlasti ne v strateškem dokumentu, kot je Strategija vseživljenjskosti 

učenja v Sloveniji.
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2.1.3 Kako razlikovati med učenjem in izobraževanjem ter njuno lastnostjo 

vseživljenjskosti?

Ali je mentorstvo podiplomskemu študentu pri pripravi zaključnega raziskovalnega 

dela zgolj neizogibna formalnost v visokem šolstvu? Da bi ga lahko razumeli kot 

pomembno fazo v osebnem razvoju, kot novo priložnost »piljenja« osebnosti ter 

pridobitve novih veščin, znanj in spretnosti, bomo učinke mentorstva, tudi z vidika 

pridobivanja in ohranitve znanja, podrobneje fli v poglavju o mentorstvu, zdaj pa 

preverimo, kako se učenje in izobraževanje povezujeta z vseživljenjskostjo.

V slovenski literaturi s področja vzgoje in izobraževanja z začetka sedemdesetih let 

opažamo sočasen pojav dveh pojmov: «permanentno izobraževanje«, ki po tedanjem 

pogledu na vzgojo in izobraževanje pritiče le inženirjem in njihovemu nadaljnjemu 

usposabljanju, ter »dopolnilno izobraževanje«, ki pa ga je stroka praviloma pripisovala 

le visokošolsko že izobraženim učiteljem, ki se dopolnilno izobražujejo zaradi potreb 

dela (continuing education). Ker pa si niti avtorji razlag konceptov vseživljenjskega 

učenja in vseživljenjskega izobraževanja v strokovnih krogih niso enotni (Kranjc 1998, 

31-38) enega ali drugega pojma ni mogoče enoznačno definirati.

Terminologija izobraževanja odraslih (Jelenc 1991, 18) z vseživljenjskostjo 

označuje posameznikovo namerno in priložnostno učenje ter pridobivanje izkušenj. V 

Strategiji vseživljenjskosti učenja v Sloveniji pa je pojem pojasnjen kot dejavnost in 

proces, ki označuje več oblik učenja, in sicer formalno, neformalno, aformalno,15

naključno in priložnostno. Povzeto po besedilu Strategije (2007, 10, 35-36) lahko 

temeljne razlike med njimi označimo z naslednjimi lastnostmi: 

 Z vidika stopnje formaliziranosti izobraževanja in učenja je formalno tisto 

izobraževanje oziroma učenje, ki naj bi vodilo v pridobitev formalno potrjenih 

znanj in spretnosti (dosežena vrsta in stopnja izobrazbe, spričevalo, veljavna 

kvalifikacija), neformalno izobraževanje oziroma učenje pa ne teži k pridobitvi 

veljavne listine temveč k zadostitvi drugih interesov posameznika (subjekta), ki 

jih želi z učenjem pridobiti, na primer široko znanje, spretnosti, osebnostne 

lastnosti za kakovostno delo in življenje nasploh. Obe obliki označuje večja ali 

manjša formaliziranost procesa, medtem ko je očitna razlika v namembnosti: 

pri formalnem izobraževanju oziroma učenju je ta vedno prisotna, neformalno 

pa je lahko namembno ali pa ne, odvisno od interesov udeleženca 

izobraževanja (prav tam, 35).

 Najmanj formalizirani in namembni obliki sta aformalno in priložnostno 

učenje, ki sta sestavini vsakdanjega življenja in potekata spontano, neposredno 

                                               
15 Termin aformalno je povzet in uporabljen po Jelencu (2004), ki v prispevku utemeljuje 

neustreznost uporabe termina informalno (angl. Informal).
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iz različnih dejavnosti in socialnih odnosov posameznika v fizičnem in 

socialnem okolju. Pri prvem gre za povsem neformalizirano, a morda vsaj 

nekoliko namembno dejavnost. Zavesten namen je moč zaznati bodisi s strani 

vira informacij (učitelja), da bi vplival na prejemnika (učenca), bodisi s strani 

prejemnika informacij, ki sam zazna potrebo po pridobitvi znanja. Namena 

nista nujno časovno usklajena, vendar lahko subjekt ta sporočila, koristne 

informacije kasneje prepozna, si jih prizadeva ohraniti, s čimer se namen 

aktivira in proces učenja zavestno vzpostavi (prav tam, 35).

 Naključno ali priložnostno učenje se od aformalnega praviloma razlikuje po 

tem, da pri njem ni zaznati zavestnega poskusa učenja ne s strani učnega vira, 

ki bi hotel vplivati na morebitnega učenca, niti ne s strani posameznika, ki bi si 

k učenju prizadeval zavestno, je prepričan Jelenc (prav tam), ki zaznava 

poglavitno lastnost priložnostnega učenja v njegovi naključni, nezavedni in 

nenamembni naravi.

Poleg stopnje formalnosti pa je v literaturi (Ohsako 2002, Medel-Añonuevo, 

Ohsako in Mauch, 2001) zaslediti še dve lastnosti vseživljenjskega učenja, in sicer 

razsežnost trajanja (life-long), ki označuje njegov potek skozi vse življenje, in 

razsežnost širine (life-wide); ta označuje učenje povsod in kar koli. Lastnosti sta 

temeljni za dosego izobraženosti posameznika, za pridobitev širokih znanj in spretnosti, 

potrebnih za kakovostno bivanje in delo v družbi.

Vseživljenjskost v izobraževanju obravnavamo torej z dveh vidikov (prav tam): 

horizontalno in vertikalno. Prvo se nanaša na povezljivost vseh dogodkov in aktivnosti 

v življenju posameznika, v družbi, družini, izobraževalnih in drugih institucijah ter 

zajema tako formalne kot neformalne oblike pridobivanja znanja. Vertikalno pa 

vključuje povezavo različnih razvojnih stopenj učeče osebe, od najzgodnejšega otroštva 

do adolescence in odraslosti ter različne stopnje procesa izobraževanja - učenja (od 

predšolske dobe, po celotni vertikali do visokošolskega izobraževanja in neformalnega 

izobraževanja odraslih).

Razsežnosti trajanja in širine vseživljenjskega učenja posameznika, da bi dosegel 

stanje celostno razvite osebnosti, je Kenneth Wain skupaj z določili Evropske iniciative 

in Sveta Evrope združil v naslednjem opisu:

»Vseživljenjsko izobraževanje je proces uresničevanja osebnega, socialnega in 

strokovnega razvoja v življenju posameznika, z namenom izboljšanja tako njegove kot 

kvalitete življenja širše družbe. Poenostavljena ideja vseživljenjskega učenja vključuje 

formalno, neformalno in informalno učenje, z namenom pridobivanja in poglabljanja 

razgledanosti in doseganja čim višjega nivoja osebne rasti v vsaki posamezni stopnji 

razvoja in na vsakem področju življenja. Vključuje tako osebno kakor tudi socialno rast. 

Od tod povezava z idejami, kot so 'učenje za biti', 'učeča se družba', 'družba znanja'.» 

(2004, 9)
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Vidmar po Watterstonu in Evropski iniciativi za vseživljenjsko učenje (ELLI) 

pojem razloži kot »kontinuiran proces podpore, ki spodbuja posameznike in jim pomaga 

pridobiti vrednote, razumevanje in spretnosti, ki jih bodo potrebovali v svojem življenju 

ter to znanje, vrednote in spretnosti uporabiti ustvarjalno in z veseljem v vseh vlogah, 

ob vseh priložnostih in v vseh okoljih« (Vidmar 2006, Watterston 2006, po ELLI 1994, 

5). V navedenih opredelitvah je zaznati težnjo po vseživljenjskem učenju s koristjo 

pridobitve dodatnih znanj predvsem na strani udeleženca. Smernice Sveta Evrope 

oziroma Evropske unije o vseživljenjskem učenju, ki so postale temelj za razumevanje 

in koncipiranje dejavnosti, povezane z učenjem vse življenje, pa vključujejo dva 

ekonomsko najpomembnejša in najnujnejša cilja vseživljenjskega učenja, ki naj bi 

prispevala k skupnemu ekonomskemu in družbenemu življenju, in sicer spodbujanje 

aktivnega državljanstva ter zaposljivosti. Vseživljenjsko učenje namreč Svet Evrope 

opredeljuje kot »splošno izobraževanje, poklicno in strokovno izobraževanje ter 

usposabljanje, neformalno izobraževanje in aformalno učenje, ki poteka v življenju, 

njegov rezultat pa je izboljšanje znanja, spretnosti in kompetenc v osebni, državljanski, 

socialni in/ali zaposlitveni perspektivi« (Vidmar 2006, 34-37).

V nasprotju s predstavljenimi subjektivnimi razlogi in učinki vseživljenjskega 

učenja pa ima Evropski svet namene po vseživljenjskem učenju pretežno ekonomske 

narave. S ciljem, prebroditi gospodarsko krizo in preprečiti nadaljnje konkurenčno 

zaostajanje držav EU pred ZDA in hitro razvijajočimi se azijskimi državami, je namreč 

v Lizboni (2000) sklenil evropsko družbo usmeriti k vseživljenjskem učenju in k na 

znanju temelječem gospodarstvu. Na tej podlagi in drugih strateških dokumentih je tudi 

v našem domačem okolju sprožil vrsto dejavnosti, med njimi nastanek Memoranduma o 

vseživljenjskem učenju. Njegov namen je »spodbuditi vseevropsko diskusijo o obsežni 

strategiji pri uvajanju vseživljenjskega učenja na individualni in institucionalni ravni ter 

na vseh področjih javnega in zasebnega življenja« (Memorandum o vseživljenjskem 

učenju 2000, 3). V njegovem besedilu je vseživljenjsko učenje definirano kot »namerna 

učna aktivnost, ki teče s ciljem, da se izboljšajo znanje, spretnosti in veščine« (prav 

tam), ne glede na to, ali so pridobljena v formalni, neformalni ali aformalni obliki.16

Ta opis podrobneje, z razumskega stališča, razlaga Evropska iniciativa za 

vseživljenjsko učenje, ko navaja, da temelji na potrebah posameznika in na vrednosti 

vseživljenjskega učenja, ne glede na okoliščine, v katerih se človek nahaja. Longworth 

in Davies (1995, 21-23) sta v opisu sklenila celoten niz izkušenj posameznika, ki bolj 
                                               
16 Zlasti neformalno učenje je po ugotovitvi Memoranduma (prav tam, 8) izjemno 

podcenjeno,  zato v svojih šestih sporočilih poudarja potrebo po: (1) zagotovitvi temeljnih 
spretnosti za vse, (2) večjih vlaganjih v človeške vire, (3) razvoju učinkovitih metod učenja in 
poučevanja, (4) vrednotenju in ocenjevanju znanja, pridobljenega zlasti na neformalne in 
informalne načine, (5) zagotovitvi enostavnega dostopa do kakovostnega informiranja in 
svetovanja in (6) zagotovitvi bližine in dostopa do vseživljenjskega učenja vsem prebivalcem
(Memorandum o vseživljenjskem učenju 2000, 4).
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spominja na model človekovega potencialnega razvoja kot pa na model načrtnega 

izobraževanja in usposabljanja: 

»Vseživljenjsko učenje je razvoj človeškega potenciala skozi kontinuiran 

spremljevalni proces, ki stimulira in krepi posameznika, da bi pridobil znanja, vrednost, 

sposobnosti in razumevanje, ki jih bo v življenjski dobi potreboval, in da bi se opremil s 

samozavestjo, kreativnostjo in zadovoljstvom v vsaki vlogi, situaciji in okolju.« 

(Longworth, Davies 1995, 21-23)

Ob preučitvi stališč različnih avtorjev lahko ugotovimo, da se termin vseživljenjsko 

učenje pogosto uporablja kot slogan z različnimi interpretacijami. Po definiciji OECD 

»obsega vsa učna prizadevanja in trud v teku življenja«, ugotavlja Muršak (2006, 37). 

Med glavnimi značilnostmi vseživljenjskega učenja so pogosto navedeni celostnost, t. j. 

vseživljenjskost (poteka vse življenje), fleksibilnost (raznolikost vsebin, načina in časa 

učenja), demokratizacija (prost dostop), priložnost ali motivacija, izobražljivost (učenje 

učenja), operativna modalnost (formalno, neformalno in aformalno učenje) ter kakovost 

življenja in učenja (prav tam: 34).

Sporočila učenjakov starega, srednjega in novega veka vse do Komenskega, 

Ozvalda in drugih novodobnih izobraževalcev, lahko zasledimo v temeljnih smernicah 

Unesca za razvoj področja vseživljenjskega učenja in posledične izobraževalne reforme 

(Vidmar 2006, 34; Medel-Añonuevo, Ohsako, Mauch 2001). Zasledimo, da bi 

vseživljenjsko učenje in z njim povezano permanentno izobraževanje »moralo odpirati 

nove možnosti za razvoj vseh, in sicer v najrazličnejše namene, kar bi odraslim dalo 

drugo ali tretjo možnost, da zadovoljijo željo po znanju, lepoti ali prekašanju samega 

sebe« (Vidmar  2006, 34, po Delors 1996, 103).

Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (2007, 4), ki naj bi po eni strani 

alternativno popravljala pomanjkljivosti in nezadostnost tradicionalnega izobraževanja, 

naj bi po drugi plati izpolnjevala temeljna cilja vseživljenjskega učenja, kot sta 

pospeševanje aktivnega državljanstva in zaposljivosti (Memorandum o vseživljenjskem 

učenju 2000, 5). Kot enega ključnih nacionalnih razvojnih ciljev Slovenije v obdobju 

2007-2013 pa Strategija razvoja Slovenije (SRS), prav tako sledeč ciljem Lizbonske 

strategije, določa »izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno 

življenje z vlaganji v učenje, izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za 

uresničevanje osebnih potencialov« (2005, 8-9). Za doseganje zastavljenih ciljev 

Strategije pa je med drugim velika pozornost namenjena »učinkovitemu ustvarjanju, 

dvosmernemu pretoku in uporabi znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna 

mesta«, znotraj te pa »izboljšanju kakovosti izobraževanja in spodbujanju 

vseživljenjskega učenja« (prav tam).
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Nenavadno je, da Unescova Terminologija izobraževanja odraslih med pojmoma 

vseživljenjsko učenje in vseživljenjsko izobraževanje ne postavlja razlik, temveč ju, kot 

razlaga Jelenc, enako opredeljuje kot koncept, po katerem:

»Izobraževanje ni enkrat za vselej dana izkušnja, omejena na začetni, v otroštvu 

potekajoči ciklus nenehnega izobraževanja, temveč proces, ki naj bi se nadaljeval vse 

življenje. Življenje samo je trajajoč učni proces,  toda vsak človek potrebuje tudi posebne 

priložnosti za nadaljevalno, namensko in sosledično organizirano učenje, da bi mogel 

slediti tehnološkim in družbenim spremembam, da bi se lahko prilagodil tudi spremembam 

v svojem zasebnem življenju (poroka, starševstvo, delovni položaj, starost itn.) in tako 

povsem uresničil svoje razvojne zmožnosti. Vseživljenjsko izobraževanje obsega 

posameznikovo namerno in priložnostno učenje in pridobivanje izkušenj.« (1991, 18)

Še bolj nenavadno pa je, da je Terminologija (prav tam) povzela uveljavljeno 

teorijo, ki izraze »vseživljenjsko izobraževanje« (lifelong education), »vseživljenjsko 

učenje« (lifelong learning), »vse življenje povezano učenje« (lifelong integrated

learning), »kontinuirano učenje« (continnuous learning), »permanentno izobraževanje« 

(permanent education) uporablja kot sinonime ter celo kot sinonime za »izobraževanje 

odraslih«, kar je v nasprotju z dognanji nekaterih domačih raziskovalcev (Jelenc, 

Kodelja, Lesar, Peček-Čuk, Jelenc-Krašovec), ki zaradi zagotovitve enotnega 

razumevanja težijo k uveljavitvi enotnega slovenskega/poslovenjenega strokovnega 

izrazja.

Sklenemo lahko, da so za posameznikovo splošno in družbeno pismenost, za 

izboljšanje zdravja, življenjske blaginje, miru, razvoja družbe in gospodarstva 

pomembna in potrebna vsa znanja, ne glede na to, ali so pridobljena v organiziranih 

oblikah izobraževanja ali pa so produkt povsem priložnostnega, aformalnega učenja 

posameznika, in ne glede na življenjsko obdobje, v katerem so pridobljena. Pastuović

razpravlja (Jelenc idr. 1998, 58), da je učenje psihološki pojem oziroma psihološki 

proces z izmenjavo psihičnih značilnosti, zato lahko sklepamo, da se bo človek z 

neprijetno izkušnjo v izobraževanju le-temu in pa tudi drugim, zlasti vodenim 

formalnim oblikam učenja, ki jih doživlja kot nekaj neprijetnega in ki rušijo njegovo 

samopodobo, z negativnimi čustvi izogibal. Za izpolnitev težnje po vseživljenjskem 

učenju in izobraževanju ter izobraževanju odraslih je torej nujno treba razvijati in 

zagotavljati prijetne oblike dela, da se bo lahko vsak udeleženec počutil spoštovan, 

enakovreden in priljubljen član, ki sme in more k lastnemu razvoju enakovredno 

prispevati, pri čemer ga bodo vodila pozitivna čustva. V takšnem primeru ima oseba več 

možnosti, da se bo v proces neprestano vračala in vanj usmerjala tudi svoje otroke, 

družino in prijatelje. Z mentorsko obliko izobraževanja tako otrok kot mladine, ki se 

soočajo s tovrstno potrebo, kakor tudi odraslih, in seveda ustreznega mentorskega 

odnosa, ki govori v prid udeležencem izobraževanja, ki potrebujejo »več« in »bolje«, 

bomo ta cilj lažje dosegli. 
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2.1.4 Ali je vseživljenjsko učenje sinonim za izobraževanje odraslih?

Terminološko vprašanje je pogost predmet številnih strokovnih razprav, ob katerih 

Jelenc Krašovčeva opozarja na dejstvo, da je uporaba besednih zvez »vseživljenjsko 

učenje« in »vseživljenjsko izobraževanje« z mnogimi izpeljankami, nastalimi kot »spoj 

različnih strok in kultur«, pripeljala do njune globalne, nenadzorovane in nepremišljene 

rabe. Celo iz tržnih in političnih interesov vodi v napačno interpretacijo in 

nerazumevanje (Jelenc Krašovec 2008b, 211-215).

Podoben učinek je zaslediti na širšem področju izobraževanja odraslih, zato 

raziskovalci ob podpori strokovnjakov – jezikoslovcev uporabnike javno soočajo z 

različnimi vidiki razmišljanja, da bi kljub še prisotnim družbenim omejitvam bil 

soglasno sprejet cilj uveljavitve enotnega terminološkega izrazja (prav tam).

Uporaba pojmov v praksi nam pogosto pokaže njuno sinonimno rabo, kar potrjuje 

tudi Jelenc (1991, 18), vendar pa sodobni avtorji (Pastuović, Medveš, Jelenc, Krajnc) 

vseživljenjskega izobraževanja ne razumejo kot sopomenko izobraževanju odraslih 

(Jelenc idr. 1998, 20), kajti izobraževanje, ki traja vse življenje, vključuje tako 

izobraževanje odraslih kakor tudi otrok in mladine. Vseživljenjsko izobraževanje, ki 

poteka od rojstva do smrti, se je po Pastuoviću (prav tam, 57-59) razvilo iz krize 

šolanja, v kateri se je izkazalo, da se človek v mladosti ne more naučiti vsega 

potrebnega za življenje, temveč se mora pripraviti na vse, kar ga v življenju čaka; tudi

na nadaljnje, doživljenjsko izobraževanje v odrasli dobi, cilj katerega je tako načrtna 

pridobitev novih znanj in spretnosti, kakor tudi spreminjanje mišljenja, vrednot, 

predstav in osebn(ostn)ih lastnosti. Izobraževanje odraslih se ne more pričeti v 

predšolski in šolski dobi, saj to ne bilo izobraževanje odrasle osebe, temveč tedaj, ko se 

že preneha izobraževati po programih za otroke in mladino.

Učenje v odrasli dobi, v celotnem obdobju življenja, je nujno potrebno za uspešno 

prilagajanje potrebam trga dela, za obvladovanje spreminjajočih se pogojev življenja in 

posameznikovega obstoja. Sposobnosti pridobivanja znanja, reševanja problemov, 

kritičnega razumevanja ter proaktivnega mišljenja in delovanja, je le nekaj izmed 

potrebnih spretnosti in kompetenc, ki jih za spodobno življenje potrebuje vsak človek, 

za uspešno gospodarstvo pa vsaka družba. Premik od vseživljenjskega izobraževanja k 

vseživljenjskemu učenju pa Govekar–Okoliševa povezuje z nosilcem odgovornosti

(Govekar-Okoliš, Ličen 2008, 41). Svojo nekoč poglavitno odgovornost do sistemske 

ureditve in dostopnosti do vseživljenjskega izobraževanja je država prenesla na 

posameznika, ki je sam poglavitni organizator in nosilec odgovornosti do svojega 

osebnega oziroma strokovnega razvoja in življenja nasploh.

Prevladujoča shema vzgoje in izobraževanja, ki je bila nekoč sistemsko naravnana 

pretežno na vzgojo in izobraževanje otrok in mladine, se je sčasoma izkazala za 

neustrezno, kajti izobraževanje posameznika in usposabljanje za pridobitev novih 
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spretnosti, veščin, vrednot in drugih osebnih kvalitet je nikoli dokončan proces. In če je 

temeljna značilnost vseživljenjskega izobraževanja dvoumna, saj ne odgovori na 

retorično vprašanje, ali le-ta »traja vse življenje« ali »se nadaljuje vse življenje«, potem 

je za izobraževanje odraslih nedvoumno, da ne more trajati vse življenje, saj se ne začne 

na začetku življenja (otroštvu) temveč se od že pričetega zgodnjega šolskega obdobja 

kot del vseživljenjskega učenja nadaljuje v odraslo dobo. Če naj ga razumemo kot 

proces, trajajoč od zgodnjega otroštva do smrti (Kodelja 2008), potem ne more biti za 

vseživljenjsko izobraževanje niti za vseživljenjsko učenje sopomenka in je takšna 

sinonimna raba neustrezna. Avtor (prav tam) ugotavlja še, da je iz istega razloga tudi 

navedba »vseživljenjskega visokošolskega izobraževanja« v Resoluciji o Nacionalnem 

programu visokega šolstva v Republiki Sloveniji neprimerna.

Nekajletno izobraževanje na podiplomskem študiju v obliki mentorstva, na primer 

pri pripravi magistrskega dela, za podiplomskega študenta ne more biti vseživljenjsko, 

lahko pa je del njegovega vseživljenjskega učenja. Traja od pričetka namere po 

tovrstnem sodelovanju do zaključka študija, ob izpolnitvi cilja pa se takšen odnos 

pričakovano konča. Kandidat lahko (pred ali za tem) sicer vstopa v druge oblike 

mentorstva, na primer ob nadaljnjem izobraževanju, ob uvajanju na delo in podobno, ki 

naj bi prav tako prispevale k njegovemu osebnemu in strokovnemu razvoju, na podlagi 

že doživete prvotne izkušnje, zato bolj pripravljen lažje vpliva na kakovost nadaljnjega 

mentorskega odnosa. Drugače pa je za osebo, ki mentorstvo vrši. Največkrat ni v vlogi 

mentorja enemu temveč več študentom – ločeno ali hkrati. Ko se en odnos zaključi, se 

pogosto prične nov, z novim kandidatom. Z novimi izkušnjami širi obseg znanj tudi 

mentor, oblikuje nova stališča, poglede, vrednote, se spreminja, zori, kar lahko krepi 

zadovoljstvo z delom in pomaga pri oblikovanju novih vodstvenih sposobnosti. 

Strokovno in osebno bogatejši bo morda za bodoče kandidate pri študiju še bolj 

dobrodošel in zaželen.

Na osebno in strokovno podobo večine ljudi pa ima pomemben vpliv obdobje 

posrednješolskega izobraževanja, zato ni nepomembno, kako je to organizirano in 

izvedeno. Poglejmo, kaj današnje visokošolsko izobraževanje označuje.

2.2 Visokošolsko izobraževanje

V strokovni literaturi se pojem visokošolsko izobraževanje pogosto nadomešča s 

sinonimom terciarno izobraževanje. Zaradi precejšnjih strukturnih in vsebinskih razlik 

med izobraževalnimi sistemi v svetu je bila z namenom oblikovanja standardnega 

klasifikacijskega sistema, ki bi olajšal primerjave statistik izobraževanja in statističnih 

kazalnikov različnih držav, na podlagi enotnih in mednarodno primerljivih definicij za 

različne stopnje in smeri izobraževanja, na 29. zasedanju generalne konference Unesca, 

novembra 1997, sprejeta mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja 

(Inernational Standard Classification of Education - ISCED). Ta omogoča lažje 
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prepoznavanje mednarodnih izobraževalnih programov od predprimarne (predšolske), 

primarne (osnovnošolske), sekundarne (srednješolske poklicne, strokovne, tehniške) 

ravni izobraževanja do terciarne (do- in podiplomske) stopnje. Slednja tako omogoča 

pridobitev višješolske, visokošolske in univerzitetne izobrazbe (5. stopnja – prvo 

obdobje terciarnega izobraževanja, ki se ne konča z najzahtevnejšo akademsko 

kvalifikacijo), vključuje pa tudi pridobitev specialistične izobrazbe in izobrazbe na ravni 

magisterija ter doktorata (6. stopnja – drugo obdobje terciarnega izobraževanja, ki se 

konča z najzahtevnejšo akademsko kvalifikacijo).17 Med programi terciarnega 

izobraževanja so tako zajeti: višješolski (prejšnji – pred bolonjsko reformo) oziroma 

višji strokovni programi, visokošolski strokovni (prejšnji), visokošolski strokovni (1. 

bolonjska stopnja), visokošolski univerzitetni (1. bolonjska stopnja), visokošolski 

univerzitetni (prejšnji), magistrski (2. bolonjska stopnja), specialistični po visokošolski 

strokovni izobrazbi (prejšnji), magistrski (prejšnji) ter doktorski (prejšnji in v okviru 3. 

bolonjske stopnje). 

Pojasnimo uvodoma nekaj najpogostejših pojmov, ki jih bomo v nadaljevanju 

uporabili:

Visoko šolstvo Lizbonska konvencija (1999) obrazloži z vrstami »posekundarnih 

študijskih programov ali njihovih skupin, usposabljanja ali usposabljanja za 

raziskovanje, za katere pristojni organi pogodbenic priznavajo, da spadajo v njihove 

visokošolske sisteme«. Upoštevajoč nacionalno regulativo Mihevc termin razloži kot 

'posrednješolsko' izobraževanje, ki vključuje vse vrste institucij, visokošolskih zavodov, 

organizacij, delujočih tako v okviru univerz kakor tudi izven njih. Slovenski sistem 

visokega šolstva zajema fakultete in samostojne visokošolske zavode, ki jih ureja Zakon 

o visokem šolstvu (Mihevc idr. 1995, 412).

Pod terminom visokošolski zavod razumemo bodisi samostojno organizacijo (na 

primer visoke strokovne šole) ali organizacijo v članstvu univerze (na primer fakulteta) 

oziroma v kateri drugi obliki, ki visokošolsko izobraževanje izvaja. Ustanovljena je po 

določenem postopku, ima vsaj en verificiran študijski program, navadno izvaja 

znanstveno raziskovalno in strokovno dejavnost, za izvajanje katerega ima vse 

predpisane pogoje, kot so organi vodenja, upravljanja, zaposleno osebje, prostori, 

študenti idr. (Mihevc idr. 1995, 412).

Izobraževanje odraslih v visokem šolstvu označuje oblike izobraževanja na 

visokošolskih zavodih za osebe, ki so po končani srednji šoli izobraževanje opustili in 

ga niso takoj nadaljevali, in sicer ne glede na vsebino, stopnjo in uporabljene metode. 

Zajema formalne oblike izobraževanja in različne oblike izpopolnjevanja po diplomi, to 

                                               
17 Poleg teh ISCED-1997  vključuje tudi programe nadaljnjega izobraževanja (continuing 

education), izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in usposabljanje izven obsega 
formalnega izobraževanja. (http://mszs.si/eurydice/organ/isced.htm#headging1)
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je študij za pridobitev izobrazbe, podiplomski študij in druge oblike, prilagojene 

zmožnostim odraslih, pojasnjuje avtor (Mihevc idr. 1995, 406). Kadar narava študija 

dopušča, da se, skladno s študijskim programom visokošolskega zavoda organizacija in 

časovna razporeditev študijskih obveznosti prilagodi zmožnostim odraslih študentov za 

visokošolsko izobraževanje, tedaj govorimo o izrednemu študiju.18

Na podlagi številnih evropskih izhodišč in Zakona o visokem šolstvu (43. do 46. 

člen) sta bila sprejeta leta 2002 Nacionalni program visokega šolstva Republike 

Slovenije (NPVS),19 leta 2007 pa Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 

Republike Slovenije 2007-2010 (ReNPVS), ki med drugim obravnavata temeljne cilje 

visokega šolstva, povezane z uresničevanjem Lizbonske deklaracije in z njo 

vzporednega Bolonjskega procesa, da bi sodobno Evropo oblikovala v družbo znanja in 

na znanju temelječega gospodarstva.

Uvodoma smo že zapisali, da Nacionalni program visokega šolstva teži k temu, da 

prebivalcem v čim večji meri omogoči pridobitev kakovostne dodiplomske in 

podiplomske izobrazbe, ki jo načrtuje doseči s pomočjo ustreznega upravljanja z viri 

visokošolskih organizacij, s posodobitvijo delovanja in s sistemskim 

(samo)preverjanjem kakovosti študijskega dela na visokošolskih zavodih, zato velik del 

pozornosti usmerja v povečanje prehodnosti študentov, zmanjševanju študijskega 

                                               
18 Nekoč sta pojem označevala termina študij ob delu in študij iz dela, vsak s svojimi 

specifičnimi karakteristikami. Avtorji menijo tudi, da bi bil morda ustreznejši izraz 'študij 
odraslih', ki pa v dokumentih še ni sprejet (Mihevc idr. 1995, 406-407).

19 Strokovna izhodišča Nacionalnega programa visokega šolstva (NPVS): 1. Strategija 
razvoja Slovenije (sprejeta na 30. redni seji Vlade RS 23. junija 2005), 2. Program reform za 
izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji (oktober 2005), 3. Londonski komunike (sprejet s 
strani evropskih ministrov, odgovornih za visoko šolstvo, ki sooblikujejo Bolonjski proces, maj 
2007), 4. Splošna deklaracija človekovih pravic (sprejela jo je Generalna skupščina Združenih 
narodov 10. decembra 1948 z resolucijo številka 217 A (III)), 5. Konvencija proti diskriminaciji 
v izobraževanju (General Conference of the United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization, 14. december 1960, stopila v veljavo 22. maja 1962), 6. Recommendation 
CM/REc(2007)6 (of the Committee of Ministers to member states on the public responsibilities 
for higher education and research), 7. Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem 
programu za obdobje 2006–2010 (Uradni list RS, št. 3/06, 16. december 2005), 8. Strokovna 
izhodišča za nacionalni program visokega šolstva 2006–2010 (sprejeta na seji Sveta RS za 
visoko šolstvo, julija 2005), 9. Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v 
Sloveniji (Ukrepi) (sprejet na 47. redni seji Vlade RS 3. novembra 2005), 10. Zakon o visokem 
šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo), 11. Zakon o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06) in 12. Izhodišča Študentske organizacije za debato 
o predlogih gospodarskih in socialnih reform (marec 2006), 13. Magna Charta Universitatum iz 
leta 1988, 14. Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v Evropski regiji iz leta 
1997, 15. Bolonjska deklaracija iz leta 1999, 16. Praški komunike iz leta 2001, 17. Berlinski 
komunike iz leta 2003, 18. Bergenski komunike iz leta 2005, 19. Zelena knjiga Evropske 
komisije o evropskem raziskovalnem prostoru iz leta 2007 in 20. Londonski komunike iz leta 
2007 (Ur. l. RS, št. 94/2007).
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osipa20 in pravočasnemu dokončanju študija ter zagotavljanju in ohranitvi kakovosti 

izobraževanja.

Na podlagi statističnih podatkov smo uvodoma navedli tudi, da se število vpisanih 

študentov in diplomantov v slovenskem visokošolskem prostoru iz leta v leto 

povečuje.21 Iz njih lahko na splošno razberemo, da je v razvitem svetu velik del 

prebivalstva, v starosti od 25 do 64 let, vključen v različne formalne in neformalne 

oblike izobraževanja. Evropsko povprečje za leto 2007 izkazuje vključenost v 

izobraževanje okrog 35,7 % prebivalstva, močno nad njim in pred drugimi državami pa 

so Švedska, Finska in Norveška. Nad evropskim povprečjem je, poleg skandinavskih, 

več kot polovica drugih evropskih držav, med njimi, na enajstem mestu, Slovenija. Pri 

nas se je namreč v tem letu (2007) formalno in neformalno izobraževalo okrog 40,6 % 

odraslih oseb (SURS 2009b, 27). Ker pa nas v nalogi zanima možnost vpliva na 

kakovost študijskega procesa, predstavimo še stanje v terciarnem izobraževanju.

V obdobju štirinajstih let se je po podatkih SURS (2009b, 18-21) letni obseg 

študentov terciarnega izobraževanja znatno povečal. Vrednosti vseh vpisanih študentov 

v posameznem študijskem letu so se podvojile, naraščajoč pa je tudi delež izrednih 

študentov. Od skupaj 47.908 vseh študentov, od tega 36.422 rednih in 11.486 izrednih, 

vpisanih v katero koli vrsto terciarnega izobraževanja v šolskem letu 1995/96, se je 

namreč letni vpis v letu 2008/09 povzpel kar na 98.128 študentov, od tega 71.194 rednih 

in 26.934 izrednih. Vpis na področju rednega izobraževanja se je v obravnavanem 

obdobju skoraj podvojil, na izrednem študiju pa je število vpisanih v istem obdobju 

višje za skoraj dva in pol krat, ob tem, da je bilo najnižje razmerje med številom rednih 

in izrednih študentov leta 2005/06. Tedaj smo beležili dve tretjini rednih (67.895) in 

skoraj eno tretjino (32.653) izrednih študentov, kar je doslej najvišja letna vrednost 

vpisanih izrednih študentov.

V nalogi se osredotočamo pretežno na podiplomsko izobraževanje, zato nas 

zanimajo podatki o naraščajočem vpisu v podiplomski študij (SURS 2009b, 18-21):

 Število vseh študentov, vpisanih v specialistični študij, se je od šolskega leta 

2000/01 (vpisanih 190 študentov) do leta 2004/05 (vpisanih 1.249 študentov) 

povišalo za več kot šestkrat. Od naslednjega leta (2005/06) dalje podatki o 

vpisu v specialistične programe sicer izkazujejo znižanje števila, vendar istega 

                                               
20 S študijskim osipom (dropout) označujemo osebe, ki so program izobraževanja, v 

katerega so se vključile, zapustile pred njegovim koncem, to je preden se je končal oziroma so 
ga uspešno zaključile.  

21 Po dolgoletnem izboljševanju izobrazbene strukture slovenskega prebivalstva lahko iz 
Poročila o razvoju 2009 Urada za makroekonomske analize in razvoj razberemo presenetljiv 
podatke, da se je v letu 2008 delež terciarno izobraževanega prebivalstva sicer znižal, ki pa po 
oceni avtorjev ne izkazuje dejanskega stanja, temveč  je posledica spremembe vzorca v anketi in 
izvedene ocene števila prebivalstva.
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leta prvikrat beležimo visok vpis študentov v magistrske programe po 2. 

bolonjski stopnji, za katere se je tedaj odločilo 1.108 študentov, do leta 

2008/09 pa se je njihovo število povečalo za skoraj štirikrat (4.150 vpisanih). 

Znižanje števila študentov specializacije lahko pripišemo tudi zmanjšanju 

generacije v tem letu (prav tam).

 Število vseh študentov, vpisanih v program znanstvenega magisterija, se je od 

leta 2000/01 (vpisanih 3.732 študentov) do leta 2004/05 (6.165 študentov) 

skoraj podvojilo, od leta 2005/06 pa je po podatkih sicer zaznati upad vpisa za 

nekaj več kot 1.000 oseb, domnevno spet iz razloga zmanjšanja generacije in 

vpisa v študijske programe po 2. in 3. bolonjski stopnji ali celo direktnega 

vpisa v doktorski študij (prav tam).

 Delež študentov doktorskega študija strmo narašča, saj se je samo v zadnjih 

petih letih vrednost podvojila. V letu 2004/05 beležimo 964 študentov, leta 

2008/09 pa že 1.994, od tega 1.381 študentov doktorskega študija po prejšnjem 

programu in 613 študentov doktorskega študija po 3. bolonjski stopnji (prav 

tam).

 V enakem obravnavanem obdobju ugotovimo splošno naraščanje števila 

diplomantov terciarnega izobraževanja, med katerimi so povprečno ženske 

precej številčnejše, z izjemo študentov doktorskega študija, pri katerem delež 

moških še vedno prevladuje. V obdobju od 2000 do 2008 je med vsemi novimi 

doktorji znanosti namreč 55 % moških in 45 % žensk (prav tam).

 V letu 2008 je bilo v Sloveniji vseh diplomantov terciarnega izobraževanja 

13.786 (8.858 ali 64 % žensk). Od vseh teh jih Univerza na Primorskem (UP) 

beleži skupaj 6 % slovenske vrednosti, to je 861 diplomantov (od tega 621 ali 

72 % žensk). Obravnavani visokošolski zavod, Fakulteta za management 

Koper med vsemi šestimi visokošolskimi zavodi Univerze na Primorskem po 

deležu diplomantov prevladuje, saj beleži skoraj 61 % vseh diplomantov 

Univerze na Primorskem, kar znaša skupaj 524 diplomantov (od tega 344 ali 

65 % žensk).

 Fakulteta za management je v letu 2008 proslavila uspešen zaključek 

podiplomskega študija skupaj 228 diplomantov (od tega 137 ali 60 % žensk), 

od katerih jih je največ (189) uspešno opravilo specialistični študij, 36 

magistrski študij (prejšnji) in 3 študentje doktorski študij (prejšnji).

 Precej manj spodbuden od navedenih pa je podatek o številu visokošolskih 

predavateljev in sodelavcev, ki visokošolske študente poučujejo. V šolskem 

letu 2007/08 je vsem evidentiranim visokošolskim študentom predavalo 4.500 

visokošolskih profesorjev in 3.000 visokošolskih sodelavcev, kar govori o 

razmerju v povprečju 21 študentov na 1 visokošolskega učitelja. Zelo 
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neugodno razmerje je precej višje od priporočljivega standarda, določenega v 

Nacionalnem programu visokega šolstva v Republiki Sloveniji in določenega s

povprečjem držav OECD, ki zanaša 15,3 študente na enega visokošolskega 

učitelja. Število pedagoškega osebja v letu 2008/09 je znašalo skupaj 7.580, od 

tega na Univerzi na Primorskem 467.

Podatki o naraščajočem zanimanju za terciarno, tudi podiplomsko izobraževanje bi 

bili spodbudnejši, če bi torej povečanju števila vpisanih sledilo tudi višje število 

pedagoškega osebja, s čimer bi znižali razmerje med enimi in drugimi. To razmerje, 

med številom študentov in številom pedagoškega osebja, je namreč na mednarodni ravni 

pogosto uporabljeno kot kazalnik kakovosti terciarnega izobraževanja, pri čemer nižje 

razmerje implicira boljšo kakovost, previsoka vrednost pa možnosti za kvaliteten 

pedagoški proces zmanjšuje (UMAR 2009, 26). V letu 2007/08 je na znižanje razmerja 

verjetno vplivalo povečanje števila pedagoškega osebja in zmanjšanja vpisa v terciarno 

izobraževanje. Delno je lahko k temu prispeval vpis nekaterih v terciarno izobraževanje 

izključno iz dobrobiti študentskega statusa, vendar pa je v primerjavi z državami EU 

razmerje še vedno precej neugodno. Iz poročila o razvoju (prav tam) namreč lahko 

razberemo, da je razmerje povezano z razmeroma nizkimi letnimi izdatki za 

izobraževalne ustanove na posameznega udeleženca terciarnega izobraževanja.22

Da bi lahko ocenili uspešnost generacije vpisanih študentov, ki so v letu 2008 študij 

uspešno zaključili, bi potrebovali natančen podatek o številu let trajanja njihovega 

študija in kolikšen je znašal vpis te generacije v prvi letnik. Iz statističnih informacij 

točen podatek sicer ni razviden, iz poročila o razvoju pa razberemo, da je povprečen čas 

trajanja študija pri nas 6,8 let, kar je največ med evropskimi državami (2009, 27). Tako 

dolgo obdobje lahko pripišemo vsaj trem razlogom: trajanju izobraževalnih programov, 

kakovosti izobraževalnega procesa in subjektivnim razlogom študentov, na primer 

podaljševanju statusa študenta zaradi ugodnosti, ki jih ta prinaša (zdravstveno 

zavarovanje, delo preko študentskega servisa…). Morda bi k hitrejšemu zaključku 

prispevale finančne spodbude študentom, ki jih nekatere članice že izvajajo, Slovenija 

pa k njim še ni pristopila, ter sistem financiranja visokošolskih zavodov, ki bi spodbujal 

ne le formalne temveč tudi vsebinsko prenovo ter kakovost visokošolskih študijskih 

programov.

Pomemben korak proti kakovostnemu visokošolskemu izobraževanju je Slovenija 

storila s pridružitvijo državam članicam evropskega visokošolskega prostora. Ta danes 

šteje že sedeminštirideset evropskih držav, ki želijo z različnimi ukrepi vzpostaviti 

primerljive in pregledne visokošolske strukture in stopnje, relevantne in primerljive 

                                               
22 Evropske države, ki imajo višje izdatke za izobraževalne ustanove na posameznega 

udeleženca terciarnega izobraževanja, imajo povprečno ugodnejše razmerje med številom 
študentov in številom pedagoškega osebja (UMAR 2009, 26).
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visokošolske kvalifikacije, medsebojno priznane kreditne sisteme ter sisteme 

zagotavljanja kakovosti, spodbuditi želijo mobilnost študentov in visokošolskih 

učiteljev, razvijati evropske dimenzije v izobraževanju ter večjo privlačnost in 

konkurenčnost evropskega visokega šolstva v svetu. S tem povezani dogodki, ki so 

predmet visokošolskih politik, številnih strokovnih razprav ter polnijo strani tako 

strokovne literature kakor tudi dnevne periodike, se odvijajo pod t. i. Bolonjsko 

reformo. Da bi lahko ocenili povezanost ciljev reforme s privrženostjo naše države 

oziroma izbranega visokošolskega zavoda k učinkovitosti študija in zagotovitvi 

kakovostnega mentorstva študentom pri zaključku študija, moramo najprej pobliže 

spoznati, kako se visokošolska reforma sploh odvija.

2.2.1 Bolonjski proces

Smeri razvoja enotnega evropskega visokega šolstva so bile junija 1999 začrtane s 

podpisom t. i. Bolonjske deklaracije, h kateri je Slovenija pristopila skupaj z ministri, 

tedaj devetindvajsetih evropskih držav. Z deklaracijo so prejeli skupni cilj, ki določa 

»ob hkratnem polnem upoštevanju in spoštovanju različnosti nacionalnih sistemov 

izobraževanja in univerzitetne avtonomije – do leta 2010 z medsebojnim sodelovanjem 

izgraditi odprt in konkurenčen evropski visokošolski prostor, ki bo evropskim 

študentom in diplomantom omogočal prosto gibanje in zaposljivost, obenem pa bo 

privlačen tudi za neevropske študente (EUA 1999).

Pričetek procesa sega v leto 1988, ko so v Bologni rektorji osemdesetih evropskih 

univerz podpisali listino Magna Charta Universitatum, s katero so razglasili štiri 

temeljna načela, na katerih mora temeljiti poslanstvo univerz, tako da bodo z moralno in 

intelektualno neodvisnim raziskovanjem in poučevanjem na kritičen način ustvarjale in 

prenašale kulturo, študij pa bo sledil razvoju potreb, zahtevam družbe in napredku 

znanosti. S svobodo raziskovanja, poučevanja in oblikovanja naj za dialog odprte 

univerze ustvarjajo prostor srečevanja učiteljev in študentov, ki bo um bogatil z 

znanjem, so sklenili. S težnjo za celovitim znanjem pa naj na temeljih evropskega 

humanizma univerze presežejo gospodarske in politične meje ter si prizadevajo 

vzdrževati potrebo po medsebojnem spoznavanju in sodelovanju različnih kultur (The 

Magna Charta Observatory 1988).

Leta 1997 je bila na pobudo Sveta Evrope in Unesca sprejeta Lizbonska 

konvencija, s temeljnimi načeli in podlagami za priznavanje visokošolskih kvalifikacij, 

ki omogočajo dostop do visokega šolstva v evropski regiji, maja 1998 pa so štirje 

ministri, zadolženi za visokošolsko izobraževanje, s ciljem harmonizacije evropskega 

visokošolskega sistema, sestavili Sorbonsko deklaracijo, ki poudarja osrednjo vlogo 

univerz pri razvoju evropskih kulturnih razsežnosti. Dokument navaja osnovne elemente 

tedaj še predvidenega visokošolskega prostora, ki naj bi vodil k uveljavitvi mobilnosti 

in zaposlovanja državljanov ter k vsesplošnemu razvoju celine. Uresničevanje te vizije 
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se leta 1999 nadaljuje s podpisom Bolonjske deklaracije (s strani tedaj že 

devetindvajsetih ministrskih privržencev), ki predstavlja pomemben mejnik v razvoju 

visokega šolstva, katere temeljni cilj je, da do leta 2010 vzpostavi za ves svet privlačen, 

odprt, primerljiv in konkurenčen visokošolski prostor, ki mora zagotoviti:

 lahko prepoznavnost in primerljivost diplomskih stopenj (z uvedbo obvezne 

Priloge k diplomi),

 uveljavitev dveh glavnih študijskih stopenj (dodiplomske in podiplomske),

 vzpostavitev kreditnega (na primer ECTS) sistema,

 pospeševanje mobilnosti s prostim gibanjem in odpravljanjem ovir pri dostopu 

do študija ter priznavanju in vrednotenju obdobij raziskovanja, poučevanja in 

usposabljanja v Evropi),

 razvoj meril in metodologije za pospeševanje evropskega sodelovanja pri 

zagotavljanju kakovosti in

 pospeševanje evropske razsežnosti na vseh področjih visokega šolstva.

Po podpisu bolonjske deklaracije so pristojni ministri sklenili dosežen napredek in 

uresničevanje bolonjske deklaracije v posameznih državah članicah redno spremljati, 

zato so v nadaljevanju vsaki dve leti sledila redna srečanja na konferencah v Pragi 

(2001), Berlinu (2003), Bergnu (2005), Londonu (2007) in Leuvenu (2009). Vsaka od 

konferenc je zaznamovana z oceno doseženih in z določitvijo dodatnih ciljev ter s 

sprejetjem uradnega poročila (komunikeja). 

Praški komunike je tako razširil cilje bolonjske deklaracije in ponovno opozoril na 

pomen vseživljenjskega učenja, na vlogi visokošolskih institucij in študentov, ki bi 

»morali sodelovati in vplivati na organizacijo in vsebino izobraževanja na univerzah in 

drugih visokošolskih zavodih« (EUA 2001) ter o pomenu privlačnosti evropskega 

visokošolskega okolja za nadaljnje medvladno sodelovanje in dialog, na katero so 

študentje tudi že opozorili. Konferenca v Barceloni je med ostalimi izpostavila tri 

strateške bolonjske cilje in akcijski načrt za njihovo uresničitev, in sicer izboljšanje 

kakovosti, univerzalni dostop in odprtost v širše okolje. Na berlinski konferenci so 

ministri ponovno sklenili okrepiti sile za pospeševanje učinkovitih sistemov 

zagotavljanja kakovosti, za uveljavitev dodatka k diplomi v enem od evropskih jezikov 

ter za povečanje učinkovite uporabe dvostopenjskega sistema, ki so mu dodali še tretjo, 

doktorsko stopnjo, z usposabljanjem mladih raziskovalcev. Visokošolske zavode so 

ponovno nagovorili, naj povečajo možnosti za vseživljenjsko učenje na visokošolski 

ravni. Med drugim so poudarili težnjo po vključitvi študentov v upravljanje visokega 

šolstva in potrebo po zagotovitvi »primernih študijskih in življenjskih pogojev za 

študente, tako da lahko uspešno končajo svoj študij v ustreznem času in brez ovir« 

(EUA 2003). Naslednja konferenca ministrov na Norveškem (Bergen 2005) je 

izpostavila bistvo mobilnosti učiteljev in študentov, socialno razsežnost in raziskovanje 
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ter se zavzela za sprejetje splošnega ogrodja kvalifikacij evropskega visokošolskega 

prostora ter standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokem 

šolstvu (EUA 2005). Sledeča, londonska konferenca je potrdila napredek k 

približevanju evropskemu visokošolskemu prostoru, zato je bilo sklenjeno, da bodo tudi 

v prihodnjem obdobju nadaljevali s prizadevanji za spodbujanje socialne razsežnosti, 

mobilnosti učiteljev in študentov ter zaposljivosti diplomantov, pa tudi pri razvoju 

doktorskih programov, ustvarjanju fleksibilnih učnih poti (dostopnost, enake možnosti) 

v visoko šolstvo  in znotraj njega (EUA 2007).

Na doslej zadnji konferenci, v Leuvenu, aprila 2009, pa so se pristojni ministri 

zbrali z namenom, »da bi izvedli bilanco dosežkov v bolonjskem procesu ter določili 

prednostne naloge evropskega visokošolskega prostora za naslednje desetletje« (EUA 

2009). Skupina je ugotovila, da so države članice preteklo desetletje zelo prizadevno 

sledile ciljem Bolonjske deklaracije, ki so v veliki meri prispevali k približevanju 

želenemu evropskemu visokošolskemu prostoru, vendar pa vsi cilji še vedno niso 

doseženi, zato poziva k nadaljnji zavezanosti k njim tudi po letu 2010. Skupina, ki se 

zaveda izzivov nove dobe, si bo v prihodnjem desetletju prizadevala za odličnost v vseh 

vidikih visokega šolstva, stalno osredotočenost na kakovost in nadaljnjo ohranitev 

raznolikosti izobraževalnih sistemov (prav tam).

Iz ministrskih komunikejev nedvoumno razberemo, da se z bolonjskim procesom 

izpolnjuje cilje Lizbonske strategije, ki naj bi Evropo do leta 2010 pripeljali do tega, da 

postane najbolj konkurenčno, dinamično in na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, 

sposobno trajnostne rasti z več in boljšimi delovnimi mesti ter z boljšo socialno 

povezanostjo. Ugotovimo, da je predmet procesa pretežno usmerjen v tri prednostna 

področja, in sicer tristopenjsko strukturo študija, v pravilno razumevanje in uporabo 

kreditnega sistema (ECTS) ter vrednotenje učnih dosežkov z obvezno prilogo k diplomi 

in sprejetjem nacionalnega ogrodja visokošolskih kvalifikacij. Čeprav je iz poročil 

razvidna tudi težnja po vsebinski prenovi programov in aktivni vlogi študentov pri tem, 

pa je pri skrbi za študente in učinkovitosti študija namenjene premalo pozornosti. Z 

nadaljnjim sodelovanjem vseh že navedenih pa tudi manj vidnih,23 a kljub temu 

                                               
23 Poleg podpisnikov Bolonjske deklaracije imajo v procesu pomembne zasluge tudi drugi, 

v javnosti skoraj prezrti partnerji (Mavsar 2009; Faganel, Trunk Širca 2006):

 Evropska komisija z vsebinskimi pobudami,
 strokovnjaki, avtorji študij, pomembni že v času priprav na konferenco v Bologni,
 pri razvoju procesa in spremljanju dogodkov ima pomembno vlogo Skupina za 

spremljanje bolonjskega procesa, na praški konferenci imenovana v 'follow-up group', 
ki sodeluje pri oblikovanju koncepta razvoja, usklajevanju različnih akterjev in 
aktivnosti, spremljanju in nadziranju izvajanja celotnega procesa,

 številni bolonjski eksperti, strokovnjaki s področja visokega in višjega šolstva ter 
predstavniki študentov ( v Sloveniji delujejo v okviru projekta Nacionalna skupina 
bolonjskih ekspertov 2009-2011),
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nepogrešljivih, partnerjev v bolonjskem procesu, lahko v dobrobit skupnega 

visokošolskega prostora in vsake države oziroma posamezne univerze, evropske države 

ohranijo nadaljnjo odgovornost za izpolnitev ciljev tudi v prihodnjem desetletju. Ne 

sloni pa vsa odgovornost le na evropskih predstavnikih, temveč je prenesena na 

posamezno državo in na vsak visokošolski zavod, da jih v čim večji meri uresniči v 

svojem okolju. Zaradi nadaljnje obravnave učinkovitosti študija še na kratko poglejmo, 

kako je potekalo uresničevanje bolonjskih ciljev v luči slovenskih univerz in ključnih 

uporabnikov izobraževalnih storitev - študentov.

2.2.2 Odziv slovenskih univerz na bolonjski proces

V evropskem merilu ugotovljeno približevanje ciljem bolonjske reforme je videti 

relativno uspešno, medtem ko na ravni države članice ali posamezne univerze ni nujno v 

vsakem pogledu spodbudno.

Najvidnejši učinek sprejete reforme, ki ga vse štiri slovenske univerze enotno 

potrjujejo, je razvoj novih študijskih programov, ki naj bi študentom omogočali veliko 

izbirnost vsebin, oblikovanje predmetnikov po meri lastnih izobraževalnih potreb 

oziroma zaposlitvenih interesov. Vse univerze se pohvalijo s številnimi novimi, 

prilagojenimi programi, visokim številom vpisanih študentov ter z naraščanjem števila 

diplomantov. Z izvedbo krajših programov izobraževanja in usposabljanja nudijo 

podporo vseživljenjskemu učenju, skupaj s kreditnim sistemom (ECTS) pa omogočajo 

pogoje mobilnosti študentov in akademskega osebja tako znotraj slovenskih kakor tudi 

tujih univerz. Priloga k diplomi, izdana v slovenskem in v enem od svetovnih jezikov 

(angleškem) je postala stalnica in omogoča prepoznavnost ter primerljivost 

izobraževalnega progama, ki ga študent uspešno zaključi.

Med svoje pomembne cilje univerze sicer prištevajo tudi uspešnost in pravočasnost 

zaključka študija, vendar pa način, kako k izpolnjevanju tega pogoja posamezne članice 

univerz pristopajo, ni vedno zadovoljiv ali pa ni dovolj opazen.

 Najstarejša in največja slovenska univerza, Univerza v Ljubljani, v poročilu o 

implementaciji bolonjskega procesa (Mavsar 2009, 11) omenja izvajanje novih 

                                                                                                                                         

 po bolonjski konferenci sta začrtali načela nadaljnjega sodelovanja univerz in 
študentov konvencija Evropskega združenja univerz (EUA) v Salamanci in študentska 
konferenca Zveza nacionalnih študentskih organizacij Evrope (ESIB), na katerih so 
obravnavali svobodo z odgovornostjo – kako okrepiti univerze, zaposljivost na 
evropskem trgu delovne sile, gibljivost v evropskem visokošolskem prostoru, 
primerljivost programov in kvalifikacij, zagotavljanje kakovosti in konkurenčnost ter 
nujno študentsko vpletenost. Prispevki ESIB so strnjeni v Evropski študentski 
priročnik o zagotavljanju kakovosti (European Student Handbook on Quality 
Assurance - ESIB 2003 (Faganel, Trunk Širca 2006, 9-12).
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oblik poučevanja, kot so: problemsko učenje, izkustveno, sodelovalno in 

projektno učenje ter druge oblike pridobivanja in razvijanja specifičnih 

strokovnih kompetenc, ki pa so usmerjene predvsem v večjo zaposljivost 

diplomantov, kot predvideva bolonjski proces. Drugih oblik izboljševanja 

kakovosti učnega procesa v poročilu ne razberemo, kajti osredotoča se 

predvsem na prednostne bolonjske cilje. Pogled na spletno stran Univerze24 pa 

pokaže, da ima med drugim že sorazmerno dobro razvit in vpeljan sistem 

svetovalne pomoči študentom pri študiju v obliki učiteljskega ali študentskega 

tutorstva.

 V poročilu o implementaciji bolonjskega procesa na Univerzi v Novi Gorici 

(prav tam, 15) je prav tako prikazan prilagojen pedagoški pristop učenja s 

praktičnim in raziskovalnim delom, kot posebnost pa Univerza izpostavlja 

težnjo k učinkoviti organizaciji priprave diplomskih nalog v okviru zadnjega 

semestra, da bi lahko študenti študij zaključili v predvidenem roku. Iz 

podatkov, dostopnih javnosti,25 morebitnih oblik svetovalne pomoči študentom 

ni prepoznati.

 Rezultate bolonjske reforme Univerza v Mariboru doživlja z dobrimi in 

slabšimi občutki. Predhodne šibke točke Univerze, na primer nekatere študijske 

programe, so pod vplivom 'Bologne' odpravili ter programe, predmetnike in 

učne metode posodobili, vendar pa Univerza odkrito prizna, da je ta prenova 

bolj kot vsebinske pogosto le formalne narave. Ustrezne svetovalne pomoči 

študentom nismo zasledili, je pa iz letnega poročila Univerze za leto 200826

razvidno, da si ustanova za izboljšanje kakovosti študija med drugim prizadeva 

skrajšati njegov čas, povišati prehodnost med letniki ter povečati število 

diplomantov. To načrtuje doseči z nadaljnjim razvojem tutorske in mentorske 

podpore, z mentorskim vodenjem študentov skozi učni proces, z uvajanjem 

študijskih programov, usmerjenih na študente, ter s spodbujanjem motivacije 

za učenje.

 Kako pa se je na prihod reforme odzvala primorska univerza? Poleg že 

omenjene spodbudne ugotovitve o uspešni prenovi ter konceptu prepoznavnosti 

in vrednotenja programov, razvoju krajših oblik nadgrajevanja in poglabljanja 

znanj, pod imenovalcem vseživljenjskega izobraževanja, je Univerza leta 2008 

sprejela Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na 

Primorskem (UP), na podlagi katerega že beleži prve študente, ki se odločajo 

za izbor predmetov na drugih članicah UP, istega leta pa je ustanovila tudi 
                                               
24 Dostopno na: http://www.uni-lj.si/studij_na_univerzi/tutorstvo.aspx.
25 Vir: Poročilo o delu Univerze v Novi Gorici v letu 2007, dostopno na: http://www.p-

ng.si/public/porocila/ung_porocilo_2007.pdf).
26 Dostopno na: http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=15593.
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Štipendijski sklad, temelječ na spodbujanju in nagrajevanju najuspešnejših 

študentov UP. Hkrati s skladom so zaživeli še Karierni center, iz inkubatorja 

preoblikovan Univerzitetni razvojni center ter ekspertne skupine Sveta 

zaupnikov, ki sodelujejo pri pripravi novih programov. Skladno z vsako leto 

naraščajočim številom (tudi 'bolonjskih') diplomantov pa Univerza beleži 

prehodnost študentov nižjo od želene (Mavsar 2009, 13-14). Da bi namesto 

zadovoljive dosegla odlično prehodnost, je v letu 2009 sprejela pravilnik,27 s 

katerim je uvedla tutorski sistem, ki določa oblike študentskega in učiteljskega 

svetovanja, zlasti pa predvideva ustrezno izobraževanje za vse učitelje in 

študente tutorje. Njegov namen je ustvariti pogoje za organizirano skrb in 

razvoj vsakega posameznega študenta. Poleg tutorske pomoči je za študente 

organizirana pomoč pri študiju, ki jo že izvaja njena članica, Fakulteta za 

management Koper, v okviru Centra za svetovanje študentom pri študijskem in 

poklicnem razvoju. Univerza na Primorskem si je zadala še vrsto ciljev za 

prihodnost, ki potrjujejo pripadnost bolonjski reformi, med katerimi je tudi 

razvoj kontinuiranega pedagoškega usposabljanja za visokošolske učitelje.

Spodbudnega odnosa do reforme v visokem šolstvu, ki smo ga spoznali pri 

ponudnikih visokošolskega izobraževanja, pa pri uporabnikih – študentih ni zaznati. 

Preoblikovanje visokošolskega prostora s pričakovano posodobitvijo in učinkovitostjo 

študija, uskladitvijo evropskih visokošolskih sistemov, mobilnostjo in medsebojnim 

priznavanjem diplom so študenti sicer sprejeli z veliko mero optimizma. Najbolj so se 

veselili ponudbe izbirnih predmetov, ki bi tradicionalne predmetnike obogatili z 

vsebinami, ki so njim najbolj potrebne in všečne. Po dosedanjih izkušnjah pa 

ugotavljajo, da je v praksi večine fakultet ponudba izbire le navidezna, saj mnogih 

predmetov večina fakultet sploh ne izvaja ali pa je udeležba omejena na prenizko 

postavljeno število možnih slušateljev. Poleg te težave so študenti opozorili tudi na 

neustrezno prenovo programov, ki je bolj kot vsebinske pretežno formalne narave, s 

prekrivanjem in prenatrpanostjo vsebin. Bolonjski programi, ki se po mnenju študentov 

krajšajo, po oceni stroke (Zgaga 2004) pa intenzivirajo, so osiromašeni za dobršen del 

ur poučevanja. Posledičnemu zmanjšanju obsega ur klasičnih predavanj naj bi sledilo 

več pedagoškega dela, usmerjenega v projektne in skupinske oblike učenja, ki pa niso 

zaživele po pričakovanjih, temveč se, nasprotno, velikokrat prevesi v preobremenjujoče, 

pretežno samostojno delo doma, brez ali ob pomanjkanju učiteljeve strokovne podpore. 

Naslednja kritika študentov se nanaša na neenakost obravnave spričeval (diplom) med 

'bolonjskimi' in diplomanti 'pred reformo', kar zbuja nezaupanje v sistem in kakovost 

pridobljenega znanja njim samim kakor tudi ključnim partnerjem na trgu dela –

                                               
27 Dostopno na: http://www.upr.si/studij/o-studiju/tutorstvo.
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delodajalcem. In ne nazadnje, se ponesrečeni 'bolognese' odraža v koliziji nacionalnih 

pravnih podlag, ki za evropskimi še vedno zaostajajo.

Iz analize bolonjskega procesa lahko ugotovimo:

 da se je naša država na reformo sicer odzvala, vendar k ukrepom ni pristopila 

ustrezno pripravljena,

 da iztek prvega desetletja za nobeno od univerz ne pomeni zaključenih ciljev, 

temveč predstavlja konec začetnega obdobja v vseživljenjskosti ustvarjanja 

konkurenčnega in privlačnega visokošolskega prostora, ki z analizo 

doseženega stanja hkrati predstavlja izhodišče za nadaljnje cilje v naslednjem 

programskem obdobju,

 da so metode in oblike dela, ki povečujejo kakovost študija, na določenih 

univerzah še vedno bolj izjema kot pravilo,

 da bi načrtovane cilje na evropskem nivoju, na ravni države, univerze ali 

posameznega visokošolskega zavoda lahko dosegli, vendar je proces treba

pričeti pri posameznem visokošolskem učitelju oziroma strokovnem delavcu. 

In če se od učitelja – izobraževalca odraslih pričakuje, da bo za delo z 

odraslimi motiviran in predhodno tudi strokovno usposobljen, mu je treba

zagotoviti oziroma neprestano omogočati nadaljnje strokovno izobraževanje in 

usposabljanje.

V naslednjem poglavju se ne bomo ukvarjali z vsebinskimi temelji izobraževanja 

učiteljev.28 Zanimalo nas bo predvsem, zakaj je potrebno in kateri najvidnejši domači 

dokumenti ga predpisujejo.

2.2.3 Izobraževanje učiteljev

Podrejena pedagoška funkcija visokošolskega učitelja v primerjavi z 

znanstvenoraziskovalno (Mihevc, Marentič-Požarnik 1998, 29; Puklek 1997) je predmet 

mnogih strokovnih razprav, ki so vodile v težnjo, da se vloga učitelja v kontekstu 

razvoja izobraževalnih sistemov nekoliko redefinira. Nacionalni program izobraževanja 

odraslih v svojih izhodiščih določa, da je treba razvijati učinkovite metode učenja in 

poučevanja odraslih, uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije ter zagotavljati 

kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev (ReNPIO 2004, 11). 

Slednji so namreč ključni element pri uresničevanju ciljev nacionalnega programa in 

uspešnega šolstva, bodisi kot učitelji, inštruktorji ali mentorji v izobraževalnih 

programih ali pa kot drugi strokovni delavci v izobraževalnih, svetovalnih in drugih 

organizacijah. Zato NPIO med drugim navaja potrebo po ustreznejšem usposabljanju 
                                               
28 Poznavanje strokovnih teoretičnih izhodišč nam obravnavano področje pomagajo 

razumeti, zato zaineresiranemu bralcu priporočamo nadaljnji študij predmetne literature.
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strokovnih delavcev, predvideva pa tudi več izobraževanja in usposabljanja za učitelje, 

svetovalne in druge strokovne delavce ter pospešeno vlaganje v razvoj vrhunskih 

strokovnjakov na področju izobraževanja odraslih (prav tam, 13).

Zahteva po povečanju uspešnosti in učinkovitosti pa je prisotna tudi na področju 

dodiplomskega in podiplomskega študija, zato Nacionalni program visokega šolstva teži 

k tesnejši integraciji raziskovalnega in pedagoškega dela, k vlaganju v osebje in k 

izboljšanju njegovih pedagoških sposobnosti (NPVS 2002). Kot navaja Program, je 

treba za večjo uspešnost in prehodnost študija, zmanjševanje študijskega osipa, večjo 

učinkovitost in kakovost ter pravočasno dokončanje študija sistematično preučiti

razloge za te pojave in izboljšati razmere za učinkovit študij, poleg ustreznega razmerja 

med številom študentov na učitelja pa je treba posebno pozornost nameniti obnavljanju 

kadrovske zasedbe na visokošolskih zavodih (prav tam). To je še zlasti pomembno na 

podiplomskem študiju, ki samostojno delo študenta dopolnjuje s konzultacijami z 

visokošolskimi učitelji in sodelavci, tutorji, mentorji in svetovalci. Resolucija o NPVS 

odgovornost za kakovost visokega šolstva še naprej prepušča pristojnosti samih 

visokošolskih zavodov, saj je odvisna od kompetentnega in raziskovalno ter pedagoško 

odlično usposobljenega akademskega osebja ter od motiviranih in ambicioznih 

študentov (ReNPVS 2007, 1). Velik poudarek posveča pedagoški dejavnosti, ki naj v 

kontekstu vseživljenjskega in večrazsežnostnega učenja vodi v uvedbo ustreznih 

strategij poučevanja in učenja, usmerjenih na študente, naravnanih k učnim dosežkom in 

temelječih na sodobnih, inovativnih ter učinkovitih metodah in oblikah učenja, k 

skupinskemu delu in individualnim stikom študenta z visokošolskimi učitelji in 

sodelavci (prav tam, 7-9).

Pedagoško odlični usposobljenosti akademskega osebja Marentič–Požarnikova 

dodaja tudi motivacijski vidik. Uspešne šolske reforme namreč ni brez dobrih učiteljev, 

zapiše avtorica (1987, 5), torej tudi ukrepi prenove visokega šolstva ne morejo biti 

uspešni brez ljudi, pripravljenih, da ga naredijo uspešnega.29 Organizacija pa mora 

                                               
29 Učitelj mora v sodelovanju z visokošolskim zavodom prispevati k različnim ukrepom, ki 

s posluhom za uporabnike visokošolskemu izobraževanju dodajo pečat s sijajem ali pa ga 
označijo z grenkim priokusom. K uspešni izvedbi visokošolskega izobraževanja lahko, po 
Mihevcu idr. (1995, 386-388) prispevajo: izvedena analiza potreb posameznikov (študentov) in 
zaposlovalcev v izobraževanju, ustrezno informiranje o možnosti izobraževanja na 
visokošolskem zavodu in odpravo administrativnih ovir, organizacija svetovalnih služb in 
drugih oblik svetovanja za študente, ki potrebujejo različne oblike organizacijske, osebne ali 
izobraževalne pomoči; priprava posebnih študijskih programov, po meri odraslih študentov, s 
prožnostjo in raznolikostjo načinov študija ter z vključevanjem odraslih v pripravo programov; 
priprava in izbor kakovostnega gradiva in svetovalna pomoč študentom pri izbiri ustreznih 
gradiv; redni in dobri stiki med učiteljem in študentom; spremljanje in sprotno odpravljanje 
težav pri študiju odraslih, ustanovitev posebnih služb za razvoj študija odraslih in strokovno 
izpopolnjevanje na ravni univerze, idr. 
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zagotoviti možnosti za njihovo nenehno strokovno izpopolnjevanje, pri čemer imamo v 

mislih tako motivacijsko kot organizacijsko in finančno podporo. 

Za oblikovanje družbe znanja je treba poleg pridobivanja znanja le-tega neprestano 

preverjati, posodabljati in dopolnjevati. Dopolnjevanje znanja bo učinkovito, če bo 

vključevalo dopolnjevanje informacij in znanja s kompetencami, eksplicitnega znanja s 

tihim znanjem, faktografskega in reflektivnega znanja s tehničnim in socialnim 

znanjem, temeljno znanje pa bo dopolnjeno z aplikativnim in razvojnim raziskovanjem 

(Svetlik 2004). Stopnja osvojenega znanja je konstruktivistično ponazorjena s shemo, 

po kateri je podatek osnovni gradnik informacije oziroma informacija označuje podatek 

z določenim pomenom. V vsebino oziroma v kontekst umeščena informacija vodi do 

znanja, ki ga Svetlik obrazloži kot informacijo in »kot zmožnost interpretacije oziroma 

dajanje pomena podatkom in informacijam in kot izraženo željo, da bi to storili«. 

Pridobljeno znanje samo po sebi nima velike vrednosti, če ga oseba ne zna tudi 

uporabiti. Kombinacijo lastnosti (glede na znanje, njegovo uporabo, ravnanje in 

odgovornost), ki zaznamujejo tisto, kar naj bi bil študent po zaključku izobraževanja 

sposoben in pomeni nadgradnjo znanja ali 'znanje o uporabi znanja', poznamo pod 

terminom kompetenca.

Slika 2.1 Od podatka do kompetence

Vir: Svetlik, 2004

Odlična usposobljenost in visoka motiviranost izvajalcev izobraževanja, da tega  

naredijo uspešnega ne glede na pristojnost posameznega strokovnega delavca v 

izobraževanju, pomeni, da so v proces vključene osebe, ki so za opravljanje svojega 

dela povsem kompetentne.

2.3 Poglavitne značilnosti izobraževanja odraslih

Ne glede na starost človeka je učenje njegova osnovna potreba. Dokler se mlad in 

neizkušen tega še ne zaveda, je v procesu učenja voden. Poučuje ga odrasla, bolj 

izkušena oseba, ki svet mladega človeka spreminja v »svet informacij«, simbolično 

ponazarja Kranjčeva (1979, 51-53). Otrokova motivacija za učenje in izobraževanje je 

zunanja in izhaja iz šolske obveze, da v sistemu uspešno prehaja od nižje proti višji 

podatek
informacija znanje kompetenca
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stopnji zahtevnosti, da pridobi izobrazbo in se usposobi za poklic, pri čemer pa nima 

možnosti odločanja ne o vsebini ne o organizaciji izobraževanja. Z odraščanjem se svet 

osebe po Kranjčevi spreminja v »svet akcije« (prav tam), spreminjajo se lastnosti, želje 

ter individualno in družbeno pogojene potrebe, s tem pa tudi motivacija odraslega za 

njihovo zadovoljitev. Informacije, s katerimi se oseba sooča, v odraslosti selekcionira in 

se osredotoča predvsem na tiste, ki jih sama potrebuje in želi.

Čeprav z lastnostmi ni mogoče označevati prav vseh udeležencev, poglejmo, kako 

osnovne značilnosti izobraževanja odraslih prikazuje literatura. Večina odraslih se v 

izobraževanje vključuje po lastni izbiri, na podlagi konkretnih, specifičnih in 

kratkoročnih izobraževalnih ciljev, ki jih želijo doseči čim prej, da zatem bodisi 

nadaljujejo z »ustaljenim« življenjem ali pa se, nemalokrat, v nadaljnje izobraževanje 

vračajo. Pri tem ima pomembno vlogo potek izobraževanja in povezovanje 

izobraževalnih vsebin z različnimi delovnimi in življenjskimi izkušnjami udeležencev, 

ki na uspeh pri učenju in na nadaljnjo udeležbo v izobraževanju vplivajo spodbudno ali 

zaviralno. Udeleženci se želijo v izobraževanju počutiti samostojne, enakopravne ter 

spoštovane in zato rajši od vodenega discipliniranja, svoje prevzgoje od zunaj, s strani 

izobraževalca, sprejemajo možnost samovzgoje, ki izhaja iz njih samih. Posameznikom, 

ki tovrstne stopnje samostojnosti in neodvisnosti ne dosegajo, pa je treba omogočiti, da 

jo ob ustreznem vodenju postopno razvijejo. Nenazadnje se odrasli, zlasti starejši 

udeleženci, od mlajših razlikujejo tudi po specifičnih fizičnih potrebah, ki jih mora 

učitelj pri pripravi in izvedbi izobraževanja upoštevati. Pri tem mislimo na potrebe po 

odmorih, prilagoditvi tempa, ustreznem učnem okolju in podobno (Brookfield 1986; 

Možina 2003; Krajnc, 1979).

Teorijo ameriškega učitelja in promotorja izobraževanja odraslih, Knowlesa, ki 

andragogiko opredeljuje kot »umetnost in znanost pomagati odraslim pri učenju« 

(Savićević 1991, 160), avtorji angleškega andragoškega prostora popravljajo z 

redefinicijo, da mora andragogika odraslim ne le pomagati, da se učijo, temveč jih mora 

spodbujati, da namesto nepremišljenega sprejemanja mnenja drugih – s čimer 

prepuščajo vpliv na svoje izobraževanje ljudem, ki jim izobraževalne potrebe 

udeležencev niso znane ali pa ne najpomembnejše, aktivirajo svoje kritično mišljenje in 

občutja (prav tam, 122) ter proaktivno pristopijo k lastnemu osebnemu in strokovnemu 

razvoju.

Za dosego humanističnih, ekonomskih in socialnih ciljev ter pričakovanj odraslega 

udeleženca mora sodobno izobraževanje po Valentinčiču (1973, 38-44):

 izpolniti vzgojno in izobraževalno nalogo,
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 upoštevati intelektualne,30 emocionalne, socialne in kulturne potrebe 

udeleženca ter njegove subjektivne zmožnosti,

 izhajati iz družbenih odnosov ter prispevati k njihovemu nadaljnjemu razvoju 

in

 biti usmerjeno v časovno pogojene osebne ter družbene potrebe.

Odraslim prilagojeno izobraževanje mora torej imeti posluh za osebe, ki jim je 

pretežno namenjeno, to je za osebe, ki jim je temeljna zaposlitev delo, izobraževanje pa 

le dopolnilna dejavnost. Zaradi omejenih časovnih zmožnosti odraslih udeležencev 

izobraževanja je treba z njihovim časom ravnati racionalno. Pred pridobitvijo 

faktografskega in enciklopedičnega znanja, katerih virov v današnjem času ne 

primanjkuje, mora imeti prednost razvoj intelektualnih zmožnosti, ustvarjalnosti, 

kritičnosti in usmerjanje k samostojnem učenju. Do izobraževanja, ki odraslim ni 

prilagojeno in temelji na manj uspešnih tradicionalnih oblikah in metodah, pa tudi do 

izrednega študija nasploh, je Schmidt zelo kritičen31 in trdi, da ga morajo nadomestiti 

premišljena izvedba in učinkovite metode, ki bodo presegle klasične okvire šolskega 

sistema z dinamičnimi oblikami pouka. Po Jarvisu bi jih nadomestili  s sokratskimi 

metodami, ki v poučevanje vključujejo poglobljena vprašanja in lastne odgovore 

udeležencev, pridobljene na podlagi razmišljanja in izkušenj, ter s spodbujevalnimi 

metodami, usmerjenimi v udeležence, njihove potrebe in zmožnosti, k iskanju in 

pridobivanju odgovorov na vprašanja (Jelenc 1996, po Jarvis 1988, 120-126). Namesto 

tradicionalnih frontalnih metod z enosmerno komunikacijo, ki naj se uporabljajo le 

izjemoma, kadar so ustreznejše od drugih, denimo v primeru masovnega podajanja 

informacij, avtorji priporočajo učenje v malih skupinah z individualiziranim delom ter 

aktiven študij na daljavo, z uporabo modernih multimedijskih virov, ki pa obenem ne bo 

zanemarjal neposrednih stikov med predavatelji, mentorji in slušatelji (Samolovčev 

1976, 247; Schmidt 1972, 146; Jelenc 1996, po Jarvis 1988, 120-126 ) oziroma metode 

                                               
30 Intelektualnih sposobnosti odraslih zaradi starosti ne moremo označiti kot bistveno 

manjše od tistih, ki jih ima mladina. Znano je, da na kakovost učenja vpliva veliko dejavnikov
(koliko in kako se učimo, spodbudno okolje, lastne predstave o sebi…), med drugim tudi 
stopnja mentalne kondicije osebe, s katero označujemo stanje intelektualne moči in hitrosti, ki je 
rezultat navad in discipline intelektualnega dela (Jelenc 1996, 22). Thorndike (1955) je s 
svojimi raziskavami najprej dokazal, da se odrasli, v starosti od 25. do 45. Let, lahko učijo prav 
tako dobro, kot mlajši, le počasneje, kasneje pa je ugotovil tudi, da lahko odrasla oseba svoje
sposobnosti za učenje uspešno in dolgo ohranja, kajti ob sistematičnem izobraževanju v 
mladosti pričnejo upadati šele po 70. letu starosti (Volf 2008, 11).

31 Schmidt je kritičen zaradi neustrezne prilagojenosti visokih šol potrebam izobraževanja 
odraslih oziroma izrednega študija, ki ga v Visokošolski didaktiki opisuje tako: »Izredni študij 
je izreden samo v enem pomenu, namreč v tem, ker za izredne študente v procesu tega študija 
tako slabo skrbimo, da je res izredno, če študent v takšnih okoliščinah sploh napreduje in 
končno diplomira.« (Schmidt 1972, 146)
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osebnega stika z drugo osebo, ki so se izkazale za najučinkovitejše in popolne (Kranjc 

1979, 14).

Ali lahko z izobraževanjem v malih skupinah, vključujoč konzultacijsko, 

inštrukcijsko in mentorsko podporo dosežemo izpolnjevanje osnovnih zahtev vključno z 

zagotovitvijo kakovosti izobraževanja?

Z razliko od velike skupine, v kateri je navadno dejavna le peščica članov, večina 

pa ostaja neopažena in se v njej izgubi, je mala skupina za priporočene sokratske in 

spodbujevalne metode primernejša. Da bi se odrasli v izobraževanju otresli občutka 

podrejene vloge in imeli možnost vplivati na njegovo podobo ter razvijati ustvarjalnost, 

mora ob podpori socialne in delovne zrelosti udeležencev izvajalec za uspešno 

izobraževanje in vsebinske ter metodične prilagojenosti izobraževanja zagotavljati 

ustrezne pogoje ali temelje sodobnega izobraževanja. Literatura med drugim navaja 

potrebno medsebojno upoštevanje, spoštovanje oziroma demokratičen odnos, ki 

spodbuja ustvarjalnost (Valentinčič 1973, 36-44; Marentič-Požarnik 1978, 78-79; Jelenc 

1996, 55-61; Govekar-Okoliš, Ličen 2008, 87), osebni pristop v obliki dela svetovanja, 

inštrukcij in mentorske pomoči, evalvacijo učenja in pouka, ki vodi k izboljševanju 

prakse poučevanja učitelja (»razmišljujočega praktika«) in uspešnosti učenja 

udeleženca, kombinirano usmerjeno samoocenjevanje z vzajemnim kolegialnim in 

skupinskim ocenjevanjem, ki spodbuja k razmišljanju o lastnem napredku, s 

spodbudami in pohvalnim priznavanjem uspeha udeležencem (Mihevc, Marentič-

Požarnik 2000). Izobraževanje odraslih se mora odzivati spreminjajočim se potrebam in 

interesom posameznika in družbe, zato mora biti celostno in razvojno usmerjeno ter 

stalno dovzetno za nova spoznanja znanosti (Valentinčič 1973, 43-44).

Hiter tehnološki razvoj, nenadno zastaranje znanj, podaljševanje delovne aktivnosti 

prebivalstva, omogočen pretok tujih delavcev v slovenski zaposlitveni prostor, 

strukturno neskladje na trgu dela ter neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem, 

strah pred izgubo socialne varnosti in drugi dejavniki, ki vplivajo na kakovost dela in 

življenja posameznika, dajejo vseživljenjskemu izobraževanju, strokovnemu 

izpopolnjevanju in študiju odraslih vse večji pomen tudi na ravni posameznika, ki se 

izkazuje v vseh oblikah formalnega in neformalnega učenja, ter na področju 

visokošolskega izobraževanja odraslih.32 Interes osebe, da se takoj po zaključku 

formalnega rednega šolanja vključi na trg dela, se zaradi velike konkurence iskalcev 

zaposlitve nemalokrat prevesi v odločitev, da pričakovani status brezposelnega in 
                                               
32 Z izobraževanjem odraslih v visokem šolstvu označujemo izobraževanje na 

visokošolskih zavodih tistih oseb, ki so po končanem srednješolskem izobraževanju le-tega
opustile in so ga nadaljevale po časovni prekinitvi. Zajema formalne oblike izobraževanja za 
pridobitev izobrazbe (študij) na dodiplomski ali na podiplomski ravni ter druge krajše oblike 
izpopolnjevanj, prilagojenih odraslim udeležencem. V kontekstu je odrasla oseba v 
visokošolskem izobraževanju imenovana kot »izredni študent«, oseba, ki študij nadaljuje po 
srednji šoli brez prekinitve, pa »redni študent« (Mihevc idr. 1995, 406).
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ogroženo socialno varnost prepreči z vključitvijo v nadaljnje dodiplomsko ali 

podiplomsko izobraževanje, ki ne zagotavlja izključno pridobitve novih znanj temveč 

tudi s statusom zagotovljeno zdravstveno in socialno stabilnost, vključenost v socialno 

okolje, ustrezno psihofizično počutje ter ohranitev kakovosti življenja.

Kako se na potrebe po izobraževanju odraslih odziva visoko šolstvo, je pogosto 

pogojeno s političnimi, gospodarskimi in kulturnimi dejavniki, v katerih visokošolska 

institucija deluje, pa tudi od njenega zgodovinskega razvoja. Zanesljivo pa bi morala po 

Kumpovi (Mihevc idr. 1995, 61-98) izobraževalna institucija za dosego kakovostnega 

visokošolskega izobraževanja odraslih slediti naslednjim ciljem:

 institucionalni organiziranosti in politiki do izobraževanja odraslih,

 pripravi novih izobraževalnih programov,33

 ustrezni vpisni politiki, v okviru katere se zagotavlja pomoč pri izpolnitvi 

vpisnih pogojev, vrednotenju predhodno pridobljenih znanj, 

 ustrezni izvedbi andragoškega ciklusa, katerega ključno je ugotavljanje 

individualnih in širših družbenih potreb po vrstah izobraževalnih programov, 

prav tako pa tudi organizacijski in vsebinski strukturi prožnih programov, 

prilagojenih »netradicionalnim« študentom, razvijanju novih pristopov (oblik 

in metod dela) k poučevanju in učenju,

 zagotavljanju informiranosti širše javnosti o možnostih za izobraževanje 

odraslih,

 zagotavljanju svetovanja in pomoči odraslim študentom,

 ustrezni didaktični in andragoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in 

drugega osebja za delo z odraslimi,

 prostorski in časovni ureditvi pogojev, študijskih pripomočkov in opreme,

 ustreznim zunanjim odnosom z različnimi institucijami in socialnimi partnerji,

 neprestanemu zagotavljanju in izpopolnjevanju kakovosti ter

 ustreznim virom financiranja.34

                                               
33 Socialna, spolna, starostna in izobrazbena raznolikost ter bogata delovna in življenjska 

izkušenost odraslih udeležencev visokošolskega izobraževanja, zlasti pa njihove izobraževalne 
potrebe, so visokošolske institucije prisilile tako k širitvi vpisnih mest kakor tudi  novih 
akademskih in specialističnih programov, namenjenih posebej za odrasle. Odraslim tako 
ponujajo tri vrste izobraževanja, ugotavlja Kumpova (Mihevc idr. 1995, 73). Vključijo se lahko 
v različne stopenjske programe visokošolskega izobraževanja, ki omogočajo pridobitev 
akademske oziroma strokovne diplome; druga možnost v okviru nadaljevalnega, strokovnega 
izobraževanja se ponuja v obliki krajših osvežitvenih programov za izpopolnjevanje in 
posodabljanje poklicnega znanja ter spretnosti visokošolsko že izobraženih udeležencev; tretjo 
vrsto ponudbe pa predstavlja t.i. »liberalno« izobraževanje v obliki neformalnih (nešolskih) 
predavanj, navadno humanističnih in družboslovnih vsebin, namenjenih širši javnosti.

34 Glede na neljubo dejstvo, da vlade večine držav v zadnjih letih sredstva za visokošolsko 
izobraževanje precej krčijo, so izobraževalne institucije prisiljene iskati nove finančne vire, ki 
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Če se spomnimo na poglavitne lastnosti izobraževanja odraslih, navedene v

obravnavani literaturi, ugotovimo, da se nanašajo predvsem na izvedbo andragoškega 

procesa in da izhajajo iz osnovnih razlik med učenjem otrok in mladine ter učenjem 

odraslih, pogrešamo pa omembo zagotovitve kakovosti izobraževanja. Možna razloga 

sta, da je kakovost izvedbe izobraževalnega procesa avtorjem tako samoumevna, da je 

zato izrecno ne poudarjajo, ali pa se je eksplicitna zahteva po njej razvila šele v 

sodobnem času, z odzivom na naraščajoče povpraševanje po izobraževalnih storitvah. 

Za dosego priporočenih ciljev kakovostnega visokošolskega izobraževanja, kot jih 

navaja Kumpova, pa ne zadošča le upoštevanje specifike odraslih, temveč tudi vidik 

kakovosti dela. S pripravo ustreznih programov, ki bodo odgovorili na potrebe 

uporabnikov, z vpisno politiko, s svetovanjem in pomočjo študentom, z 

usposobljenostjo izvajalcev izobraževanja idr. pa ne pozablja zagotovitve kakovosti v 

izobraževanju. 

Kakovost  v izobraževanju odraslih

Da bi skupnost dosegla izpolnitev nacionalnega cilja in osebnih ciljev, postati 

družba znanja, uresničila izobraževalne potrebe, razvila želeno usposobljenost ter 

osebno zadovoljstvo, je poleg kakovostnega izobraževalnega sistema ter mehanizmov 

za njeno zagotavljanje, vrednotenje in razvoj potreben tudi odgovoren odnos do nje.

Po Demingu bi kakovost lahko pojasnili kot učinkovito in uspešno doseganje 

zastavljenih ciljev, pri čemer pod terminom učinkovito razumemo delati stvari pravilno, 

uspešnost pa pomeni, delati prave stvari. 

Po Možinovi (2003a, 54) pa kakovost v izobraževanju obravnavamo s tremi 

ključnimi vidik kakovosti:

 s kakovostjo ugotavljanja izobraževalnih potreb z vidika udeležencev 

izobraževanja v povezavi s kakovostjo učinkov izobraževanja,

 s kakovostjo učitelja - izobraževalca in institucije, ki izobraževanje izvaja ter

 s kakovostjo izobraževalnih programov, ki slonijo na povezanosti med 

izobraževalnimi potrebami, cilji, vsebinami in načini izvedbe izobraževanja.

Ob tem pa pri avtorjih pogrešamo omemebo še vsaj enega elementa, in sicer 

kakovost udeleženca izobraževanja. Kakovost študenta in njegova intelektualna raven 

vključno z odnosom do lastnega učenja, lahko h kakovosti izobraževanja doprinese 

odlične razultate ali jo, nasprotno, celo onemogoča.

                                                                                                                                         
jih pretežno pridobivajo od študentov in delodajalcev, zaradi racionalne rabe sredstev pa se 
poslužujejo tudi »varčevalnih ukrepov«, in sicer tako, da krčijo število rednih predavateljev in 
povečujejo število zunanjih sodelavcev, med njimi tudi nujno potrebnih mentorjev študentom, je 
prepričana Kumpova (Mihevc idr. 1995, 92).
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Pravica odrasle osebe, da o svojem izobraževanju enakovredno odloča, ji obenem 

nalaga tudi dolžnost, da sprejema odgovornost za sprejete odločitve in s tem za 

kakovost lastnega izobraževanja. Odgovornost pa ni le na strani udeleženca, marveč jo 

nosijo vsi operativni in politični akterji izobraževanja odraslih. Posamezen učitelj za 

kakovost lastnega dela, izobraževalna organizacija za kakovostno ponudbo in izvedbo 

svoje dejavnosti, strokovna institucija, ki deluje v izobraževanju odraslih in, ne 

nazadnje, za kakovost strateških odločitev na področju izobraževanja odraslih jo nosi 

tudi vlada države (Možina 2003). Vrednotenje kakovosti pa ni namenjeno njenemu

nadzoru v smislu obsodb, temveč ugotavljanju in sprejemanju potrebnih odločitev za 

nadaljnji napredek področja in s tem zadovoljitve potreb uporabnikov izobraževalnih 

storitev. 

Pred dobrim desetletjem se je visoko šolstvo še soočalo s paradoksom, da univerza 

preučuje praktično vse, razen svojega izobraževalnega procesa. Kakovost dela ni bila 

nikdar pod takšnim drobnogledom, kot je danes. V Evropi se namreč množijo strokovne 

konference s priporočili o kakovosti visokošolskega izobraževanja, k čemur je 

prispevala tudi Bolonjska reforma. Cilje visokega šolstva po Kumpovi (Mihevc idr. 

1995, 61-98) najustrezneje povzamemo s priporočilom, nastalim pod peresom domače 

strokovne javnosti, v okviru katere od junija 1996 deluje Slovensko društvo za 

visokošolsko didaktiko,35 in Evropske rektorske konference, ki svetuje (Mihevc, 

Marentič-Požarnik 1998, 4):

»Zaradi spremenljivih zahtev v okolju morajo visokošolske institucije posvetiti večjo 

pozornost strategijam za podporo posodabljanju študija, zlasti glede vsebine, učbenikov, 

pedagoških metod in prilagajanja študija posameznikom. Velike novosti prinašajo tudi 

nove informacijske in komunikacijske tehnologije. Premik od poučevanja k učenju zahteva 

samostojen študij, mentorsko vlogo učitelja, ustrezne strokovne službe, vlaganje v nove 

načine pedagoškega dela, skrb za kakovost in sodelovanje z okoljem. Univerzitetni učitelji 

morajo povezovati temeljno raziskovanje in odkrivanje novega s prenosom znanj, 

integracijo znanj in uporabo spoznanj v praksi. Za vpeljevanje sprememb je ključnega 

pomena jasna personalna politika visokošolskih institucij, ki podpira poklicno kariero 

učiteljev z ustreznimi programi za izpopolnjevanje.«

S temi vprašanji, ki zajemajo lastnosti in sistem izobraževanja odraslih, njegovo 

načrtovanje, organizacijo, izvedbo, spremljanje in vrednotenje rezultatov, se ukvarja 

                                               
35 Slovensko društvo za visokošolsko didaktiko (SDVD) je bilo junija 1996, na pobudo 

tedanje predsednice Barice Marentič-Požarnik, ustanovljeno z namenom, da bi razvijalo in širilo 
didaktične kulture v slovenskem visokem šolstvu, spodbujalo izboljšanje visokošolskega 
poučevanja in učenja, spodbujalo izboljšanje obstoječih in razvoj novih metod in oblik dela s 
študenti in da bi se zavzemalo za zagotovitev ustreznih razmer za poučevanje in študij ter 
ustrezno vrednotenje visokošolskega pedagoškega dela (Marentič–Požarnik 1998, 24).
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andragoška znanost, znotraj nje pa njena poddisciplina, andragoška didaktika,36 v 

strokovni literaturi imenovana tudi obča metodika37 izobraževanja odraslih, v nekaterih 

virih (čeških, slovaških, poljskih in ruskih) pa didaktika odraslih. Ta se v svojem 

področju raziskovanja tesno povezuje s poddisciplinami38 in z drugimi samostojnimi 

znanostmi (Savićević 1991, 202), še zlasti antropologije, sociologije, ekonomije, 

psihologije ter razvojne in socialne psihologije, filozofije, etike, estetike, logike 

zgodovine, kibernetike, biologije, kemije, nutricionistike in drugih, ki proučujejo 

človeka, njegove zmožnosti in vplive na izobraževanje in učenje.

2.3.1 Andragoški ciklus

Ličnova povzema po Jelencu (Govekar–Okoliš, Ličen 2008, 49, po Jelenc 2000), da 

se je za označevanje procesa izobraževanja odraslih na pobudo Pastuovića in Pongraca 

v slovenskem okolju uveljavil izraz andragoški ciklus, ki predstavlja model oziroma 

sistem postopkov za načrtovanje, izvedbo in vrednotenje procesa, s katerimi se sledi 

ciljem izobraževanja odraslih. Temeljne so štiri povezane faze vzgojno-izobraževalnega 

dela, s katerimi dosegamo cilje vzgoje in izobraževanja odraslih: analiza potreb po 

izobraževanju, načrtovanje (oblikovanje ciljev, načrtovanje organizacije izobraževanja, 

vsebin, metod, priprave in evalvacije), izpeljava (realizacija programa) in vrednotenje 

(evalvacija). Z zadnjo fazo evalvacije se ciklus ne konča, temveč predstavlja obenem 

izhodiščno fazo za vstop v nov proces, saj spodbuja, da se na podlagi naučenega 

sprožijo in ugotavljajo nove potrebe po izobraževanju (Valentinčič 1973, 55; 

                                               
36 Z opredelitvijo pojma didaktika se je v zgodovini znanosti ukvarjalo veliko njenih 

privržencev; med najvidnejšimi tujimi so bili Radke, Komensky, Herbart, Willmann, Poljak, 
Klingberg. Liimets, Numann, Šimleša idr. ter naš najvidnejši didaktik, Šilih. V tem delu za 
oznako pojma povzemamo opredelitev, ki jo je sprejel Šilih, in sicer, da je »didaktika teorija o 
izobraževanju in pouku« (Strmčnik 2001, 20), andragoška didaktika pa je veda o izobraževanju 
in poučevanju odraslih.
Poznavanje omenjenih področij je koristno za nadaljnje razumevanje vsebine tega dela, ki pa jih 
zaradi omejitev obsega ne razčlenjujem podrobneje. Zainteresiranemu bralcu priporočam 
nadaljnji študij predmetne strokovne literature.

37 Pojem obča metodika je v tem primeru razumljen v ožjem kontekstu kot pojem didakika. 
Slednja vključuje raziskovanje metod, oblik in tehnik izvedbe vzgojno-izobraževalnega procesa 
ter procese, ki so posredno s tem povezani (na primer komunikacija, medosebni odnosi…), obča 
metodika pa se posveča neposredni izvedbi vzgojno-izobraževalnega procesa in se ukvarja z 
metodami, oblikami in tehnikami učenja in poučevanja (Krajnc 1979b).

38 Savićević (1991, 201-210) andragogiko kot znanost deli na več poddisciplin, ki se preko 
vsebine svojega proučevanja tesno prepletajo: 1. Splošna andragogika, 2. Andragoška didaktika, 
3. Zgodovina andragoških idej, 4. Komparativna ali primerjalna andragogika, 5. Andragogika 
dela, 6. Socialna andragogika, 7. Vojna andragogika, 8. Penološka andragogika, 9. Andragogika 
prostega časa, 10. Andragogika masovnih komunijacij, 11. Družinska andragogika, 12. 
Metodologija andragoškega raziskovanja, 13. Andragoška psihologija. Zaradi enakovredne 
prisotnosti nekaterih novejših poddisciplin (na primer penološka in družinska) avtor dopušča, da 
predstavljeni sistem delitve ni dokončen temveč je odprt za nove poddiscipline na podlagi  
novih pridobljenih znanj.
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Valentinčič 1983, 78; Krajnc 1979a, 107-109; Jelenc S. 1996, 82; Govekar-Okoliš 2008,

49-52). Takšna delitev procesa je v strokovni literaturi različnih avtorjev zelo podobna, 

jo pa posamezni strokovnjaki še podrobneje razčlenjujejo in utemeljujejo z dodatnimi

vmesnimi fazami, ki jih že vključuje tudi naša štiri fazna opredelitev.

Preučevanje posameznih stopenj andragoškega ciklusa sodi med najpomembnejša 

vprašanja andragoške teorije in prakse. Valentinčič (1973, 55; 1983, 78) ga prikazuje z 

naslednjo shemo:39

Slika 2.2 Faze andragoškega ciklusa

1. PREUČEVANJE  POTREB

2. NAČRTOVANJE

3. PROGRAMIRANJE
(podrobna vsebinska in didaktično-metodična zamisel)

4. NEPOSREDNA PRIPRAVA
(pridobivanje udeležencev, priprava udeležencev, svetovanje, obveščanje javnosti, priprava 

virov, prostorov, skupin, izbira in priprava učiteljev) 

5. VODENJE UČNEGA PROCESA

6. VREDNOTENJE

Vir: Valentinčič 1983, 78

Celoten cikel, vključujoč vse faze, se sicer odvija tudi na posamezni izobraževalni 

instituciji, vendar sta za šolo najbolj značilni neposredna priprava in izvedba učnega 

procesa, predhodne in nadaljnje faze pa so pretežno v domeni drugih ustanov 

(Valentinčič 1973, 55). Vprašajmo se, kako pa naj ustanova za podiplomsko 

izobraževanjem sploh izpolni svoj cilj, če nosilec izobraževanja, bodisi visokošolski 

zavod ali učitelj - neposredni izvajalec učnega procesa, sploh ne pozna izobraževalnih 

potreb in želja odraslega? Program izobraževanja mora namreč temeljiti na potrebah 

posameznika, podjetja ter širše družbene skupnosti v določenem času in okolju, sicer bo 

kljub vsebinski neoporečnosti ostal brez odziva, uporabnik pa brez potrebnih znanj 

(prav tam, 56). Zato je treba pred vključitvijo posameznika v izobraževalni proces 

skrbno preučiti razliko med dejanskim stanjem, ki pri posamezniku odraža že obstoječa 
                                               
39 Vsebinska omejitev naloge podrobnejše obravnave procesa ne dopušča, zato se bomo v 

nadaljevanju omejili zlasti na izvedbo učnega procesa, in sicer na oblike in metode dela v 
izobraževanju odraslih . Za lažje razumevanje ciklusa zainteresiranemu bralcu priporočamo 
preučitev ustrezne strokovne literature.
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znanja, spretnosti, vrednote in stališča, ter želenim stanjem, ki bo označevalo te lastnosti 

odraslega po izvedenem izobraževanju.

Za diagnosticiranje potreb, ki po mnenju že naštetih avtorjev (Krajnc, Valentinčič, 

Savićević, Knowles) predstavlja ključno andragoško vprašanje, in njihovo razvrstitev od 

najnujnejših in za kandidata zelo potrebnih do manj potrebnih, ki naj bi jih izvajalec in 

kandidat vzajemno preoblikovala v izobraževalni program, je na področju skupinskega 

izobraževanja odraslih na voljo več metod,40 izmed katerih se zdi na podiplomskem 

študiju za izvedbo magistrskega dela zelo primeren osebni stik v obliki razgovora, 

intervjuja med kandidatom in izvajalcem izobraževanja (mentorjem). V raziskavi o 

mentorstvu študentom na podiplomskem študiju bomo ugotavljali, ali je seznanitev s 

potrebami kandidata sploh predmet načrtovanja mentorstva na  izbranem visokošolskem 

zavodu in v kakšni obliki se odraža v nadaljnjem procesu učenja.

Na temelju evidentiranih potreb, po priporočilu strokovnjakov, izobraževalec 

osnuje izobraževalni program, katerega priprava, organizacija in izvedba morajo 

temeljiti na splošnih pravilih oziroma priporočilih – didaktičnih načelih, ki usmerjajo, 

kako naj izobraževanje, prilagojeno odrasli osebi, poteka, da bo uspešno in da bo 

izpolnilo pričakovanja.

Eden najbolj citiranih teoretikov izobraževanja odraslih, Američan Malcolm 

Knowles, ki je promoviral termin andragogika pod vplivom srbskega andragoga Dušana 

Savićevića in ki mu nekateri kljub že predhodnemu pojavu termina andragogike v 

strokovni literaturi pripisujejo naziv guru (idejni vodja, učitelj) andragogike (Savićević 

1991, 157), je upošteval socialno-filozofske, antropološke in didaktične predpostavke 

ter lastnosti učenja odraslih,41 ki smo jih v poglavju o izobraževanju odraslih že spoznali 

ter razvil temeljna načela in priporočila za načrtovanje učenja.

Odrasli bodo pripravljeni in zainteresirani za učenje, če bodo prepričani, da so 

vsebine neposredno pomembne za učinkovito in lažje opravljanje nalog, s katerimi se 

srečujejo pri delu in v zasebnem življenju. Zato morajo biti v načrtovanje in vrednotenje 

pouka aktivno vključeni. Izobraževanje mora namreč udeležencem omogočati 

prevzemanje pobude za lastno učenje s tem pa tudi sprejemanje odločitev in 

odgovornosti za svoje odločitve (Knowles 1970; Savićević 1991, 161-162). 

                                               
40 Metode ugotavljanja potreb Valentinčič razlikuje glede na globalne potrebe odraslih po 

izobraževanju in usposabljanju na primer v določeni delovni organizaciji ali glede na 
posamezno kategorijo odraslega prebivalstva. Podrobneje razloži: metodo razlike med dejansko 
in treba izobrazbo kandidatov, metodo analizo problemov, odkrivanja interesov, spremljanja 
razvojnih zahtev in metodo poklicnih profilov. Običajni tehniki pridobivanja podatkov sta 
anketa in intervju. Metod za potrebe tega dela ne bomo podrobneje obravnavali, zato 
zainteresiranemu bralcu priporočam nadaljnji študij ustrezne strokovne literature (Valentinčič 
1973, 56-59).

41 Lastnosti izobraževanja po Knowlesu:  po konceptu osebnosti odrasle osebe, po izkušnji 
kot viru učenja, po pripravljenosti za učenje in po časovni perspektivi.
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Najrazličnejše življenjske izkušnje odraslih udeležencev, ki jih lahko označujejo 

predsodki in domneve, predstavljajo bogat vir učenja in določajo podlago učne 

dejavnosti, zato mora pristop k učenju odraslih sloneti na usmerjenost v problem. S 

pomočjo različnih oblik dela, od študije primerov do igre vlog, simulacije ter 

samoevalvacije, se mora učenje odraslih bolj kot na vsebino osredotočiti na proces, ob 

katerem ima učitelj dvojno vlogo. V prvi predstavlja za učenca vir informacij, v drugi 

pa se pojavlja v vlogi vodje, pomočnika pri učenju, managerja, povezovalca procesa 

učenja (Savićević 1991, 162).

Ličnova kakovostno izobraževanje po Merillu opiše z »izobraževanjem s petimi 

zvezdicami« (Govekar-Okoliš, Ličen 2008, 65, po Merrill 2000) in poudari nujno 

povezanost poučevanja z resničnimi problemi, aktiviranje že obstoječega znanja, 

spodbujanje pridobitve novega znanja, prenos znanja v življenje in povezavo tega z 

osebnim svetom učenca. Izobraževanje namreč označujejo spreminjajoče se lastnosti 

odraščajoče in odrasle osebe, zavesten razvoj samopodobe, saj odrasla oseba v 

izobraževanje prinaša osebne in delovne izkušnje, s katerimi se identificira in na katerih 

nadgrajuje nova znanja, na svoj razvoj je pripravljena in predvsem notranje motivirana

k učenju pa pristopa na problemski način (Volf 2009, 12).

Vseh pet elementov lahko prepoznamo tudi v domači literaturi, v podrobnem opisu 

pionirja izobraževanja odraslih in nosilca njegovega razvoja v praksi v Sloveniji ter 

prvega predsednika Andragoškega društva Slovenije, Jožeta Valentinčiča. 

Knowlesovim in Meririllovim priporočilom k učenju odraslih dodaja še trajnostni vidik 

socializacije in vzgoje ter pridobljenega znanja. Lastnosti, na katerih mora temeljiti 

vzgojno-izobraževalni proces in ki izhajajo iz zakonitosti spoznavnega in učnega 

procesa, iz ciljev in nalog izobraževanja ter, ne nazadnje, iz značilnosti odrasle osebe, 

Valentinčič (1973, 71-74) predstavlja v naslednjih načelih:

 Načelo vzgojnosti in celovitosti poudarja pomen vzgojnega in intelektualnega 

razvoja osebe, ki je sicer že relativno zrela in oblikovana, vendar pa se z 

nenehnim in vsestranskim izpopolnjevanjem tudi vzporedno potekajoča vidika 

razvoja nikdar ne zaključita.

 Vrednost načela zavestne aktivnosti odraslih, ki je pogoj za uspešnost učenja, 

dosežemo s prostovoljnostjo vključitve v izobraževanje, zanimivostjo razlage 

ter z raznovrstnostjo oblik in metod izobraževanja.

 K uspešnosti izobraževanja po načelih nazornosti in dostopnosti veliko 

pripomore prilagoditev razlage predhodni ravni znanja udeležencev ter uporaba 

sodobne izobraževalne tehnologije, eden temeljnih pogojev pa je tudi 

poljudnost. S prisotnostjo vsebin v poljudnoznanstveni literaturi, člankih in 

dnevni periodiki se lahko javnost z neokrnjeno znanstveno resnico spoznava na 
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preprost način, zato postaja le-ta razumljivejša in bolj dosegljiva širšemu krogu 

ljudi.

 Odrasli se v proces izobraževanja vključujejo z različnim predznanjem in 

sposobnostmi, zato so postopnost, sistematičnost, notranja urejenost in logična 

zaporednost vsebin nepogrešljive pri vsaki obliki izobraževanja. Učitelj mora 

slediti zahtevi, da od lažjih vsebin k težjim prehaja postopoma, prav tako od 

znanih k neznanim, od bližjih k daljnim in od preprostih k zapletenim.

 Odrasla oseba v izobraževanju ima to lastnost, da pridobljena znanja povezuje s 

svojimi delovnimi in življenjskimi izkušnjami, nanje pa veže tudi nadaljnjo 

uporabno vrednost novih učnih vsebin, zato učiteljevo razlago spremlja 

kritično in išče v njej lastno in trajno vrednost. Ravno s približevanjem vsebin 

življenjskim in delovnim potrebam odraslih bomo dosegli trajnost znanja ter 

večje možnosti osebe za nadaljnje samoizobraževanje in vseživljenjsko učenje. 

Razumeti je, da želi avtor s takšnim izobraževanjem pri odraslem doseči 

samostojno sprejemanje odločitev in prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja, 

ustrezno komunicirati z drugimi, postavljati vprašanja, razvijati potenciale, z 

dosedanjimi znanji in življenjskimi izkušnjami ter s kritičnim mišljenjem najti rešitve za 

obstoječe in morebitne težave, biti dejaven, ustvarjalen, podjeten, inovativen, 

prilagodljiv v času in okolju.

2.3.2 Metode in oblike v izobraževanju odraslih

Andragoški proces lahko torej razumemo kot namerno in organizirano delovanje s 

ciljem, da se posameznik oziroma skupina uči. Najvidnejši elementi izobraževanja so 

običajno metode, oblike in sredstva izobraževanja, povezana z organizacijskim 

pristopom in slogom, ki ga organizator in izvajalec izobraževanja prilagodita 

upoštevajoč okoliščine izobraževanja. Med drugim se prilagajajo lastnostim, 

zmogljivostim in potrebam odrasle osebe, zato je, po mnenju mnogih že omenjenih 

domačih in tujih avtorjev42 vloga učitelja odraslih bistveno drugačna od vloge učitelja 

otrok in mladine. Nagiba se k vlogi mentorja, moderatorja, koordinatorja oziroma 

animatorja in vodje izobraževanja, ki odraslim svetuje, jih spodbuja, kako naj kar 

najbolje izrabijo svoje zmogljivosti, jim pomaga pri doseganju samorazvoja in 

samouresničitve, pomaga najti najboljše načine oziroma poti pri učenju, spodbuja 

samostojnost in samoiniciativnost.

Dokler človek poučuje druge, se mora učiti tudi sam. Zato namen tega razdelka ni v 

tem, da našteje in predpiše ustrezno metodo in obliko dela za posamezne udeležence ali 

                                               
42 V mislih imamo že obravnavane domače (Schmidt, Mihevc, Kranjc, Marentič-Požarnik, 

Valentinčič, Govekar – Okoliš, Ličen, Kump) ter tuje avtorje (Pastuović, Savićević, Knowles, 
Jarvis, Drucker).



Izobraževanje odraslih

46

skupine, temveč mora osvetliti, da je vsaka metoda ali oblika dela lahko dobra, če jo zna 

učitelj pravilno izbrati in ustvarjalno uporabiti, lahko pa je slaba, če tega pogoja ne 

izpolni (Tomić 1997, 103).

Da bi lažje prepoznali prednosti posameznih oblik andragoške prakse v visokem 

šolstvu in zakaj priporočamo poglobljeno delo v malih skupinah, tudi v obliki 

mentorstva, ter kako mentorsko obliko učenja in poučevanja razumeti poglobljeno tako 

z vidika kandidata kakor tudi z vidika mentorja ter visokošolskega zavoda, si najprej na 

kratko poglejmo osnovne didaktične pojme.43

Opredelitve metod in oblik izobraževanja se med avtorji razlikujejo. Nekateri 

metode pojmujejo širše od oblik, ki metode določajo podrobneje. Oblika pri vzgoji in 

izobraževanju odraslih po Matijeviču predstavlja način organiziranosti izobraževanja 

oziroma učenja, medtem ko z metodo označuje pot, način in prijeme, ki omogočajo 

izpeljavo izobraževalne naloge. Domači in tuji avtorji (Andrilović, Matijević in 

Pastuović 1985, 273; Govekar-Okoliš, Ličen 2008, 70) jo kot osnovo izobraževanja 

označijo kot način, zamisel poti, itinerar, ki predstavlja »urejeno vodenje« proti cilju. 

Skopo definicijo, ki jo podajata Jank in Meyer (2006, 42), da je metoda pouka oblika in 

postopek, s katerimi učitelji in učenci naravno in družbeno stvarnost pri pouku 

posredujejo in jo osvajajo, podrobneje poda Kranjčeva, po kateri je metoda, v 

primerjavi z obliko, splošnejši način izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa, torej 

način, kako je neko dejavnost mogoče opraviti kar najustrezneje in najbolje (Kranjc 

1979b, 11). Avtorica pojem razloži kot smotrno in načrtno ravnanje, ki ob minimalni 

porabi materiala, časa in energije omogoča maksimalne dosežke. Z metodo označuje 

način dela učitelja, ki udeležencem omogoča osvajanje novih znanj, spretnosti in navad 

ter vpliv na svoje sposobnosti, poglede in interese. Še podrobneje metodo določajo 

posamezne, vanjo vključene oblike, ki se, upoštevajoč okoliščine, prilagajajo in 

spreminjajo glede na učno skupino, lastnosti učnega subjekta, vzgojne cilje, učno 

gradivo in druge lastnosti učne situacije (prav tam). Poleg metod in oblik pa vzgojno-

izobraževalno delo označujejo tudi učna sredstva, pod katerimi poznamo različne, na 

primer avdiodidaktične pripomočke, ki so učitelju pri izvajanju izobraževanja v pomoč, 

deloma ga lahko celo nadomestijo, uporabil pa naj bi jih tedaj, ko so le-ta učinkovitejša 

od njega samega (prav tam). Za uspešno učenje mora učitelj obvladovati motivacijo, 

ritem dela, povezovati različne vire znanja, spodbujati učenje, preverjati rezultate in se 

na osnovi povratnih informacij ustrezno odzivati. Metode in oblike vzgojno-

izobraževalnega procesa mora najprej obvladovati, nato pa tudi prilagajati potrebam 

skupine oziroma posameznika, upoštevajoč njegov položaj pri delu, v družini in v 

                                               
43 Za poglobljeno razumevanje pojmov zainteresiranemu bralcu priporočam nadaljnjo 

preučitev ustrezne strokovne literature.
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družbi. Prilagajati jih mora tudi glede na število udeležencev v skupini,44 glede na 

sestavo učnih skupin,45 glede na izvor znanja,46 pa tudi glede razpoložljivih možnosti, 

obravnavano vsebino ter druge okoliščine v vzgojno-izobraževalnem procesu.47 Katere 

metode bodo v določenem primeru najustreznejše, je odvisno od ciljev in obsega učnega 

programa (Valentinčič 1973, 75).

2.3.3 Metode v izobraževanju odraslih

Najvidnejši elementi andragoškega cikla so metode, oblike in učna sredstva v 

izobraževanju odraslih. Spoznali smo že, da uspešnost učiteljevega dela ni toliko 

odvisna od obsega teh elementov, kot od odločitve, katerega bo izbral in uporabil. Izbor 

je odvisen od učne vsebine, ciljev in od drugih okoliščin, izmed katerih imajo 

pomembno vlogo lastnosti skupine. Različni strokovnjaki metode izobraževanja 

odraslih razvrščajo po različnih kriterijih. Primerjali bomo različne vrste klasificiranja 

metod treh avtorjev, ki izhajajo bodisi iz aktivnosti udeleženca, sloga izobraževanja 

njegovega nosilca ali iz psihološkega vidika učenja osebe.   

Povzeto po Knowlesu, Kranjčeva vzgojno-izobraževalne metode deli v šest skupin, 

izhajajoč iz aktivnosti udeleženca izobraževanja (Kranjc 1979b, 12):

 metode, ob katerih oseba učno snov dojema in ima nad njo pregled (na primer 

sproščen razgovor),

 metode, ki omogočajo pridobitev novega znanja s pomočjo ene same osebe (na 

primer razgovor v dvoje, množično predavanje),

 metode, pri katerih izvor znanja predstavlja več virov hkrati (na primer

poučevanje primerov, simpozij),

 metode za razširjanje in utrjevanje učne snovi (na primer televizijske 

izobraževalne oddaje, branje literature),

 metode, ki povezujejo novo pridobljeno znanje, izkušnje in sposobnosti s 

predhodnimi izkušnjami (na primer simulacije dejanske situacije, praktični 

preizkusi),

                                               
44 Vzgojno-izobraževalne metode odraslih glede na število udeležencev Kranjčeva (1979b) 

deli na masovne, skupinske in individualne.
45 Glede na sestavo učnih skupin mora andragog izbirati med metodami in oblikami, 

prilagojenimi za starostne skupine učencev v zgodnji odrasli dobi (18-30 let), za skupino iz 
srednje odrasle dobe (30-55) in za skupino iz obdobja pozne zrelosti (od 55 naprej).

46 Glede na izvor znanja ločimo med metodami, pri katerih je osnovni izvor znanja 
andragog, Jelenčeva (1996) govori o metodah, usmerjenih k učitelju), med metodami, kjer so 
pretežni izvor znanja udeleženci sami (metode, usmerjene v udeležence; prav tam) in tistimi, 
kjer ni neposrednega stika med učiteljem in učencem in so glavni vir znanja različni učni 
pripomočki.

47 V navedenem se omejujem na vsebino za potrebe obravnavane problematike, za 
podrobnejšo preučitev metod pa priporočam nadaljnji študij ustrezne strokovne literature.
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 metode, s pomočjo katerih udeleženci dobivajo nove izkušnje (na primer

mentorstvo, inštrukcije, sestanki).

Slednje literatura uvršča med metode, ki temeljijo na osebnem stiku z drugo osebo 

ali z nekaj osebami hkrati. Gre za način, ki omogoča najboljše rezultate učenja, zato jih 

prištevamo med najbolj učinkovite in popolne metode (prav tam). Najbolj znane in 

priznane metode bomo podrobneje preučili posamično v nadaljevanju.

Ličnova po Goguelinu (Govekar-Okoliš, Ličen 2008, 70) pri razvrstitvi izhaja iz 

učitelja in njegovega sloga poučevanja oziroma učenja. Razlikuje:

 trdilne ali dogmatske, pri katerih učitelj zgolj poučuje, predpisuje naloge, 

pokaže in dokaže, kar pomeni, da prihaja znanje od zunaj (eksoučenje), 

značilne so za didaktični slog;

 vprašalne, značilne za sokratski slog,48 in aktivne, značilne za spodbujevalni in 

izkušenjski49 slog, ki izkazujejo proces učenja od znotraj (endoučenje);

 permisivne metode ali nemetode, ki so posledica pomanjkljivega dela učitelja, 

ki učencem sicer poda učne vsebine, ne pa tudi navodil, kako jih uporabiti.

Vsaka metoda služi namenu, če je izbrana in uporabljena pravilno. V primeru 

načrtnega raziskovanja in ugotavljanja načinov, kako ob pomanjkanju informacij priti 

do znanja, tudi uporaba permisivnih metod.

Na temeljno vprašanje andragoške didaktike, kaj se odrasli uči, avtorica po 

Demetriu ugotavlja (prav tam, 70, po Demetriu 2003), da se človek v svojem življenju 

uči delati, misliti, odločati, sanjariti in obvladovati druge, in nadaljuje, da so ključni, 

vsakdanji načini učenja odrasle osebe povezani z imitacijo, argumentacijo, inovacijo, 

destruktivnostjo in imaginacijo. Načine učenja (prav tam) nadalje predstavi z 

razvrstitvijo metod v štiri skupine:

 s transmisijskimi označuje metode, ki omogočajo pridobitev novih znanj, 

izkušenj in spretnosti, katerih pomnjenje sloni na reprodukciji, replikaciji in 

asimilaciji,

 z avtorefleksivnimi metodami odrasla oseba svoje že pridobljene izkušnje 

introspektivno in retrospektivno raziskuje,

 s praktičnimi metodami označuje načine pridobivanja in obdelovanja znanja, o 

katerih oseba razpravlja in ga raziskuje,

                                               
48 V poučevanje in učenje se vključujejo poglobljena vprašanja, ki udeležencem 

omogočajo, da odgovore s pomočjo svojih znanj in izkušenj najdejo sami (Jelenc 1996, 5).
49 Zavedajoč se sposobnosti, potreb in izkušenj udeležencev učitelj z usmerjenostjo učitelja 

v učence spodbuja zavedanje o učnih potrebah, soočenje s problemi in samostojnimi rešitvami, s 
tem pa sodelovanje in aktivno oblikovanje učne akcije (Jelenc 1996, 5).
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 virtualne metode pa so vidne tedaj, ko oseba nima izkušenj in se uči s 

postavljanjem hipotez, z uporabo domišljije in intuicije.

Na osnovi predstavljenih skupin metod lahko ocenimo, da učenje v mali skupini, z 

osebnim stikom z mentorjem, svetovalcem in morebitnimi drugimi člani v skupini, 

avtorji uvrščajo med zelo uspešne metode. Aktivne, praktične oblike, z raziskovanjem 

in diskusijo o ugotovitvah, z učenjem na napakah, z medsebojnim spodbujevalnim in 

izkušenjskim učenjem, udeležencem pa tudi nosilcu izobraževanja omogočajo prijeten 

in uspešen način pridobivanja novih spoznanj, stališč in vrednot z močno in trajno 

osebno vrednostjo.

Da bi lahko izmed metod izobraževanja odraslih, s katerimi smo se že seznanili, 

podrobneje predstavili tiste, ki so za domače okolje najbolj značilne, bomo  najprej 

pregledali, katere so najvidnejše oblike izobraževanja odraslih, ki že ali bi po 

priporočilih strokovnjakov morale še bolj označevati slovenski visokošolski prostor.

2.3.4 Oblike izobraževanja odraslih v visokem šolstvu

Preučevanje oblik visokošolskega izobraževanja na prvi uspešni univerzi učenja na 

daljavo na svetu, Open University iz Velike Britanije,50 ki predstavlja eno izmed najbolj 

razvitih, izpopolnjenih in zglednih izobraževalnih organizacij v svetu, ter Deakin 

University v Avstraliji,51 ki je po svojem vlaganju v profesionalni razvoj študentov in 

zaposlenih, alternativnih pedagoških pristopih, močno razvitih oblikah svetovalne 

pomoči in drugih načinov uresničevanja svojega poslanstva prav tako izjemna, 

Jelenčeva primerja s slovenskim visokošolskim prostorom (Mihevc idr. 1995, 311-372). 

Nekoč so se izobraževalne oblike v tujini precej razlikovale od tistih, ki smo jih 

uporabljali pri nas, vendar pa se visoko šolstvo tudi v domačem prostoru že bolj 

prilagaja izobraževanju odraslih in postopno sledi dobri praksi najuspešnejših svetovnih 

univerz.

Najbolj znano in tradicionalno obliko dodiplomskega in podiplomskega 

visokošolskega »izrednega« študija pri nas predstavljajo skupinske oblike 

izobraževanja, kot so predavanja z možnostjo diskusije, seminarskimi nalogami in 

izpitnim preverjanjem znanja, dopolnjujejo pa jih k študentom in ciljem usmerjeni 

tečaji, seminarji, diskusije, krožki, delavnice, referati, interna predavanja in oblike 

samoizobraževanja. Še bolj pa svoje poslanstvo v uporabnike izobraževalnih storitev 

usmerjajo najuspešnejše svetovne univerze, ki se odlikujejo po kakovosti storitev, po

številu vpisanih študentov in po številu pridobljenih diplom. Predstavili bomo najbolj 

značilne in javnosti dobro poznane, med katere sodijo: odprto učenje, izobraževanje na 

                                               
50 Vir: http://www.open.ac.uk/slovenia/slovenian/the-open-university.php
51 Vir: http://www.deakin.edu.au/
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daljavo in organizirano samostojno učenje, vse pa neobhodno dopolnjuje svetovanje

študentom (prav tam).

Odprto učenje

Medtem ko se koncept odrtega učenja pri nas deloma pojavlja v osnovnem in 

srednjem izobraževanju, na primer kot t. i. »učilnica brez katedra«, se v visokem šolstvu 

njegov pojav kaže le v kombinaciji s študijem na daljavo. Bistva odprtega učenja, kot ga 

zasledimo na primer pri britanski Open University, ki teži k odpravljanju omejitev 

administrativne (čas, trajanje, prostor, stroški…) in izobraževalne narave (vpisni pogoji, 

cilji, metode dela…) pri nas še nismo zastavili. Njegov cilj sicer ni popolna odprtost, 

temveč usmerjenost k študentu v obliki odstranitve nepotrebnih ovir in zagotovitve 

študentove neodvisnosti pri učenju. Ta odprtost udeležencu omogoča ne le izbiro 

programa temveč tudi način izobraževanja bodisi v okviru izobraževalnega procesa ali 

samostojno, pod okriljem mentorjev, tutorjev ali svetovalcev, zaradi česar mora 

omogočati tudi možnost učenja na daljavo (Mihevc idr. 1995, 315-317). Jelenčeva 

ugotavlja, da v Sloveniji večina odraslih študentov še ni sposobna in ne pripravljena na 

takšno obliko dodiplomskega ali podiplomskega izobraževanja, ki zahteva veliko 

spretnosti, samostojnosti in samodiscipline, zato velikih potreb po njem tudi še ni 

zaznati. Njegove prednosti bi po mnenju avtorice lahko prišle do izraza v krajših 

programih nadaljnjega izobraževanja. Poleg tega pa, spomnimo, je iz že znanih 

statističnih podatkov razvidno, da je trenutno število visokošolskih učiteljev pri nas 

prenizko, da bi svetovanje v odprtem učenju zmogli ustrezno podpreti z zadostno 

kadrovsko zasedbo. Za dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje je, denimo, 

primernejša oblika učenja, ki jo predstavljamo v naslednjem poglavju. Govorimo o 

izobraževanju oziroma o študiju na daljavo.

Izobraževanje oziroma študij na daljavo

Zametke študija oziroma izobraževanja na daljavo (distance education) lahko 

najdemo v oblikah, ki so obstajale že v preteklosti, znane pod nazivi dopisno 

izobraževanje (correspondance education), izobraževanje na domu (home study), 

poučevanje na daljavo (distance teaching). Vse naštete oblike so bile vezane na pisne 

vire osvajanja učnega programa ter na gradiva, posredovana po pošti, razvoju 

informacijsko komunikacijske tehnologije pa se je prilagodila tudi organizacija in 

izvedba tega izobraževanja ter poenotil njegov naziv.

Ob preučitvi delovanja svetovnih univerz, kot so Open University v Veliki 

Britaniji, na Finskem in Nizozemskem idr., ki po številu študentov in kakovosti storitev 

sodijo v sam svetovni vrh visokošolskega izobraževanja, vidimo, da so registrirane kot 

samostojne visokošolske ustanove za študij na daljavo, organizirane sicer po zgledu 

tradicionalnih fakultet, vendar izvajajo študij samo na daljavo, sestavni del katerega pa 
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so tudi neposredne oblike učenja (seminarji, tečaji, skupinske in individualne 

konzultacije), organizirano samostojno učenje in svetovanje (Mihevc idr. 1995, 320). 

Druge visokošolske ustanove pa so klasične fakultete, kakršne poznamo pri nas in 

katerih ponudba izobraževanja na daljavo je le delna, saj se študij na daljavo izvaja le v 

določenih oddelkih. Bralec se utegne vprašati, zakaj je ta oblika izobraževanja odraslih 

za potrebe magistrskega dela zanimiva? Razlog je predvsem v načinu poučevanja in v 

mentorskem odnosu študenta z učiteljem, katerega fizična oddaljenost ne pomeni tudi 

odsotnost sodelovanja. Po čem ga prepoznamo?

Različni avtorji (Houdek, Holmberg, Peters, Moore v Mihevc idr. 1995, 318-319; 

Keegan 1996, 50) učenje na daljavo razložijo z naslednjimi skupnimi lastnostmi:

 Študijski proces aktivno izvaja določena izobraževalna ustanova.

 V času procesa med učiteljem in učencem poteka dvosmerna komunikacija na 

daljavo, prenos in prejem znanja navadno nista sočasna, vendar pa možnost 

tega ni izključena.

 Učenec in učitelj sta v času procesa prostorsko ločena, lahko pa proces poteka 

tudi v obliki občasnih srečanj mentorja s študentom ali skupino njih ali pa se 

občasno srečujejo študenti sami. Odsotnost osebnih stikov se lahko premosti s

kakovostnim študijskim gradivom in rednimi individualnimi povratnimi 

sporočili na daljavo.

 Oblika poteka s pomočjo različnih tehničnih pripomočkov (računalnik, 

internet…).

Osnovno delo študenta na daljavo je, poleg izpitov, pretežno vezano na pisne 

izdelke, ob katerih pridobi največ znanja, je prepričana Jelenčeva (Mihevc idr. 1995, 

343). Druge, osebne oblike sodelovanja z učiteljem, pa so praviloma le dopolnilo študija 

na daljavo. Pisne naloge študentov so v tradicionalnem študiju pretežno namenjene 

ocenjevanju znanja, kar v študiju na daljavo seveda ni izključeno, vendar pa je njihov 

osnovni smoter poučevanje, kajti mentor študenta dejavno, individualno poučuje v pisni 

obliki, s čimer nadomešča učni proces v učilnicah ali predavalnicah, nadaljuje avtorica 

(prav tam). Če želi, da bo študent pri učenju napredoval, morajo mentorja na daljavo 

voditi že znana načela izobraževanja odraslih in poleg njih veščina podajanja 

konstruktivne kritike s tako imenovano »sendvič« tehniko. Ta poudarja uvodne 

pohvalne ugotovitve o študentovem delu, nadaljuje s komentarjem napak in zaključi s 

spodbudnimi, pohvalnimi besedami.

Racionalizacija porabe časa, materialnih sredstev in energije so bistvene prednosti 

študija na daljavo, posledična pomanjkljivost pa je lahko v pomanjkanju neposrednih 

osebnih stikov med študentom in mentorjem, ki pri študiju na daljavo prevzema vlogo 

»dopisnega učitelja« (Kranjc 1979b, 13; Mihevc idr. 1995, 319, 342). Mentor mora 

vsakega študenta budno spremljati in če opazi, da od katerega že daljši čas ni glasu, se 
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mora takoj odzvati in ga v pismu osebno in spodbudno nagovoriti, da bi s študijem 

nadaljeval in ga uspešno zaključil (Mihevc idr. 1995, 344). Verjamemo lahko, da je v 

primeru daljše odsotnosti stikov mentorja in študenta njegova vrnitev na študijsko pot 

čedalje težja in manj verjetna.

Individualna srečanja učenca z učiteljem, ki v izobraževanju na daljavo doprinesejo 

k vrednosti in kakovosti, pa visokošolska ustanova izvaja tudi v obliki svetovanj. 

Poglejmo, kako svetovanje v visokem šolstvu opredeljuje strokovna literatura. 

Svetovanje

Spoznali smo že, da odrasli v učni proces vstopajo z drugačnimi lastnostmi kot 

otroci in mladostniki. Na osnovi predhodno pridobljenih znanj in delovnih izkušenj 

imajo razvite mehanizme reševanja težav in oblikovano osebno ter poklicno identiteto. 

Ob vstopu v izobraževalni sistem pa se ponovno srečajo z vlogo študenta, ki med 

drugim prinaša treba usklajevanje življenjskih s študijskimi obveznostmi. Na podlagi 

polstrukturiranih intervjujev je Kember (1999) ugotovil, kako študijske obveznosti 

izrednih študentov uspešno povezovati z družino, delom in socialnimi obveznostmi. 

Uspešnost študentov je povezal s tremi ključnimi mehanizmi, ki določajo, da morajo biti

odrasli študenti pripravljeni na spremembe v statusu in na določeno stopnjo odrekanja, 

biti pa morajo deležni ustrezne podpore s strani socialnega okolja. Pri tem avtor izhaja 

iz obveze, ki smo jo pri odraslih v izobraževanju že spoznali, da sprejmejo odgovornost 

za svoje odločitve in odgovornosti za (ne)uspeh ne eksternalizirajo oziroma je ne 

prelagajo na zunanje dejavnike, kar bi sicer lahko vodilo v študijsko neuspešnost in 

osip. Svoja spoznanja je avtor kasneje s sodelavcema (Yum, Kember, Siaw 2005) še 

dopolnil z ugotovitvami, da študenti, ki za svoj neuspeh krivijo pomanjkanje časa in 

druge zunanje okoliščine, kažejo lastnost neučinkovitega spoprijemanja s težavami ali 

pripisujejo neuspeh dejavnikom, na katere je mogoče vplivati. Z ustrezno organizacijo 

časa in s prilagoditvijo svojih dosedanjih obveznosti študijskim, do mnogih težav morda 

sploh ne bi prišlo ali bi jih ob ustrezni podpori uspešno odpravili (prav tam). Iz 

navedenega se prepričamo, da je študent tisti, ki mora biti na prilagoditve in prevzem 

odgovornosti pripravljen, potrebno podporo pri preprečevanju in odpravljanju težav pa 

mu lahko v obliki strokovne ali nestrokovne pomoči nudi socialno-delovno okolje 

(družina, prijatelji, delodajalec in izobraževalna ustanova). 

Vzorčni britanski univerzi, ki smo jo s preučevanjem že spoznali (Mihevc idr.

1995), pa tudi nekaterim domačim visokošolskim zavodom, na primer Visoki poslovni 

šoli Doba iz Maribora, predstavlja svetovanje študentom pomemben del dejavnosti. Pri 

masovnem izobraževanju na visokošolskih ustanovah je pogosto potrebna svetovalna 

pomoč že pri urejanju vpisnih in administrativnih opravil, izpolnjevanju formularjev, 

kasneje pa tudi pri razumevanju pisnih ocen opravljenih nalog in odpravljanju težav 

študentov oziroma učenju nasploh.
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Do prvega neposrednega stika s potencialnim študentom lahko pride že pred 

vpisom na visokošolsko ustanovo in ima vlogo usmerjanja. Poteka v obliki pogovorov 

kandidata s svetovalcem o izbiri in zahtevnosti študijskih programov, morebitnih ovirah, 

predmetniku pa tudi o povezavi že obstoječih znanj kandidata s tistimi, ki jih v 

določenem programu lahko pridobi. Odločitev mora biti prepuščena kandidatu, trdi 

Jelenčeva, zato mu svetovalec svojih interesov ne sme direktivno vsiljevati (Mihevc idr. 

1995, 322). Izhajajoč iz razmišljanja, ali je mentorska pomoč na podiplomskem študiju 

na obravnavanem visokošolskem zavodu ustrezna, nas bo v nadaljevanju bolj kot 

svetovanje pred vpisom zanimala pomoč študentom v zaključni fazi študija.

Pod drugo, vidnejšo in dolgotrajnejšo obliko pomoči literatura in izkušnje  

nekaterih že omenjenih visokošolskih institucij predstavljajo neposredno svetovanje že 

vpisanim študentom, ki naj bi jih spremljalo od pričetka študijskega procesa do 

zaključka šolanja. Poteka lahko preko različnih, za svetovalno pomoč dodatno 

usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, med katerimi Jelenčeva navaja 

svetovalca za študente v nadaljnjem izobraževanju, tutorja/svetovalca in tutorja/ 

mentorja (Mihevc idr. 1995, 324). Razlika med slednjim, kot jo prikazuje avtorica, je v 

stopnji odgovornosti do svetovanja. Medtem ko je tutor/svetovalec52 hkrati tutor 

študijskega predmeta prvega letnika in vodi učni proces, ima v svoji skupini študentov 

poleg poučevanja tudi odgovornost svetovanja študentom, ki jo ohranja skozi celoten 

študij, je svetovalno delo tutorja/mentorja bolj omejeno. Ne izključuje možnosti osebne 

svetovalne, čustvene in motivacijske pomoči in podpore študentu, o njej pa mora 

dosledno obveščati študentovega matičnega tutorja svetovalca (prav tam). Avtorica 

ugotavlja, da študenti največ podpore potrebujejo v prvem letu študija, ko se po daljšem 

premoru soočajo s težavami ob identificiranju z novo vlogo, zato cilj svetovanja 

povezuje z razvojem učnih sposobnosti, pravočasnim prepoznavanjem in odpravljanjem 

študijskih težav ter pospeševanjem prehodnosti in napredovanje študentov. Pri tem 

imajo lahko pomembno vlogo svetovalci za študente v nadaljnjem izobraževanju, ki so 

navadno študenti višjih letnikov ali diplomanti.

Izhajajoč iz spoznanj več avtorjev (Kember 1999; Yum, Kember, Siaw, 2005; 

Jelenc-Krašovec in Jelenc, 2003; Košir 2008, 68-76), kakor tudi nekaterih domačih 

visokošolskih zavodov (na primer Visoke poslovne šole Doba) ima izobraževalna 

institucija pri študiju odraslih nepogrešljivo vlogo v tem, da svojim udeležencem 

zagotovi ustrezno andragoško svetovalno pomoč, ki mora vključevati pomoč pri 

vključevanju v programe, pri organiziranju in izpeljavi izobraževanja ter pri učenju 

(Jelenc-Krašovec, Košir 2008, 71). Vrste svetovalne pomoči, ki jih visokošolska 

                                               
52 Razlaga termina, kot ga podaja Slovar slovenskega knjižnega jezika (knjiga 2, 211):

Tutor: varuh, skrbnik. Tutorstvo: varuštvo, skrbništvo. V kontekstu besedila pojem označuje t. i. 
idejno tutorstvo.
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ustanova študentom že zagotavlja oziroma bi jih morala zagotavljati, strokovna 

literatura (Košir 2008) umešča v tri oblike: informiranje, nasvetovanje in svetovanje.

Najmanj zahtevno je informiranje (informing), ki temelji predvsem na posredovanju 

informacij svetovancu. Pri tem je pomembno, da resnične in za svetovanca potrebne 

podatke svetovalec pozna in jih nepristransko prenese svetovancu, ki si na njihovi 

osnovi o predmetu zanimanja ustvari popolnejšo predstavo. Zahtevnejša stopnja pomoči 

je nasvetovanje (advising), ki izhaja iz težnje ponujanja nasvetov. Svetovalec s svojim 

znanjem in izkušnjami ponuja svetovancu informacije in pojasnila, s čimer nanj 

direktivno vpliva in mu pomaga pri sprejemu odločitve oziroma rešitvi težave. 

Najzahtevnejša od navedenih pa je oblika svetovanja (counselling), z dlje časa 

trajajočim pristopom, ki od svetovalca poleg poznavanja vsebine izobraževanja  zahteva 

tudi specifična znanja in veščine svetovanja, torej dodatno usposobljenost. Namen 

pomoči ni direktiven vpliv na svetovanca, temveč pomoč pri razvijanju njegovih 

zmožnosti za aktivno reševanje težav.

Slika 2.3 Oblike svetovanja po stopnji direktivnosti

informiranje
(informing)

nasvetovanje 
(advising)

svetovanje 
(counselling)

nepristransko 
posredovanje informacij 
svetovancu zagotavlja 
objektivne in resnične 
podatke

dajanje nasvetov: pretežno 
enosmerno vplivanje, pri 
katerem svetovalec s 
svojimi znanji in 
izkušnjami posreduje 
informacije in pojasnila, ki 
svetovancu lahko olajšajo 
odločanje, poskuša 
odgovoriti na vprašanja 
svetovanca ter mu pomagati 
rešiti njegov problem

nedirektiven, navadno 
dlje časa trajajoč pristop, 
ki zahteva aktivnejše 
sodelovanje svetovanca; 
usmerjen je na krepitev 
svetovančevih zmožnosti 
za rešitev problema

Vir: Košir 2008, 70

Kot primer dobre prakse si poglejmo celostni model svetovanja v okviru Centra za 

svetovanje Visoke poslovne šole Doba iz Maribora, ki ga je razvila upoštevajoč 

priporočila stroke, izkušnje uspešnih evropskih univerz (avstrijske St. Gallen in finske 

University of Applied Sciences' Schools Oulu) ter z raziskavo ugotovljenih potreb 

skupine »lastnih« študentov. Vsem, ne glede na način študija (tradicionalno ali na 

daljavo - online), šola nudi svetovalne storitve v obliki psihološkega, kariernega in 

finančnega svetovanja ter svetovanja za učinkovit študij (Košir 2008, 72).

Iz prispevka razberemo, da so v svetovanje za učinkovit študij vključeni učitelji, 

strokovni delavci in študenti višjih letnikov, ki s svetovalnimi razgovori, individualnim 
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načrtovanjem študija, informiranjem, motiviranjem in spremljanjem napredovanja pa 

tudi z obveznimi seminarji, ki so sestavni del študijskega programa, nudijo mentorsko 

podporo pri strokovni rasti študentov s ciljem preprečevanja in odpravljanja težav, 

povečanja socialne vključenosti študentov na šoli in izboljšanja njihove uspešnosti 

(Košir 2008, 72-73). Psihološko svetovanje53 študentom, ki se srečujejo z osebnimi 

življenjskimi težavami, in ki je po navedbah avtorice prispevka v domačem okolju 

novost, nudi psihološki svetovalni delavec v osebni obliki, v določenih primerih pa tudi 

na daljavo (online). Temelj svetovanja je zaupni odnos med študentom in svetovalcem, 

ki kandidatu na nedirektiven način pomaga pri razumevanju študijskih težav in prispeva 

k osebnemu zadovoljstvu ter razvoju ustvarjalnosti. Sestavni del psihološke svetovalne 

obravnave na poslovni šoli je tudi karierno svetovanje, katerega namen je pri študentih 

spodbuditi pozitivno naravnanost in proaktiven pristop k lastnemu osebnemu in 

strokovnemu razvoju ter vseživljenjski zaposljivosti. Ker so z izobraževanjem pogosto 

povezane skrbi udeležencev zaradi finančnih obremenitev, ki jih študij prinaša, šola 

študentom omogoča tudi svetovanje o možnostih finančnih virov, ki ga po e-pošti 

zagotavlja izkušen finančni strokovnjak.

Medtem ko pri Jelenčevi zasledimo, da je svetovanje študentom najbolj potrebno v 

prvem letu študija, je iz nekajletnih izkušenj Centra za svetovanje VPŠ Doba razvidno, 

da največ potreb študentov po pomoči izkušenih kolegov in diplomantov beležijo ob 

začetku študijskega leta, povpraševanje po kariernem svetovanju pa vse leto konstantno. 

Da med osebno in online obliko svetovanja večina študentov še vedno bolj zaupa 

neposrednemu osebnemu odnosu v živo in ga tudi izbere (Košir 2008, 75), je verjetno 

razlog v tem, da je stiska odrasle osebe, zaradi katere vstopa v svetovalni odnos, 

pogosto povezana z močnimi čustvi, ki jih preko e-medija nerada izpostavlja.

Kako predstavljene oblike svetovanja, ki se v praksi med seboj tesno prepletajo, 

uspešno prenesti v mentorstvo pri izvedbi magistrskega dela? Zavedajoč se kadrovskih 

omejitev visokošolskih zavodov, iz katerih izhaja že znano neugodno razmerje med 

številom študentov in učiteljev (20:1), ne moremo mimo še ene zanimivosti z 

obravnavane poslovne šole. Avtorica namreč v prispevku navaja, da ima vsak študent, 

ki je tudi sicer vključen v svetovalno dejavnost za učinkovit študij, zagotovljenega 

svojega osebnega mentorja (tradicionalni študenti) oziroma svetovalca (študenti na 

daljavo) (Košir 2008, 75). To si lahko predstavljamo le z medsebojno svetovalno 

pomočjo študent študentu oziroma diplomant študentu. Morda je njihova ideja dozorela 

iz pobude za vpeljavo strokovnega profila »osebni mentor« ali osebni svetovalec za 

                                               
53 Svetovalne strategije in tehnike iz različnih pristopov k svetovanju (gestalt, kognitivno 

vedenjske, vedenjske tehnike, tehnike realitetne terapije), ki jih visokošolski zavod izvaja v 
procesu psihološkega svetovanja študentom, niso predmet tega dela in jih podrobneje ne bomo 
obravnavali. Za njihovo temeljito preučitev zainteresiranemu bralcu priporočamo študij ustrezne 
strokovne literature.
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učenje na vseh stopnjah izobraževanja, ki se je porodila na strokovnih posvetih 

Andragoškega društva Slovenije za promocijo Strategije vseživljenjskosti učenja (Jelenc 

2008, 104). S ciljem razvoja kakovostnega in sistematičnega usposabljanja učiteljev in 

drugih izobraževalcev naj bi država na vseh ravneh pripravila programe nadaljnjega 

pedagoškega in andragoškega usposabljanja učiteljev, izobraževalcev, mentorjev, 

svetovalcev in drugih za razvijanje kompetenc izobraževalcev odraslih. S tem namenom 

je bila podana podpora razvoju specialističnih podiplomskih programov za oblikovanje 

in usposabljanje novih profilov strokovnjakov, kot so denimo svetovalec za učenje in 

vseživljenjsko učenje, specializirani mentor, upravljalec znanja in podobno. 

Predstavljene oblike visokošolskega izobraževanja odraslih se pogosto med seboj 

prepletajo, navadno pa se povezujejo tudi z metodami izobraževanja odraslih. 

Svetovanje študentom, denimo, ne poteka izključno v individualni obliki, temveč tudi 

skupinsko, na primer v povezavi s seminarji in tečaji. V nadaljevanju bomo na kratko 

predstavili tiste metode, ki lahko vzporedno s kakovostnim mentorskim odnosom k 

uspešnosti študenta dodatno pripomorejo.

2.3.5 Metode (tehnike) izobraževanja odraslih v visokem šolstvu

V andragoški didaktiki se srečujemo z različnimi oblikami izobraževanja, katerih 

izbor je praviloma povezan z izobraževalnimi cilji pa tudi z lastnostmi skupine, izmed 

katerih je pomembna tudi njena velikost. 

 Metode masovnega izobraževanja, med katerimi so poznane metode predavanj, 

posveti, konference, sejmi, demonstracije s pomočjo filma ali drugače 

kombinirane metode, tudi z dnevnim in periodičnim tiskom ter knjižnim trgom, 

so v določenih okoliščinah izobraževanja odraslih edine najprimernejše, četudi 

jih označujejo lastnosti pasivnih, frontalnih metod, z enosmerno komunikacijo. 

 Druge, metode skupinskega izobraževanja, bodisi pasivnejše frontalne, 

podobne masovnim, bodisi skupinske, v katerih imajo udeleženci aktivnejšo 

vlogo in so značilne za izobraževanje v srednje velikih skupinah, v praksi

prepoznamo kot razgovor, diskusijo, delo s tekstom, laboratorijske vaje, 

preučevanje primerov, igranje vlog, tečaj, seminar in morebitne kombinacije 

njih. 

 Metode individualnega vzgojno-izobraževalnega dela pa predstavljajo tako 

oblike samoizobraževanja kakor tudi oblike dela, pri katerih vstopata učitelj in 

učenec v neposreden osebni stik. Individualno delo lahko poteka v obliki 

dopisnega izobraževanja, izobraževanja na daljavo, samoizobraževanja, 

individualnega osebnega stika z drugo osebo ali pa kot kombinacija naštetih 

načinov (Kranjc 1979; Jelenc 1996; Govekar-Okoliš, Ličen 2008, 75).
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Dobro poznavanje prednosti in pomanjkljivosti posamezne metode, uporabljene v 

pravilnih okoliščinah, nam preprečuje, da bi vrednost katere smeli zanemariti. Ker pa 

nas v magistrskem delu zanima predvsem, kako se kot oblika učenja v visokem šolstvu 

odražajo metode, značilne za individualno delo ali za delo v mali skupini, se bomo v 

nadaljevanju osredotočili izključno na tiste, ki lahko z vzporednim ustreznim 

mentorskim odnosom dodatno prispevajo k uspešnosti študenta.

Pri preučevanju metod, ki se uporabljajo pri izobraževanju odraslih, lahko 

ugotovimo, da se podobne oblike pojavljajo tako v sekundarnem kot v terciarnem 

izobraževanju, nekatere tudi na podiplomskem študiju. Spoznali bomo, da je izbor 

metod na predstavljenih univerzah v primerjavi z domačim še bolj raznolik. S pestrostjo 

izbora in z aktivnimi metodami namreč organizacija in visokošolski učitelj pomagata 

študentom ohranjati potrebno aktivnost in pozornost, ki sta zaradi obremenjenosti in 

utrujenosti pogosto zmanjšani.

Kot na splošno velja za izobraževanje odraslih, morajo biti tudi metode v 

visokošolskem izobraževanju spodbujevalne in osredotočene na študenta. To je 

pomembno za širitev obsega študentov in ponudbe izobraževalne ustanove,  bistveno pa 

je, da takšna težnja označi poslanstvo izobraževalne ustanove, ki naj z učnim procesom, 

prilagojenim odraslim, privaja udeležence in jih usposobi za kasnejše samostojno 

učenje. Nekatere metode, značilne za slovenski visokošolski prostor, in druge, ki to še 

niso, si poglejmo podrobneje.

Tečaj

Tečaj ni namenjen spodbujanju ali motivaciji, temveč je dobrodošla metoda za 

izobraževanje udeležencev v manjši, stalni skupini, ki ima malo časa za pridobitev večje 

količine podatkov, jasno strukturiranih vsebin, ki jih pričakujejo od učitelja, pretežno 

frontalno, z enosmerno komunikacijo, s predavanjem ali demonstracijo (Govekar-

Okoliš, Ličen 2008, 68; Kranjc 1979, 23). Primer tečaja za visokošolske študente je 

računalniški tečaj za uporabo spletne učilnice, ki omogoča pridobitev znanj in spretnosti 

za učenje na daljavo. Andragog se posveča celi skupini, individualnega dela je malo ali 

nič.

Seminar

Aktivna oblika skupinskega dela z več dialoga in z možnostjo večsmerne 

navzkrižne komunikacije omogoča vključevanje v diskusijo, izmenjavo mnenj, 

razpravo, analizo pojavov, iskanje skupnih rešitev. Lahko predstavlja kratko samostojno 

obliko izobraževanja, navadno pa je sestavni del širšega programa, pri katerem 

moderator poda vsebinsko izhodišče kot uvod v nadaljnjo razpravo, prispevki članov 

skupine, njihove izkušnje, stališča, mnenja pa predstavljajo izhodišča za učenje. Na 
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koncu seminarja andragog načrtovane in dosežene izobraževalne cilje sklepno povzame 

(Govekar-Okoliš, Ličen 2008, 68).

Osnovna funkcija seminarja po Kranjčevi (1979, 23) ni toliko pridobivanje znanja, 

temveč daje znanju potrebno kakovostno in vzgojno funkcijo. Med oblikami dela v 

visokem šolstvu smo ga že spoznali kot sestavni del svetovanja odraslim študentom, saj 

pogosto služi informiranju in predstavitvam.

Konzultacija

Tradicionalno delo s študenti, na primer predavanja in vaje, se lahko nadgrajuje tudi 

z zagotavljanjem možnosti konzultacij.

S konzultacijo Jelenčeva označuje praviloma individualno srečanje med učiteljem 

oziroma mentorjem in študentom ali zelo majhno skupino (največ treh) študentov 

(Mihevc idr. 1995, 349). Učenje poteka kot diskusija ali individualno poučevanje s 

težnjo po odpravi nejasnosti oziroma nerazumevanja izobraževalnih vsebin. 

Individualna je sicer bolj usmerjena v posameznika in odpravljanje njegovega 

problema, prednost skupinske konzultacije pa je v tem, da je z vidika organizacije 

izobraževanja bolj ekonomična in lahko predstavlja nevajenim udeležencem izkušnjo ali 

odskočno desko za morebitno nadaljnjo individualno osebno konzultacijo, ki pa se 

lahko izvede celo pisno (e-konzultacija) ali po telefonu v dogovorjenem času. Poteka 

kot medsebojno posvetovanje, sproščen razgovor, odgovarjanje učitelja na postavljena 

vprašanja študenta, zato se morata nanjo vnaprej pripraviti oba ali vsi, če je le-ta 

skupinska. Z upoštevanjem že znanih smernic za izvedbo izobraževanja odraslih lahko 

ugodno prispeva h kakovosti izobraževanja in uspehu udeležencev, kar označuje njen 

vzgojni vpliv (Kranjc 1979, 24).

Po Jelenčevi metodo konzultacije v visokošolskem izobraževanju odraslih v tujini 

med drugim uporabljajo za potrebe pridobivanja, denimo, psihomotoričnih spretnosti, za 

premagovanje težav študijske ali osebnostne narave, za osvojitev analitičnega 

razmišljanja in presoje študentovega dela ter analize predavanj (Mihevc idr. 1995, 350). 

Nepogrešljiva pa je tudi v visokošolskem izobraževanju odraslih pri nas. Omogoča 

namreč poglobljen individualen pogovor študenta z visokošolskim učiteljem ali 

mentorjem o določeni temi ali z namenom pridobivanja študijskih napotkov, 

razumevanja obravnavane snovi, izpopolnjevanja znanja, predstavitve rezultatov dela 

študenta, odpravljanje napak, premagovanje študijskih in osebnih težav ter usmerjanja v 

nadaljnji učni proces, nenazadnje pa tudi krepitev samopodobe in kakovost 

izobraževanja, nadaljuje avtorica (prav tam).

Občasne konzultacije so lahko sestavni del študija na daljavo tudi v času priprave 

zaključnega dela. Na primer, če študent in mentor ocenita, da kandidat potrebuje 

poglobljeno strokovno pojasnitev določene vsebine, lahko zaprosi za konzultacijo z 

ustreznim strokovnjakom, ki mu bo pomagal pri rešitvi nejasnosti.
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Ugotovimo lahko, da konzultacija andragogu predstavlja možnost uresničitve 

nekaterih vzgojnih smotrov, na primer učne klime, motivacije aktivnega sodelovanja in 

podobno, podrobneje spozna udeleženca izobraževanja in njegove lastnosti, potrebne za 

izbor učne metode, udeležencu pa pomaga pri premagovanju osebnih zavor, 

medsebojnem poznavanju, vzpostavitvi zaupanja in ustreznih odnosov, pri odpravljanju 

vrzeli v znanju, pri samovrednotenju svojega ali znanja ostalih članov skupinske 

konzultacije ter izboljšanju kakovosti izobraževanja nasploh. Če je konzultacija 

skupinska, lahko domnevamo korist za vse prisotne člane, ki so deležni konstruktivne 

kritike mentorja, namenjene njim samim in drugim, saj se lahko učijo iz svojih in iz 

uspehov ter napak drugih, jih skupaj obravnavajo po načelu burjenja možgan 

(brainstorming), oblika učenja pa omogoči pridobitev novih znanj, vrednot, stališč, idej 

ter veščin svetovanja za morebitno nadaljnje nudenje pomoči drugim, manj izkušenim 

študentom.

Mentorstvo

Mentorstvo, kot ga razloži Kranjčeva (1997, 25), je na videz podobno konzultaciji, 

a se od nje bistveno razlikuje po dalj časa trajajočem procesu učenja, v katerem 

posameznik kontinuirano prehaja iz ene učne vsebine v drugo, vse do zaključka 

celotnega niza epizod in dosege učnega smotra. Vsebinsko je mentorstvo vezano na 

konkreten problem. Lahko se uporablja v primerih samostojnega pridobivanja znanja, 

osvajanja določenega specialističnega znanja, najpogosteje pa je povezano z 

intenzivnim študijem posameznika, na primer za potrebe javnega nastopanja ali priprave 

diplomskega, magistrskega ali drugega specialističnega dela. V mentorskem odnosu 

nosita veliko odgovornost obe strani, tako mentor kakor tudi mentoriranec, zato se 

morata nanj predhodno pripraviti oba: mentor udeležencu določa posamične cilje, ta pa 

jih mora spoštovati in o rezultatih mentorju posredovati ustrezno povratno informacijo.

Bistveno razliko med obema oblikama dela lahko zaznamo v naslednjih

značilnostih:

 Konzultacije so največkrat individualne, lahko pa tudi skupinske, medtem ko 

se tradicionalno mentorstvo praviloma izvaja v individualni obliki.54

 Konzultacijsko srečanje je praviloma enkratno in ga predlaga učenec oziroma

skupina njih v zvezi s kakršno koli nejasnostjo v vzgojno-izobraževalnem 

postopku (na predlog učitelja je le izjemoma večkratno in vnaprej določeno), 

mentorski sestanki pa sestavljajo proces in jih udeležencu na podlagi etapnih 

ciljev vnaprej določi mentor.

                                               
54 Izjema: V nalogi obravnavam novejšo obliko, to je skupinski pristop k mentorstvu pri 

podiplomskem študiju, ki se bo v primeru ugotovljenih prednosti lahko kot primer dobre prakse 
uveljavil v večjem obsegu ali kot morebitna redna oblika dela.
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 Velik del odgovornosti pri konzultacijah nosi udeleženec sam, medtem ko je za 

rezultat v mentorstvu v veliki meri odgovornost deljena.

 Konzultacije z istim udeležencem po potrebi izvajajo različni (izbrani) učitelji, 

mentor pa se skozi proces dela z udeležencem ne menja temveč ohranja svojo 

vlogo od začetka do uspešnega zaključka (javnega nastopa, predstavitve 

magistrskega dela in podobno).

 Konzultacije izvaja učitelj, strokovnjak za posamezno vsebinsko področje, 

mentor pa je navadno strokovnjak nekega področja, ki mora oziroma bi moral 

biti dodatno usposobljen tudi za nudenje mentorskega svetovanja.

Mentorske izkušnje, ki jih potrjuje tudi Jelenčeva (Mihevc idr. 1995, 336)

izkazujejo, da je v visokošolskem izobraževanju mentor ena ključnih oseb, navadno 

edina, ki ima s študentom redne stike, največkrat v e-obliki ali telefonske, v okviru 

zmožnosti in potreb pa tudi osebne. Zakaj je mentorstvo za  mentoriranca ali mentorja 

zanimivo? Ugotovili smo že, da študent pri svojem študiju potrebuje različne oblike 

usmeritev in pomoči, tudi svetovanje pri pripravi zaključnega dela. Če tega ne bi bil 

deležen, bi bil njegov uspeh mnogo bolj podvržen lastnemu naporu, nepotrebnim 

oviram, samoizobraževanju, ki zahteva še več samodiscipline in odrekanja kot ob 

strokovni podpori, omajani samopodobi in drugim morebitnim posledicam, ki bi 

domnevno vodile v nepotrebno podaljševanje in zmanjšano kakovost študija in celo 

večje možnosti za njegovo opustitev. Dobrim mentorjem pa takšna izkušnja, po mnenju 

avtorice (prav tam, 338-339), po eni strani prinaša izziv in novo ustvarjalno priložnost, 

po drugi strani pa nenehno posodabljanje in nadgradnjo svojih že obstoječih znanj ter z 

vsakim kandidatom priložnost za pridobitev novih znanj in izkušenj, ki vodijo v 

nadaljnjo samovzgojo in  strokovni razvoj.

S širšo predstavitvijo mentorske oblike v tem poglavju bi morebiti ogrozili želeno 

enakovrednost obravnave predstavljenih metod (tehnik) v visokošolskem izobraževanju 

odraslih, zato bo predstavitev te metode, ki je osrednja tema magistrske naloge, sledila v 

poglavju o mentorstvu. V tej fazi pa nas zanima le še to, kako k uspešnosti mentorstva 

študentom lahko prispeva formalna učna oziroma diskusijska skupina. 

Učna / diskusijska skupina

Da bi se odrasla oseba lahko otresla strahu pred študijskim neuspehom, mora biti 

izobraževanje odraslih ustrezno organizirano in izvedeno skladno s priporočili stroke, ki 

smo jih preučili in jih ne bomo ponavljali. K sproščenemu in ustvarjalnemu vzdušju v 

procesu izobraževanja in učenja odraslih pa lahko pozitivno pripomore tudi formalna ali 

neformalna povezanost med študenti, oblikovana po Kranjčevi (1997, 27) v učno 

oziroma po Jelenčevi (Mihevc idr. 1995, 348) v diskusijsko skupino. Oblikuje se lahko 

načrtno ali ad hoc med udeleženci izobraževanja s podobnimi interesi. Kakovost učenja 
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v učni skupini – ki po mnenju Kranjčeve niti ni namenjena pridobivanju znanja temveč 

ustvarjanju zmožnosti za njegovo uporabo, z razliko od Jelenčeve, ki diskusijsko 

skupino označi kot sredstvo pogovorov, poslušanja, opazovanja in učenje drug od 

drugega (1997, 27) – ni toliko pogojena z mentalnimi sposobnostmi učencev kot od 

klime in učitelja. Socialna klima v skupini človeka vzgaja in oblikuje, in sicer ne kot 

vsota posameznikov temveč kot tim oziroma kolektiv. Demokratičen, topel in človeški 

predavatelj pa prispeva k razvoju skupinske pripadnosti, s tem pa tudi h kakovosti 

vzgojno-izobraževalnega dela.

Za primer lahko kot učno/diskusijsko skupino po Jelenčevi prepoznamo malo 

skupino študentov, deležnih skupinske oblike mentorstva, ki se po priporočilu stroke, s 

ciljem medsebojne pomoči, udeležujejo rednih, a redkih srečanj z mentorjem (Mihevc

idr. 1995, 348). Zaradi omejenih mentorjevih možnosti pa se srečujejo tudi 

priložnostno, brez svojega »vodje«, a po njegovem vzoru, s čimer spremljajo napredek 

posameznikov, vzdržujejo potrebno pripadnost in izpolnjujejo z mentorjem dogovorjene 

študijske obveznosti. Ocenimo lahko, da so nadaljnja srečanja z mentorjem v 

kombinaciji z učno/diskusijsko skupino lahko še uspešnejša, zato jih lahko priporočimo 

kot neobvezno, vendar učinkovito obliko učenja.

Kaj smo ugotovili? Učenje v odrasli dobi je nujno potrebno za obvladovanje 

spreminjajočih se pogojev življenja in posameznikovega obstoja. Sposobnosti 

pridobivanja znanja, reševanja težav, kritičnega razumevanja in proaktivnega mišljenja, 

razvijanje vsestranskih potencialov in oblikovanje osebnih karakteristik, je le nekaj 

spretnosti, ki jih za spodobno življenje potrebuje vsak človek, za uspešno gospodarstvo 

pa vsaka družba. Tako namembna kot nenamembna dejavnost učenja v ospredje 

postavlja posameznika z njegovimi potrebami, interesi ter lastno aktivnostjo, ob čemer 

skrb za vseživljenjsko vzgojo in izobraževanje ni več v celoti podvržena državi, temveč 

je odgovornost lasten razvoj z družbe v veliki meri prenesena na posameznika. 

Vseživljenjsko učenje in izobraževanje sta postala neobhodna potreba vse bolj tudi na 

področju visokošolskega izobraževanja. Da bi študenti izobraževanje dokončali uspešno 

in pravočasno, pa je treba tako pri njegovem načrtovanju kot pri izvedbi upoštevati 

poglavitne značilnosti izobraževanja odraslih in njim prilagojene oblike in metode 

andragoškega dela. Razvoj intelektualnih zmožnosti posameznika, ustvarjalnosti, 

kritičnosti in zmožnosti samostojnega pridobivanja znanja je moč doseči s posluhom za 

osebe, ki jim je izobraževanje namenjeno, z ustrezno izvedbo andragoškega ciklusa, z 

različnimi oblikami svetovalne, tudi mentorske pomoči ter z nenehnim preverjanjem, 

posodabljanjem ter dopolnjevanjem znanj in kompetenc učiteljev – izobraževalcev 

odraslih.
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3 MENTORSTVO

V poglavju o izobraževanju odraslih v visokem šolstvu smo mentorstvo že umestili 

med metode oziroma tehnike učenja in poučevanja odraslih ter nakazali nekaj njegovih 

osnovnih značilnosti. Spoznali smo izhodišča vseživljenjskega učenja in izobraževanja, 

izobraževanja odraslih ter visokošolskega izobraževanja odraslih in težnje bolonjskega 

procesa, preko katerega je Evropa sklenila skupni visokošolski in raziskovalni prostor 

posodobiti, tako da bo privlačno središče izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti. 

Ugotovili smo, da bolonjski proces posebno pozornost med drugim namenja 

usposabljanju za raziskovalno delo in podiplomskim študijskim programom, ki pa so 

podvrženi vse večjim zahtevam po hitrem in uspešnem zaključku. Da bi svoje 

izobraževalne obveznosti izpolnili uspešno in pravočasno, je študentom marsikdaj 

potrebna strokovna in svetovalna pomoč, saj se jih v času študija veliko srečuje z 

najrazličnejšimi ovirami, ki lahko odločilno vplivajo tako na trajanje kakor tudi na 

uspešnost samo.

Ob preučitvi strokovne literature spoznamo, da je bilo tej problematiki vrsto let 

namenjene premalo pozornosti. Ugotovitev potrjuje raziskava Macurjeve (1999), ki 

opominja, da mentorstvo dodiplomskim in podiplomskim študentom v slovenskem 

visokošolskem prostoru ni ustrezno urejeno. Iz rezultatov ankete, izvedene med člani 

Društva mladih raziskovalcev, je namreč razbrati, da je veliko mentorjev študentom 

določenih glede na formalna merila, vsakokratne (z)možnosti ter glede na število 

študentov (mladih raziskovalcev), ki mentorja potrebujejo. Obstaja verjetnost, da je 

mentor po svojih raziskovalnih interesih in osebnostnih lastnostih za določenega 

študenta manj primeren, kot bi bila v njegovi vlogi druga oseba. Posodobitev visokega 

šolstva bi morala zajeti tudi omenjeno področje ter svetovalno mentorsko pomoč 

študentom ustrezno redefinirati.

Nekaj oblik podpore študentom pri študiju so izobraževalne institucije že uvedle, 

vendar se po vrsti in stopnji pomoči razlikujejo, odvisne pa so od potreb študentov. V 

literaturi jih najpogosteje prepoznamo v oblikah mentorstva ali tutorstva študentom, v 

zadnjem času pa se uveljavljajo tudi novejše, manj znane oblike pomoči, s katerimi se 

bomo pobliže seznanili v nadaljevanju. S splošnim terminom mentorstva, ki ga bomo v 

poglavju uporabljali, bomo označili in predstavili lastnosti uveljavljene formalne oblike 

mentorske pomoči študentu pri zaključku študija ter predstavili njegove različice. 

Nekatere teh označujejo lastnosti t. i. neformalnega mentorstva; na kratko se bomo 

dotaknili tudi njih.
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3.1 Pomen in sodobni pogledi na mentorstvo

Na podlagi grško-mitološkega izhodišča je ime Mentor55 danes postalo sinonim in 

opis odnosa med mlado oziroma neizkušeno odraslo osebo in starejšo, bolj izkušeno, ki 

mlajši pomaga, da se znajde v svetu odraslih in svetu dela (Kram 1998, 323-324; 

Kranjčec 2005, 46).

Z mentorstvom literatura označuje posebno obliko izobraževalnega dela, ki se kaže 

kot dolgotrajen proces medsebojnih stikov, povezanih učnih epizod oziroma kot diadni 

način sodelovanja v različnih okoliščinah, bodisi v izobraževanju ali pri praktičnem 

delu. Upoštevajoč osrednjo vsebino, ki se nanaša na mentorstvo podiplomskemu 

študentu pri pripravi magistrskega dela, bomo ključna udeleženca tega odnosa, 

podiplomskega študenta in visokošolskega učitelja, poimenovali z izrazoma kandidat (v 

literaturi zasledimo tudi varovanec, mentoriranec) in mentor (v literaturi tudi svetovalec, 

tutor, supervizor).

Pregled tuje strokovne literature (Crow, Matthews 1997; Bush, Middleewood 

1997; Kram 1998; Yukl 2002; Galbraith, 2010; Hargreaves, Fullan, 2010) izkazuje, da 

se je z mentorstvom poglobljeno ukvarjalo veliko strokovnjakov, vendar pretežno z 

vidika usposabljanja odraslih ob vstopu v (novo) poslovno okolje ter z vidika razvoja 

delovne identitete. Nekatere ugotovitve avtorjev lahko primerjamo z učinki mentorstva 

v izobraževanju, tudi v podiplomskem študiju, ki pa je resnejši predmet domačega 

raziskovanja in strokovnih razprav šele v zadnjem desetletju.

Galbraith po Jacobijevi (Galbraith 2010, po Jacobi 1991, 506) povzema, da si 

strokovnjaki sicer prizadevajo vpeljati definicijo, ki bi enotno in najbolj natančno 

opisala pojem mentorstva in mentorja, vendar pa pregled literature dokaže, da je še 

vedno prisotnih veliko različnih razlag.

 Tako, na primer, Galbraith po Hellerju in Sindelarju (Galbraith 2010, po 

Heller, Sindelar 1991) mentorstvo opisuje kot svetovanje uveljavljene in 

izkušene osebe nekomu, ki potrebuje pomoč.

 Po Dalozu ga avtor povezuje z odraščanjem in z razvojem identitete (Galbraith 

2010, po Daloz 1999).

 Po Blackwellu (Galbraith 2010, po Blackwell 1989) mentorstvo predstavlja 

proces, v katerem nadrejena in strokovno bolj usposobljena oseba s posebnimi 

znanji svetuje, vodi, usmerja in pospešuje intelektualni in/ali karierni razvoj 

osebe v vlogi varovanca (protégé). 

                                               
55 Izvor pojma »mentor« pripisujemo grški mitologiji. Po Slovenskem etimološkem 

slovarju  termin označuje grško ime veljaka z Itake (Méntōr) v Homerjevi Odiseji, v katerega 
podobi boginja Atena spremlja Odisejevega sina Telemaha na potovanju in mu svetuje (Snoj 
2003, 393).
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 Lester in Johnson (Galbraith 2010, po Lester in Johnson 1981) menita, da gre 

za individualiziran izobraževalni odnos med starejšo in mlajšo osebo, temelječ 

na medsebojnem usmerjenem vedenju in komunikaciji.

 Moore in Amey (Galbraith 2010, po Moore in Amey 1988) ga pojasnjujeta s 

profesionalno socializacijo in medsebojnim odnosom, ki pri mentorirancu 

spodbuja razvoj veščin, spretnosti in razumevanja.

 Strokovnemu prepričanju se avtor (Galbraith 2010, po Galbraith in Zelenak 

1991) zelo približa z opisom, po katerem proces metorstva razume kot 

čustveno nabit in vnet odnos, interakcijo, ki spodbuja osebno, strokovno ter 

intelektualno rast in razvoj.

 Po Clutterbucku (1994) je mentorstvo pomembno zaradi pozitivnega ozračja in 

pristnih človeških odnosov, medsebojnega zaupanja, zaradi sproščene in 

ustvarjalne aktivnosti obeh udeležencev procesa, njune pozitivne naravnanosti 

k izkustvenemu učenju in neprestanemu izpopolnjevanju.

 McIntyre in Hagger mentorstvo po Carminu (McIntyre, Hagger 1988, 121, cit. 

po Carmin 1988, 9) razumeta kot »celovit, interaktiven proces med

posamezniki različnih izkušenj in strokovnih znanj, ki vključuje tako osebno in 

psihosocialno rast kakor tudi boljšo socializacijo, karierni in izobraževalni 

razvoj«,

 medtem ko Kramova (1998), ena izmed avtorjev, ki jih strokovna literatura 

največkrat citira, opisu dodaja odnos med (starostno oziroma po stažu) mlajšo 

in starejšo osebo v obliki primarne podpore osebnemu in kariernemu 

napredovanju mlajše osebe; ta s pomočjo svetovanja, usposabljanja, 

pokroviteljstva, izpostavljanja, zaščite, prijateljstva, udeležbe in čustvene 

intenzivnosti omogoča razvoj spretnosti, kompetenc in samospoštovanja.

Predstavljena neenotnost definiranja pojma pa ni prisotna le v mentorstvu za 

potrebe delovnega usposabljanja, temveč ga zaznamo tudi na področju izobraževanja.56

Kranjčeva (1984, 46-53) učinkovitost mentorskega odnosa prepozna tedaj, ko se mentor 

in kandidat srečata v diadnem sodelovanju, v katerem enakovredno delujeta oba in 

dosežeta najvišjo možno stopnjo izobraževanja, značilno za ta odnos. V pravem 

mentorskem odnosu (Galbraith 2010; Hargreaves, Fullan 2010) ne gre zgolj za 

podajanje nasvetov oziroma za prenos znanja na udeleženca za potrebe strokovnega in 

kariernega napredka, temveč so bistveni elementi dialog, skrb, spreminjanje, 
                                               
56 V sodobnem času se sicer pojavljajo različne oblike in situacije mentorstva (na primer 

mentorstvo udeležencem izobraževanja pri študiju, mentorstvo pripravnikom, menstorstvo v 
okviru kolektiva – kolegialno mentorstvo, mentorstvo v okviru implementacije novih pristopov, 
idr. ), med katerimi ni mogoče potegniti stroge ločnice. Smoter vsakega mentorskega odnosa je 
namreč pomoč in vodenje manj spretne osebe pri dosegi določenega cilja, praviloma najprej 
vzgojno-izobraževalnega nato tudi zaposlitvenega (Vonta 2006).
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avtentičnost, čustva, hrepenenje, rast, razvoj in identiteta. Peklajeva, povzeto po 

Marentič-Požarnikovi naštetim elementom poleg spoznavne dodaja tudi čustveno 

komponento učenja (Peklaj 2007, 19-20, po Marentič-Požarnik 2003, 8). Tu pa naletimo 

tudi na ključno razliko med sodobnim pogledom na mentorstvo ter ozkim 

tradicionalnim razumevanjem, pod katerim si predstavljamo bolj ali manj enosmerno 

transmisijsko situacijo, v kateri je mentor pomemben zgolj zaradi neprecenljivih 

izkušenj, ki naj bi jih prenašal na mlade, manj izkušene.

Sodobno pojmovanje mentorstva po Vonti (2006) presega tradicionalno 

razumevanje njegove vloge v obliki transmisijskega prenosa izkušenj iz več razlogov.

Prvi je poznavanje sodobnih načel učenja in poučevanja odraslih oseb, ki zajemajo 

predhodne izkušnje, stališča, vrednote ter subjektivne teorije mentorja in mentoriranca, 

ki smo jih spoznali že v prejšnjem poglavju. Prepričali smo se, da se odrasli uči v 

interakciji z drugimi ljudmi, z okoljem, iz izkušenj ter z iskanjem povezav med 

dosedanjimi pojmovanji in novim znanjem, pri čemer je ključnega pomena njegova 

lastna vloga oziroma visoka stopnja dejavnosti. Transmisijski enosmerni prenos znanja 

pa kandidata omejuje, saj ohranja podrejeno in pasivno vlogo nevednega, neizkušenega 

in nemočnega udeleženca, ki ne bo pripravljen na oblikovanje lastne prihodnosti.

Drugi razlog je dejstvo, da direktna prenosljivost izkušenj z ene osebe na drugo 

oziroma iz ene situacije v drugo, praviloma ni mogoča. Smisel mentorstva tudi ni v tem, 

da iz kandidata naredi kopijo mentorja. Bistven je prenos tistih znanj, izkušenj, 

spretnosti in drugih mentorjevih vrlin na varovanca, ki so potrebna, da se bo kandidat, 

po načelu 'Ne uči me; pusti me, da se učim.' lahko nadalje razvijal v samostojno in 

svojstveno osebo.

Naslednja pobuda za korak k sodobnemu mentorstvu vključuje težnjo po odpravi 

hierarhičnosti, ki je nekoč označevala mentorske odnose in ki naj jo nadomesti 

enakovredno partnerstvo. Pretežno individualizirano obliko mentorskega para (»eden na 

enega«) v sodobnem času nadomeščajo modeli skupinskega mentorstva, ki jih v 

literaturi zasledimo kot timsko mentorstvo, mentorske mreže, e-mentorstvo in podobno 

(Rapuš Pavel, Kobolt, Pyżalsky 2008, 57). Skupinsko obliko mentorstva bomo 

podrobneje preučili v nadaljnjem besedilu.

Paradigmatični premik pa zahteva omembo še vsaj enega razloga. Iz tolmačenj 

avtorjev smo zaznali, da jih večina mentorstvo predstavlja kot diadni odnos med 

mentorjem in kandidatom, ne zasledimo pa v opisih vloge tretjega, prav tako 

pomembnega udeleženca mentorskega procesa, t. j. okolja ali delovne oziroma 

izobraževalne institucije. Walker, Kelly in Hume (2010) so prepričani, da mora za 

nadaljnji posameznikov in institucionalni uspeh diadni (dyad) odnos med mentorjem in 

kandidatom preiti v triadnega (triad) med mentorjem, kandidatom in okoljem, v našem 

primeru visokošolskim zavodom. Čeprav je v odnosu ključen par mentorja s 

kandidatom, lahko na uspešnost sodelovanja pomembno vpliva tudi širše okolje, na 
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primer država, univerza, visokošolski zavod, in ožje okolje, od učiteljev, študentov, 

družine, prijateljev, sodelavcev in drugih (Crow, Matthews 1997, 5-6; Krajnc 2006, 31-

39).

Slika 3.1 Paradigmatični premik od diadnega v triadni mentorski odnos

Strokovna literatura ponuja različne klasifikacije mentorskih programov, izmed 

katerih je ena najpogostejših delitev na formalno in neformalno mentorstvo (Hansford, 

Ehrich, 2005; Eby in Lockwood v Rapuš Pavel, Kobolt, Pyžalski 2008: 60; Galbraith, 

2008).

Formalno mentorstvo je po Hansfordu in Ehrichovi (2005) strukturiran in voden 

proces, ki ga sproži zunanji akter, na primer institucija, ki program izvaja, ter v katerega 

posamezniki (navadno novinci s svojimi mentorji) vstopijo prostovoljno, s ciljem, da bi 

dosegli strokovno rast, razvoj ter napredovanje v položaju. Galbraith (2008) lastnostim 

formalnega tipa mentorstva dodaja še mentorski program, preko katerega se oba 

najvidnejša oziroma vsi trije udeleženci načrtno približujejo specifičnim ciljem. Za 

učinkovito interakcijo med udeležencema in pristne odnose, ki vodijo v strokovni, 

osebni in psihološki razvoj, pa formalnost mentorskega odnosa ni nujen pogoj. Do teh 

lahko pride tudi povsem nenačrtovano, neformalno, spontano in prostovoljno na podlagi 

interesov udeležencev. Nekateri trdijo, da prednosti neformalnega mentorstva v tem 

pogledu včasih celo presežejo učinke formalnih oblik (Kranjčec 2005, 52; Rapuš Pavel, 

Kobolt, Pyžalski 2008, 60; Krajnc 2006, 31-39), sicer pa soglašajo s trditvijo, da so ne 

glede na formaliziranost oblike za uspeh mentorstva pomembni prostovoljna udeležba 

in sodelovanje tako mentorja kot kandidata ter želja obeh po tem odnosu oziroma po 

usposabljanju in usmerjanju.

3.1.1 Mentorstvo kot proces

Kaj želimo z mentorstvom sploh doseči? K čemu si prizadevamo? Vstop v 

mentorski odnos namreč izkazuje željo po spremembi; predstavlja namero po premiku 

iz obstoječega v želeno stanje.
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V podiplomskem študiju je mentorstvo postalo skoraj samoumeven del dejavnosti 

študentov, na katerega pa nekateri niso dovolj pripravljeni (Mihevc, Marentič–Požarnik 

1998, 151-157). Visokošolski zavodi pred nastopom zaključne faze študija, t. j. priprave 

raziskovalnega dela, na primer v seminarski obliki, študente seznanijo glede priprave na 

raziskavo in zaključno delo, vključno z izbiro mentorja in teme naloge, kako bo 

mentorstvo v resnici potekalo, pa vnaprej ni mogoče napovedati.

Ko govorimo o mentorstvu kot o načrtovanem in vodenem procesu, razumemo, da 

ne gre za enkratni dogodek, temveč nakazujemo na njegovo lastnost trajanja. Strokovna 

literatura (Walker, Kelly, Hume 2008; Galbraith in Maslin-Ostrowski v Kranjčec 2005, 

47; Vonta 2006) enotno našteva štiri faze mentorskega odnosa. V prvi fazi vzpostavitve 

odnosa (initiation) se ustvarijo mentorski odnos in pričakovanja, pomembna tako za 

kandidata kot za mentorja, ki jih v naslednji fazi vzdrževanja (cultivation) preizkušata v 

realnosti, preko ugotovitev pa spoznavata vrednost in meje nastalega odnosa. Za tretjo 

fazo izgube (separation) so značilne spremembe v odnosu, ko se vse bolj samostojen 

kandidat osamosvaja v neodvisno osebo, zato fazo označujejo vznemirjenje pa tudi 

občutki izgube in tesnobnost. Ko mentor in kandidat na koncu spoznata spremembe 

položaja in da prejšnji mentorski odnos v takšni obliki ni več potreben, se odnos 

ponovno opredeli (redefinition), vendar v drugačni obliki: postane bodisi prijateljski in 

velikokrat trajen ali pa se mentor in kandidat razočarana razideta.

3.1.2 Funkcije in učinki mentorstva

Cilj mentorskega sodelovanja v podiplomskem izobraževanju je po eni strani 

uspešen zaključek študija, po drugi strani pa strokovni in osebni razvoj, vpeljevanje 

kandidata v metode raziskovanja, prispevek k stroki ter osamosvajanje in avtonomija. 

Kakor mora učitelj skrbno načrtovati vzgojno-izobraževalni proces, je treba temeljito 

definirati in usklajeno določiti tudi medsebojna pričakovanja in potrebe udeležencev 

mentorskega odnosa. S kritičnim pogledom na »strokovno usodo« učiteljev novincev, ki 

so pri svojem uvajalnem delu bolj ali manj prepuščeni sami sebi, in drugih, deležnih 

podpore in opore dobrega mentorja, Vonta (2006, 50) ugotavlja, da so tisti prvi, ki so 

»vrženi v vodo«, nagnjeni k temu, da se odpovedo zaobljubljenim idejam in pričnejo 

poučevati na način, ki ga najbolj poznajo, ki so ga bili sami deležni; pri drugi skupini, 

pod skrbnim očesom mentorja, pa se navadno to ne zgodi, dodaja avtorica, zato trdi, da 

mora biti vnaprej zagotovljeno »obojestransko poznavanje namenov in ciljev mentorske 

situacije ter vzpostavljen načrt z oblikovanimi cilji in strategijami« (prav tam).

Po Kramovi razlikujemo dve ključni skupini funkcij mentorstva, in sicer karierne,57

ki se dotikajo predvsem lastnosti, povezane s kandidatovim napredovanjem v 

                                               
57 Med kariernimi učinki stroka razlikuje med objektivnimi, kot sta napredovanje in plača, 

ter subjektivnimi kariernimi učinki, ki vključujejo bolj čustveno obarvane znake, kot so 
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organizaciji, ter vzporedne psihosocialne, prisotne tudi v mentorstvu »podiplomcem«

(Kranjčec 2005, po Kram 1998, 323-324). Slednje namreč prispevajo k oblikovanju 

vlog in medosebnim vidikom odnosa, ki posamezniku povečajo občutek 

kompetentnosti, identitete in učinkovitosti v svoji profesionalni vlogi, označujejo pa jih 

še sprejemanje, potrditev, svetovanje in prijateljstvo (prav tam).

Stališče Kramove so nekaj let zatem Allen in sodelavci sprejeli kot osnovo za 

primarno operacionalizacijo mentorstva, dodajajo pa svoja empirična spoznanja, po 

katerih prejšnji dve funkciji mentorstva razdelajo na tri (Kranjčec 2005, 48; Rapuš 

Pavel, Kobolt, Pyžalski 2008: 59), in sicer na s kariero povezano podporo (sledi 

realizaciji poklicnih ciljev), psihosocialno podporo (vključuje prijateljstvo in pomoč pri 

reševanju osebnih težav) ter oblikovanje vloge. Prvi dve avtorji razumejo kot Kramova,

slednja pa je zanimiva z vidika nadaljnjega razvoja kandidata. Z znanji, spretnostmi in 

osebnimi kvalitetami mentorja, ki jih kandidat občuduje, se identificira, zato mentorjeva 

dejanja posnema, s tem pa se profil mentorja nadalje razvija, izpopolnjuje in prenaša na 

nove kandidate (Rapuš Pavel, Kobolt, Pyžalski 2008, 59).

V literaturi o mentorstvu (Krow, Matthews 1997, 8-12; Kranjčec 2005, 50, po Allen 

idr. 2004; Krajnc 2006; Scandura in Pellegrini 2007; Rapuš Pavel, Kobolt, Pyžalski 

2008, 61) najpogosteje naletimo na trditev, da so vsi tisti, ki so bili deležni mentorskega 

odnosa, pridobili pomembne koristi, ki pa so močno povezane z zavzetostjo in iniciativo 

udeležencev tega sodelovanja, še posebno mentorja. Večina raziskav (Krančec 2005, 50, 

po Yukl 2002; Rapuš Pavel, Kobolt, Pyžalski 2008: 61) navaja boljše delovne rezultate 

in hitrejše napredovanje kandidata, višjo raven poklicnega zadovoljstva in večji 

zaslužek, visoka pa je tudi psihosocialna vrednost tega odnosa.

Medtem ko je za kandidate značilen razvoj spretnosti in kompetenc, razvoj novih 

idej, kreativnost, izboljšanje veščine analitičnega mišljenja, samospoštovanja, 

samopodobe, sposobnost pravočasne zaščite pred neprijetnimi okoliščinami, priložnost 

za izboljšanje refleksije in podobno pa avtorji (Rapuš Pavel, Kobolt, Pyžalski 2008, 61; 

Kranjčec 2005, 51-52; Krow, Matthews 1997, 8-12) naštevajo številne prednosti tudi na 

strani mentorjev. Ti pridobijo zadovoljstvo s ponovno vlogo »učitelja«, strokovni 

entuziazem, poglobljen uvid v situacijo, priložnost za kritično evalvacijo intuitivnega 

vedenja, razvoja in analize lastne usposobljenosti za delo z drugo osebo, možnost 

vzpostavljanja interpersonalnega odnosa s kandidati, izboljšanja svoje mentorske vloge 

in nadaljnjega izpopolnjevanja v tej in drugih smereh strokovnega razvoja, dosežejo 

večje zadovoljstvo z delom ter pomoč pri razvoju vodstvenih spretnosti, razvijejo ideje 

                                                                                                                                         
zadovoljstvo s kariero in z delom, pripadnost karieri, interesi po novih zaposlitvenih izzivih in 
podobno (Kranjčec 2006, 63). V nalogi se bomo zaradi obravnavane problematiki omejili zgolj 
na psihosocialne učinke, čeprav to ne pomeni, da karierne zanemarjamo, saj so lahko 
dolgoročen rezultat osebnega in strokovnega razvoja kandidata.
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in priložnosti za lastno promocijo, v okolju izboljšajo svojo osebno in strokovno 

vrednost in ne nazadnje razvijejo trdne in trajne prijateljske vezi.

Koristi dobrega mentorskega odnosa so neprecenljive tudi v okolju. Visokošolski 

zavod z izvedbo mentorskih programov pridobi idealno priložnost povezave teorije s 

prakso, študenti, vključeni vanje, postanejo aktivnejši in vidnejši udeleženci 

izobraževalnega procesa, učitelji in študenti pridobijo možnost in izkušnje sodelovanja z 

usposobljenimi in dinamičnimi vodji, širše okolje pridobi nabor dobrih mentorjev-vodij-

managerjev za nova delovna mesta, skozi mentorsko izkušnjo pa postane jasnejša tudi 

vloga šole, družine in prijateljev (prav tam).

Na številne pozitivne učinke mentorskega odnosa nas opozori tudi Lindgrenova 

(2007, 219). Ob stališču Hulberta (prav tam), da visoko šolstvo vodenja in vzgoje novih 

generacij ne opravlja dobro, da osnovno splošno akademsko izobraževanje ne omogoča 

pridobitve socialnih kompetenc, osebne zrelosti, komunikacijskih spretnosti in 

strokovnega razvoja, Alvarado ugotavlja (prav tam), da ima mentor v reflektivni 

diskusiji s kandidatom in v razvoju mentorskega procesa idealne možnosti za razvoj 

strokovnih spretnosti, kot je ustvarjanje odnosov, utrjevanje zaupanja ter spodbujanja 

refleksije.

3.1.3 Priporočila

Za izvedbo kakovostnega mentorstva morajo imeti mentorji in kandidati določene 

kvalitete. Iz literature razberemo, da je najuspešnejši mentor tisti, ki o svoji vlogi 

mentorja razmišlja, razmišlja pa tudi o svojih pričakovanjih, predsodkih in omejitvah

(Macur, Mihevc in Djurić 1998, 154-155). Ko lastne ambicije, upanja in strahove odloži 

na stran in jih prepozna tudi v kandidatu, je pripravljen razvijati pravi mentorski odnos. 

Takšen odnos pa od njega zahteva določeno stopnjo zrelosti, potrpežljivosti in 

vztrajnosti ter komunikacijske spretnosti, vključno s sposobnostjo poslušanja. Po 

Nacionalnem združenju »Korak za korakom« te lastnosti najdemo v oblikovanih 

stališčih in značaju udeležencev, ki omogočajo vzpostavitev kakovostnega mentorskega 

odnosa pa tudi vzpostavitev medosebnih odnosov nasploh, v komunikacijskih 

spretnostih ter v profesionalni kompetentnosti in izkušnjah.

Da bi lahko razvili kakovostno mentorstvo, je Britanski komite za podiplomski 

študij oblikoval posebna priporočila za mentorje in kandidate (Macur, Mihevc in Djurić 

1998: 155-156), ki pa smo jih s težnjo po želenem sodobnem pogledu na triadni model 

mentorstva dopolnili še s predlogi, ki naj bi jih zagotovilo okolje.
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Slika 3.2 Priporočila udeležencem mentorskega odnosa
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Ima osnovne karakteristike: ustrezne osebnostne lastnosti, andragoški pristop, 
strokovna usposobljenost in kompetence.58

Poznati mora vsebino, ki jo kandidat raziskuje (tema), sicer ga mora usmeriti k 
ustreznim strokovnjakom.
Kandidatu pomaga načrtovati čas in program dela.
Kandidatu zagotavlja dostopnost informacij za delo in raziskavo.
S kandidatom se mora srečevati redno (po možnosti na 14 dni),
strokovno srečanje naj poteka brez motenj in naj traja vsaj eno uro,
ob koncu vsakega srečanja se mora dogovoriti za naslednjega.
V nujnem primeru mora biti za kandidata dosegljiv in se po potrebi dogovoriti 
za osebni sestanek.
Kandidatu svetuje pridobitev dodatnih znanj z morebitnim tečajem, 
seminarjem, predavanjem.
Kandidata vpelje v krog strokovnjakov in področnih svetovalcev.

K
an
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Ima osnovne karakteristike: ustrezne osebnostne lastnosti, ustrezno predznanje.  
K študiju in delu pristopa motivirano.
Izbere temo in se odloči za okvirno vsebino.
Pri vzpostavljanju stikov z mentorjem deluje proaktivno.
Na srečanje oziroma na pogovor z mentorjem se pripravi.
Mentorju redno oddaja svoj izdelek in si beleži mentorjeva opažanja,  
pripombe ter predloge za nadaljnje delo.
O razgovorih z drugimi strokovnjaki mentorja obvešča.

O
k

ol
je

Mentorstvo umesti v predpise in temeljne akte v visokem šolstvu, s finančnimi 
normativi in sistemizacijo delovnih mest.
Skrbi za obnavljanje osebja, ustrezno kadrovanje.
Zagotavlja pedagoško in drugo ustrezno usposabljanje mentorjev.
Zagotavlja ustrezne delovne pogoje.
Sodeluje pri preprečevanju in sprotnem odpravljanju morebitnih težav.
Sprejme posebna »pravila« za mentorstvo.
Spremlja rezultate uspešnosti z mehanizmi nadzora.
Mentorstvo umesti med vidike ocenjevanja kakovosti visokošolskega zavoda.

Če povzamemo, najpomembnejši prispevek, ki ga mentor lahko da študentu, ni 

direkten prenos izkušenj in modrosti mentorja na mentoriranca, temveč je spodbuda 

kandidatu, da spozna svoje zmožnosti, da samoodločno razvija sposobnost reševanja 

problemov in da nadalje razvija tudi druge svoje sposobnosti, kajti »…dovršenost ne 

pride sama od sebe, tudi ne pade z nebes, temveč zahteva od tebe, da v to svrho pošteno 

porabiš vse svoje sile. Tudi tukaj vodi pot do zmage preko – dela, trpljenja, 

                                               
58 Pri tem mislimo na: strokovne kompetence, odnosno-komunikacijske ter organizacijsko-

administrativne kompetence (Marentič-Požarnik 2006, 29-43), vključno s sposobnostjo 
refleksije lastnega dela in refleksije svoje mentorske vloge.
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premagovanja in tudi – poraza«, pravi Ozvald (2000: 16) in dodaja, da mora samega 

sebe oblikovati vsak sam, da postane to, kar je.

3.2 Najpogostejše oblike mentorstva podiplomskim študentom

Dostopna literatura o mentorstvu in praksa izkazujeta več različic te oblike učenja 

in usposabljanja, preko katerih ena oseba pomaga drugi, da bi postala bolj pripravljena 

na različne vidike življenja. Najvidnejše so mentorstvo dijakom in študentom na praksi, 

pripravnikom, osebam s posebnimi potrebami, brezposelnim za ponovno vključitev v 

delovno okolje, mentorstvo v okviru kolektiva, v okviru implementacije novih 

pristopov, v okviru medinstitucionalnega sodelovanja, načrtovanja in izvajanja 

profesionalnega razvoja in podobno.

V visokem šolstvu je poleg svetovalnih oblik pomoči študentom, ki lahko 

mentorstvo uspešno dopolnjujejo, najvidnejše mentorstvo dodiplomskim in 

podiplomskim študentom pri pripravi diplomskega, magistrskega oziroma doktorskega 

dela. V nadaljevanju nas bo zanimalo mentorstvo podiplomskim študentom z nekaterimi 

različicami izvajanja.

3.3 Mentorstvo

Individualno mentorstvo

Magistrsko delo med mnogimi študenti predstavlja zgolj formalnost, s katero mora 

zaključiti podiplomski študij. O tem, kaj lahko vodi k takšni naravnanosti, bomo 

razmišljali v naši raziskavi. Drugim študentom predstavlja priložnost prispevati nova 

znanja k že obstoječim znanstvenim dognanjem. Mi pa želimo v tem delu poudariti še to 

ključno lastnost, da ima lahko proces priprave magistrskega dela pomemben vpliv na 

nadaljnje osebno in strokovno oblikovanje in razvoj človeka in uspešno dokončanje 

študija. Pogoj za to je kakovosten mentorski odnos, ki pa smo ga v prejšnjem poglavju 

povezali s prostovoljnim sodelovanjem, z globino in vzpostavljeno zaupnostjo med 

mentorjem in kandidatom.

V praksi najobičajnejša oblika mentorstva v podiplomskem izobraževanju je 

tradicionalna individualizirana oblika formalnega sodelovanja mentorskega para, 

mentor – kandidat. Poteka v obliki rednih osebnih srečanj med mentorjem in študentom, 

ki ju veže skupni cilj: definirani raziskovalni problem preučiti z vidika strokovne 

literature, z izvedbo raziskave pa stališča preveriti v praksi ter kritično podati ugotovitve 

in morebitna priporočila za nadaljnje ravnanje. Za manj izkušeno osebo je ta naloga 

lahko težavna, zato ji je dobrodošla pomoč mentorja.

Ko se spoznata, sodelovanje mentorja in kandidata poteka kot individualno 

usmerjanje, vodenje kandidata po vnaprej pripravljenem mentorskem načrtu, v smeri 

teoretične in praktične preučitve raziskovalnega vprašanja. Od kandidata se pričakuje 
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veliko mero samostojnosti, od mentorja pa, da mu v osebnem pogovoru ali na daljavo 

(preko elektronskega stika) pri odpravi nejasnosti pomaga, da lahko začeto delo uspešno 

nadaljuje.

Navzven najvidnejši dejavnosti takšnega sodelovanja sta izvedba posamezne naloge 

kandidata s posameznimi vmesnimi opravili (bodisi preučitev literature, izvedba 

raziskave…) in mentorjevo spremljanje kakovosti ter učinkovitosti kandidatovega dela. 

Medtem ko vzporedne dejavnosti od načrtovanja dela, kritičnega izbora ustreznega 

strokovnega gradiva, širitve strokovne in splošne razgledanosti, odpravljanja okoljskih 

težav pri izvedbi raziskave do komunikacijske rasti obeh udeležencev, skupnega 

odkrivanja novega, razvoja osebnih kvalitet in podobno, v času sodelovanja niso toliko 

vidne navzven, temveč se procesno odvijajo v posamezniku, zaznavata pa jo oba 

udeleženca mentorskega para.

O pravem mentorstvu lahko govorimo, če se v tem sodelovanju splete tesen odnos 

bližine mentorskega para. Raziskave potrjujejo (Krajnc 2006, 32-33), da se učenje z 

mentorjevim in kandidatovim medsebojnim osebnostnim prileganjem, če se med njima 

splete prijateljstvo, spoštovanje in zaupanje, osebnostna bližina, fizična in priložnostno 

na daljavo, močno pospešuje. Da je odnos bližine za učenje ključen, avtorica potrjuje z 

navedbo (prav tam), da človek najbolj raste in se osebnostno razvija ravno ob drugem 

človeku. V primeru tradicionalnega individualnega mentorstva se takšno sodelovanje 

lahko ob prizadevanju obeh udeležencev razvije v izreden mentorski odnos, v trajno 

prijateljstvo in spoštovanje.

Če na primer zaradi preobremenjenosti mentorja in pomanjkanja njegovega časa 

razvoja takšnega mentorskega odnosa ni mogoče pričakovati, je lahko zelo dobrodošla 

njegova različica s skupinskim pristopom.

Skupinsko mentorstvo v podiplomskem izobraževanju

Ob množičnem podiplomskem izobraževanju – kot smo iz statističnih podatkov že 

ugotovili, le-to v slovenskem visokošolskem prostoru vse bolj narašča – je tradicionalno 

mentorstvo le delno mogoče in uspešno. Zaradi že sicer prenizkega števila 

visokošolskih učiteljev na študenta in pomanjkanju časa zaradi številnih obveznosti 

učiteljev kakovostnega mentorstva študentom ni enostavno zagotoviti in ne izvesti. 

Nekoč zgolj individualno obliko (»eden na enega«) v sodobnem času počasi 

dopolnjujejo modeli skupinskega mentorstva, ki jih Scandura in Pellegrini (2007) 

prepoznavata v oblikah timskega mentorstva, mentorskih mrež, e-mentorstva in 

podobno. K takšni skupinski obliki mentorstva na podiplomskem študiju je v 

sodelovanju z visokošolskim učiteljem, ki je bil pripravljen prevzeti vlogo mentorja, 

pristopila tudi skupina podiplomskih študentk Fakultete za management. Poglejmo 

nekaj karakteristik takšnega pristopa.
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O skupinski obliki mentorstva govorimo, kadar mentor daljše obdobje nudi 

mentorsko pomoč več kot enemu kandidatu istočasno, ob čemer je tudi njegova 

odgovornost ves čas porazdeljena na vsakega člana posebej. Tak pristop, ki se navadno 

odvija v mali skupini59 - v našem primeru štirih podiplomskih študentk - omogoča 

aktivno sodelovanje vseh članov in večjo interakcijo med njimi. Izmenjava napotkov za 

delo, prenos specifičnih strokovnih znanj in izkušenj se tako ne odvija le med 

mentorjem in kandidatom, temveč sta prisotna med vsemi člani skupine, ki obenem 

izmenjujejo tudi svoje vrednote, stališča in čustvene vezi. V skupini, ki ni tekmovalna, 

je v ospredju sodelovanje, ki ga mentor spodbuja in usmerja h končnemu cilju. V skrbi 

drug za drugega se med mentorjem in člani ter med člani samimi razvijejo pozitivni 

odnosi, prijateljstvo, občutek dolžnosti, pripadnosti in odgovornosti do drugega. Člane

skupine sicer druži interes po pridobitvi novih znanj in uresničitvi končnega cilja, 

uspešnega zaključka študija, ni pa to edini motiv takšnega druženja. Sodelovanje 

pogosto temelji na težnji po zadovoljitvi eni osnovnih naravnih potreb, to je potrebe po 

druženju in pripadnosti. Ugotovili smo že, da se človek najbolj oblikuje ob človeku in 

da so tesne vezi med ljudmi ter odnos bližine ključne za uspešno učenje. Od 

zadovoljstva v skupini do ugodnega okolja za učenje pa je le majhen korak. Mentor ga 

prestopi z ustreznim usmerjanjem skupine, tako da skupina sama v prijetnem druženju 

skozi skupinske aktivnosti zazna možnost za lastne dosežke, razvoj miselnih veščin in 

stališč ter, v končni fazi, izvedbo magistrskega dela in uspešen zaključek študija.

Tako kot skupinsko učenje označujejo številne prednosti pa tudi pomanjkljivosti 

(Puklek Levpušček in Marentič-Požarnik 2005), lahko nekatere izmed njih prepoznamo 

tudi pri skupinskem mentorstvu.

Prednosti:

 Skupinska oblika dela je v primerjavi z individualno časovno bolj racionalna; 

namesto poredko z vsakim posebej se mentor pogosteje srečuje z več kandidati 

hkrati, kar omogoča več osebnih stikov.

 Kandidat se vživlja v perspektivo drugih, spoznava različna mnenja, se jih 

nauči sprejemati in zagovarjati svoje stališče.

 Proces učenja kandidata vključuje tako vrednotenje lastnih dosežkov kakor tudi 

dosežkov kolegov v skupini ter ozaveščanje v skupini odvijajočih se procesov.  

Samorefleksija in refleksija o skupinskem delu omogočata boljšo pripravo 

kandidata na nadaljnje aktivnosti.

                                               
59 V skupinskem mentorskem pristopu zavzemamo stališče Cvetka (Puklek Levpušček in 

Marentič-Požarnik 2005, 32, po Cvetek 1993), da je idealno število članov v takšni skupini 3 do 
največ 6, saj bi se sicer nekateri člani večje skupine v delo ne vključevali. Že od skupine, ki 
šteje več kot štiri člane, je težko pričakovati, da bo sodelovanje vseh enako, dodajata Puklek 
Levpuščkova in Marentič-Požarnikova (prav tam, 45).
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 Člani lažje začutijo hierarhično enakovrednost med mentorjem in njimi, zato še 

lažje razvijajo občutek pripadnosti skupini, povečuje se učinek sodelovanja, 

prijateljstva, pozitivnega čustvenega vzdušja ter sodelovalne klime.

 Skupina, ki sledi istemu cilju, še zlasti pod vodenjem požrtvovalnega mentorja, 

na posameznika deluje motivacijsko, povečuje fiziološko vzburjenost in 

posledično storilnost ter težnjo po izkazovanju uspeha (Puklek Levpušček in 

Marentič-Požarnik 2005, 38). Delo v skupini se pogosto odvija hitreje, člani s 

svojimi rezultati drug drugega spodbujajo in lažje vztrajajo pri svojih 

zadolžitvah. Razumeti je, da zavoljo tega hitreje pridejo do končnega cilja, 

predstavitve zaključnega dela in uspešne sklenitve študija.

 Poleg strokovnega mentorjevega vodenja in pomoči so kandidati neprestano 

deležni tudi medsebojne pomoči ostalih članov, ki jih po Scanduri in 

Pellegriniju (2007) lahko razumemo kot del mreže neformalnih mentorjev. Kot 

smo že spoznali, je ta lahko izjemnega pomena (Krajnc 2006, 31-39), še zlasti, 

ker se tovrstno neformalno mentorstvo odvija kot nadgradnja formalnega, pod 

budno podporo strokovno usposobljenega mentorja.

Vendar pa uspeh skupinskega dela ni samoumevna posledica združitve nekaj 

članov. Puklek Levpušček in Marentič-Požarnikova (2005, 63, po Peklaj 2001)

opozarjata, da skupinsko delo zahteva:

 prostovoljnost oziroma željo po tovrstnem sodelovanju,

 številne sodelovalne spretnosti, kot so spretnosti vodenja, uspešne 

komunikacije, spretnost dajanja in sprejemanja pomoči, vzpostavljanja 

zaupanja in medsebojne izmenjave med člani ter

 ustreznega mentorja, ki se najbolj odraža skozi svoje osebnostne lastnosti.60 Po 

mnenju Krajnčeve (2006, 37) mora biti mentor potrpežljiv, strpen, toleranten, 

življenjski, da zna počakati in pustiti kandidatu potreben čas, kar se odraža tudi 

v seznamu Hywela Tomasa (v Shepherd 2002), ki karakteristike dobrega 

mentorja združuje v konceptu »štirih P«: te določajo, da mora biti mentor 

pozitiven (positive), proaktiven (proactive), potrpežljiv (patient) in vztrajen 

(persistant). 

Literatura k tem lastnostim dodaja še specifično usposobljenost mentorja na 

področju, pri katerem kot mentor sodeluje, in nujno usposobljenost za opravljanje vloge 

mentorja (Sulčič in Sulčič 2007, 134-135). Te so odločilne, da bo uspeh dela v skupini, 
                                               
60 Literatura (Kranjčec 2005, 50, po Yukl 2002) omenja številne raziskovalce, ki so 

ugotovili, da na uspešno mentorstvo vplivajo tudi nekateri demografski dejavniki (spol, starost, 
rasa), obenem pa nas sooča tudi z drugimi raziskavami, ki te povezave niso potrdile. V 
magistrskem delu to vprašanje ni predmet raziskovanja, zato zainteresiranemu bralcu 
predlagamo preučitev ustrezne literature.
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pa tudi individualno s posameznikom, lahko ubranil pred morebitnimi negativnimi 

vplivi, kot so:

 strah pred sodelovanjem,

 moteče vedenje posameznikov,

 nekatere osebnostne lastnosti članov, kot so dominantnost (prevladovanje), 

submisivnost (podrejanje, pasivnost), pomanjkanje socialne občutljivosti 

(empatije, sočutnosti), pomanjkanje samospoštovanja in izrazita anksioznost 

(želja po uspehu in hkrati dvom v svoje sposobnosti),

 neustrezno velikost in sestavo skupine ter 

 neuspešno medsebojno komunikacijo, zaradi katere se lahko posameznik manj 

trudi, kot bi se sicer (Puklek Levpušček in Marentič-Požarnik 2005, 75).

Iz navedenega lahko razberemo mnoge pozitivne učinke idealnega mentorstva, ki 

pa v praksi ni nujno takšno. Tancigova (2007, 192), ki se je ukvarjala s pedagoškimi 

inštrumenti v podiplomskih, točneje doktorskih študijskih programih, namreč zaradi 

številnih pomanjkljivosti tradicionalnega mentorstva ali supervizije, s katero to obliko 

dela v prispevku imenuje, podaja odločno kritiko. Težave, ki ovirajo učinkovitost 

(Tancig 2007, po Drydenu in Jonesonu, 1991), avtorica strni v štiri skupine:

 Zaradi ugotovljene premalo jasne meje med vlogo supervizorja in študenta 

(mentorja in kandidata), ki ne omogoča jasne percepcije in pričakovanj o 

dolžnostih enega in drugega, v prispevku (Tancig 2007, 194-195) priporoča, da 

se morata supervizor in študent že na pričetku dogovoriti o pravicah in 

dolžnostih ter jih eksplicitno zapisati.

 Supervizorji bi po mnenju avtorice morali posvetiti več pozornosti na procesne 

probleme, kot so: spretnost pisanja, upravljanja s časom, postavljanja ciljev, 

spretnosti sporočanja in podobno.

 Prisotnost interpersonalnih problemov študentov, na primer izolacije, opazne v 

primeru določenih disciplinarnih področij in tam, kjer je manj možnosti 

skupinskih oblik dela ter stikov z drugimi študenti.

 Pomanjkljivost zoženega odnosa na izključno supervizorja in študenta, 

značilnega za tradicionalno mentorstvo, ne omogoča razvoja vseh kompetenc, 

zato priporoča problem odpraviti s timsko supervizijo in zagotavljanjem 

možnosti, da se študentje udeležujejo tudi skupinskih študijskih oblik. 

Združevalen in sodelovalen pristop (kooperativne in kolaborativne študijske 

oblike) je potreben za razvoj višjenivojskih oblik znanja in relevantnih 

generičnih kompetenc, kot so timsko delo, komunikacijske spretnosti, 

reševanje problemov in podobno.
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Predstavljeni različici, individualni in skupinski pristop, sta v praksi najpogostejši. 

Iz literature pa lahko zasledimo še dve obliki, za kateri termin mentorstvo uporabljamo 

pogojno in ju bomo za podrobnejši oris stanja predstavili le okvirno.

3.3.1 Supervizija

Supervizija v podiplomskem izobraževanju, oziroma del njenega procesa, še najbolj 

spominja na idealno mentorstvo podiplomskim študentom. Visoko razvito področje, ki 

temelji na najsodobnejših teorijah in dognanjih s področja učenja, poučevanja in 

ocenjevanja in se hkrati še vedno razvija z empiričnimi raziskovalnimi pristopi, 

Tancigova (2007, 194) označi kot najpomembnejši pedagoški inštrument v 

podiplomskih programih. Ima ključno vlogo pri uspešnem zaključku študija in razvoju 

kompetenc, dotika pa se kurikula, metod, odnosa med učiteljem in študentom ter 

izobraževalnega okolja. Supervizor ima več zahtevnih in kompleksnih vlog: vlogo 

učitelja študentu, svetovalca, tutorja, kritika, ki pa se v študijskem procesu pogosto 

spreminjajo. S cilji, ki določajo razvoj številnih kompetenc pri študentu, od 

samostojnega kritičnega raziskovanja, tvorbe novih znanj, kritične analize, sinteze in 

evalvacije, sodelovalne ustvarjalnosti do kompetenc, vitalnih za družbo (timsko delo, 

vodenje, prenos znanja in kompetenc), zahteva dobro organiziran in strukturiran proces. 

Predmet formalnega dogovora med supervizorjem in študentom se oblikuje v sklepnem 

delu t. i.  študijske pogodbe, ki vključuje (prav tam, 197-198):

 dogovor med supervizorjem in kandidatom o medsebojnih odgovornostih in 

pričakovanjih,

 okvir raziskovalnega dela, trajanje, pristop k raziskavi,

 kako bo študent supervizorja obveščal o svojem delu in na kakšen način bo ta 

kandidata povratno informiral,

 vlogo morebitnega drugega supervizorja ali tima supervizorjev,

 spremljanje študentovega individualnega študijskega načrta ter o njegovih 

kratkoročnih ciljih,

 ravnanje v primeru, da nastopijo kakršne koli težave pri doseganju želenega 

cilja. 

S težnjo po premiku od tradicionalnih okvirov mentorstva v slovenskem 

visokošolskem prostoru h kakovostnem individualnem pristopu, je po avtorici prispevka 

(Tancig 2007, 203) treba nenehno izpolnjevanje modela in strokovno usposabljanje 

supervizorjev, ki bodo svojo supervizijsko prakso raziskovali, jo posredovali, o njej 

razpravljali s kolegi in vzpostavljali kooperativne učeče skupnosti.
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3.3.2 Tutorstvo

Posebna oblika svetovanja študentom v času študijskega procesa je tutorsko 

svetovanje, praviloma novincem dodiplomskega izobraževanja. Tutorstvo ni oblika 

mentorstva, ki ga raziskujemo v tej nalogi, ima pa nekatere elemente neformalnega 

mentorstva, ki lahko v določenih okoliščinah formalno uspešno dopolnjujejo. Na 

fakultetah se pojavljata dve temeljni obliki:

 učiteljsko tutorstvo za celovito podporo študiju,

 uvajalno študentsko tutorstvo.

Prvo predstavlja obliko dela tutorja – visokošolskega učitelja ali asistenta, ki 

praviloma individualno svetuje dodeljenim študentom glede njihovega študija, izbire 

študijske poti in drugih vprašanj, povezanih s študijem. Druga oblika pa označuje delo 

tutorja študenta. Študenti višjih letnikov nudijo študentom nižjih letnikov ustrezno 

podporo pri študiju in različnih drugih težavah, s katerimi se srečujejo in lahko ogrozijo 

študijsko uspešnost.

Oba tutorja, učitelj in študent, morata biti za to delo predhodno ustrezno strokovno 

usposobljena. Kakovostna izvedba tutorstva pripomore k višanju prehodnosti študentov 

in poveča kakovost študija, vendar pa je njegov pomen tudi v pridobitvi novih izkušenj, 

znanj, vrednot, v medsebojnem zaupanju in povezanosti med študentom in tutorjem, 

med katerimi se lahko stkejo globlje čustvene vezi, ki lahko v obliki neformalnega 

mentorskega odnosa prispevajo k rasti in razvoju človeka ob drugem človeku.

Sodeč po Scanduri in Pellegriniju (2007), ki trdita, da lahko posameznik v času 

svoje delovne kariere zaporedno razvije dve do tri vrste mentorstva z različnimi 

mentorji in da nekaterih v danem trenutku niti ne zaznava v vlogi mentorja (Krajnc 

2006, 31-39) ter upoštevajoč vseživljenjskost učenja, lahko sklepamo, da je 

dodiplomska izkušnja študenta s tutorsvom pri nadaljnjem podiplomskem študiju lahko 

izjemnega pomena tako za kandidata kot za mentorja.

Zakaj je torej mentorstvo na podiplomskem študiju tako pomembno? Iz preučene 

strokovne literature smo lahko razbrali različne koristi mentorstva tako za študenta –

kandidata kakor za visokošolskega učitelja – mentorja in za visokošolsko organizacijo. 

Na kratko jih povzemimo z naslednjo tabelo:
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Slika 3.3 Učinki mentorstva na kandidata, mentorja in visokošolski zavod

Zaznani učinki mentorstva na udeležence mentorskega odnosa

K
an

d
id

at
Izboljšanje sposobnosti in znanj,
razvoj novih spretnosti in kompetenc,
sposobnost postavljanja in doseganja ciljev,
izboljšanje samozaupanja, samospoštovanja, samopodobe,
kreativnost in razvoj novih idej,
vzpostavitev obrambnega sistema (sposobnost pravočasne zaščite pred neprijetnimi 
okoliščinami), ki olajšuje študij, krepi vztrajnost, zmanjšuje možnost osipa,
izboljšanje refleksije,
izboljšanje veščine analitičnega mišljenja,
izboljšanje komunikacijskih sposobnosti,
širitev razgledanosti,
preprečitev osamitve (izključitve iz različnih socialnih okolij),
izboljšanje uspešnosti študija,
razvoj kariere …

M
en

to
r

Možnost povezave izkušenj posameznika z znanjem,
izboljšanje komunikacijskih in vodstvenih sposobnosti,
možnost nadaljnjega učenja in izpopolnjevanja,
visoka stopnja osebnega zadovoljstva (tudi s ponovno vlogo »učitelja«),
strokovni entuziazem,
poglobljen uvid v situacijo,
priložnost za kritično evalvacijo intuitivnega vedenja, razvoja in analize lastne 
usposobljenosti za delo z drugo osebo,
možnost vzpostavljanja interpersonalnega odnosa s kandidati,
izboljšanje svoje mentorske vloge in nadaljnjega izpopolnjevanja v tej in drugih 
smereh strokovnega razvoja,
večje zadovoljstvo z delom,
razvoj ideje in priložnosti za lastno promocijo, 
izboljšanje osebne in strokovne vrednosti,
oblikovanje trdnih in trajnih prijateljske vezi.

V
is

ok
oš

ol
sk

i z
av

od
 / 

ok
ol

je

Priložnost povezave teorije s prakso,
izboljšanje strokovnega razvoja in položaja organizacije,
izboljšanje organizacijske kulture in ugleda,
večja prepoznavna vrednost posameznika,
možnost privabitve in ohranitve ljudi,
študenti postanejo aktivnejši in vidnejši udeleženci izobraževalnega procesa,
učitelji in študenti pridobijo možnost in izkušnje sodelovanja z usposobljenimi in 
dinamičnimi vodji,
nabor dobrih mentorjev-vodij-managerjev za nova delovna mesta,
ohranitev pridobljenih znanj,
jasnejša vloga in ugled visokošolske organizacije.
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S preučitvijo teoretičnih izhodišč lahko torej povzamemo, da ene same prave 

definicije mentorstva strokovna literatura ne ponudi, praviloma pa strokovnjaki v svojih 

opisih poudarjajo vpliv ene osebe na drugo, ki z vnaprej opredeljenim namenom in cilji 

vodi skozi faze razvoja tega dvostranskega, oziroma kot priporoča stroka, tristranskega  

odnosa.  Spoznali smo, da o pravem mentorstvu lahko govorimo, če se v prostovoljnem 

odnosu mentorskega para splete tesen odnos bližine. Prijateljstvo, spoštovanje in 

zaupanje, osebnostna bližina, fizična in priložnostno na daljavo, učenje močno 

pospešujejo, saj človek najbolj raste in se osebnostno razvija v interakciji z drugo osebo. 

Če so izpolnjeni pogoji, lahko vodi v številne koristi za vse deležnike procesa, tako za 

kandidata, mentorja in za okolje. Z namenom, da izobraževanje odraslih resnično 

označuje učenje po meri tistih, ki jim je le-to namenjeno, se bomo sodbi o tem, katera 

oblika oziroma pristop k mentorstvu je najbolj učinkovit v podiplomskem študiju, na 

tem mestu odrekli, in bomo za pridobitev odgovora povprašali udeležence 

podiplomskega študija – udeležence naše raziskave.
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4 MENTORSTVO PODIPLOMSKIM ŠTUDENTOM

Kljub ugotovljenim pozitivnim učinkom, dvosmerni izmenjavi informacij, 

aktivnemu pridobivanju znanja, veščin, spretnosti in oblikovanju vlog, ki dokazujejo, da 

mentorstvo lahko razumemo kot učinkovit proces učenja, ocenjujem, da prednosti 

tovrstnega skupinskega dela v praksi še vedno niso tako odmevne, da bi se študenti, 

predvsem pa mentorji in visokošolski zavod zanj odločali v večji meri. Zakaj se 

predlagani skupinski pristop ne uveljavlja hitreje in bolj množično? Med drugim zato, 

ker je uvajanje takšnega pristopa odvisno od učiteljevih ustaljenih pojmovanj in 

prepričanj ter od ukoreninjenih pogledov na »pravo« vlogo učitelja in študenta, je 

prepričana Marentič-Požarnikova (2005, 127). Dokler bo tradicionalni pogled temeljil 

ne prepričanju, da je glavna naloga učitelja prenos znanja na študente, vloga slednjih pa 

sprejemanje tega znanja, bo spodbujanje novih, sodobnih metod, z aktivnejšo vlogo 

študentov, neplodno početje, dodaja avtorica (prav tam).

Kaj vpliva na izbor, kakovost in učinke mentorskega odnosa, bodisi v 

izobraževalnem ciklu bodisi pri pripravi magistrskega dela, z vidika njegovih ključnih 

udeležencev, študentov in visokošolskih učiteljev, je osrednja tema tega magistrskega 

dela. Porodila se je med sodelovanjem podiplomskih študentov v mednarodni raziskavi 

»ROSE« (The Rellevance of Science Education) v Sloveniji, v izvedbi Fakultete za 

management Koper. Raziskava o vrednotah, prioritetah in interesih mladih, ki je sicer v 

povezavi z nadaljnjim izobraževanjem, ne pa tudi s področjem raziskovanja v okviru te 

magistrske naloge, je vodila v specifične raziskave članov projektne skupine. Po 

Pravilniku o diplomiranju - magisterij znanosti, UP Fakultete za management Koper 

(UP FM 2006), študent temo magistrske naloge izbere med temami, ki jih objavijo 

mentorji, ali jo predlaga sam, sam pa mora praviloma pridobiti tudi mentorja. V soglasju 

med profesorji in študenti, sodelujočimi v raziskavi Rose, pa je med izvedbo raziskave 

prišlo do dokaj spontanega izbora tem magistrskih nalog, študentom pa je bilo, prav 

tako spontano, s strani sodelujočih učiteljev ponujeno mentorstvo, in sicer v dveh 

oblikah: na tradicionalen individualen način in v skupinski obliki mentoriranja 

»projektne« skupine študentov. Na pobudo visokošolskih učiteljev, obenem 

predstavnikov vodstva ustanove, se je razvila zamisel o analizi tega skupinskega 

pristopa, ki se je zdela odlična ideja za prikaz razumevanja podiplomskega študija z 

vidika mentorstva. Izhajajoč iz osnovnega raziskovalnega stališča, da mentorstvo 

podiplomskim študentom v slovenskem prostoru ni dobro urejeno, bom torej z analizo 

pristopa preverila domnevo, ali skupinski pristop k pripravi magistrskega dela pozitivno 

vpliva na dejavnost študentov in njihovo uspešnost pri zaključku študija.



Mentorstvo podiplomskim študentom

82

4.1 Opredelitev raziskovalnega problema

Z navedeno idejo o temi oziroma problemu, ki sem ga želela preučiti, se je tako 

pričela moja raziskava. Zamisel o analizi skupinskega mentorstva je v času delovanja 

projektne skupine, kakor priporoča tudi Mesec (1998), vodila v nadaljnji pregled 

področja mentorstva v terciarnem izobraževanju, točneje na podiplomskem študiju. 

Izkazalo se je, da je predlagani predmet študije61 stvaren, saj izvira iz resničnega 

praktičnega in teoretičnega stanja, ki odraža naslednjo podobo.

Število vpisanih študentov in diplomantov se v slovenskem visokošolskem prostoru 

iz leta v leto povečuje. Tako je razvidno iz statističnih podatkov (SI-STAT 2009), ki  

izkazujejo, da se je vpis študentov v terciarno izobraževanje v zadnjih petindvajsetih 

letih povečal za več kot štirikrat, samo število podiplomskih študentov pa se je, po 

dostopnih podatkih, v zadnjih petnajstih letih povečalo za več kot petkrat. Po podatkih 

Statističnega urada Republike Slovenije (november 2009) je tudi razvidno, da pripade 

na enega visokošolskega učitelja preveč študentov. V študijskem letu 2006/07 je 

pripadlo povprečno kar 22 študentov na enega visokošolskega učitelja, v letu 2009/10 

pa se je le-to število znižalo na 20, vendar še vedno ni ustrezno. Za zagotavljanje 

kakovostnega pedagoškega dela je treba to razmerje po priporočilu Nacionalnega 

programa, v okviru standardov za delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, znižati na 

največ 15 študentov na posameznega visokošolskega učitelja, na visokošolskega 

sodelavca pa naj bi pripadlo največ 20 študentov, zlasti v programih za pridobitev 

univerzitetne izobrazbe (prav tam). Narava in zahtevnost podiplomskega študija pa 

terjata še nižje razmerje, saj je študij predvsem individualen oziroma poteka v manjših 

skupinah.

Razmerje med številom pedagoškega osebja (učiteljev) ter številom študentov 

predstavlja enega poglavitnih indikatorjev kakovosti študija, ki se odraža v interakciji 

med študentom in profesorjem. Prenizko število profesorjev glede na število študentov 

posledično vodi v pomanjkanje časa za potrebno interakcijo, za kakovosten ter 

poglobljen strokovni oziroma osebni in, nenazadnje, učinkovit mentorski odnos med 

učiteljem in študentom. Ob tem dejstvu se postavlja vprašanje, kakšne ukrepe oziroma 

alternativo za zagotovitev ustrezne kakovosti študija ponuja visokošolska didaktika.

Z novostmi v visokošolski didaktiki strokovnjaki za pedagoško izobraževanje 

posegajo v spremembe tako vsebin kakor tudi ciljev izobraževalnih programov. Te naj 

bi študentom v večji meri omogočale razvijati zmožnost samostojnega pridobivanja 

novih znanj, kritične presoje specifičnega problema, timskega sodelovanja in reševanja 

problemov. Puklek Levpuščkova in Marentič-Požarnikova (2005, 9-13) strokovno 

javnost soočata s potrebo po uveljavitvi skupinskih oblik dela študentov in metod, na 

                                               
61 S predmetom študije mislimo na probleme in vprašanja, ki jih želimo obravnavati 

(Easterby-Smith, Thorpe, Lowe 2005, 93).
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primer projektnega dela ali problemsko zastavljenega študija, ki udeležence 

izobraževanja vključijo v aktivnejše oblike pridobivanja znanja, spretnosti in 

kompetenc. Težnjo po sodelovalnem učenju v parih ali skupinah, osredotočeno na 

medsebojno komunikacijo, skupno razmišljanje, delovanje in reševanje obravnavanega 

problema zasledimo tudi pri Velikonjevi (Mayer idr. 2001, 40-43). Predlagane oblike 

učenja in poučevanja, ki jim stroka očitno priznava prednost pred drugimi, saj je tedaj 

»učenec« sam najbolj dejaven, me spodbudijo k razmišljanju, da bi v podobni obliki 

lahko pristopili tudi k mentorstvu v podiplomskem študiju.

Članom Društva mladih raziskovalcev Slovenije in drugim, kakor koli povezanim s 

podiplomskim študijem, se na podlagi (ne)izpolnjenih pričakovanj glede podiplomskega 

študija in nadaljnjih izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti poraja vrsta vprašanj: Kdo 

(če sploh) potrebuje podiplomski študij? Kakšno je zanimanje raziskovalnih institucij za 

mlade raziskovalce in kakšno je zanimanje trga dela za poznejše magistre in doktorje 

znanosti? Kje Slovenija potrebuje (mlade) strokovnjake in kakšne si sploh želi? Kakšen 

podiplomski študij si želijo njegovi udeleženci in kako je le-ta urejen? Vseh navedenih 

vprašanj v tem delu ne bom obravnavala,62 ker niso predmet raziskave, me pa zanima 

zaskrbljujoča ugotovitev, da bi več kot 60 % vprašanih svojega mentorja zamenjalo, če 

bi le-to možnost imeli.

Na osnovi rezultatov raziskave Macurjeva zaključuje (1999, 57), da dobrih 

mentorjev v slovenskem visokošolskem prostoru primanjkuje, ob tem pa se ji postavlja 

tudi dilema, kako naj mentorski odnos med podiplomskim študentom in mentorjem, ki 

je ključen tako za uspešnost študija kakor tudi za obnavljanje znanstvenega in učnega 

osebja na fakultetah ter inštitutih, sploh poteka (prav tam).

                                               
62 Končna ugotovitev raziskave kaže na potrebo po posodobitvi podiplomskega študija in 

ustrezni ureditvi mentorstva. Društvo mladih raziskovalcev se je pod tedanjim vodstvom Mirne 
Macur leta 1999 poglobljeno ukvarjalo z raziskavo z naslovom »Kakšen podiplomski študij 
potrebujemo?« (Macur 1999, 54-57). Iz rezultatov raziskave se je pokazala resna potreba po 
posodobitvi podiplomskega študija, kajti stališča podiplomskih študentov, zbrana z 
vprašalnikom, izkazujejo: 

 neustrezen nivo podiplomskih predavanj (40,4 % vprašanih) ali pa ta sploh niso 
organizirana (kar 19,2 % vprašanih), le 29,8 % vprašanim pa nivo ustreza,

 relativno ustrezno zahtevnost podiplomskega študija, kakršno označuje 57,4 % 
vprašanih, kar 25,5 % pa jih meni, da je zahtevnost prenizka,

 da bi se za neposreden prehod z dodiplomskega v doktorski študij, brez vmesne 
magistrske stopnje, odločilo kar 72,5 % vprašanih,

 da je imelo v času magistrskega ali doktorskega študija priložnost stikov s tujimi 
strokovnjaki okrog 78,7 % vprašanih,

 zaskrbljujočo željo 67,5 % vprašanih, ki bi se odločilo za zamenjavo mentorja, če bi 
le-tega lahko zamenjali brez težav; avtorica ugotovitev povezuje v sklep, da 
mentorstvo slovenskim podiplomcem ni dobro urejeno (Macur 1999, 57).
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Da bi lahko študent svoje delo uspešno in pravočasno sklenil s pripravo magistrske 

naloge, me tako k raziskovanju vodi zanimanje o možnih oblikah mentoriranja na 

podiplomskem študiju, predvsem pa želim ugotoviti prednosti in slabosti individualnega

tradicionalnega mentorstva ter mentorstva »projektne skupine« študentov, ki je bilo 

izpeljano kot poskusno novost (eksperiment63) na izbranem visokošolskem zavodu.

Raziskava je izvedena kot študija primera, ki predstavlja eno najznačilnejših tehnik 

kvalitativnega raziskovanja, za katerega velja, da je usmerjeno v pridobitev poglobljenih 

odgovorov na postavljena raziskovalna vprašanja, del pozornosti pa je posvečen

nadaljnjemu iskanju pravega problema, potem ko sem v začetku problem formulirala

provizorično (Mesec 1998).

4.2 Namen in cilji raziskave ter raziskovalna vprašanja

Določene znanstvene teorije noben poskus ne more dokazati, lahko jo le podpira in 

utrdi, zato soglašam s Tratnikovo (2002, 12), ki trdi, da je namen vsakega raziskovanja 

»predvsem razumevanje procesov in problemov, obenem pa tudi razvoj oziroma iskanje 

možnih ali drugačnih rešitev«.

Z raziskavo sem želela preučiti možne oblike mentoriranja na podiplomskem 

študiju, predvsem pa ugotoviti prednosti in slabosti tradicionalnega individualnega 

mentorstva ter mentorstva »projektne« skupine študentov, ki je bilo izpeljano kot novost

na izbranem visokošolskem zavodu. Po drugi strani želim spoznati zmožnosti in interese 

konkretnega visokošolskega zavoda za oblike dela, ki bi spodbujale dejavnost študentov

in jim pomagale pri premagovanju težav, povezanih s pripravo magistrske naloge. 

V nalogi tako zavzemam stališče, da skupinski pristop k pripravi magistrskega dela 

pozitivno vpliva na dejavnost študentov, posledično pa naj bi prispeval k uspešnemu in 

hitrejšemu zaključku študija ter zmanjšanju možnosti osipa.

Z raziskavo sem si zastavila naslednje cilje, s katerimi sem preverjala zastavljena 

teoretična izhodišča:

 preučiti najpogostejše oblike mentorstva v visokem šolstvu in jih osvetliti v 

okviru Bolonjske reforme visokega šolstva,

 analizirati pričakovanja dela »projektne skupine« podiplomskih študentov 

glede mentoriranja,

 spremljati in analizirati izvajanje poskusne oblike mentoriranja »projektne 

skupine« študentov ter ga kritično oceniti z vidika študenta, mentorja in 

visokošolskega zavoda,

                                               
63 Izraz eksperiment v tem primeru ne označuje metodološkega postopka, pri katerem se z 

vrsto opazovanja ugotavlja vzročno-posledične odnose med pojavi ali značilnostmi, pač pa 
termin uporabljam pogojno, za prikaz nove, doslej še ne uporabljene oblike mentoriranja na 
izbranem visokošolskem zavodu.
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 pojasniti pristop k mentorstvu z vidika študenta, mentorja in visokošolskega 

zavoda glede na proces, učinkovitost in uspešnost zaključka študija.

Raziskovalno delo je lahko za posameznika zelo zahtevno. Philipsova, ki je sicer 

preučevala postopek izdelave doktorata, je s pomočjo intervjujev s študenti v njegovem 

procesu prepoznala sedem ključnih stopenj, ki lahko označujejo tudi proces 

magistrskega študija: navdušenje, osamitev, okrepljeno zanimanje, okrepljeno 

samostojnost, dolgčas, frustracijo in delo, ki ga je treba dokončati (Esterby-Smith, 

Thorpe, Lowe 2005, 32, po Phillips 1984, 6-18). Četudi ni nujno, da vsak proces 

označujejo vse faze, so zanj značilni vzponi in padci, zato ima ob kriznih trenutkih v 

raziskovalnem delu mentor za kandidata ključno vlogo. V specifični obliki dela z 

odraslo osebo lahko kot vir učenja pomembno pripomore k pravilni in lažji izvedbi 

raziskave in izdelavi magistrskega dela. Z ustreznim odnosom in s psihosocialno 

podporo pri kandidatu spodbuja učenje, raziskovanje, mu pomaga pri zmanjševanju 

stresa in reševanju morebitnih težav, s katerimi se študent pri študiju srečuje.

V primerjavi s tradicionalnim individualnim mentorstvom zavzemam stališče, da je 

mentorstvo študentom v mali skupini, na primer 3 do 4 kandidatov, uspešnejše. Medtem 

ko prvi temelji na globokem in zaupnem psihosocialnem diadnem odnosu med 

mentorjem in kandidatom, se pri skupinski obliki mentorstva odražajo prednosti 

skupinske dinamike, ki lahko deloma zapolni pomanjkljivosti individualne oblike. Del 

vloge mentorja se tako prenese na člane skupine, ki lahko medsebojno vzdržujejo več 

stikov in globlje kot jih dopuščajo mentorjeve časovne in druge zmožnosti. Skupina 

deluje kot tim članov, katerih prispevek k skupnim rezultatom, novemu znanju, 

spretnostim, vrednotam, motivaciji znaša več kot vsota prispevkov posameznih članov. 

Prevzame lahko vlogo neformalnega mentorja, prispeva k razvoju samospoštovanja, 

identitete kandidata, vpliva lahko k pričakovanemu zmanjšanju študijskega osipa in 

uspešnemu zaključku študija.

Teoretično se vsako raziskovanje začne z vprašanjem (Tratnik 2002, 30; 

Trnavčevič 2005), zato sem si tudi v svoji raziskavi zastavila naslednja vprašanja, ki mi 

v raziskovalnem procesu predstavljajo t. i. vodilo. Usmerjam se namreč na raziskovanje 

vprašanj, ki so po Mescu (1998) pomembna v življenju udeleženih in razkrivajo njihov 

svojski odnos do teh vprašanj in položajev:

 S kakšnimi težavami se srečujejo podiplomski študentje izbranega 

visokošolskega zavoda pri pripravi magistrskega dela?

 Kakšna je po njihovem mnenju vloga mentorja pri pripravi magistrskega dela?

 Kako doživljajo mentorstvo na podiplomskem študiju na izbranem 

visokošolskem zavodu?
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 Kakšne so razlike med tradicionalnim individualnim ter sodobnim, skupinskim 

pristopom k mentorstvu s perspektive mentorja, kandidata in visokošolskega 

zavoda?

 Kako naj poteka mentorstvo podiplomskim študentom, da bi izpolnilo njihova 

pričakovanja in omogočilo uspešen in pravočasen zaključek študija?

4.3 Metodologija

Pod pojmom metodologija64 ali pristop k raziskavi razumemo skupek strategij, 

metod in tehnik, ki jih nameravamo uporabiti v procesu raziskovanja. Izberemo jo z 

namenom, da odgovori na vprašanja: Zakaj zbiramo neke podatke, katere podatke 

zbiramo in od kod jih pridobivamo, kdaj in kako jih zbiramo ter kako jih analiziramo. 

(Tratnik 2002, 23, po Hussey in Hussey 1997). Iz odgovorov lahko spoznamo, da je 

možnosti izbire veliko, zato je vsaka raziskava po svoji metodologiji edinstvena.

Metodologija se normativno ukvarja z dejavnostjo raziskovalca pri spoznavanju 

predmeta svojega dela, pri čemer normativen način predpisuje, kako naj raziskovalec do 

resničnega spoznanja pride na najbolj ekonomičen način (Flere 2000, 51).  

Raziskovalcu predstavlja strategijo pri odločanju o izboru sklopa različnih možnosti, 

pomeni pa mnogo več kot le izbiro metod ali tehnik raziskovanja, saj raziskovalca v 

proces vključuje »od nezavednega pogleda na svet do uzakonitve tega pogleda na svet 

skozi raziskovalni proces« (Trnavčevič, Antončič 2005).

Na področju pedagoške znanosti po Mužiću (1994, 40) nekoliko poenostavljeno 

govorimo o dveh okvirnih paradigmah, ki ju glede na njune paradigmatske sklope 

delimo na kvalitativno in kvantitativno, ki sta sicer različni, ne moremo pa ju označiti 

kot boljšo in slabšo (Trnavčevič 2001, 28). Njun izbor je namreč odvisen od tega, kaj 

nas v raziskavi vodi, od raziskovalčevega pogleda na svet, od temeljnih prepričanj in 

stališč, ki definirajo njegovo naravo sveta, mesto posameznika v njem in od povezave s 

svetom (prav tam).

Šele po izboru ustrezne paradigme sledi vprašanje izbora metod (prav tam), kajti 

metode, tudi na primer obravnavana študija primera, nimajo kvalitativnega ali 

kvantitativnega predznaka. Iz metodoloških priporočil je razvidno, da uspešno 

raziskovanje zahteva ustrezno uporabo različnih pristopov, metod, postopkov, 

instrumentov in tehnik, kar se kaže kot sodelovanje kvalitativnega in kvantitativnega 

pristopa v pedagoškem raziskovanju, njunega dopolnjevanja in skupne rabe (Trnavčevič 

2001, 31-32, po Mužić 1994, 39-51).

                                               
64 Metodologija andragoškega raziskovanja  je posebna poddisciplina andragogike, ki z 

metodami in tehnikami raziskuje andragoške pojave. Raziskovanje izobraževanja in učenja 
odraslih ima posebne metodološke značilnosti in ima v znanstvenem utemeljevanju andragogike 
poseben pomen (Savićević 1991, 205).
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Za odločitev glede izbora sem se predhodno oprla na dostopno metodološko 

gradivo (Easterby-Smith, Thorpe, Lowe 2005; Trnavčevič 2001; Mužić 1994; Mesec 

1998; Marentič-Požarnik 2001; Tratnik 2002; Sagadin 1993 in 2001; Merriam 1998; 

Flere 2000) in preučila razliko med kvantitativno in kvalitativno raziskovalno 

paradigmo. Prva me zanima, ker se zgleduje po naravoslovnih znanostih in 

predpostavlja, da obstajajo v stvarnosti (tudi pedagoški), objektivne zakonitosti, 

predvsem v obliki vzročnih povezav, ki jih je moč prepoznati in razložiti pa tudi 

nadzorovati in napovedovati. Njeno osnovno izkustveno gradivo sestavljajo podatki, 

pridobljeni s standardiziranim merskim postopkom. Zaradi enostranosti kvantitativne 

paradigme (Marentič-Požarnik 2001, 66) pa sem za proučitev predmeta zanimanja 

uporabila »njen antipod«, kvalitativno raziskovanje. Njegovi osnovni gradniki, ki so me 

v raziskavi zanimali, so besedni opisi in pripovedi, pridobljeni brez merskih postopkov, 

ki jo dajo števila, torej tiste, ki izkazujejo medsebojne odnose, občutja ter poglobljeno 

razumevanje situacije in pomena oseb, vključenih v raziskavo (Merriam 1998, 6, 19; 

Trnavčevič 2005; Mesec 1998).

Literatura navaja, da čistega pristopa k raziskavi v praksi praviloma ni mogoče 

izvesti, saj ima »vsaka raziskava, četudi sledi eni tradiciji, vedno elemente druge« 

(Tratnik 2002, 26), kar lahko trdim tudi za predmetno raziskavo. Metodologija mojega 

raziskovanja ima pretežno značilnosti fenomenološkega pristopa, saj se preučevanja 

fenomena loteva celovito, brez vnaprejšnjih trditev, z naravnanostjo na ljudi in 

upoštevajoč njihove izkušnje, mnenja, občutenja in vrednotenja udeležencev 

raziskovanja. Raziskava je po značilnostih akcijska, ki »stremi k temu, da prispeva k 

praktičnim zadevam ljudi, ki so trenutno v problematičnih okoliščinah« (Eastery-Smith, 

Thorpe, Lowe 2005, 27), pri čemer imam v mislih urejenost mentorstva podiplomskim 

študentom. Zasnovana je kot kvalitativna študija primera na izbranem visokošolskem 

zavodu, kjer proučujem dva tipa mentoriranja podiplomskih študentov, v projektni 

skupini in individualno. Po analizi literature in dokumentacije o že izvedenih raziskavah 

ter proučitvi statističnih podatkov na področju podiplomskega študija sem se prepričala 

o smiselnosti, da v raziskovanju, z namenom povečanja veljavnosti in zanesljivosti ter 

preprečitve pristranskega vpliva, uporabim triangulacijo metodologij, kot kombinacijo 

kvantitativnih in kvalitativnih metod. Uporabila sem tri različne metode zbiranja 

podatkov: anketni vprašalnik, intervju in analizo (kvalitativnega) dnevnika z metodo 

opazovanja.

4.3.1 Vzorec

V raziskovanju vzorca ne moremo vedno izbirati naključno, niti ga vedno ne 

želimo. Za preučitev skupinskega mentorstva na podiplomskem študiju v okviru 

izbranega visokošolskega zavoda, t. j. Fakultete za management Koper, sem se tako 

poslužila nenaključnega vzorčenja, saj sem vzorec izbrala sama (Tratnik 2002, 70). Ne 
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zanima me namreč celotna populacija, temveč obravnavam namenski vzorec, ki 

vključuje absolvente podiplomskega magistrskega študija na izbranem visokošolskem 

zavodu, ki so v študijskem letu 2009/10 bodisi še v fazi priprave magistrske naloge in 

torej še v procesu mentorstva, oziroma študente, ki so magistrski študij že uspešno 

zaključili pred manj kot dvema letoma. Pri oblikovanju namenskega vzorca me je vodil 

osnovni kriterij, in sicer oblika mentorstva, ki jo je (bil) podiplomski študent v času 

priprave magistrskega dela deležen bodisi v individualnem ali v skupinskem pristopu. V 

izogib pristranskosti in za izboljšanje kredibilnosti raziskovanja tako celoten namenski 

vzorec predstavljajo:

 študenti: štiri podiplomske študentke, vključene v skupinsko mentorstvo, in 

študijski kolegi iste generacije vpisanih študentov, deležnih individualnega 

mentorstva in

 dva visokošolska učitelja, predstavnika izbranega visokošolskega zavoda, 

izmed katerih je prvi mentor študentom v skupinski obliki in drugi v 

tradicionalni obliki mentorskega para.

Kot sem že navedla, se je ideja za izvedbo študije primera porodila med 

prostovoljnim sodelovanjem projektne skupine podiplomskih študentov v priložnostni 

vzporedni raziskavi, ki so se v nadaljevanju odločili za skupinsko obliko mentorstva pri 

pripravi zaključnega dela. 

Zavedajoč se možnosti, da velik del vprašanih k izpolnjevanju vprašalnika ne 

pristopi, vprašalnika ne izpolni ali ga izpolnjenega posreduje prepozno, sem k 

anketiranju povabila izključno svoje sošolce na magistrskem študiju, ki so študij že 

uspešno zaključili ali pa so v fazi tik pred tem.

4.3.2 Metode zbiranja podatkov

Socialno konstrukcionistični pristop k raziskavi, iz katere nisem bila izključena, 

temveč s predmetom raziskave kot udeleženka celo povezana, me je vodil v pretežno 

kvalitativno raziskavo, v okviru katere lahko uporabimo različne metode zbiranja 

empiričnega gradiva, ki jih Mesec (1998) razvršča v tri sklope: metode opazovanja, 

spraševanja in analizo dokumentarnih virov.

Podatke sem tako pridobivala iz svojih opazovanj in opazovanj drugih informantov 

(Easterby-Smith, Thorpe, Lowe 2005, 53-59; Tratnik 2002, 47), zato sem za izvedbo 

raziskave uporabila preplet treh raziskovalnih metod in tehnik:

 anketiranje z anketnim vprašalnikom, 

 polstrukturirani intervju in

 metodo dnevnika z opazovanjem.
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Z anketo v fokusni skupini so me v prvem delu zaprtih vprašanj zanimali dejavniki 

uspešnega mentorskega procesa, ki se nanašajo na raziskovalna vprašanja moje 

raziskave, v drugem delu odprtih vprašanj pa mnenja anketiranih za uspešno izvedbo 

mentorstva podiplomskim študentom. Rezultati tega poizvedovanja mi niso omogočili 

razumevanja razlogov za rangiranje posameznih odgovorov, zato sem z namenom 

pridobitve boljšega, poglobljenega vpogleda v osebna stališča in vrednote udeležencev 

raziskave, pridobivanje podatkov nadaljevala z individualnim polstruktutiranim 

intervjujem, osnovanim na temelju predhodne analize izpolnjenih anket. Z intervjujem 

je bilo posameznemu vprašanemu omogočeno natančno in jasno izraziti se o 

preučevanem fenomenu in njegovih lastnostih (Tratnik 2002, 82). Pri polstrukturiranem 

intervjuju sem sledila konceptu, ki določa nekaj vnaprej pripravljenih ključnih vprašanj 

odprtega tipa, ki jim sproti, med intervjujem, sledijo druga aktualna vprašanja glede na 

njegovo vsebino (Sagadin 2001, 13).

Rezultate, pridobljene s pomočjo kvalitativnega vprašalnika, sem v prvi fazi 

analizirala s pomočjo opisne statistike, v nadaljevanju pa sem se s pomočjo tehnike 

pregledne mreže osredotočila na posameznikov poglobljen pogled in osebno doživljanje 

problematike. Z namenom temeljitejšega razumevanja mentoriranja sem tako izvedla 

polstrukturiran intervju z dvema visokošolskima učiteljema – izvajalcema obeh 

preučevanih oblik mentorstva ter z dvema študentoma z izkušnjami z eno ali drugo 

obliko mentorstva.

Eksperiment sem sproti povezovala z osebnim opazovanjem in beleženjem ključnih 

vsebin, preko katerega je nastal raziskovalni dnevnik, v nadaljevanju predstavljen v 

obliki »zgodbe«.

Z dnevnikom posegam na področje osebne biografije, s sicer krajšo razsežnostjo, 

saj jo časovno omejuje trajanje mentorstva, od priprave dispozicije do zaključka 

magistrskega dela. Biografski del, ki odraža konkretno izkušnjo kot vir učenja in 

razumevanja mentorstva, ne poseduje zgolj in samo čiste resnice temveč tudi svojo 

osebno interpretacijo udeleženke, nastalo kot skupek interakcij med menoj in 

neposrednim okoljem in ki predstavlja ključno lastnost, da razkriva posameznikov, to je 

moj pogled na situacijo. Pri tem se opiram na Cremina (Govekar–Okoliš, Ličen 2008,

96, po Cremin 1976, 37), ki izobraževalno biografijo tolmači kot narativno (pripovedno) 

interpretacijo življenja, v mojem primeru mentorske izkušnje, izvirajoče iz svojega 

premišljenega, sistematičnega in vztrajnega napora pridobiti znanje, vedenje, spretnosti 

in občutljivosti. S predhodno preučitvijo teoretičnih izhodišč v prejšnjih poglavjih 

(Jelenc 2007; Jelenc 1998; Marentič-Požarnik 2003; Krajnc 1979a) lahko potrdim, da je 

interpretacija predstavljene izkušnje rezultat vzporedno potekajočega učenja, 

izobraževanja in vzgoje. To vez med izkušnjo in izobraževanjem odkriva tudi Govekar–

Okoliševa, ki po Luhmannu povzema, da smo ljudje »avtopoetični sistem«, ker v svojih 

izkušnjah zmoremo prepoznavati višji pomen in jih tako uporabiti za zavestne 
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spremembe sebe in sveta, s čimer lahko vplivamo na svojo in na prihodnost drugih

(Govekar–Okoliš, Ličen 2008, 97, po Luhmann 1994).

Naravnano k možnosti sprememb me je v zaključnem delu naloge zanimal še odnos 

med teoretičnimi izhodišči in rezultati analize pridobljenih podatkov. Z interpretacijo 

rezultatov sem ugotavljala verjetnost postavljenih trditev ter podala priporočila za 

nadaljnjo prakso.

4.3.3 Omejitve raziskave

Pri izvedbi kvalitativne raziskave se osredotočam na probleme ožjega obsega 

oziroma na manjše izseke vzgoje in izobraževanja, vezane na manjše skupine oseb in 

posameznike (Sagadin 2001, 12-13). 

Ob identifikaciji raziskovalnega problema sem ocenila, da podrobnejša raziskava, 

ki bi na takšen način obravnavala pomen skupinskega mentoriranja v podiplomskem 

izobraževanju, v slovenskem prostoru še ni bila izvedena. Celosten pogled na 

visokošolsko didaktiko, raziskovalno delo, mentorstvo in na temeljne potrebe študentov 

mi obravnavano problematiko sicer pomaga razumeti, vendar sem se za potrebe 

magistrskega dela vsebinsko omejila predvsem na pomen mentorstva ter na prednosti, ki 

jih skupinski pristop k temu prinaša.

Tako sem v okviru visokošolske didaktike poglobljeno obravnavala le eno od 

metod izobraževanja odraslih, katere izvajanje sem preučevala v fokusni skupini, ki jo 

predstavlja generacija študentov magistrskega študija splošnega managementa, ki so v 

študijskem letu 2009/10 bodisi še v fazi priprave magistrske naloge in torej še v procesu 

mentorstva, ter študenti, ki so magistrski študij že uspešno zaključili pred manj kot 

dvema letoma.

Ob anketiranju, ki je zaradi časovne racionalnosti potekalo izključno v elektronski

obliki, sem se zavedala morebitnega slabega odziva, ki lahko v nadaljevanju vodi v 

merske napake, kar posledično zmanjšuje veljavnost in zanesljivost pridobljenih 

podatkov (Tratnik 2002, 50). Tako sem pričakovala morebiten pojav nevzorčne napake, 

imenovane napake izpada, ki nastopi, kadar je vrnjenih vprašalnikov manj, kot bi 

pričakovali, pa tudi t. i. napako vzorca, saj sem podatke pridobivala le v delu oziroma 

vzorcu populacije. Veljavna je analiza ali interpretacija, katere sodbe so utemeljene in 

imajo oporo v gradivu, opozarja Mesec (1998), zato sem jo podprla s prikazom 

terenskih zapisov in pristnih izjav, pripovedi in nepristranskih opazovanj udeležencev 

raziskave. Za povečanje veljavnosti sem metode zbiranja podatkov v nadaljevanju, kot 

rečeno, triangulirala.



Mentorstvo podiplomskim študentom

91

Kvalitativno raziskovanje, kot je obravnavana študija primera, ki je v svoji osnovi 

neponovljiva, temelji na idiografskem65 pristopu, kar pomeni, da se odpoveduje ideji 

reprezentativnega vzorčenja. Raziskovalne ugotovitve podaja za enkraten posamični 

primer, primer obravnavanega skupinskega mentorstva. Pridobljena spoznanja nam 

problem pomagajo samo razumeti, ne omogočajo pa statističnega posploševanja na širšo 

populacijo, kot ga poznamo pri kvantitativnem raziskovanju (Mesec 1998).

Upoštevajoč dejstvo, da sem v raziskovalni projekt vključena tudi sama kot članica 

fokusne skupine timskega mentorstva, sem se zavedala subjektivne naravnanosti ter 

svojih stališč, ki označujejo raziskavo. Subjektivnosti in pristranskosti v pristopu sem se 

želela izogniti ali jo vsaj zmanjšati s triangulacijo metodologij.

Glede na majhen vzorec udeležencev in na poglobljeno raziskovanje specifičnega 

problema, o zunanji veljavnosti raziskave ne moremo govoriti oziroma je statistično ni 

moč posploševati, kar niti ne predstavlja temeljnega cilja (prav tam). S poznavanjem 

možnih nevarnosti pri izvedbi raziskav, izogibanju napakam in pristranskosti (Tratnik 

2002, 45) sem skušala zagotoviti določeno stopnjo veljavnosti in zanesljivosti raziskave 

med drugim z zagotovitvijo preverljivosti raziskave, z ustreznim izborom vprašanj za 

potrebe intervjuja, na osnovi katerih sem lahko testirala predhodne odgovore 

anketirancev in na ta način ocenjevala njihovo notranjo veljavnost. Udeležence 

raziskave, ki so pred pričetkom k njej prostovoljno in soglasno pristopili, sem o svojih 

stališčih ter o namenu poizvedovanja predčasno informirala, osnutek poročila pa sem 

posredovala v kritično presojo ključnim informantom. Njihov komentar o »pravilnosti 

interpretacij« sem informativno navedla v zaključnih ugotovitvah.

Čeprav popolne anonimnosti v raziskovanju navadno ni mogoče zagotoviti 

(Trnavčevič 2005) – v predstavitvi vzorca smo namreč spoznali njegove osnovne 

značilnosti – sem v raziskavi težila k čim večji neprepoznavnosti kakor tudi k 

upoštevanju etičnih načel v raziskovanju, ki po Merriam (1998, 212-219) pretežno 

zagotavljajo zaščito udeležencev pred škodljivostjo, zagotovitev zaupnosti podatkov  ter 

preprečujejo prevaro in zmoto.

4.3.4 Predstavitev raziskave

Mesec poudarja, da kvalitativne raziskave ne moremo ustrezno opisati s togim 

zaporedjem faz, ampak si jo predstavljamo kot iterativen proces, v katerem se pri 

vsakem naslednjem koraku vrnemo in pregledamo vse prejšnje ugotovitve. Vsak delec 

in vsak nov podatek lahko vpliva na našo predstavo o celoti ter jo neprestano spreminja, 

dokler ob koncu raziskave vendarle ne dobimo določene sorazmerno zanesljive slike, ki 

jo lahko zagovarjamo (Mesec 1998).

                                               
65 Idiografski pristop označuje individualen primer ali posamezno, enkratno dogajanje 

(Veliki slovar tujk 2002, 480).



Mentorstvo podiplomskim študentom

92

Idejo za predmet svoje raziskave sem pridobila med sodelovanjem s skupino 

visokošolskih učiteljev in podiplomskih študentov v mednarodni raziskavi »ROSE« v 

Sloveniji v izvedbi matičnega visokošolskega zavoda. Ker je vodila v nadaljnje 

»magistrsko« raziskovanje posameznih študentov, se je skupina štirih, pod vodstvom 

mentorice in somentorja, odločila za poskusno novo obliko – udeležbo v skupinskem 

mentorstvu. Da bi visokošolski zavod lahko prepoznal uspešnost takšnega pristopa, sem 

sklenila to obliko spremljati in jo preučiti kot morebiten primer dobre prakse. Da bi 

pridobila odgovore na svoja raziskovalna vprašanja, sem pričela s preučitvijo strokovne 

literature, preučila sem zakonske podlage, ki urejajo področje visokošolskega 

izobraževanja ter metodološka priporočila. Izbrala sem namenski vzorec raziskovanja in 

med povabljenimi udeleženci izvedla anketiranje, ki je potekalo v celoti v e-obliki v 

mesecu januarju in februarju 2010. Po analizi vprašalnika sem s fokusno skupino dveh 

podiplomskih  študentov in dveh visokošolskih učiteljev, v vlogi mentorja, izvedla štiri 

intervjuje, ki sem jih primerjala z že znanimi ugotovitvami, kar je moje videnje situacije 

ne le obogatilo temveč celo spremenilo.

V času raziskave je po metodi opazovanja z udeležbo nastajal dnevnik 

raziskovalke, temelječ na zapisih o dogodkih in doživljanju izkušnje s skupinskim 

mentorstvom ter videnjem te problematike z drugega zornega kota. Ta pristop mi je 

omogočil primerjavo perspektive pisca dnevnika z drugimi udeleženci raziskave, 

podano v sklepnem delu naloge.

4.3.5 Analiza in interpretacija rezultatov

»Namen analitičnih postopkov je odkrivanje struktur, obrazcev, pravilnosti in 

pojasnjevanje«, navaja Mesec (1998, 74). Analize, ki naj bi vodila v oblikovanje 

konceptov, hipotez in teoretičnih formulacij od interpretacije ni mogoče ločiti, kar 

pomeni, da je pomen analize v resnici interpretacija. Upoštevajoč načela in postopke 

analize bi lahko podala novo teorijo. V obliki poročila bom podala zgodbo o tem, kar 

sem spoznala, z omejitvijo, ki jo poudarja Mesec, da to ne more biti »velika« teorija 

temveč teorija krajšega dosega, saj gre za mnogo bolj skromne in prizemne pojmovne 

opredelitve, z možnostjo le omejenega kontekstualnega posploševanja, ki pa, po avtorju,  

kljub temu širi razumevanje in lahko usmerja nadaljnje ravnanje (prav tam).

Raziskava je kompleksno naravnana s triangulacijo zbiranja podatkov, ki pa se med 

seboj dopolnjujejo in ugotovitve poglabljajo, zato jih ne obravnavam v celoti ločeno 

glede na metodo zbiranja podatkov, temveč se osredotočam na kombiniran prikaz. 

Ugotovitve raziskave bom metodološko podprla z navedbo stališč udeležencev. Navedla 

jih bom v izvirnem besedilu oziroma, za zagotovitev anonimnosti, s potrebnimi 

spremembami (mutatis mutandis).
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4.3.6 Prikaz rezultatov raziskave

Za osnovno usmeritev glede doživljanja urejenosti mentorstva na obravnavanem 

visokošolskem zavodu sem k anketiranju povabila 25 anketirancev, od katerih jih je 

vprašalnik izpolnilo in vrnilo 21 oseb, od tega 18 žensk in 3 moški. Štirih vprašalnikov 

nisem prejela pravočasno, zato niso predmet obravnave. 

Kot je razvidno iz tabele 4.1, se starost podiplomskih študentov, ki so vprašalnik 

izpolnili, giblje med 30 in 50 let, pri čemer znaša:

 povprečna starost (aritmetična sredina) 39,6 let,

 srednja vrednost frekvenčne porazdelitve (mediana) 40 let in 

 najpogostejša starost v obravnavani populaciji (modus) 40 in 45 let.

Tabela 4.1 Starost udeležencev, vključenih v anketiranje

rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

starost 30 30 32 33 34 35 35 36 39 40 40

rang 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

starost 40 41 43 44 45 45 45 46 48 50

V obravnavanem vzorcu študentov je dobra polovica vprašanih (12 študentov ali 57 

% obravnavanega vzorca) študij že zaključilo. Od potrditve dispozicije magistrske 

naloge do njenega uspešnega zagovora je teh dvanajst študentov potrebovalo od 11 do 

30 mesecev (v povprečju 18 mesecev), devet študentov (43 % vprašanih), ki nalogo še 

pripravljajo, pa ocenjuje, da bo za pripravo potrebovalo od 12 do 35 mesecev (v 

povprečju 21,5 mesecev).

Slika 4.1 Čas trajanja priprave magistrskega dela



Mentorstvo podiplomskim študentom

94

Težave pri pripravi magistrskega dela in pomoč pri odpravljanju

Celotna skupina vprašanih pripada isti generaciji hkrati vpisanih študentov, med 

katerimi je opaziti sorazmerno veliko razliko v času, potrebnem za pripravo magistrske

naloge. Zato me je zanimalo, s kakšnimi težavami se študenti v času priprave 

zaključnega dela najpogosteje srečujejo.

Na prvem mestu večina vprašanih navaja upad motivacije in volje za delo ter 

preobremenjenost z delom v službi. Kar 8 od 21 vprašanih (kar predstavlja 38 % 

obravnavane populacije) je ti dve težavi umestila na prvo in drugo mesto, pojavlja pa se 

tudi pomanjkanje časa za študij nasploh, kar opaža 19 % anketiranih. 

Slika 4.2 Težave podiplomskih študentov v času priprave magistrskega dela

Zakaj pride do tolikšnega upada motivacije študentov tik pred koncem študija in 

kako doživljajo pomanjkanje časa za študij, ki ga želijo zaključiti, iz vprašalnika ni 

razvidno, zato sem se o težavah podrobneje pogovorila s predstavnicama študentov in 

predstavnikoma visokošolskih učiteljev v vlogi mentorjev na podiplomskem študiju.

Po mnenju visokošolskih učiteljev je med najpogostejšimi vzroki upada motivacije 

prepoznati način študija (institucionaliziranost študija) in pomanjkanje predznanja 

kandidata.

Z navedbo načina študija vprašani izpostavlja razliko med vodenim izobraževanjem 

in samoizobraževanjem. V času izpitnih in drugih študijskih obveznosti je namreč 

študent kot sestavni del skupine podvržen institucionalnemu postopku, ki ga z 

vnaprejšnjim terminskim načrtom predavanj, vaj, obveznih pisnih izdelkov, izpitov in z 

drugimi elementi časovno orientira in disciplinira. Takšen sistem skupino spodbuja in 
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»vleče« naprej. Kasneje, z vstopom v proces priprave magistrskega dela, pa študent 

ostane sam. Samoizobraževanje pa je, kot smo ugotovili v prejšnjih poglavjih s 

preučitvijo strokovne literature (Mihevc idr. 1995), za večino udeležencev zahtevnejše 

od vodenega, zlasti ker po mnenju strokovnjakov večina odraslih študentov še ni 

sposobna in ne pripravljena na povsem samostojno obliko izobraževanja, ki zahteva 

veliko spretnosti in samodiscipline. Torej, »se mora sam s sabo zmenit, kaj hoče, da 

lahko ustrezno napreduje«, pravi udeleženec naše raziskave.

Druga zaznana težava je pomanjkanje znanja. Oba vprašana visokošolska učitelja 

opažata šibko opremljenost večine kandidatov tako z vsebinskimi kakor tudi 

metodološkimi izhodišči. Nepoznavanje vsebine, področja raziskovanja, podatkovna in 

metodološka neorientiranost kandidata, pomanjkljiv način razmišljanja, kako 

raziskovati, lahko predstavljajo poglavitne razlog za upad motivacije kandidata. Kako?

Problem ima večjo razsežnost. Neustrezno razmerje med številom visokošolskih 

učiteljev in študentov, o čemer smo v prejšnjih poglavjih že pisali, vodi v neželeno 

pomanjkanje mentorjev. Visokošolski zavod bodočim kandidatom vnaprej razpiše teme 

magistrskih del, s čimer okvirno predvidi potencialne mentorje. Čeprav sta »učitelj in 

fakulteta dolžna izpeljati izobraževalni program za vsakega študenta do konca«, pa 

razpisana tema, dostopa do mentorja ne zagotavlja samoumevno, saj je ta odvisen tudi 

od »zmogljivosti študentov, profesorjev in predvidenih rokov zaključka«, je razvidno iz 

dnevniškega zapisa raziskovalke. Poleg tega je pridobitev ustreznega mentorja po 

mnenju vprašanih pogosto povezana »z večjo ali manjšo srečo«. Študenti se morajo 

nemalokrat zadovoljiti z mentorjem, ki jim je dodeljen, in skupaj z njim s temo 

raziskovanja, ki jo pogosto zaradi poznavanja področja predlaga kandidatu mentor sam. 

Takole pravi eden njih: »Verjetnost, da boš dobil ustreznega mentorja, glede na 

ponudbo, je majhna. In pol, ko ga dobiš, […] ti navadno na nek način še on sugerira 

temo, ki je njemu blizu, ki pa po vsej verjetnosti tebi ni blizu. Pobereš tiste drobtince, ki 

so ti na voljo. Dobiš […] neki, kar pač dobiš. Torej, že v izhodišču se ne ukvarjaš z 

nečim za tvoje srce, ampak z nečim, k se moraš. Z nečim, kjer nisi doma. Kaj pomeni, 

nisi doma? Rabiš bistveno več časa, da se orientiraš teoretično. Rabiš bistveno več 

časa, da se orientiraš podatkovno. Orientacija v tem kontekstu pomeni to, da lociraš ta 

prave podatke, da lociraš ta pravo teorijo, da lociraš metodo za obravnavo teh 

podatkov. In v večini primerov […] v tej fazi mentorja ni zraven tebe. Si sam. In če pol v 

to pripeljemo še dejstvo, da te fakulteta kot taka ne opremi z metodami, z načinom 

razmišljanja, kako raziskovat, dejansko […] je to pol muka.«

Vprašana mentorja enotno navajata, da v mentorskem odnosu praviloma nikdar ne 

naletita na kandidata, ki bi neko področje sorazmerno dobro poznal, saj je to težko

pričakovati. Na osnovi svojih izkušenj učitelj v mentorski odnos pogosto že vstopi s 

pričakovanji o pomanjkljivem predznanju kandidatov, zato mora biti pri mentorstvu 

poleg vsebine osredotočen tudi na to, da kandidat osvoji treba manjkajoče znanje o 
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celotnem raziskovalnem postopku. »Važno je, da je študent responziven in da je 

pripravljen aktivno vstopit v zgodbo, ki mu jo nudim. […] Pričakovanj o znanju nimam, 

ker so iluzorna[…], ker vem, da jih ne morem imet, ker vem, da nobenmu ni jasen 

raziskovalni postopek, nobenmu ni jasno intevjuvanje, nobenmu ni jasno anketiranje 

[…], kako se primerjalno analizo naredi, kako se lotit brat ali pa recimo sistematično 

analizirat neko strokovno področje iz literature«, pojasnjuje sogovornik in s tem 

potrjuje domnevo, da na kakovost izobraževanja pomembno prispeva tudi kakovost 

samega študenta.

Težav v raziskovanju zaradi svojega pomanjkljivega predznanja pa se zavedajo tudi 

vprašani študenti. Da bi manjkajoča znanja nadomestili, se najpogosteje obračajo na 

mentorja, poleg njega pa tudi na t. i. neformalne mentorje, na druge strokovne delavce v 

okviru visokošolskega zavoda ali izven njega. »Glede na to, da sem se ukvarjala z

vseživljenjskim  učenjem v tretjem življenjskem obdobju, sem se obrnila na Univerzo za 

tretje življenjsko obdobje […], ker sem vedela, da so tam osebe […], ki so mi kasneje 

dale neke smernice, vsebinske in o metodologiji pa kako bi bilo lažje dobiti ljudi in kako 

bi organizirali intervjuje.« Ugotavljamo, da so možnosti kandidata, da se naknadno 

vsebinsko, metodološko in podatkovno ustrezno orientira, lahko odvisne delno od 

mentorja, predvsem pa od kandidatove odzivnosti in motivacije.

Ko študentu, ki ga pesti nepoznavanje področja, s pregledom pisnega osnutka in s 

komentarji mentor odpre vrsto vprašanj, je lahko nadaljnja motivacija ponovno na 

majavih tleh, še zlasti, če njuno sodelovanje ni tekoče, sprotno, če so stiki neredni, 

ugotovimo iz pogovora z drugim sogovornikom.

Da izbor teme pomembno vpliva na motivacijo in uspeh v raziskovanju, nakazujejo 

tudi predlogi anketirancev, namenjeni nadaljnjim podiplomcem, ki priporočajo, »naj že 

v osnovi dobro premislijo, katero temo izbrati in katerega mentorja prositi za 

mentoriranje«. Anketiranci tako svetujejo »pragmatičnost pri izbiri teme in poteku 

raziskave ter da naj bo interes za rezultate raziskave širši kot le kandidatov in 

mentorjev«.

S splošnim pomanjkanjem časa za študij se srečuje večina anketiranih. Med 

vprašanimi jih soočanje s to težavo na prvem mestu izpostavlja petina (19 %), na prvih 

treh mestih pa že dobra polovica (52 %). Kar 57 % jih poleg splošnega pomanjkanja 

časa teži preobremenjenost na delovnem mestu, ki poleg časovnih omejitev vodi tudi v 

preutrujenost za učinkovit pristop k študiju. Po eni strani želja po uspešnem delu in 

občutek odgovornosti, po drugi strani pa pomanjkanje časa, preobremenjenost s 

številnimi življenjskimi vlogami, neustrezna organizacija, utrujenost ter nekontinuirano 

delo v intervalih, predstavlja splet dejavnikov, ki kandidate pogosto vodijo v stisko, ki  

»utruja, ubija in jemlje energijo«, razberemo iz dnevniškega zapisa raziskovalke. Ena 

od študentk težavo in možen izhod iz nje opisuje takole: »Zaradi službenih in družinskih 

obveznosti sem zvečer, ko bi imela čas se vsest k računalniku in kaj napisati, tako 



Mentorstvo podiplomskim študentom

97

utrujena /…/, da še takrat, ko imam čas, ga ne izkoristim maksimalno. Imam tist občutek 

dolžnosti, da moram neki naredit, naredim pa nič. […]. Ne znese mi delat kontinuirano. 

Če bi bila zdaj tri tedne vsak dan doma, bi to vsak dan delala, je to pol drugač kot 

takrat, ko tri dni nimaš časa, pa pol več ne veš, kaj si mislil  in to pol jemlje več časa, 

kakor bi ga porabla, če bi se vse vsedla pa bi to delala vsak dan«.

Za pomoč pri odpravljanju težav med študijem se večkrat mesečno večina 

vprašanih (67 %) najpogosteje obrača na mentorja, skoraj polovica vprašanih (43 %) 

tudi na prijatelja in četrtina (24 %) na svojega partnerja. Ob tem je treba poudariti, da se 

ista oseba večkrat mesečno hkrati lahko poslužuje različnih virov in oblik pomoči, 

odvisno od njenih potreb.

Slika 4.3 Viri in pogostost pomoči pri odpravljanju težav

Pričakovanja študentov do mentorja in mentorskega odnosa

Pomanjkanje znanja je lastnost, ki ne pesti le udeležencev izobraževanja, temveč 

tudi njegove izvajalce, visokošolske učitelje. Tako namreč zaznavata naša sogovornika, 

mentorja na podiplomskem študiju. Naj utemeljim. Na vprašanje študentom, kaj od 

mentorja in mentorskega odnosa pričakujejo, so vprašani odgovorili, da so jim pri 

mentorju najpomembnejše njegove izkušnje in kompetence (33 % anketiranih) ter 

strokovna usposobljenost (24 %). Dobra polovica vprašanih (57 %) je spretnosti in 

kompetence mentorja po pomembnosti umestila na prvi dve mesti, takoj za tem pa tudi 

strokovno usposobljenost. Mentorirancem se namreč zdi samoumevno, da za 

visokošolskega učitelja, z nazivom mentor, ta lastnost ni vprašljiva in se s 

preizkušanjem tega nima časa ukvarjati. »Glede na to, da […] nekdo dobi naziv 

mentorja, verjetno mora biti strokovno usposobljen; s tem se niti nimam časa 

obremenjevati,« potrjujeta vprašani študentki, ki se jima tudi zdi, »da najbrž tudi vsak 

ne bi prevzel te funkcije mentorstva, če ne bi bil strokoven […] in da na faksu ne bi 

nastavli nekoga, ki teh zmožnosti nima«. Ko sem želela ugotoviti, ali to v praksi tudi 
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drži, pa s strani vprašanih predstavnikov visokošolskih učiteljev nisem dobila želenega 

odgovora. Omenjeno pričakovanje študentov ju ne preseneča, zdi se jima celo 

razumljivo in logično; vendar pa trenutni sistem, po njunem mnenju, izpolnitve tega 

pogoja ne zagotavlja. Na splošno v obravnavanem visokošolskem zavodu in med 

nekaterimi visokošolskimi učitelji vlada prepričanje, značilno za slovenski visokošolski 

prostor, da se v njem ustvarja in ohranja zavidljiv obseg strokovnega znanja, z vrhunsko 

usposobljenim kadrom. O specifični strokovni usposobljenosti visokošolskih učiteljev 

torej ni dvoma. Vendar pa je iz pogovora s predstavnikom zaznati, da primanjkuje 

učiteljev, ki bi bili splošni univerzalci, »v tem smislu, da bi znali marsikaj« pravi naš 

sogovornik in nadaljuje: »Široki, kar se tiče temeljnih znanj, […] pomeni, da si kot 

visokošolski učitelj temeljito usposobljen v raziskovalnem postopku, v načinu 

publicistike, kako poteka, da poznaš ne samo eno ali pa dve raziskovalni metodi, ampak 

poznaš več metod. Tega ni.« Iz pogovora tudi ugotovimo, da so učitelji, ki to želijo 

doseči, predvsem odvisni od lastne strokovne drže in osebne naravnanosti. Podobna je 

situacija na področju usposabljanja učiteljev za opravljanje vloge mentorja, ki ga 

visokošolski zavod v praksi ne zagotavlja, vsaj ne tako, kot bi bilo treba, zato so mnogi 

odvisni od okoliščin, opazovanja ter lastne intuicije. Da pogrešajo konkretne predloge 

ter izmenjavo znanj in izkušenj, potrjujejo besede sogovornika: »Na splošno sam ne 

vem, kako drugi mentorirajo, pa bi me zanimal. Kakšno metodo imajo, na kaj dajo 

poudarek, teh povratnih informacij nimam. Bolj te informacije iščeš skozi sodelovanje v 

komisijah, se pravi nekje posredno poskušaš ugotovit. Aha, to, kar moji delajo, to pa je 

zdaj to.« Visokošolski zavod mentorstvo ureja predvsem z ravni postavljanja pravil in 

meril, pričakovanja tistih mentorjev, ki si usposabljanja želijo, pa ostajajo neizpolnjena, 

pravi sogovornik, zlasti z vidika »[…] medsebojnih izmenjav izkušenj, se pravi, da bi 

zavod kot tak organiziral izmenjavo primerov dobre prakse znotraj mentorjev. Tega ni.«

Iz slike 4.4 je razvidno, da se poleg kompetenc in usposobljenosti mentorja v izogib 

neljubim zastojem nekoliko nad drugimi pojavljata tudi pričakovanje kandidatov, da bi 

mentor njihovo delo pregledal hitro in kakovostno ter da bi kandidatu v nujnih primerih 

bil vedno dostopen. Bolj zgovorni od 19 % deleža izbranih odgovorov pa so rezultati 

drugega dela vprašalnika, odgovori študentov na odprta vprašanja, ki bodisi:

 izkazujejo zadovoljstvo nad »hitro odzivnostjo mentorja in dobrimi rešitvami 

problemov ter prijateljskim in motivacijskim odnosom, ko kandidat naleti na 

težave«, nad »zelo ažurno komunikacijo preko elektronske pošte, vedno hitro in 

strokovno pomočjo ter konstruktivno kritiko mentorja« ter nad »dostopnostjo, 

pripravljenostjo pomagati in spodbujanjem k zaključku študija«, drugi pa, 

nasprotno, 

 pogrešajo večjo »pogostost (tudi osebnih) kontaktov« pogrešajo »somentorja« 

ter priporočajo mentorjem, »naj si vzamejo več časa za kandidata in za 
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tovrstno delo«, »hitrejšo odzivnost«, »dostopnost študentom tudi oziroma 

predvsem preko e-pošte, hiter in strokoven odziv«, na visokošolski zavod pa 

apelirajo, naj »omogoči pogoje, da bo imenovani mentor imel dovolj časa za 

opravljanje te vloge in ne bo preobremenjen z drugimi zadolžitvami«.

Slika 4.4 Pričakovanja študentov do mentorja in mentorskega odnosa

Na podlagi rezultatov vprašalnikov ugotavljam, da 13 od 21 vprašanih študentov 

izkazuje, da so njihova pričakovanja izpolnjena v celoti, 7 jih opaža delno izpolnitev 

pričakovanj, en študent pa navaja, da so ostala njegova pričakovanja od mentorja in 

mentorskega odnosa povsem neizpolnjena.

Slika 4.5 Delež izpolnjenih pričakovanj do mentorja in mentorskega odnosa

Vloga mentorja in institucije v mentorskem odnosu

Na vprašanje, kakšna je, oziroma bi morala biti po mnenju podiplomskih študentov 

vloga mentorja pri pripravi magistrskega dela, jih 18 (skoraj 86 %) vprašanih soglaša s 
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tem, da mentor, na prvem mestu, spodbuja kakovosten mentorski odnos, enak delež 

vprašanih pa meni še, da ima z ustreznim usmerjanjem vlogo učitelja, ki kandidata vodi 

v samostojnem pridobivanju želenega znanja. Potrditev slednjega stališča med drugim 

najdemo v andragoški literaturi, ki smo jo predhodno že preučevali in ugotovili, da se 

želijo udeleženci v izobraževanju počutiti samostojne, enakopravne ter spoštovane in

zato sprejemajo možnost samovzgoje, ki izhaja iz njih samih ali da jo ob ustreznem 

vodenju postopno razvijejo (Brookfield 1986; Možina 2003, Krajnc 1979). Med 

odprtimi odgovori sodelujočih v raziskavi pa je zaslediti tudi priporočilo anketiranke

bodočim kandidatom: »Naj bodo pripravljeni na samostojno iskanje znanja, 

raziskovanje in naj ne pričakujejo, da mentor pove, kaj početi. Mentor kaže pot, 

prehoditi pa jo moraš sam.« Razumljivo je, da je v množici študentov zaznati takšne, ki 

so bolj samostojni in mentorja potrebujejo le občasno, ter druge, ki pričakujejo več 

pomoči in vodenja. Po izkušnjah našega sogovornika mentorja je slednjih več, zato v 

izogib nerealnim pričakovanjem kandidatom sporoča, da mentor »ne more delati 

čudežev, ne more pisat nekomu naloge, čeprav (kakšen) študent na nek način to od 

njega pričakuje. […] Študent mora delat, jaz pa sem tam zato, da mu delo pomagam 

izpeljat«.

Slika 4.6 Vloga mentorja v mentorskem odnosu

Prispevek mentorice h kakovostnemu mentorskemu odnosu je udeleženka naše 

raziskave navdušena zaznala že ob njunem prvem srečanju, ko jo je mentorica 
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»spraševala, kaj želi, kako si predstavlja področje raziskovanja, jo dopolnjevala, 

preoblikovala ideje, kjer se ji je to zdelo potrebno. […]. Kot strokovnjakinja na svojem

področju je bila mentorica kljub polni obremenjenosti vedno dostopna, pripravljena na 

sodelovanje, s konstruktivnimi komentarji, fleksibilna in življenjska«. H kakovostnem 

mentorskem odnosu pa so mentorji naših kandidatov prispevali tudi na druge načine:

 s »sproščenim odnosom in popustljivostjo do počasnega dela študenta ter z 

razumevanjem študentove osebne situacije«;

 »zavedajoč se svojih časovnih omejitev zaradi številnih in obsežnih delovnih 

obveznosti je mentor kandidatu omogočil poglobljeno sodelovanje s 

somentorjem, ki ga je tudi predlagal (imenoval)«, z izbiro katerega je bila 

kandidatka zadovoljna;

 povzeto po več odgovorih v vprašalniku: s skrbjo za mentoriranca, s 

potrpežljivostjo in usmerjanjem, z odprtostjo, komunikativnostjo in veseljem 

do mentoriranja. »Če tega ni«, je prepričan kandidat, »se stik s študentom ne 

vzpostavi«.

 H kakovostnemu mentorskemu odnosu pa je po izkušnjah kandidatk prispevalo 

»vsaj na začetku sodelovanja tudi skupinsko mentorstvo in […] skupinska 

srečanja« pa tudi »prijateljski odnos in tako prijetno vzdušje, da je z veseljem 

delat«.

Vsi pa takšnega odnosa niso bili deležni. S strani mentorja so nekateri pogrešali 

»več spodbude, zanimanja za osebno počutje ob težavah kandidata, včasih hitrejši odziv 

in več stikov«. Zato med priporočili mentorjem zasledimo: »Mentorirajte le, če mislite 

resno!« Če mentor ni prepričan, kako med preostale svoje obveznosti umestiti še 

mentorstvo in kandidatovo raziskovalno delo, lahko to predstavlja hudo blokado in 

frustracijo za nadaljnje delo, v nasprotju s tem pa po izkušnjah sodelujočih deluje 

visoko motivacijsko, »če mentor sprejme študenta kot človeka, ki rabi pohvalo, 

spodbudo in razumevanje, da se včasih pri študiju tudi ne izide, kot bi si želeli«.

Namen kakovostnega mentorstva, za katerega ni odgovoren le mentor, temveč oba 

partnerja enako, pa ni le v prijetnem vzdušju, temveč predstavlja temelj za uspešno delo. 

Naš sogovornik to zvezo mentorja in kandidata primerja z odnosom »mojster-vajenec«, 

ki mora poleg pozitivne motivacije vključevati vse elemente uspešnega učenja in 

poučevanja odraslih, kot smo jih opisali že v razdelku o značilnostih izobraževanja v 

visokem šolstvu. »Mojster mora skrbeti za to, da vajenec na koncu mojstra prekaša. 

[…]. Ne, da ga samo boža […] pa da se sem pa ke na kofe dobita… Mora mu dat 

znanja, mora od njega zahtevat, mora ga usmerjat, mora ga kontrolirat, mora ga 

spodbujat. Mora mu dat vse pogoje, da on zraste ob mojstru. To je moje videnje. Pa 

mislim, da sem bolj osamljen v tem pogledu.«
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Zakaj se moj sogovornik s svojim prepričanjem čuti osamljenega? Sistem 

predpisuje osnovne standarde in normative za formalno urejanje mentorstva, ki so 

pavšalni in niso prilagojeni potrebam različnih posameznikov. »Jaz sem pripravljen 

brat diplomo desetkrat, zato, da na koncu vidmo, ali jo spravimo na osem. Ne vem, kolk 

ljudi je pripravljenih to naredit, sistem pa tega definitivno ne spodbuja. Pri nekom 

moraš vložit več, če hočeš kakovost razvit, kot pri drugem.« Iz poglobljenih razgovorov 

z udeleženci sama zaznavam še druge razloge. Eden teh je, zopet zaznano, previsoko 

število študentov, ki pripadejo na enega visokošolskega učitelja. Zaradi pomanjkanja 

mentorjev v praksi prihaja celo do tega, da mentor študenta pod svoje mentorstvo 

sprejme izključno zaradi zadostitve formalnostim, njun kakovosten odnos pa je seveda 

vprašljiv, če do njega sploh pride in njegovega dela morda celo ne opravi tretja oseba. 

Pomanjkanje časa ter motivacije za kakovostno in poglobljeno sodelovanje, posledično 

masovna standardizacija in nenazadnje pomanjkljiv sistem, brez natančnih pravil ter 

načrtnega usposabljanja vrhunskih kadrov za kakovostno mentorstvo pa so dejavniki, ki 

kakovostnega odnosa ne spodbujajo. Čeprav bi morala biti organizacija oziroma 

visokošolski zavod tisti, »ki moderira, kaj se da«, paradigmatičnega premika od 

diadnega mentorskega odnosa v triadni, kot ga priporoča strokovna literatura (Walker, 

Kelly in Hume 2010) in smo ga zasledili kot supervizijo na podiplomskem študiju 

(Tancig 2007), na obravnavanem visokošolskem zavodu moja sogovornika ne opažata. 

Zato ne čakata na zagotovitev potrebnih pogojev, temveč zavestno izhajata iz osebne 

drže in strokovne naravnanosti, ki izkazuje pripravljenost pomoči kandidatu v stilu: 

»Poskušam mu ponudit več. […] Delam tko, k je meni všeč, zaradi osebnega 

zadovoljstva in poslanstva, tko kot jaz sam sebe vidim.« Ne le, da je sogovornik s takšno 

držo prepričal mene kot raziskovalko, verjetnost njegovega stališča povečuje tudi 

izkušnja kandidatke, ki poroča, da se je na visokošolskega učitelja v vlogi somentorja 

vedno lahko zanesla, pomagal ji je strokovno, bil dosegljiv za vprašanja ter nasploh 

izpolnil vsa njena pričakovanja in jih celo presegel.

Poglejmo še eno, za študente pomembno vlogo mentorja v mentorskem odnosu. Da 

lahko mentor izboljša kandidatov uspeh pri študiju in pri zaključnem delu s svojimi 

lastnostmi, je prepričanih kar 19 od 21 (skupaj 90,5 %) vprašanih udeležencev raziskave 

»Osebne kvalitete, ki jih mentor prenaša na študenta, […] namesto kritike pa konkretni 

in kakovostni predlogi za dosego pričakovane kakovosti« ter »pripravljenost prenosa 

znanja na kandidata«, so nekatere lastnosti, ki jih kandidati cenijo in ki vplivajo na 

njihovo strokovno rast in razvoj. »Na začetku nisem vedela natančno, kam naj se 

usmerim, zato pri tem cenim pomoč in usmerjanje mentorice. Vse nadaljnje aktivnosti 

sem izpeljala sama, ob njenih rahlih opozorilih. Mislim, da je prav to bistveno za 

kandidata – lastno raziskovanje […], saj na ta način strokovno rasteš tudi sam in to je 

pravzaprav namen zaključne naloge«, je prepričana udeleženka raziskave, ki je bila, kot 

kaže, pripravljena prevzeti vlogo t. i. vajenke mojstra. »S takimi je luštno delat«, 
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povzema naš predstavnik mentorjev v pogovoru, »ker se razvija ta odnos 'mojster-

vajenec' in rezultat na konc je dober. […].  Imamo pa študente, ki bodisi ne pristajajo 

zavestno v razvijanje takega odnosa. […] En razlog je ta, da se jim mudi, drug je pa ta, 

da se jim ne da. […] V teh primerih je pa spet odvisno, kako odigra mentor svojo vlogo. 

Eno je, da neomajno vztraja na svojih stališčih, na zahtevanem nivoju znanja, 

kakovosti, standardih, drugo je pa, da reče […], če je tebi vseen, je meni tolk bolj vseen, 

in popusti.« Nadaljnje sodelovanje tako ostane na ravni formalnega odnosa.

Pričakovanja študentov do visokošolskega zavoda

Večkrat omenjen pomen triadnega odnosa in vloga fakultete v njem se odraža tudi 

med pričakovanji študentov do visokošolskega zavoda. Da bi morala fakulteta za 

uspešno mentorstvo zagotoviti ustrezne pogoje, je prepričanih kar 16 od 21 vprašanih 

(77 % delež), ki je to pričakovanje po pomembnosti umestila na prvi dve mesti, dobra 

polovica (11 vprašanih ali 53 %) pa jih nadalje pričakuje tudi, da visokošolski zavod 

zagotovi pedagoško in drugo ustrezno usposabljanje mentorjev. 

Slika 4.7 Pričakovanja študentov do visokošolskega zavoda

Poglejmo, kako se pričakovanji opisno odražata v izjavah vprašanih študentov:

 »z zagotovitvijo zadostnega števila ustrezno usposobljenih mentorjev«,

 »z zagotovitvijo ustreznega nabora mentorjev in z možnostjo njihovega 

izbora«,

 »z ustrezno uskladitvijo mentorske dejavnosti z drugimi službenimi 

obveznostmi visokošolskih učiteljev, da bodo imeli dovolj možnosti in časa za 

mentoriranje«, 

 »z omogočanjem somentorstva«,

 »s skrbjo za študente-mentorirance, s skrbjo za mentorje ter s skrbjo za 

kvaliteto raziskovalnega dela ter mentorstva samega«,
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 »s sprejemom pravil za izvajanje mentorstva«, kar bi omogočilo tudi »nadzor 

nad mentorjevim delom«.

Posebnih nepričakovanih težav v mentorskem odnosu kandidati ne navajajo, zato 

tudi potrebe po posredovanju visokošolskega zavoda pri njihovem preprečevanju in 

odpravljanju ali potrebe po zagotovitvi nadomestnega mentorja iz razloga nastalih težav 

oziroma odsotnosti matičnega mentorja niso visoko izražene, temveč le v posameznih 

primerih.

V nasprotju s priporočili stroke, da naj bi za učinkovito mentorstvo udeleženci tega 

odnosa sprejeli posebna pravila, ki bi vključevala na primer dogovore o medsebojnih 

odgovornostih, pričakovanjih, pristopu k raziskavi, spremljanju dela in ravnanje v 

primeru nastopa težav (Tancig 2007), pa vprašani študenti teh potreb ne čutijo 

množično temveč jih posamično razberemo iz drugega, odprtega  dela vprašalnika:

 Ena kandidatk bi svojo mentorsko izkušnjo želela izboljšati »s pripravo 

mentorskega načrta s časovnim in terminskim planom izvedbe posameznih 

aktivnosti«.

 Kar sedem vprašanih pa mentorjem in visokošolskemu zavodu za izboljšanje 

mentorskega dela v bodoče priporoča (povzeto po podobnih stališčih) »skupaj s 

študentom pripraviti načrt sodelovanja«, »naj spoznajo mentorirance in že v 

začetku sodelovanja jasno definirajo medsebojna pričakovanja« ter »biti 

občutljiv tudi na implicitne potrebe ter pričakovanja kandidatov«, kar lahko 

ugodno vpliva na ustrezno organizacijo in »strnjeno delo študenta«, brez 

nepotrebnih premorov, torej »k hitrejšemu zaključku študija«.

V poglobljenem intervjuju navedbe utemeljujejo tudi obe vprašani kandidatki in 

mentorja. 

Spodbudna je izkušnja kandidatke z mentorjem, ki je med drugim uspešen 

organizator: »Naš mentor je na mestu; se mi zdi, da je vedno bil on tisti, ki nas je zbral 

skupaj, postavil roke. […]« Da bi se ne čutila prepuščena sama sebi, bi morala, po 

mnenju druge sogovornice, mentor in kandidat medsebojna pričakovanja izraziti, 

definirati in zapisati. »Kaj pričakuje mentor, kaj pričakuje študent in postaviti časovni 

okvir in zadeve speljati. Tudi doreči, na kakšen način bo mentor oziroma študent 

dosegljiv, kako se bosta sestajala. […]« Na vprašanje, zakaj zapisati, dodaja: »Ker 

potem, ko mine eno leto, malo zbledijo v spominu. Na kratko zapisana pričakovanja 

potrebujem, da se odnos vzpostavi, da se vse te stvari doreče, ker potem je dosti lažje, 

imaš občutek, da je mentor dostopen, da tega ne počne samo iz občutka dolžnosti 

ampak tudi, ker ga zanima.«

Mentor si pri svojem delu prizadeva, da, preden pristane na mentorstvo, v izogib 

morebitnim težavam v mentorskem odnosu s potencialnimi kandidati izvede srečanje v 
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živo. »[…] jim takoj povem, da sem tečen, da bom zahteval in dam možnost, da 

zamenjajo mentorja takoj. Da nimam nič proti. Moje stališče, moj način dela jim 

predstavim in jih vprašam, kakšna so njihova pričakovanja in jim povem, da če ni kaj v 

redu, da se lahko razidemo brez katerekoli slabe vesti. In smo se že razšli. Tisti, ki pa 

grejo v špil, so bolj zavezani temu. Se pravi, vejo, za kaj se gre in potem ni problemov, 

načeloma.«

Čeprav so težnje posameznikov po sprejetju pisnih pravil v našem vzorcu 

sodelujočih le izjemne, bi bilo to vprašanje smiseln predmet nadaljnjega poizvedovanja 

v celotni populaciji podiplomskih študentov.

Kot je razvidno iz slike 4.8 je med sodelujočimi v raziskavi zaznati, da so bila 

njihova pričakovanja v celoti ali delno izpolnjena. Le en kandidat ostaja z 

neizpolnjenimi pričakovanji.

Slika 4.8 Delež izpolnjenih pričakovanj študentov do visokošolskega zavoda

Pričakovanja mentorja do kandidata

Ob dosedanjih ugotovitvah raziskave smo se že lahko prepričali, da s pričakovanji v 

mentorski odnos ne vstopajo le študenti temveč tudi mentorji. Kakšna so po mnenju 

vprašanih podiplomskih študentov pričakovanja mentorjev do kandidatov, je razvidno iz 

slike 4.9. Utemeljili pa smo tudi, da mentorji bolj kot ustrezno predznanje od 

kandidatov pričakujejo motiviran pristop in odzivnost, ki je celo po predvidevanju 

anketiranih na visokem mestu (11 od 21 vprašanih študentov ali 53 % jih je to lastnost 

umestilo na prvi dve mesti), pa tudi samostojnost pri delu, ki pa je ne smemo enačiti z 

osamljenostjo študenta v študijskem procesu. Dosedanjih ugotovitev tako ne bom

ponavljala. Poudariti pa želim predvsem zavedanje v raziskavi sodelujočih študentov, da 

se od njih pričakuje ustrezno kakovost dela in rezultatov, tudi po principu: »Naredi 

dovolj dobro že prvič.« Težnjo h kakovosti dela in nalog je po mnenju vprašanih 

mentorjev treba spodbujati in ohranjati tudi na nivoju visokošolskega zavoda, kajti 

izdelana »naloga je v končni fazi tista zadnja stopnica preden fakulteta nekoga spusti na 

trg dela oziroma preden mu da potrdilo, da  je dosegel nek nivo«.
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Slika 4.9 Pričakovanja mentorja do kandidata

Doživljanje mentorstva na izbranem visokošolskem zavodu

Kako pa preko svoje izkušnje z mentorstvom urejenost tega področja na izbranem 

visokošolskem zavodu doživljajo podiplomski študenti, vključeni v našo raziskavo, je 

razvidno iz naslednje slike 4.10.

Iz rezultatov vprašalnika namreč razberem, da mentorstvo predstavlja ključni 

element uspešnega zaključka podiplomskega študija, s čimer (popolnoma) soglaša kar 

18 od 21 udeležencev raziskave (85,7 %). Da mentorstvo prinaša korist za kandidata, so 

si enotnega mnenja prav vsi udeleženci raziskave, korist za mentorja pa potrjujejo vsi 

razen enega vprašanega, ki tega ne ve. O pozitivnih učinkih tega odnosa za visokošolski 

zavod pa je prav tako prepričana večina sodelujočih (19 od 21 vprašanih ali 90,5 %).

Težnjo, da bi se kandidat in mentor pred pričetkom dela podrobneje spoznala, je 

zaznati v dobri polovici primerov, med sodelujočimi pa je približno enak delež tistih, ki 

se pred pričetkom dela tudi pogovorijo o medsebojnih pričakovanjih in drugih, ki tega 

ne storijo, 43 % vprašanih (9 od 21 študentov) pa jih je pred sodelovanjem pripravilo 

okviren mentorski načrt. Da izbrani visokošolski zavod mentorskemu paru zagotavlja 

vse potrebne pogoje za uspešno mentorstvo, meni 8 od 21 (38 %) vprašanih, ena tretjina 

pa jih meni ravno nasprotno. Trije vprašani se niso opredelili. Na koncu me je zanimalo 

še, ali je mentorstvo, po mnenju sodelujočih kandidatov, na izbranem visokošolskem 

zavodu urejeno ali ni. Kar 9 vprašanih kandidatov je nevtralnega mnenja, en se ni 

opredelil, 5 jih zagovarja stališče, da je mentorstvo urejeno, 6 pa jih je nasprotnega 

mnenja, torej da to področje še ni ustrezno urejeno.
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Slika 4.10 Doživljanje mentorstva na izbranem visokošolskem zavodu

Eksperimentalni skupinski pristop k mentorstvu

Prikazani rezultati raziskave se nanašajo na splošno mnenje o mentorstvu vseh 

sodelujočih v raziskavi, ne glede na njegovo obliko. Izmed 21 anketiranih študentov 

smo bile 4 podiplomske študentke poskusno vključene v poskusno skupinsko obliko, ki 

je potekala kot strokovna pomoč enega visokošolskega učitelja v vlogi mentorja 

oziroma somentorja skupini štirih podiplomskih študentk hkrati. Tega pristopa sem bila 

deležna tudi sama, a za potrebe analize, z namenom zagotovitve nepristranskosti, svoje 

stališče predstavljam izključno po metodi opazovanja z udeležbo. Poglejmo, kako 

udeleženke in nosilec tega pristopa ocenjujejo mentoriranje v mali skupini. 

Vse tri kandidatke popolnoma soglašajo s tem, da je skupinska oblika, kot pot 

učenja in osebnega razvoja, dobrodošla dopolnitev individualnega dela, da se odrasli v 

skupini radi učijo, ker imajo člani skupine pri učenju posameznika pomembno vlogo. 

Pri tem je pomembna velikost skupine, katere idealno število članov se giblje od 2 do 4. 

Število članov od 5 do 10 je eni od udeleženk še sprejemljivo, dvema ni, medtem ko je 

število nad 10 povsem nesprejemljivo za vse tri vprašane.

K takšnemu mnenju udeleženk skupinskega pristopa je prispevalo več dejavnikov, 

zaznanih predvsem v začetku omenjenega sodelovanja in so razvidni iz dnevniškega 

zapisa raziskovalke:
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 hitra dinamika dela v času sodelovanja v raziskavi o vrednotah in prioritetah 

mladih (ROSE v Sloveniji), aktivnosti v delovni skupini, redna skupinska 

srečanja in vsakodnevno spremljanje dogodkov preko spletne učilnice, 

 dogodki, povezani s sodelovanjem na znanstveni konferenci (priprava članka, 

predstavitev rezultatov raziskave…),

 udeležba na drugih mednarodnih konferencah (Moodle 2007, 2008 idr.), na 

predstavitvi strategij za obravnavanje raziskovalnih tem in njihovih objav v 

očeh odgovornega urednika,

 sodelovanje pri predstavitvi primera dobre prakse – skupinskega pristopa 

študentom podiplomskega študija s področja zdravstva,

 v fazi priprave dispozicije, skupen zagon in visoka intenzivnost dogajanj do 

potrditve dokumentov, 

 e-svetovanje ter redna osebna srečanja skupine s somentorjem, ki so jih po 

mnenju sodelujočih označevali: »mentorjevo (in posredno mentoričino) 

strokovno vodenje, spodbujanje in ohranjanje tempa dela, aktivno, 

sodelovalno, situacijsko učenje, konstruktivni komentarji, skupinska dinamika, 

odprta komunikacija, številne in kakovostne ideje članov skupine, močna 

interakcija in sinergija med njimi, možnost vživljanja v perspektivo drugih, 

pristnost medsebojnih odnosov, spoštljivo, sproščeno in neformalno vzdušje v 

skupini ter enakovrednost članov skupine«.

Slika 4.11 Prednosti in pomanjkljivosti skupinskega mentorstva

OBLIKA PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI
a. ODNOSNI VIDIK

individualna manj možnosti interakcije, pretežno v 
smeri od mentorja h kandidatu

skupinska več možnosti interakcije med člani v vseh 
smereh

individualna manjši učinek sinergije, vpliv ene osebe 
in manj 

vzporedno potekajočih dejavnikov
skupinska večji učinek sinergije, vpliv več oseb in 

več 
vzporedno potekajočih dejavnikov

individualna malo ali nič medsebojnega sodelovanja in 
timskega dela

skupinska več možnosti medsebojnega sodelovanja 
in timskega dela

individualna večja formaliziranost odnosa
skupinska manjša formaliziranost odnosa
individualna počasnejši razvoj vrednot, stališč, navad, 

osebnih kvalitet
skupinska hitrejši razvoj vrednot, stališč, 

navad, osebnih kvalitet
individualna ni možnosti vživljanja 

v perspektivo drugih
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skupinska veliko možnosti vživljanja 
v perspektivo drugih

b. VSEBINSKI VIDIK
individualna vpogled izključno v svoje delo, 

manj informacij
skupinska vpogled v delo, napake in dobre rezultate 

drugih, veliko informacij
individualna manj odprte komunikacije
skupinska več odprte komunikacije 
individualna več možnosti odstopanja 

od načrtovanega dela
skupinska manj možnosti odstopanja 

od načrtovanega dela
individualna manj partnerskega sodelovanja, slabši 

pogoji za učenje
skupinska več partnerskega sodelovanja, boljši 

pogoji za učenje
individualna manj aktivno, sodelovalno, situacijsko 

učenje manj doprinosa k nastajanju idej
skupinska aktivno, sodelovalno, situacijsko učenje 

(»active learning«, »learning by doing«) 
doprinaša k nastajanju idej

c. EKONOMSKI VIDIK
individualna manj ekonomična za mentorja: 

- mentor opravi eno pot za enega 
kandidata 
- mentor istočasno obravnava in svetuje 
enemu kandidatu

skupinska bolj ekonomična za mentorja: 
- mentor opravi eno pot za vse (4) člane 
skupine hkrati
- mentor istočasno obravnava in svetuje 
več kandidatom

individualna manj časa za posameznika, delitev 
mentorjevega časa na vse prisotne

skupinska več časa za posameznika
individualna manjša institucionaliziranost postopka –

prednost za samostojnejše kandidate
manjša institucionaliziranost postopka –

ovira za manj samostojne kandidate
skupinska večja institucionaliziranost postopka –

prednost za manj samostojne kandidate
večja institucionaliziranost postopka –

ovira za samostojnejše kandidate
individualna manjši doprinos k objektivnim in 

subjektivnim  kariernim učinkom
skupinska večji doprinos k objektivnim in 

subjektivnim  kariernim učinkom 
individualna manj uporabe e-učilnice in metode 

'blanding-learning'
skupinska več uporabe e-učilnice in metode 

'blanding-learning'

Zakaj naštete ugotovitve označujejo predvsem začetni del predstavljenega 

skupinskega pristopa, razberemo iz dnevniškega zapisa udeleženke raziskave.

»Zaradi številnih obštudijskih obveznostih je pogosto težko doseči cilje glede 

priprave magistrske naloge in izpolniti pričakovanja, ki v skupini postanejo enotna za 

kandidata, mentorja in člane. Ko iz katerega koli razloga pride do zaostajanja 
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posameznika za skupino, se ob odsotnosti prej naštetih elementov skupinskega dela 

razlika v uspehu, napredku med člani le še poglablja, motivacija za tovrstno delo 

upada. Brez ustrezne spodbude postane težka že misel na ponovno srečanje s skupino in 

na ponovni zagon. Odsotnost pozitivnega duha, poprejšnje medsebojne pomoči, 

interakcije, sinergije ter želenega povabila zanimajočega se mentorja, mentorice, 

osebnega srečanja z individualnim pogovorom, spodbude, 'dajmo, akcija, gremo 

naprej…', morebiti vodi v nov izgubljen dan, ko je ponovni zagon še veliko težji in terja 

vse več volje, pogosto pa celo vodi v opustitev študija. Tedaj nastopi potreba po 

individualnem pristopu, svetovanju in vodenju na osebni ravni.« 

Razlog za spremenjen odnos do skupinskega dela in posledično pričakovano 

uspešnost najdemo v že podanem teoretičnem izhodišču. Ta namreč navaja, da uspeh 

mentorskega odnosa poleg ustreznosti mentorja zahteva sodelovalne spretnosti in 

prostovoljnost. Iz dnevniškega zapisa pa je razbrati, da je prvotna želja po sodelovanju v 

očeh kandidatke skorajda zamrla, namesto prostovoljnosti je zaznati občutek dolžnosti 

do skupine, tudi nekatere sodelovalne spretnosti so postale vprašljive, zlasti na primer 

spretnost sprejemanja pomoči in vzpostavljanja zaupanja, ki je pogoj za dobro počutje 

in učinkovito delo.

Ob ocenjevanju prednosti in pomanjkljivosti skupinskega principa dela se tako 

pojavi vprašanje upravičenosti uporabe izključno tovrstnega pristopa in vprašanje 

smiselnosti kombinacije skupinske oblike z individualno. Spodbujanje te namreč 

potrjuje več v raziskavi sodelujočih udeležencev.

V želji po pridobitvi sklepnega stališča o tem, katero obliko bi udeleženke 

skupinskega mentorstva izbrale, če bi danes ponovno izbirale med tradicionalnim 

individualnim in skupinskim modelom, so tri sodelujoče študentke odgovorile povsem 

različno. Njihova stališča so, nenazadnje, povezana tudi s časom, potrebnim za 

zaključek študija. Prva, ki magistrskega dela še ni zaključila, se je v vprašalniku 

ponovno opredelila za skupinsko mentorstvo, vendar pa v nadaljnjem poglobljenem 

intervjuju pojasnjuje, da bi za takšno obliko dela odločila s ponovno, vendar 

visokošolskemu zavodu priporoča, da »s pričeto eksperimentalno obliko nadaljuje ter jo

nadalje razvija in izboljšuje«. Druga udeleženka, ki je za uspešno pripravo zaključnega 

dela potrebovala 2 leti in 5 mesecev, bi se zaradi domnevnega hitrejšega zaključka 

naloge prihodnjič odločila za tradicionalno obliko mentorstva, tretja, ki je za  zaključek 

naloge porabila 2 leti in 6 mesecev, pa bi izbrala kombiniran pristop, delno skupinski, 

delno individualni iz razlogov socialno-odnosnega vidika: v primeru nedvoumnega 

ustrezanja izbora članov skupine, bi se rajši udeleževala večkratnih skupinskih srečanj, 

v nasprotnem primeru pa več individualnih.

Študentka, ki je sicer deležna individualnega mentorstva, vendar z bogatim 

strokovnim znanjem in z izkušnjami v izobraževanju odraslih in s skupinskim delom, v 

intervjuju intuitivno zagovarja mentoriranje v kombinaciji obeh oblik. »Fajn je, če si 
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lahko deležen enega in drugega. […] Prednost individualnega vidim v tem, ker 

omogoča o svoji temi predebatirati z mentorjem, medtem pa ne rabijo vsi ostali pol ure 

sedet in poslušati stvari, ki jih ne rabijo slišati, prednost skupinskega pa v tem, da te 

vleče naprej […] imaš termine določene […], ker bodo vsi ostali do takrat nekaj stvari 

naredili, imaš občutek, da moraš tudi ti, hudiča, nekaj pokazat. Fajn je, če se odnosi 

med študenti vzpostavijo, da se lahko tudi oni med sabo spodbujajo, da jim mogoče 

včasih napišeš mail, 'ustavilo se mi je, kako se vi motivirate'? […]. Saj ni nujno, da se z 

vsemi, na primer s petimi v skupini enako razumeš, ampak je dovolj, če sta eden ali dva 

taka. V tem se mi zdi dodana vrednost skupine.«

Mentor poskusnega skupinskega pristopa podobno ocenjuje, da je »skupinsko 

mentorstvo relativno ekonomično […], da pa si metodo si lahko privoščimo v primeru, 

ko gre za vsebinsko zelo podobne teme. […] Smiselno jo je uporabiti v začetni fazi, ko 

razlagaš sam proces, in v končni fazi, ko se že pripravlja na zagovor, torej pri nekih 

skupnih vsebinah […], v vmesnem obdobju pa sem mi celo zdi, da bi bilo boljše delati 

individualno.« 

Iz izkušenj članic skupine in mentorja lahko povzamemo, da se prednost 

skupinskega pristopa odraža v večji institucionaliziranosti postopka (program dela, cilji, 

roki, spodbude skupine), ki predstavlja motor delovanja za manj samostojne kandidate 

in obratno, lahko pomeni oviro za bolj samostojne. Poleg tega so skupinska srečanja 

primernejša za premišljeno oblikovane skupine, katerih člani se osebno ujamejo, 

primerna pa je tudi za določene faze dela, denimo za začetne in zaključne faze procesa, 

ki so skupne vsem članom skupine. V primerih specifičnih vsebinskih vprašanj je 

primernejše in za študente bolj racionalno individualno svetovanje, odvisno od potreb 

posameznika.

Predstavljena oblika pa pri našem drugem sogovorniku - mentorju vzbuja resen 

dvom glede učinkovitosti tega pristopa. Izkušnje namreč kažejo, da je ob pomanjkanju 

mentorjev praktično nemogoče zagotoviti idealno, to je popolno ujemanje mentorja s 

kandidatom, še manj z več kandidati hkrati. Pri tej skladnosti imam v mislih vsebinsko 

(s področjem raziskovanja), metodološko in osebnostno ujemanje mentorja s kandidati, 

kot ga potrebujeta in pričakujeta tako mentor kot študent. Na podlagi poglobljenega 

pogovora s sogovornikom, pomislek utemeljujem na primeru pisanja strokovnih besedil. 

Če je mentor vešč in zagovarja en princip pisanja besedil, kandidatov slog, ki ni 

nepravilen, je pa bližji drugemu, prav tako pravemu načinu, morda celo primernejšemu 

za potrebe kandidatove raziskave, lahko neskladje interesov v njunem odnosu privede 

do težav, zastojev ali celo oviranja raziskave. Kako, nam ilustrira naslednja izkušnja: 

»Slog nekega mojega mentoriranca, na primer, je bistveno bližji stilu mojega kolega, 

filozofskemu področju, […] pa sem mu takoj povedal, da je tak in tak moj način 

razmišljanja, delovanja in da je rezultat, do katerga ga bo moja pot pripeljala, verjetno 

tak in tak. Ampak on (študent) je hotel drugo pot ubrat. To je pa pot kolega, ki je hotel 
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kritičen pogled na obravnavano problematiko. […]. V tem primeru jaz kandidatu ne 

morem pomagat s tistim, kar znam. Še neki drugega je celo. Miniram ga! Ker je logika 

drugačna. Jaz sem čisti empirik, kolega je čisti filozof. In v tem kontekstu rabi on 

mojega kolega, ne mene.«

O možnosti in smiselnosti timskega mentorstva kaže tudi primer sodelovanja 

mentorjev, od katerih lahko in zmore v določenem primeru eden njih uspešno zagotoviti 

mentorstvo študentu v pretežno vsebinskem delu naloge in drugi, ki bdi pretežno nad 

tehnično-metodološkim delom raziskave. Učinkovitost takšnega pristopa povezujem 

vsaj z naslednjimi izpolnjenimi pogoji: prostovoljnost, vnaprejšnji dogovor in 

opredelitev vlog ter ustrezna strokovna usposobljenost obeh visokošolskih učiteljev ali 

t. i. »širina«, o kateri smo že govorili, pa tudi motiviranost, pripravljenost na njuno 

sodelovanje »za odrom«, pogosto usklajevanje ter enoten nastop pred kandidatom. »Na 

koncu sva oba (mentorja) pogledala vse (celotno nalogo), pri čemer je vsak odigral 

svojo vlogo, ki je bila vnaprej opredeljena. Mislim, da je bil tudi kandidat zadovoljen« 

utemeljuje sogovornik omenjeno metodo dela. »[…]Ker sva bila midva (tim mentorjev)

ves čas na vezi, usklajeno sva mu dajala odgovore, preden je dobil kandidat kaj od 

naju, sva se midva najprej zmenila, kaj mu bova odgovorila, […] zaradi tega je to 

funkcioniralo. Parcialno gledanje občasno, delitev dela, brez koordinacije in podobnih 

zadev […] pa dvomim, da funkcionira,« še dodaja.

Predstavljeni izkušnji nista predmet študije primera tega magistrskega dela, se pa na 

obravnavano problematiko zelo navezujeta. Možnost uvida v nov, drugačen pristop celo 

vpliva na potrditev ali odstop od uvodoma zavzetega stališča, hipoteze magistrske 

naloge. Vpliva pa tudi na vprašanje, kako naj bi mentorstvo na podiplomskem študiju 

sploh potekalo, da bi izpolnilo pričakovanja vseh udeležencev procesa: kandidatov, 

mentorjev in ne nazadnje visokošolskega zavoda, o katerem sem se vprašala v 

zaključnem delu svoje raziskave.

Kako naj bi potekalo mentorstvo na podiplomskem študiju, da bi izpolnilo 

pričakovanja kandidata, mentorja in visokošolskega zavoda?

Z raziskavo ugotavljam, da k uspešnemu mentorstvu lahko prispeva več izpolnjenih 

pogojev. Nekateri se nanašajo na značajske poteze in sposobnosti obeh udeležencev 

mentorskega para, drugi na zavestno pripravljenost obeh akterjev partnerskega odnosa 

vplivati na kakovostno sodelovanje in tretji, ki so pogojeni z okoljem, bodisi vsebinske, 

kot je ustrezna strokovna usposobljenost, ali ekonomske narave, od sprejema 

standardov, ustrezne stimulacije za delo, delovnih pogojev in podobno.

Do zdaj smo se v raziskavi že soočili s pričakovanji kandidatov, da ima 

visokošolski učitelj z nazivom mentorja, samoumevno, za to ustrezna znanja in 

sposobnosti za opravljanje tega dela, sicer kot mentor ne bi bil imenovan. Torej 

sposobnosti razumejo kot predpogoj za tovrstno sodelovanje. O tem, ali se bo njun stik 
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razvil tudi v dober mentorski odnos, pa bistveno bolj odločajo osebnostne lastnosti obeh 

udeležencev in medsebojnega osebnega ujemanja, kar smo ugotovili že v predhodnih 

poglavjih teoretičnih izhodišč (Krajnc 2006).

Katere so, po mnenju anketirancev, najpomembnejše sposobnosti in osebne 

lastnosti, ki jih kandidati od mentorja pričakujejo, so razvidne iz slike 4.12 in slike 4.13. 

Sposobnosti mentorja

Kar 20 od 21 udeležencev (95 % vprašanih) soglaša, da mora biti mentor dober 

praktik in strokovnjak, 18 od 21 (86 %) pa jih je prepričanih, da mora biti sposoben 

prepoznati težave kandidatov in se nanje tudi ustrezno odzvati. Da mora biti sposoben 

vodenja in poučevanja ljudi meni vseh 21 vprašanih (29 % jih s tem soglaša, 71 % pa jih 

je povsem prepričanih). Potreben obstoj socialnih spretnosti (sočutje, empatija) 

mentorju pripisujejo 4 prepričani in 13 povsem prepričanih anketirancev (skupaj 17 od 

21 ali 81 %). Največ različnih mnenj pa zasledimo pri pričakovanju, ali mora mentor 

biti vešč vrednotenja lastnega dela ali ne. Dobra polovica (14 od 21 ali 67 %) vprašanih 

s tem soglaša, medtem ko dva udeleženca raziskave te sposobnosti pri mentorju ne 

iščeta, pet pa se jih ni opredelilo.

Slika 4.12 Pričakovane sposobnosti mentorja

Osebne lastnosti mentorja

Predhodna teoretična izhodišča, ki obravnavajo neformalno mentorstvo v 

vseživljenjskem procesu posameznikov v različnih življenjskih okoliščinah (Krajnc

2006) navajajo, da se ljudje največ naučijo od osebe, ki ji zaupajo, ki je zanesljiva in 

odločna ter imajo z njo odprt in prijateljskih odnos. Zato sem sodelujoče v moji

raziskavi zaprosila, naj v vprašalniku navedene karakteristike mentorja ovrednotijo in 
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po svoji presoji morebiti navedejo še katero drugo lastnost, ki jo pri mentorju 

pričakujejo in je vprašalnik ne vključuje.

Prav vsi vprašani, brez izjeme (100 %), so povsem prepričani, da mora mentor biti 

zanesljiv, prav vsi (eden prepričan, 20 pa povsem prepričanih) menijo tudi, da mora biti 

konstruktivno kritičen. Dve osebi menita, da mora mentor biti do kandidata odprt, 18 od 

21 pa jih je o tem povsem prepričanih. Potrebno življenjskost mentorja brez pomisleka 

izraža 15 vprašanih in še 4, ki jo pri mentorju prav tako želijo (skupaj 19 od 21 ali 90 

%). Nekoliko nižje od hipotetičnih domnev so vprašani ocenili potrebo po človeškem in 

prijateljskem odnosu mentorja do kandidata, ki jo 4 anketiranci do neke mere želijo, 13 

pa jih to zagotovo pričakuje (skupaj 81 %). Najmanj potreb, ki sicer niso zanemarljive, 

pa je zaznati po lastnostih, kot sta sproščenost in potrpežljivost mentorja.

Da se pričakovanja posameznih kandidatov od mentorjev razlikujejo, ni dvoma. 

Razlik med pričakovanji pa ne zasledimo le med posamezniki, temveč bi jih verjetno 

tudi med posameznimi ciljnimi skupinami. Pričakovanja udeležencev do neformalnih 

mentorjev v vsakdanjih življenjskih situacijah, kot je na primer uvajanje v opravljanje 

poklica, bi težko primerjali z mentorstvom na podiplomskem študiju. Verjamem, da se 

pričakovanja podiplomskih študentov od drugih oseb, deležnih mentorske pomoči, 

lahko razlikujejo zaradi same formaliziranosti procesa, pričakovane večje samostojnosti 

mentorirancev, višje ravni izobrazbe, oblikovanih življenjskih stališč in podobno.

Slika 4.13 Pričakovane osebne lastnosti mentorja

Kako sistemsko urejenost mentorstva na izbranem visokošolskem zavodu 

doživljajo kandidati, smo že spoznali. »Če se nekdo odloči, da bo mentor, si bo mogu 

tudi čas vzet za to«, smo slišali poudarjati udeležence raziskave. »In nenazadnje, če 

hočeš biti dober mentor, moraš biti tudi s strani fakultete stimuliran, ne samo finančno 

ampak tudi časovno. To pomeni, da moraš toliko in toliko ur vložit v posameznega 
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študenta oziroma skupino. Glede na to, koliko so zasedeni, ne vem, če imajo v tem neko 

strašno podporo in jim mentorska obveznost ne pomeni bolj kot - nekaj za zraven, kar 

pač morajo narediti.« V stimulacijo mentorjev s strani institucije in sistema se kandidati 

podrobneje sicer ne spuščajo, kar pa ne pomeni, da posledic tudi ne občutijo. Nekaj tega 

smo zaznali tudi v naši raziskavi in je razvidno iz slike 4.9. Vendar pa je resnost 

problema, na katerega opozarja kandidatka, razvidna tudi iz poglobljenega pogovora z 

mentorjema.

V povezavi s predhodnimi teoretičnimi izhodišči bom nekaj sklepnih razmišljanj 

obeh sogovornikov – mentorjev podiplomskim študentom in ugotovitve po metodi 

opazovanja z udeležbo v razmislek o tem, kako naj ne bi in kako naj bi potekalo 

mentorstvo v zadovoljstvo vseh njegovih deležnikov, podala v zaključnem delu te 

naloge, v priporočilih za nadaljnje delo.
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5 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE, PRIPOROČILA ZA PRAKSO

Kvalitativno raziskavo označuje med drugim lastnost, da ne privede le do 

preveritve prvotne ideje oziroma trditev, temveč do formuliranja nove teorije, ki opisuje 

in pojasnjuje kak dogodek. V študiji primera je takšna nova »teorija« osnovana na 

osnovi enega primera z majhnim številom intervjujev, zato je treba, po priporočilu 

metodologov, njeno veljavnost nadalje preverjati na primer z novimi intervjuji in z 

novimi poglobljenimi raziskavami in, kar je bistveno, ves čas ohranjati stik s teorijo 

(Mesec 1998).

Izhajajoč iz približnega poznavanja trenutnega stanja mentorstva v slovenskem 

visokem šolstvu in na izbranem visokošolskem zavodu se v pogovoru z udeleženci 

raziskave soočimo z neobhodnim vprašanjem o poslanstvu in o identiteti obravnavanega 

visokošolskega zavoda. Ali ja zavod podjetje ali je fakulteta? Kajti, »če si fakulteta, če 

si univerza, se dela drugač«, je prepričan moj sogovornik. Mentorstva se namreč ne 

vrednoti po urah, omogoči se pogoje za dobro delo in se ga ustrezno stimulira, tudi v 

smeri razvoja v univerzitetnem okolju, vlaganja v lastno znanje strokovnih delavcev in 

v znanje podmladka. Spodbuda s strani sistema mora postati način dela. Evropskim 

smernicam navkljub, pod naslovi Lizbonske strategije, Bolonjske reforme in drugih, ne 

morejo in ne smejo biti prednostni standardi, količina, prehodnost, število študentov in 

podobno, temveč mora biti po prepričanju predstavnika izvajalcev izobraževanja, 

zavzetega visokošolskega učitelja, vodilo skrb za kakovost znanja. Fakulteta mora 

postati «'center znanja', ne samooklicani center znanja, ampak (poudarjeno) 'center 

dejanskega znanja in razvoja', recimo na nivoju Slovenije in Evrope«. To je na 

fakultetah, prisiljenih v čedalje večji meri financirati se na trgu, sicer zahtevna naloga, 

ne pa tudi nerealna.

Da bi se v okviru danih razmer na obravnavanem visokošolskem zavodu lahko 

uspešnemu mentorstvu čim bolj približali, sem preučila predmetno literaturo, s študijo 

primera raziskala in predstavila dosedanje izvajanje mentorstva ter oblikovala nekaj 

priporočil za nadaljnje delo. Poglejmo.

Na ravni institucije bi morali biti redefinirani ustrezni standardi kakovosti. »Pa ne 

v tem smislu, ali so fonti pravi, ali je velikost črk prava, ampak vsebina, na ravni 

'output-a«. Iz komentarja sogovornika razumem, da bi sistem (visokošolski zavod) 

moral spodbujati kvaliteto študija samega, raziskovalnega dela pa tudi magistrskih 

nalog in ne stremeti pretežno h kvantiteti. Za zagotovitev navedenega, bi morali 

nadalje…

 … zagotoviti zadosten nabor mentorjev, ki bi morali po eni strani imeti 

potrebne lastnosti (stroka našteva najmanj pozitivnost, proaktivnost, 

potrpežljivost in vztrajnost) po drugi pa bi naj bili vrhunski strokovnjaki ne le

na svojem strokovnem, temveč tudi na drugih področjih, na primer 
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metodološkem in seveda na specifičnem področju mentorstva študentom, za 

katerega morajo biti nujno strokovno usposobljeni (Sulčič in Sulčič 2007, 134-

135).

 Ker se izobraževanje izobraževalca odraslih ne konča z diplomo, temveč se 

mora tudi sam učiti, dokler poučuje druge, je treba predpisati in zagotoviti 

ustrezna redna usposabljanja, s poudarkom na usposabljanju mentorjev ter 

izmenjavi znanj ter izkušenj. Iz glasila CMEPIUS-a (Mavsar 2009) o 

spremljanju izvajanja bolonjskega procesa je razvidno, da Univerza na 

Primorskem in obravnavani visokošolski zavod predvidevata različna 

usposabljanja učiteljev, samo usposabljanje za izvajanje mentorske dejavnosti 

pa, po rezultatih raziskave, še vedno ni ustrezno zagotovljeno. Z ureditvijo 

področja bi bilo smiselno razmisliti o morebitni uvedbi strokovnega »profila

osebnega mentorja«, ki bi prav gotovo z bogatenjem »organizacijskega

spomina« (Walker, Kelly in Hume 2010), prispevalo k potrebnemu

nadaljnjemu razvoju dejavnosti, strokovnemu usposabljanju pedagoških in 

drugih delavcev, ki bodo mentorsko oziroma supervizijsko prakso raziskovali, 

jo posredovali, o njej razpravljali s kolegi in vzpostavljali kooperativne učeče 

skupnosti. Poudarili pa smo že tudi, da naj bi s ciljem razvoja kakovostnega in 

sistematičnega usposabljanja učiteljev in drugih izobraževalcev država na vseh 

ravneh pripravila programe nadaljnjega pedagoškega in andragoškega 

usposabljanja učiteljev, izobraževalcev, mentorjev, svetovalcev in drugih za 

razvijanje kompetenc izobraževalcev odraslih. S tem namenom bi visokošolski 

zavod dejansko lahko oblikoval specialistične podiplomske programe za 

oblikovanje in usposabljanje novih profilov strokovnjakov, kot so, denimo,

svetovalec za učenje in vseživljenjsko učenje, specializirani mentor, 

upravljalec znanja in podobno.

 Sistem bi moral zagotavljati vse potrebne pogoje. Kultura mentorstva ne more 

in ne sme temeljiti zgolj na »lastni drži« visokošolskega učitelja, kot navajata 

naša sogovornika, torej na pripravljenosti in sposobnostih posameznikov, 

temveč mora preiti v organizacijsko kulturo, kar pomeni, da je nujen 

paradigmatičen premik iz diadnega v triadni odnos. Tako preučitev predmetne 

literature kot naša raziskava potrjujeta, da bi morala biti vloga institucije 

enakovredna vlogi mentorja in kandidata predvsem v smislu zagotavljanja 

ustreznih pogojev, dopuščanja strokovne svobode mentorjev, zaupanje v

njihovo delo in spremljanje kakovosti v povezavi z njihovo dejansko 

obremenitvijo. Na izbranem visokošolskem zavodu je bila v okviru 

podiplomskega študija že izvedena raziskava o spremljanju obremenitve 
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študentov,66 zanimivo pa bi bilo izvesti podobno raziskavo še o spremljanju 

obremenitve visokošolskih učiteljev – mentorjev in rezultate upoštevati v 

pripravi fleksibilnih standardov dela. Ali pri svojem delu mentor pogreša vlogo 

organizacije, da le-ta zagotovi pogoje za kakovostno mentorstvo? Iz pogovora 

s sogovornikoma izluščimo, da se oba zavedata pomanjkljivosti dejanskega 

stanja in imata izdelano vizijo, kakšno bi moralo biti. Čeprav čutita potrebo po 

spremembi sistema, čakanje nanjo razumeta kot brezplodno ravnanje, zato 

izhajata iz »svoje osebne drže« in ravnata po svojem strokovnem in osebnem 

prepričanju. Stroka to razmišljanje podpira, saj opominja, da uspešne šolske 

reforme ni brez dobrih učiteljev (Marentič-Požarnik 1987, 5), torej tudi ukrepi 

prenove visokega šolstva ne morejo biti uspešni brez ljudi, pripravljenih, da ga 

naredijo uspešnega. Organizacija pa mora seveda zagotoviti možnosti za 

njihovo nenehno strokovno izpopolnjevanje, pri čemer imam v mislih tako 

motivacijsko kot organizacijsko in finančno podporo.

 Preko dognanj raziskave je moč razumeti, da imamo v domačem

visokošolskem prostoru na eni strani mentorje, ki so kljub morebitni 

preobremenjenosti v kakovost svojega dela in dela študenta ter v njegov razvoj 

pripravljeni vložiti neprimerno več časa in znanja, kot se od njih dejansko 

zahteva, saj se za to čutijo strokovno in osebno odgovorne. Na drugi strani pa 

imamo mentorje, ki so brez posebnih težav zmožni normiran obseg dela brez 

težav nekajkrat preseči. Pri tem se nam seveda zastavlja vprašanje kakovosti in 

formalnosti takšnega ravnanja. Ob tem ne pozabimo, da se med študenti 

informacija o enih in drugih mentorjih od ust do ust hitro širi in vpliva na izbor 

prvega ali slednjega. Ob tem velja poudariti, da bi bilo v primeru 

preobremenjenosti posameznega mentorja tudi z vidika študentov pošteno 

postaviti ustrezne kriterije, da se lahko, ko doseže limit, mentor avtonomno 

odloči, katerega študenta zmore in želi sprejeti v mentorsko razmerje in zakaj 

drugega študenta priporoči primernejšemu mentorju.

 Da mentorstvo podiplomskemu študentu ne bi pomenilo zgolj neizogibne 

formalnosti, je treba »masovno standardizacijo« v izobraževanju nadomestiti s

»kakovostjo«. Obstoječi magistrski študij je, po mnenju sogovornika, študij za 

pridobitev listine, ki ga sam označuje s prispodobo »obrtniško delo«. Ko sem 

se prvikrat soočila s to primerjavo, me je, zavedajoč se svoje izkušnje s 

podiplomskega študija, kar malce pretresla. Vse preveč dela in truda je bilo 

vloženega, da bi si zmogla priznati, da sem se zgolj obrtniško usposobila. 

Vendar je treba poudariti naslednje: Znanstveni magisterij naj bi omogočal čas 

                                               
66 Kržin Stepišnik, Jasna. 2007. Vidiki spremljanja dejanske obremenitve študentov –

študija primera. dostopno na: http://www.ediplome.fm-kp.si/Krzin_Jasna_20071011.pdf
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za študij, raziskovanje, poglabljanje teme, česar pa obstoječe razmere, v večini 

primerov, ne omogočajo. Namesto tega študent pogosto naredi, »kar je treba«, 

da izpolni formalne zahteve za pridobitev listine. »Pa, kje je potem tukej 

motivacija študenta, da bi na ta način delal?« se sprašuje moj sogovornik. In 

tako lahko stori, »kar je treba« tudi mentor in tako lahko ponovi fakulteta.

Splošno pomanjkanje mentorjev, posledično pa mentorjevo pomanjkanje časa

za posameznega študenta kot morebiten izhod v sili dopuščata, da posamezni 

učitelji in fakulteta poleg obsežnega in zahtevnega rednega znanstvenega in 

pedagoškega dela dopuščajo masovno standardizacijo svojih diplomantov 

bodisi na dodiplomskem ali na podiplomskem študiju. Ob tem se mi, 

razumljivo, zopet postavlja vprašanje kakovosti takšnega mentorstva in študija. 

»Mentor si lahko z levo roko ali pa ne. In dokler sistem ne spodbuja tega, da 

nisi mentor z levo roko, je samo osebna drža tista, ki doseže, da daš več od 

sebe«, zaključuje moj sogovornik.67

 Spoznajmo se! Prepričali smo se že, da je pričetek mentorskega razmerja 

predhodno odvisen od sposobnosti mentorja za opravljanje te funkcije. Ali se 

bo njuno sodelovanje tudi razvilo v kakovosten mentorski odnos, ki je pogoj za 

učinkovito učenje odraslih, pa je pretežno odvisno od osebnostnih lastnosti. 

Odrasli se radi učimo od ljudi, ki so nam blizu. Tako namreč navaja številna, 

tudi v tej nalogi obravnavana strokovna literatura o izobraževanju odraslih. 

Mentorstvo v visokem šolstvu kot posebna oblika dela, povezanih učnih epizod 

med kandidatom in mentorjem, predstavlja dolgotrajnejši proces medsebojnih 

stikov, z značilnostmi čustvene intenzivnosti in udeležbe, ki kot pot učenja in 

osebnega razvoja z nizom razvojnih funkcij vključuje elemente 

vseživljenjskega učenja, izobraževanja in ne nazadnje, samovzgoje. Vodi lahko 

v uspešno sklenitev študija z vzporedno prijateljsko izkušnjo, v pozitiven 

odnos do vseživljenjskega učenja in nenehnega vračanja vanj. V manj 

ugodnem okolju pa lahko sproži odpor do izobraževanja in učenja nasploh. Da 

bi zagotovili uspešno izvedbo sklepnega podiplomskega dela in s tem 

uspešnega in pravočasno zaključenega študija, dolgoročno pa ohranitev težnje 

odraslega človeka po nadaljnjem vseživljenjskem razvoju, je treba v resnici 

zelo malo. Ujemanje dveh oseb v mentorskem odnosu. Če mi kdo ne more biti 

dober mentor, ker se v najinem odnosu ne bi dobro ujela, je lahko odličen 

mentor drugemu kandidatu, ki sta si po lastnostnih bolj skladna. Izhod v sili po 

principu, kot ga navaja moj sogovornik, da kot mentor »vidiš, s kom si 

                                               
67 Izbrani visokošolski zavod ob koncu izobraževanja med diplomanti vseh študijskih 

programov sicer izvede anketo o zadovoljstvu z izvajanimi študijskimi programi, ki vključuje 
tudi področje mentorstva, vendar dostopa do rezultatov v času raziskave nisem imela in jih to 
delo ne vključuje.
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kompatibilen, s kom pa ne, in če z nekom nisi kompatibilen, ga je boljše pustit, 

pa naj sam dela«, ni primeren. Če mentorski par prepozno ugotovi, da se 

osebnostno ne ujema, lahko vodi v nepotrebne frustracije obeh, v številne 

ovire, do nepotrebnega podaljševanja študija ali celo do študijskega osipa. Da 

bi to preprečili, bi morala biti mentorska razmerja sklenjena premišljeno in ne 

po principu izpolnjevanja formalnosti. Izbor mentorja, ki ob očitnem 

pomanjkanju le-teh ni enostaven, bi moral biti namreč povezan s predhodnim 

poznavanjem mentorjevih in kandidatovih vrednot, stališč in osebnih lastnosti. 

Samo tako lahko pričakujemo, da bo vodil v dobrobit kandidata, mentorja in 

visokošolskega zavoda.

 Pripraviti individualni mentorski načrt, ki mora postati reden sestavni del 

vsakega mentorskega odnosa in ne prepuščen volji posameznih mentorjev. V 

pregledu literature smo zasledili temeljno andragoško vprašanje, ki se nanaša 

na diagnosticiranje potreb udeležencev izobraževanja. Te naj bi, kot priporoča 

stroka (Krajnc, Valentinčič, Savićević, Knowles idr.), mentor in kandidat 

vzajemno preoblikovala v t. i. izobraževalni program, v našem primeru v 

mentorski načrt. Upoštevajoč objektivne zmožnosti visokošolskega zavoda pa 

so namreč študentove potrebe in realna pričakovanja tista, ki naj bi vplivala 

tudi na izbor oblike mentorstva študentu.

 Pristop h kandidatu je odvisen o tega, kakšno obliko pomoči in vodenja

posamezen študent potrebuje in kakšna je pomoč, ki jo visokošolski zavod 

študentu pri študiju dejansko nudi. Če smo uvodoma zastopali stališče, da je 

skupinski pristop tisti, ki vpliva na uspešno pripravo zaključnega dela, potem 

na osnovi rezultatov te raziskave lahko odstopimo od prvotnega prepričanja in 

podamo ugotovitev, da je smiselna kombinacija individualnega dela s 

skupinskim. Pri tem pa se ne omejujmo le na možnost skupnega mentorstva 

enega visokošolskega učitelja skupini študentov, temveč moramo upoštevati 

tudi možnost obratne situacije, timskega mentorstva enemu kandidatu, ki je 

uvodoma nismo predvideli. Prav tako ne smemo zanemariti potreb študentov 

po drugih oblikah svetovalne pomoči, kot so različne oblike strokovnih 

svetovanj (svetovanje za učinkovit študij, karierno svetovanje, psihološko 

svetovanje, finančno svetovanje…), študentsko in učiteljsko tutorstvo, možnost 

pridobitve osebnega mentorja ali svetovalca za učenje, možnost sodelovanja v 

projektnih skupinah, skupinskih in individualnih konzultacijskih oblikah 

svetovanj, študijskih krožkih, učnih skupinah, neformalnih mentorstvih in še bi 

lahko naštevali. Seznanili smo se tudi s primerom timskega pristopa več 

mentorjev k posameznemu študentu, ki lahko ob izpolnjenih pogojih 

predstavlja dobro izhodišče k redefiniranju področja. Ob tem pa ne moremo 

mimo možnega scenarija, ki bi nastopil, če bi se v tak pristop timskega 
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mentorstva vrinila »masovna standardizacija«. Zakaj? Zavedajoč se dejstva, da 

na obravnavanem visokošolskem zavodu prevelik del vpisanih študentov-

absolventov k pripravi magistrskega dela še ni pristopilo in če bodo želeli 

zaradi spremembe programa študij zaključiti do leta 2012, bo morala fakulteta 

nemudoma zagotoviti mentorje neobvladljivo veliki skupini (nekaj sto) 

študentom. Da bi formalnost in kvantiteta ne izrinili kakovosti, je treba 

mentorstvo načrtovati in izvajati premišljeno in ne more biti prepuščeno na 

videz objektivnim okoliščinam, naključju ali sreči.

 Izhajajoč iz najpogosteje zaznane ovire za učinkovit pristop k študiju, t. j. iz 

pomanjkanja časa zlasti izrednih študentov, pa se spomnimo še naslednje, prav 

tako pomembne ugotovitve raziskave. Pred pričetkom študija je neizogibna 

ustrezna organiziranost študentov in uskladitev študijskih obveznosti z 

družinskimi, zaposlitvenimi ter socialnimi obveznostmi, s pripravljenostjo na 

spremembe v statusu in na določeno stopnjo odrekanja. Pripisovanje 

odgovornosti za morebiten (ne)uspeh študenta na zunanje dejavnike največkrat 

odraža lastnost neučinkovitega spoprijemanja s težavami, na katero pa je ob 

ustrezni podpori okolja (izobraževalnega, delovnega, družinskega…) možno 

vplivati.

Z raziskavo, izvedeno kot študijo primera na izbranem visokošolskem zavodu, sem 

pridobila odgovore na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja. Z ugotovitvami raziskave 

sem seznanila predvsem udeležence polstrukturiranih intervjujev raziskave, ki so 

zapisane navedbe potrdili za korektne, zato jih lahko ocenimo kot veljavne, saj odražajo 

resnične poglede sodelujočih v raziskavi na obravnavano problematiko.

Ugotovitve mi po eni strani ilustrirajo trenutno stanje mentorstva na izbranem 

visokošolskem zavodu pa tudi nasploh, ponujajo ideje za nadaljnji razvoj mentorstva, 

kakršno bi bilo po meri vseh udeležencev tega odnosa in, ne nazadnje, vodijo v 

spoznanje, da na osnovi te študije naših ugotovitev ni mogoče posplošiti. Rezultati 

veljajo za izbran vzorec v raziskavo vključenih udeležencev, v določenem času in kraju. 

Če bi nadaljevali raziskovanje tega področja, bi bilo zanimivo raziskati povezavo med 

dejansko obremenitvijo visokošolskih učiteljev - mentorjev in njihovim pristopom k 

mentorstvu, ugotoviti, kakšna je dejanska zveza med zadovoljstvom z mentorskim 

odnosom in njegovim trajanjem in vpliv različnih pristopov k  mentorstvu na uspešnost 

študija in visokošolskega zavoda. To je pa že predmet nadaljnjih raziskav, h katerim bi 

zainteresirana morebiti pristopila tudi sama.

Besedilo, ki je nastalo s pomočjo ljudi, o katerih govori, in katerega cilj je vrniti ga 

istim ljudem kot 'vrnjen dar' (Mesec 1998), skriva v sebi željo, da bi pripomoglo k 

razvoju mentorstva ne le na izbranem visokošolskem zavodu temveč v vseslovenskem 

visokošolskem prostoru, ki naj (p)ostane akademski »center znanja in razvoja«.
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VPRAŠALNIK ZA ŠTUDENTE MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA
Univerze na Primorskem - Fakultete za management Koper (FM Koper)

MENTORSTVO NA PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU
Vpr. A.

I n d i v i d u a l n a   o b l i k a
Spoštovani!

V okviru magistrskega študijskega programa management z raziskavo proučujemo dva tipa mentoriranja 
podiplomskih študentov: v projektni skupini in individualno. Z raziskavo želimo ugotoviti, kako mentorstvo 
vpliva na hitrost in uspešnost študija ter na zmanjšanje možnosti študijskega osipa.

V izpolnjevanje ste prejeli vprašalnik, s katerim želimo spoznati vaše zadovoljstvo z mentorstvom na 
podiplomskem študiju na Fakulteti za management Koper. 

Za potrebe preučitve razlik med tradicionalno individualno obliko mentorstva in drugim, skupinskim pristopom, 
sta pripravljena dva ločena vprašalnika. Vprašalnik 'A', ki je pred vami, se nanaša na tradicionalno obliko dela v 
mentorskem paru (mentor – kandidat), drugi, Vprašalnik 'B', pa je namenjen fokusni skupini podiplomskih 
študentov, deležnih mentorstva v obliki skupinskega – timskega pristopa. 

Vljudno vas prosimo, da na podlagi svojih preteklih izkušenj odgovorite na vprašanja in tako pomagate 
sooblikovati kakovost študija na naši šoli, kar lahko v nadaljevanju prispeva k večjemu zadovoljstvu in uspehu 
podiplomskih študentov.  

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej lepo zahvaljujemo!

Prosimo, navedite naslednje osebne podatke:
Spol: Ž          M Starost:            let

ALI STE ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA ŽE OPRAVILI IN ŠTUDIJ ZAKLJUČILI?
a. DA. 
Koliko časa (okvirno) je preteklo v obdobju od potrditve dispozicije magistrskega dela do njegovega 

zagovora:                                              ______ let, ______ mesecev

b. ŠE NE, magistrsko delo še pripravljam.
Kaj menite, koliko časa (okvirno) boste potrebovali za pripravo (od potrditev dispozicije magistrskega dela 

do predstavitve):                 ______ let, ______ mesecev                                                                            

Navodilo
Prosimo, odgovorite na vprašanje skladno s priloženim napotkom v poševnem tisku. Označite za vas 

najprimernejši odgovor. Stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo določite z oceno od 1 do 5  in/ali navedete 
odgovor na prazno črto, kjer vprašanje to predvideva. 

Vprašalnik je pripravljen v nevtralni – moški obliki, ki vključuje ženski in moški spol. 

UVOD
Uvodoma bi želeli pridobiti nekaj splošnih informacij, ki zadevajo obdobje vaše priprave na magistrsko delo.
Fakulteta za management Koper za svoje študente - bodoče absolvente pred njihovim izborom teme magistrske 
naloge in izborom mentorja organizira informativni seminar. 

1. ALI STE SE SEMINARJA PRED PRIČETKOM PRIPRAVE MAGISTRSKEGA DELA 
UDELEŽILI?  (označite in navedite razlog)

 DA, ker _________________________________________________________
 NE, ker _________________________________________________________

2. KAKO BI OCENILI SVOJE ZADOVOLJSTVO S SEMINARJEM? 
(izberite ustrezen odgovor)
a) Seminar se mi je zdel koristen.
b) Seminar se mi ni zdel koristen, zaradi: 
___________________________________________________________________
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Vprašanja v naslednjem razdelku se nanašajo na potek vaše raziskovalne naloge in z njo priprave magistrskega 
dela. Razmislite o vseh ovirah, na katere ste naleteli v času priprave magistrskega dela, na koga ste se obrnili po 
pomoč, nasvet in kako pogosto ste se obrnili nanj po pomoč ali nasvet.

Izberite trditve, ki vam najbolj ustrezajo, in jih po svoji oceni razvrstite po pomembnosti od prvega (1.) do 
zadnjega mesta, pri čemer v stolpec »Št.« ob najpomembnejšo izbrano trditev zapišite številko 1 (kar pomeni: na 
prvem mestu po subjektivni oceni) itn.

3. V ČASU PRIPRAVE MAGISTRSKEGA DELA SEM SE SREČEVAL Z NEKATERIMI 
TEŽAVAMI:

Št. Težave, s katerimi sem se srečeval v času priprave magistrskega dela:
Načrtovanje in organizacija dela
Pridobitev potrebne strokovne literature
Izbor ustrezne strokovne literature
Pomanjkanje časa za študij
Pomanjkanje osebnih stikov z mentorjem
Nerazumevanje mentorjevih komentarjev
Motnje v komunikaciji z mentorjem
Preobremenjenost z družinskimi obveznostmi
Preobremenjenost z delom v službi
Osebne težave
Finančne težave
Zdravstvene težave
Upad motivacije, volje za delo
Prekratek rok za zaključek študija
Drugo: (navedite)

4. NA KOGA STE SE OBRNILI PO NASVET OZIROMA POMOČ? KAKO POGOSTO STE 
VSAKO OD OSEB, KI STE JIH IZBRALI, ZAPROSILI ZA NASVET?

Najprej izberite trditve, ki vam najbolj ustrezajo, in jih po svoji oceni razvrstite po pomembnosti od prvega (1.) 
do zadnjega mesta, pri čemer v stolpec »Št.« ob najpomembnejšo izbrano trditev zapišite številko 1 (kar pomeni: 
na prvem mestu po subjektivni oceni) itn.
Nato v ostalih stolpcih z znakom »x« navedite, približno kolikokrat ste izbrano osebo zaprosili za pomoč.

Št. Po nasvet, pomoč se  sem 
obrnil na:

Za pomoč sem zaprosil:
Enkrat večkrat 

mesečno
večkrat 
tedensko

vsak 
dan

Mentorja
Profesorja na FM, ki mu 
zaupam in ki ni v vlogi mojega 
mentorja
Partnerja
Družinskega člana
Sorodnika
Prijatelja
Sodelavca
Svetovalca na fakulteti (v 
svetovalni službi)
Drugo strokovno usposobljeno 
osebo izven fakultete
Drugo: (navedite)
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5. KAKŠNA JE PO VAŠEM MNENJU VLOGA MENTORJA PRI PRIPRAVI MAGISTRSKEGA 
DELA: (označite)

Mentor…
Sploh se 
ne strinjam

Popolnoma 
se strinjam

Ne 
vem 

Ima pri pripravi magistrskega dela 
študenta ključno vlogo. 1 2 3 4 5 x
Z ustreznim usmerjanjem kandidata 
ima vlogo učitelja, in sicer tako, da 
ga vodi v samostojnem 
pridobivanju želenega znanja.

1 2 3 4 5 x

Lahko izboljša kandidatov uspeh 
pri študiju in pri zaključnem delu.

1 2 3 4 5 x

Kandidatu vedno stoji ob strani. 1 2 3 4 5 x
Pri kandidatu spodbuja učenje, 
raziskovanje in samostojnost.

1 2 3 4 5 x

Kandidatu pomaga pri izboljšanju 
osebne samopodobe.

1 2 3 4 5 x

Pomembno skrajša čas študija in 
prepreči nepotrebno podaljšanje.

1 2 3 4 5 x

Lahko prepreči študijski osip 
kandidatov.

1 2 3 4 5 x

Spodbuja kakovosten mentorski 
odnos.

1 2 3 4 5 x

Vzdržuje stike mentorskega para 
(mentor – kandidat) z 
visokošolskim zavodom.

1 2 3 4 5 x

Kandidatu pomaga pri 
zmanjševanju stresa in reševanju 
morebitnih študijskih težav.

1 2 3 4 5 x

Kandidatu pomaga pri pripravi in 
objavi znanstvenih člankov.

1 2 3 4 5 x

Spodbuja kandidatov intelektualni 
razvoj.

1 2 3 4 5 x

Drugo: (navedite) 1 2 3 4 5 x

Z naslednjim vprašanjem želimo ugotoviti, kako ocenjujete, je urejeno mentorstvo na podiplomskem študiju na 
izbranem visokošolskem zavodu. Zanima nas vaš osebni pogled, stališče, glede ureditve tega področja, kot ste ga 
zaznali iz lastne izkušnje ali izkušenj svojih študijskih kolegov na istem visokošolskem zavodu. 

6. KAKO DOŽIVLJATE MENTORSTVO PODIPLOMSKIM ŠTUDENTOM NA FM KOPER?  
(označite)

Sploh se 
ne strinjam

Popolnoma 
se strinjam

Ne 
vem

Mentorstvo podiplomskim 
študentom je ključen element 
uspešnega zaključka 
podiplomskega študija.

1 2 3 4 5 x

Urejeno mentorstvo prinaša 
korist za kandidata.

1 2 3 4 5 x

Urejeno mentorstvo prinaša 
korist za mentorja. 1 2 3 4 5 x
Urejeno mentorstvo prinaša 
korist za visokošolski zavod. 1 2 3 4 5 x
Pred začetkom dela se mentor 
in kandidat podrobneje 
spoznata.

1 2 3 4 5 x
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Pred pričetkom dela se mentor 
in kandidat pogovorita o 
medsebojnih pričakovanjih ter 
jih zapišeta.

1 2 3 4 5 x

Pred pričetkom dela izdelata 
mentorski načrt s terminskim 
in vsebinskim rokovnikom 
predvidenih aktivnosti.

1 2 3 4 5 x

Visokošolski zavod zagotavlja 
vse potrebne pogoje 
mentorskemu paru za uspešno 
mentorstvo.

1 2 3 4 5 x

Mentorstvo podiplomskim 
študentom je urejeno.

1 2 3 4 5 x

Drugo: (navedite) 1 2 3 4 5 x

V naslednjih vprašanjih vas želimo spomniti na vaša pričakovanja, upanja, morebitne skrbi, strahove in dvome, 
ki so se vam porajali pred lastno mentorsko izkušnjo. Kaj ste tedaj pričakovali od mentorja in kaj od samega 
mentorskega odnosa, pomislite pa tudi,  ali se zavedate pričakovanj, ki jih je do vas gojil vaš mentor. Prosimo, 
označite in zapišite tudi ta. 

7. KAKŠNA SO BILA VAŠA PRIČAKOVANJA  DO MENTORJA IN MENTORSKEGA 
ODNOSA?

Št. Od mentorja oziroma od mentorskega odnosa sem pričakoval:

Da je strokovno usposobljen in ima ustrezen pedagoško-andragoški pristop za uspešno 
poučevanje odraslih.
Da ima ustrezne izkušnje in kompetence za opravljanje vloge mentorja.

Da pozna vsebino, ki jo kandidat raziskuje (tema).

Da kandidatovo delo pregleda dobro in v kratkem času.

Da se s kandidatom srečuje redno, srečanje pa traja vsaj eno uro.

Da srečanja strukturira tako, da je mogoča izmenjava idej.

Da je v nujnem primeru za kandidata vedno dostopen.

Da je zainteresiran za raziskavo.

Da kandidatu pomaga načrtovati čas in program dela.

Da se formalen mentorski odnos razvije v spoštljiv, enakovreden, prijateljski odnos, ki je 
obema udeležencema prijeten in koristen.
Drugo: (navedite)

8. ALI SO BILA VAŠA PRIČAKOVANJA IZPOLNJENA? (označite)
a) DA b) NE c) DELNO

9. KAKŠNA SO BILA VAŠA PRIČAKOVANJA DO VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA (FM 
KOPER)?

Št. Od visokošolskega zavoda sem pričakoval:
Da zagotovi ustrezne pogoje za izvajanje mentorstva.
Da sodeluje pri preprečevanju in sprotnem odpravljanju morebitnih težav.
Da zagotovi pedagoško in drugo ustrezno usposabljanje mentorjev.
Da v sodelovanju s študenti sprejme posebna »pravila« za izvajanje mentorstva.
Da v primeru daljše odsotnosti mentorja zagotovi njegovo zamenjavo.
Da v primeru nezadovoljstva kandidata z mentorjem zagotovi pomoč pri odpravljanju nastalih 
težav ali zagotovi nadomestnega mentorja.
Drugo: (navedite)
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10.   ALI SO BILA VAŠA PRIČAKOVANJA IZPOLNJENA? (označite)
a) DA b) NE c) DELNO

11. KAJ MENITE, KAKŠNA PRIČAKOVANJA IMA MENTOR DO KANDIDATA? 

Št. Menim, da mentor od kandidata pričakuje:
Da ima ustrezno predznanje.
Da skrbi za kakovost svojih pisnih izdelkov.
Da k študiju in raziskavi pristopa motivirano.
Da je samostojen pri svojem delu.
Da se na vsako srečanje oziroma na pogovor z mentorjem pripravi.
Da mentorju redno oddaja svoj izdelek in si beleži mentorjeva opažanja,  pripombe ter 
predloge za nadaljnje delo, ki jih upošteva.
Drugo: (navedite)

12. KATERE SPOSOBNOSTI STE OD MENTORJA PRIČAKOVALI? (označite)

Mentor mora imeti 
naslednje lastnosti:

Sploh se 
ne strinjam

Popolnoma 
se strinjam

Ne vem

Je sposoben praktik in 
dober strokovnjak.

1 2 3 4 5 x

Ima socialne spretnosti 
(spretnost vzpostavljanja 
dobrih medsebojnih 
odnosov v delovnem 
okolju, uspešnega 
komuniciranja, reševanja 
konfliktov).

1 2 3 4 5 x

Je sposoben vrednotenja 
lastnega dela.

1 2 3 4 5 x

Je sposoben voditi in 
učiti druge.  

1 2 3 4 5 x

Je sposoben opaziti in 
prepoznati težave 
kandidata ter se nanje 
odzvati tako, da jih 
kandidat lažje odpravi.

1 2 3 4 5 x

Drugo: (navedite) 1 2 3 4 5 x

13. KATERE OSEBNE LASTNOSTI BI, PO VAŠEM MNENJU, MORAL MENTOR IMETI? 
(označite)

Mentor mora imeti naslednje 
lastnosti:

Sploh se 
ne strinjam

Popolnoma 
se strinjam

Ne vem

Je zanesljiv. 1 2 3 4 5 x
Je odprt do študenta. 1 2 3 4 5 x
Je konstruktivno kritičen. 1 2 3 4 5 x
Je človeški, prijateljski. 1 2 3 4 5 x
Je življenjski. 1 2 3 4 5 x
Je sproščen. 1 2 3 4 5 x
Je potrpežljiv. 1 2 3 4 5 x
Je nepristranski. 1 2 3 4 5 x
Drugo: (navedite) 1 2 3 4 5 x

V zadnjem delu želimo, da nam zaupate še stališče, oblikovano na podlagi svoje osebne izkušnje z mentorstvom. 
Prosimo, zapišite jih čim bolj spontano.  
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14. KAJ VAM JE BILO PRI SVOJEM MENTORJU / MENTORSKEM ODNOSU NAJBOLJ 
VŠEČ?
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

15. KAJ STE PRI SVOJEM MENTORJU / MENTORSKEM ODNOSU NAJBOLJ POGREŠALI?
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

16. KAJ BI PRI SVOJEM MENTORJU / MENTORSKEM ODNOSU SPREMENILI?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

17. KAJ BI ZA IZBOLJŠANJE NADALJNJEGA MENTORSTVA PODIPLOMSKIM   
ŠTUDENTOM PRIPOROČILI:
Bodočim podiplomskim študentom?______________________________________

Mentorjem?_________________________________________________________

Visokošolskemu zavodu? ______________________________________________

18. ČE IMATE KAKRŠNE KOLI PRIPOMBE ALI PREDLOGE V POVEZAVI Z 
VPRAŠALNIKOM ALI BI ŽELELI KAJ SPOROČITI, PA VAS NISMO VPRAŠALI, VAS PROSIMO, 
DA JIH BREZ ZADRŽKA VPIŠETE SPODAJ:
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(Konec vprašalnika)



Priloga 2/1

VPRAŠALNIK ZA ŠTUDENTE MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA
Univerze na Primorskem - Fakultete za management Koper (FM Koper)

MENTORSTVO NA PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU
Vpr. B. kombinacija

I n d i v i d u a l n a   o b l i k a  i n  s k u p i n s k i  p r i s t o p
Spoštovani! 

V okviru magistrskega študijskega programa management z raziskavo proučujemo dva tipa mentoriranja 
podiplomskih študentov: v projektni skupini in individualno. Z raziskavo želimo ugotoviti, kako mentorstvo 
vpliva na hitrost in uspešnost študija ter na zmanjšanje možnosti študijskega osipa.

V izpolnjevanje ste prejeli vprašalnik, s katerim želimo spoznati vaše zadovoljstvo z mentorstvom na 
podiplomskem študiju na Fakulteti za management Koper. 

Za potrebe preučitve razlik med tradicionalno individualno obliko mentorstva in drugim, skupinskim pristopom, 
sta pripravljena dva ločena vprašalnika. Prvega, vprašalnik 'A', ki se nanaša na tradicionalno obliko dela v 
mentorskem paru (mentor – kandidat), smo v reševanje posredovali podiplomskim študentom, deležnim te 
oblike  mentorstva. 
Pred vami pa je Vprašalnik 'B', namenjen fokusni skupini podiplomskih študentov, deležnih mentorstva v obliki 
skupinskega – timskega pristopa. Prvi del obeh vprašalnikov je enak, saj se dotika splošnih lastnosti, po našem 
pričakovanju enotnih, ne glede na obliki pristopa k mentorstvu, drugi del vašega vprašalnika pa se nanaša na 
skupinski pristop. 

Vljudno vas prosimo, da na podlagi svojih preteklih izkušenj odgovorite na vprašanja in tako pomagate 
sooblikovati kakovost študija na naši šoli, kar lahko v nadaljevanju prispeva k večjemu zadovoljstvu in uspehu 
podiplomskih študentov.  

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej lepo zahvaljujemo!

Prosimo, navedite naslednje osebne podatke:
Spol: Ž          M Starost:            let

ALI STE ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA ŽE OPRAVILI IN ŠTUDIJ ZAKLJUČILI?
a.DA. 
Koliko časa (okvirno) je preteklo v obdobju od potrditve dispozicije magistrskega dela do njegovega 

zagovora:                                           ______ let, ______ mesecev

b.ŠE NE, magistrsko delo še pripravljam.
Kaj menite, koliko časa (okvirno) boste potrebovali za pripravo (od potrditev dispozicije magistrskega dela 

do predstavitve):                 ______ let, ______ mesecev                                                                            

Navodilo
Prosimo, odgovorite na vprašanje skladno s priloženim napotkom v poševnem tisku. Označite za vas 

najprimernejši odgovor. Stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo določite z oceno od 1 do 5  in/ali navedete 
odgovor na prazno črto, kjer vprašanje to predvideva. 

Vprašalnik je pripravljen v nevtralni – moški obliki, ki vključuje ženski in moški spol. 

UVOD

Uvodoma bi želeli pridobiti nekaj splošnih informacij, ki zadevajo obdobje vaše priprave na magistrsko delo.
Fakulteta za management Koper za svoje študente - bodoče absolvente pred njihovim izborom teme magistrske 
naloge in izborom mentorja organizira informativni seminar. 

1. ALI STE SE SEMINARJA PRED PRIČETKOM PRIPRAVE MAGISTRSKEGA DELA 
UDELEŽILI?  (označite in navedite razlog)

a) DA, ker ________________________________________________________
b) NE, ker _________________________________________________________
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2. KAKO BI OCENILI SVOJE ZADOVOLJSTVO S SEMINARJEM? 
(izberite ustrezen odgovor)

a) Seminar se mi je zdel koristen.
b) Seminar se mi ni zdel koristen, zaradi: 

___________________________________________________________________

Vprašanja v naslednjem razdelku se nanašajo na potek vaše raziskovalne naloge in z njo priprave magistrskega 
dela. Razmislite o vseh ovirah, na katere ste naleteli v času priprave magistrskega dela, na koga ste se obrnili po 
pomoč, nasvet in kako pogosto ste se obrnili nanj po pomoč ali nasvet.

Izberite trditve, ki vam najbolj ustrezajo, in jih po svoji oceni razvrstite po pomembnosti od prvega (1.) do 
zadnjega mesta, pri čemer v stolpec »Št.« ob najpomembnejšo izbrano trditev zapišite številko 1 (kar pomeni: na 
prvem mestu po subjektivni oceni) itn.

3. V ČASU PRIPRAVE MAGISTRSKEGA DELA SEM SE SREČEVAL Z NEKATERIMI 
TEŽAVAMI:

Št. Težave, s katerimi sem se srečeval v času priprave magistrskega dela:
Načrtovanje in organizacija dela
Pridobitev potrebne strokovne literature
Izbor ustrezne strokovne literature
Pomanjkanje časa za študij
Pomanjkanje osebnih stikov z mentorjem
Nerazumevanje mentorjevih komentarjev
Motnje v komunikaciji z mentorjem
Preobremenjenost z družinskimi obveznostmi
Preobremenjenost z delom v službi
Osebne težave
Finančne težave
Zdravstvene težave
Upad motivacije, volje za delo
Prekratek rok za zaključek študija
Drugo: (navedite)

4. NA KOGA STE SE OBRNILI PO NASVET OZIROMA POMOČ? KAKO POGOSTO STE 
VSAKO OD OSEB, KI STE JIH IZBRALI, ZAPROSILI ZA NASVET?
Najprej izberite trditve, ki vam najbolj ustrezajo, in jih po svoji oceni razvrstite po pomembnosti od prvega (1.) 
do zadnjega mesta, pri čemer v stolpec »Št.« ob najpomembnejšo izbrano trditev zapišite številko 1 (kar pomeni: 
na prvem mestu po subjektivni oceni) itn.
Nato v ostalih stolpcih z znakom »x« navedite, približno kolikokrat ste izbrano osebo zaprosili za pomoč.

Št. Po nasvet, pomoč se  sem obrnil 
na:

Za pomoč sem zaprosil:
Enkrat večkrat 

mesečno
večkrat 
tedensko

vsak 
dan

Mentorja
Profesorja na FM, ki mu zaupam 
in ki ni v vlogi mojega mentorja
Partnerja
Družinskega člana
Sorodnika
Prijatelja
Sodelavca
Svetovalca na fakulteti (v 
svetovalni službi)
Drugo strokovno usposobljeno 
osebo izven fakultete
Drugo: (navedite)
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5. KAKŠNA JE PO VAŠEM MNENJU VLOGA MENTORJA PRI PRIPRAVI MAGISTRSKEGA 
DELA: (označite)

Mentor…
Sploh se 
ne strinjam

Popolnoma 
se strinjam

Ne 
vem 

Ima pri pripravi magistrskega dela 
študenta ključno vlogo. 1 2 3 4 5 x
Z ustreznim usmerjanjem kandidata 
ima vlogo učitelja, in sicer tako, da 
ga vodi v samostojnem 
pridobivanju želenega znanja. 

1 2 3 4 5 x

Lahko izboljša kandidatov uspeh 
pri študiju in pri zaključnem delu.

1 2 3 4 5 x

Kandidatu vedno stoji ob strani. 1 2 3 4 5 x
Pri kandidatu spodbuja učenje, 
raziskovanje in samostojnost.

1 2 3 4 5 x

Kandidatu pomaga pri izboljšanju 
osebne samopodobe.

1 2 3 4 5 x

Pomembno skrajša čas študija in 
prepreči nepotrebno podaljšanje.

1 2 3 4 5 x

Lahko prepreči študijski osip 
kandidatov.

1 2 3 4 5 x

Spodbuja kakovosten mentorski 
odnos.

1 2 3 4 5 x

Vzdržuje stike mentorskega para 
(mentor – kandidat) z 
visokošolskim zavodom.

1 2 3 4 5 x

Kandidatu pomaga pri 
zmanjševanju stresa in reševanju 
morebitnih študijskih težav.

1 2 3 4 5 x

Kandidatu pomaga pri pripravi in 
objavi znanstvenih člankov.

1 2 3 4 5 x

Spodbuja kandidatov intelektualni 
razvoj.

1 2 3 4 5 x

Drugo: (navedite) 1 2 3 4 5 x

Z naslednjim vprašanjem želimo ugotoviti, kako ocenjujete, je urejeno mentorstvo na podiplomskem študiju na 
izbranem visokošolskem zavodu. Zanima nas vaš osebni pogled, stališče, glede ureditve tega področja, kot ste ga 
zaznali iz lastne izkušnje ali izkušenj svojih študijskih kolegov na istem visokošolskem zavodu. 

6. KAKO DOŽIVLJATE MENTORSTVO PODIPLOMSKIM ŠTUDENTOM NA FM KOPER? 
(označite)

Sploh se 
ne strinjam

Popolnoma 
se strinjam

Ne 
vem

Mentorstvo podiplomskim 
študentom je ključni element 
uspešnega zaključka 
podiplomskega študija.

1 2 3 4 5 x

Urejeno mentorstvo prinaša 
korist za kandidata.

1 2 3 4 5 x

Urejeno mentorstvo prinaša 
korist za mentorja. 1 2 3 4 5 x
Urejeno mentorstvo prinaša 
korist za visokošolski zavod. 1 2 3 4 5 x
Pred začetkom dela se mentor in 
kandidat podrobneje spoznata. 1 2 3 4 5 x
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Pred pričetkom dela se mentor 
in kandidat pogovorita o 
medsebojnih pričakovanjih ter 
jih zapišeta.

1 2 3 4 5 x

Pred pričetkom dela izdelata 
mentorski načrt s terminskim in 
vsebinskim rokovnikom 
predvidenih aktivnosti.

1 2 3 4 5 x

Visokošolski zavod zagotavlja 
vse potrebne pogoje 
mentorskemu paru za uspešno 
mentorstvo.

1 2 3 4 5 x

Mentorstvo podiplomskim 
študentom je urejeno.

1 2 3 4 5 x

Drugo: (navedite) 1 2 3 4 5 x

V naslednjih vprašanjih vas želimo spomniti na vaša pričakovanja, upanja, morebitne skrbi, strahove in dvome, 
ki so se vam porajali pred lastno mentorsko izkušnjo. Kaj ste tedaj pričakovali od mentorja in kaj od samega 
mentorskega odnosa, pomislite pa tudi,  ali se zavedate pričakovanj, ki jih je do vas gojil vaš mentor. Prosimo, 
označite in zapišite tudi ta. 

7. KAKŠNA SO BILA VAŠA PRIČAKOVANJA  DO MENTORJA IN MENTORSKEGA 
ODNOSA?

Št. Od mentorja oziroma od mentorskega odnosa sem pričakoval:

Da je strokovno usposobljen in ima ustrezen pedagoško-andragoški pristop za uspešno 
poučevanje odraslih.
Da ima ustrezne izkušnje in kompetence za opravljanje vloge mentorja.

Da pozna vsebino, ki jo kandidat raziskuje (tema).

Da kandidatovo delo pregleda dobro in v kratkem času.

Da se s kandidatom srečuje redno, srečanje pa traja vsaj eno uro.

Da srečanja strukturira tako, da je mogoča izmenjava idej.

Da je v nujnem primeru za kandidata vedno dostopen.

Da je zainteresiran za raziskavo.

Da kandidatu pomaga načrtovati čas in program dela.

Da se formalen mentorski odnos razvije v spoštljiv, enakovreden, prijateljski odnos, ki je 
obema udeležencema prijeten in koristen.
Drugo: (navedite)

8. ALI SO BILA VAŠA PRIČAKOVANJA IZPOLNJENA? (označite)
d) DA e) NE f) DELNO

9. KAKŠNA SO BILA VAŠA PRIČAKOVANJA DO VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA (FM 
KOPER)?

Št. Od visokošolskega zavoda sem pričakoval:
Da zagotovi ustrezne pogoje za izvajanje mentorstva.
Da sodeluje pri preprečevanju in sprotnem odpravljanju morebitnih težav.
Da zagotovi pedagoško in drugo ustrezno usposabljanje mentorjev.
Da v sodelovanju s študenti sprejme posebna »pravila« za izvajanje mentorstva.
Da v primeru daljše odsotnosti mentorja zagotovi njegovo zamenjavo.
Da v primeru nezadovoljstva kandidata z mentorjem zagotovi pomoč pri odpravljanju nastalih 
težav ali zagotovi nadomestnega mentorja.
Drugo: (navedite)
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10.   ALI SO BILA VAŠA PRIČAKOVANJA IZPOLNJENA? (označite)
d) DA e) NE f) DELNO

11. KAJ MENITE, KAKŠNA PRIČAKOVANJA IMA MENTOR DO KANDIDATA? 

Št. Menim, da mentor od kandidata pričakuje:
Da ima ustrezno predznanje.
Da skrbi za kakovost svojih pisnih izdelkov.
Da k študiju in raziskavi pristopa motivirano.
Da je samostojen pri svojem delu.
Da se na vsako srečanje oziroma na pogovor z mentorjem pripravi.
Da mentorju redno oddaja svoj izdelek in si beleži mentorjeva opažanja,  pripombe ter 
predloge za nadaljnje delo, ki jih upošteva.
Drugo: (navedite)

12. KATERE SPOSOBNOSTI STE OD MENTORJA PRIČAKOVALI? (označite)

Mentor mora imeti 
naslednje lastnosti:

Sploh se 
ne strinjam

Popolnoma 
se strinjam

Ne vem

Je sposoben praktik in dober 
strokovnjak.

1 2 3 4 5 x

Ima socialne spretnosti 
(spretnost vzpostavljanja 
dobrih medsebojnih odnosov 
v delovnem okolju, 
uspešnega komuniciranja, 
reševanja konfliktov).

1 2 3 4 5 x

Je sposoben vrednotenja 
lastnega dela.

1 2 3 4 5 x

Je sposoben voditi in učiti 
druge.  

1 2 3 4 5 x

Je sposoben opaziti in 
prepoznati težave kandidata 
ter se nanje odzvati tako, da 
jih kandidat lažje odpravi.

1 2 3 4 5 x

Drugo: (navedite) 1 2 3 4 5 x

13. KATERE OSEBNE LASTNOSTI BI, PO VAŠEM MNENJU, MORAL MENTOR IMETI? 
(označite)

Mentor mora imeti naslednje 
lastnosti:

Sploh se 
ne strinjam

Popolnoma 
se strinjam

Ne vem

Je zanesljiv. 1 2 3 4 5 x
Je odprt do študenta. 1 2 3 4 5 x
Je konstruktivno kritičen. 1 2 3 4 5 x
Je človeški, prijateljski. 1 2 3 4 5 x
Je življenjski. 1 2 3 4 5 x
Je sproščen. 1 2 3 4 5 x
Je potrpežljiv. 1 2 3 4 5 x
Je nepristranski. 1 2 3 4 5 x
Drugo: (navedite) 1 2 3 4 5 x

V zadnjem delu želimo, da nam zaupate še stališče, oblikovano na podlagi svoje osebne izkušnje z mentorstvom. 
Prosimo, zapišite jih čim bolj spontano.  
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14. KAJ VAM JE BILO PRI SVOJEM MENTORJU / MENTORSKEM ODNOSU NAJBOLJ 
VŠEČ?
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

15. KAJ STE PRI SVOJEM MENTORJU / MENTORSKEM ODNOSU NAJBOLJ POGREŠALI?
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

16. KAJ BI PRI SVOJEM MENTORJU / MENTORSKEM ODNOSU SPREMENILI?
__________________________________________________________________________________________

17. KAJ BI ZA IZBOLJŠANJE NADALJNJEGA MENTORSTVA PODIPLOMSKIM   
ŠTUDENTOM PRIPOROČILI:
Bodočim podiplomskim študentom?______________________________________
Mentorjem?_________________________________________________________
Visokošolskemu zavodu? ______________________________________________

18. ČE IMATE KAKRŠNE KOLI PRIPOMBE ALI PREDLOGE V POVEZAVI Z 
VPRAŠALNIKOM ALI BI ŽELELI KAJ SPOROČITI, PA VAS NISMO VPRAŠALI, VAS PROSIMO, 
DA JIH BREZ ZADRŽKA VPIŠETE SPODAJ:
__________________________________________________________________________________________

S K U P I N S K I   P R I S T O P   K   M E N T O R S T V U

Da bi ugotovili, ali ima skupinsko mentorstvo vpliv na dejavnost in uspešnost študentov, na kakovost študija, na 
čas trajanja priprave magistrske naloge ter na študijski osip, nas bo v nadaljevanju zanimala vaša izkušnja s 
skupinsko obliko mentorstva.

19. ALI MENITE, DA MED REZULTATI TRADICIONALNEGA INDIVIDUALNEGA 
MENTORSTVA TER SKUPINSKIM PRISTOPOM OBSTAJA RAZLIKA?    (prosimo označite in 
utemeljite)

a) DA:   _______________________________________________________
b) NE:   _______________________________________________________

20. KAKO OCENJUJETE IDEJO O SKUPINSKI OBLIKI MENTORSTVA PRI PRIPRAVI 
MAGISTRSKEGA DELA? (označite)

Sploh se 
ne strinjam

Popolnoma 
se strinjam

Ne 
vem

Odrasli se radi učimo v skupini, 
drug od drugega.

1 2 3 4 5 x

Člani skupine imajo pomembno 
vlogo pri učenju posameznika.

1 2 3 4 5 x

Učenje v mali skupini je prijetno in 
uspešno.

1 2 3 4 5 x

Dobrodošla dopolnitev 
individualnega dela.

1 2 3 4 5 x

Na uspešno učenje v skupini 
pomembno vpliva število njenih 
članov. 

1 2 3 4 5 x

Idealno število članov skupine se 
giblje:

od 2-4 1 2 3 4 5 x
od 5-10 1 2 3 4 5 x
od 11 dalje 1 2 3 4 5 x

Skupinsko mentorstvo ugodno 
vpliva na uspešnost skupine 
podiplomskih študentov.

1 2 3 4 5 x

Drugo: (navedite) 1 2 3 4 5 x
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21. ČE PRIMERJATE TRADICIONALNO INDIVIDUALNO OBLIKO MENTORSTVA S 
SKUPINSKIM PRISTOPOM, KAKO BI TO NAJBOLJE OZNAČILI?  (označite)

IND: individualno mentorstvo

SKUP: skupinsko mentorstvo

Sploh se 

ne strinjam

Popolnoma 

se strinjam

Ne 

vem

IND:

SKUP:

Malo možnosti  interakcije68 1 2 3 4 5 x

Veliko  možnosti  interakcije 1 2 3 4 5 x

IND:

SKUP:

Ni sinergije69 1 2 3 4 5 x

Močna sinergija 1 2 3 4 5 x

IND:

SKUP:

Ni medsebojnega sodelovanja –

timskega dela 1 2 3 4 5 x

Prisotno medsebojno 

sodelovanje – timsko delo 1 2 3 4 5 x

IND:

SKUP:

Kandidat ima vpogled le v svoje 

delo in svoje napake, iz katerih 

se uči

1 2 3 4 5 x

Kandidat ima vpogled v svoje 

delo in napake  ter delo in 

napake drugih, od katerih se uči

1 2 3 4 5 x

IND:

SKUP:

Večja formalnost odnosa, bolj 

uraden

1 2 3 4 5 x

Manjša formalnosti odnosa, 

manj uraden

1 2 3 4 5 x

IND:

SKUP:

Manj racionalno: mentor pride 

enkrat za enega kandidata 1 2 3 4 5 x

Bolj racionalno: mentor pride 

enkrat za več kandidatov hkrati 1 2 3 4 5 x

IND:

SKUP:

Vpliv samo ene osebe: manj 

spodbude za kandidata 1 2 3 4 5 x

Vpliv več oseb: več spodbude 

za kandidata 1 2 3 4 5 x

IND:

SKUP:

Manj odprte komunikacije 1 2 3 4 5 x

Več odprte komunikacije 1 2 3 4 5 x

                                               
68 Interakcija: medsebojno sodelovanje in vplivanje med člani
69 Sinergija: medsebojno dopolnjevanje več dejavnikov, katerih skupni učinek je večji kot vsota 

posameznih učinkov.
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IND:

SKUP:

Razvoj vrednot, stališč, navad, 

osebnih kvalitet je počasnejši 1 2 3 4 5 x

Razvoj vrednot, stališč, navad, 

osebnih kvalitet je intenzivnejši 1 2 3 4 5 x

IND:

SKUP:

Ni možnosti vživljanja v 

perspektivo drugih ljudi 1 2 3 4 5 x

Možnost vživljanja v 

perspektivo drugih ljudi 1 2 3 4 5 x

IND:

SKUP:

Več časa za posameznika 1 2 3 4 5 x

Manj časa za posameznika 1 2 3 4 5 x

IND:

SKUP:

Manj možnosti odstopanja od 

načrtovanega urnika dela 1 2 3 4 5 x

Več možnosti odstopanja od 

načrtovanega urnika dela 1 2 3 4 5 x

22. PO ČEM SI BOSTE SKUPINSKO MENTORSVNO NAJBOLJ ZAPOMNILI?
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

23. ČE BI PONOVNO IZBIRALI, KATERO OBLIKO MENTORSTVA BI IZBRALI IN ZAKAJ: 

a) Tradicionalno obliko mentorskega para
b) Skupinsko – timsko obliko mentorstva 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(Konec vprašalnika)
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DNEVNIK RAZISKOVALKE

Moja izkušnja z mentorstvom na podiplomskem študiju
Datum: 22.5.2006

Dne 22. maja 2006 (ob 3:53 PM) smo podiplomski študenti s strani strokovnega sodelavca za študentske 
zadeve FM Koper (Robi R.) prejeli informacijo o načrtovanih skupinskih srečanjih s študenti magistrskega in 
doktorskega študijskega programa FM, namenjenih svetovanju študentom pri izdelavi magistrskih nalog in 
doktorskih disertacij, ob 18.30 uri, z naslovom Svetovanje študentom pri izdelavi mag. nalog in dr. disertacij. 

Ker imam idejo in koncept magistrskega dela že izdelana kakor tudi izbrano potencialno mentorico (na 
podlagi sodelovanja v projektni skupini ROSE), se bom predstavitve udeležila predvsem zaradi potrebnih 
informacij o tem, kaj me čaka pred koncem študija s pripravo zaključne naloge. 

Informacije sem vesela, enako pravita Tina in Edita, in se srečanja veselim.

Datum: 29.5.2006
Nekaj dni zatem me je mentorica po e-pošti prijetno presenetila z zanimivo informacijo o pričakovani 13. 

tridnevni poletni šoli za razvoj univerze v izvedbi Filozofske fakultete v Ljubljani, ki bo, z naslovom 
Mentoriranje na diplomskem in podiplomskem študiju, potekala od 29. 6. do 1.7.2006 v Radovljici. Dogodek 
sem razumela kot odlično priložnost za pridobitev mnogih potrebnih in koristnih informacij o mentorstvu v 
visokem šolstvu, zato sem se takoj navdušena prijavila. Žal pa me je danes Neža F. (predstavnica Centra za 
pedagoško izobraževanje) po e-pošti obvestila, da je število prijav preveliko, zato nas nekaterih prijavljenih 
zaradi zagotovitve kakovostne izvedbe poletne šole ne morejo sprejeti v skupino. Pri izbiri udeležencev so imeli 
prednost kandidati z doktorskim nazivom in/ali z nazivom docent/ka. Za 'tolažbo' so nam pripravljeni 
informacije o podobnih programih posredovati preko elektronskih naslovov. 

Datum: 2.6.2006
Mentorica je Aniti in meni posredovala mail v želji, da bi se pridružili sestanku s podiplomci s področja 

zdravstva, in sicer z namenom predstavitve načina skupinskega pristopa k izdelavi povezanih magisterijev (tj. 
iste metodologije, kot jo uporabljamo pri projektu ROSE). Ker je zadeva povezana z našim magisterijem, 
katerega vsebino že osvajamo, se profesorica obrača na naju, da bi pripravili kratek prikaz (v PPT 6-10 
izročkov), s predstavitvijo koncepta k »skupnemu magisteriju«, kako je naše delo potekalo do sedaj, koliko 
sestankov, prednosti, slabosti takšnega pristopa… Na sestanku naj bi sodelovalo cca. 12-15 podiplomcev, dekan, 
oba prodekana, nekaj učiteljev s FM, skupaj cca. 20. oseb. 

Z Anito sva pripravili gradivo PPT, ki sta jo dr. Nada T. Š. in dr. Dušan L. naknadno še nekoliko dopolnila, 
za predstavitev dne 5.6.2006, v UKC Ljubljana.

Datum: 5.6.2006
UKC, 16.00
V modrem salonu Kliničnega centra Ljubljana smo izvedli predstavitev skupinskega pristopa pri izdelavi 

povezanih magistrskih nalog (podiplomskim študentom s področja zdravstva, FM Koper).
Prisotni: Egon Ž. (dekan FM KP), Slavko D. (prodekan, predsednik komisije za odobritev dispozicij), 

Dušan L. (prodekan), Nada T. Š. (direktorica FM KP), Peter F., Srečko N., Anita T., Andrej K., Gordana Ž., 
Franka P., Klemen Š., Aleksij M. (predsednik komisije državne revizije), Anita G., Iris L., g. Požun (predstavnik 
podiplomskih študentov s področja zdravstva), podiplomski študenti FM.

Na vprašanje, kako pričeti z raziskovalnim delom in pripravo mag. naloge, je dr. Slavko D. uvodoma 
predstavil način skupinskega pristopa k projektnemu delu ROSE Slovenija, s ciljem približanja načina dela in 
določitve širše raziskovalne teme. FM želi izkušnje preko ROSE prenesti na področje zdravstva in študentom 
ponuditi možnost skupinskega mentorstva. Dispozicija magistrske naloge je izdelana raziskava in ne spisek 
želja!

- Prof. Slavko D. okvirno predstavi: Projekt ROSE - kot primer dobre prakse;
Način komunikacije in sodelovanja s projektno skupino ROSE;
K predstavitvi povabi ostale mentorje (Nada T. Š., Dušan L.) in predstavnici projektne skupine ROSE,  ki 

predstavimo svoje izkušnje, mnenje, videnje, prednosti pristopa…
Predstavitev podiplomskih študentov s področja zdravstva: ideje, zamisli glede vsebine znanstvenega 

magisterija, želje, pričakovanja glede sodelovanja z mentorji, delno samostojno, delno skupinsko delo (skupina 
vleče)..., primeri: napake v zdravstvu (pri dajanju zdravil, upravljanje s kadri, proces uvajanja novih izdelkov;
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- Franka P.: predlaga raziskavo povezano z obstoječim problemom na nivoju ustanove ali RS (npr. 
»transparentnost procesa javnih naročil« ali »kazalci uspešnosti in učinkovitosti (kontrolne točke)«;

- Srečko N.: povezava z novimi raziskavami z informacijskega vidika / podatkovna stališča, rešitve 
(nacionalni nivo), e-zdravje, učinki na posameznika, populacijo…

- Aleksij M.: paralelizem javne družbe – zasebni zavod,
- Dr. Slavko D., dr. Nada T. Š., dr. Dušan L.: raziskovalni problem skupino povezuje; bolj kot bodo 

informativne teme med seboj podobne, lažje bo sodelovanje in več možnosti za skupinsko delo; mentorji 
omenijo študentom tudi potrebo po pripravljenosti na nenadne naloge (predstavitve, projekte…);

- Nada T. Š.: obravnava skupinskega pristopa k pripravi povezanih magisterijev – metodološko –
didaktični priročnik za učitelja lahko nastane kot stranski produkt raziskave, ne more pa biti magistrsko delo!

Študentje so si današnje srečanje predstavljali bolj usmerjeno v uporabne napotke, ideje za temo, da bodo 
dobili skoraj izdelan predlog za mag. nalogo in ne tako široko (pravijo, da bodo o tem šele razmišljali).

Naslednje srečanje je predmet predloga s strani študentov (skupine).

Datum: 16.11.2006
Fakulteta za strojništvo v Ljubljani: sestanek projektne skupine ROSE, ki se nadaljuje v interni mentorski 

sestanek
Prisotni: dr. Slavko D., dr. Nada T. Š., dr. Dejan H., Drago S., Darja G., Edita K., Anita G., Tina C., 

Kristina K., Iris L.;
Opravičeno odsotni: Julija P., Saša G.

Namen sestanka:
1. Predstavitev rezultatov raziskave ROSE (Drago S., dr. Slavko D.)
2. Predstavitev možnosti nadaljnjih raziskav
3. Interni sestanek o nadaljnjem delu interne skupine mentorirank dr. Nade T. Š. in dr. Dejana H.

Datum: 22.6.2006
FM, Škofja Loka, 18.30: Svetovanje študentom pri izdelavi mag. nalog in dr. disertacij
Namen srečanja: pogovor med profesorji in študenti o tem, kaj nas čaka pri dokončanju študija.
Prve izkušnje kandidatov za magistrsko nalogo (prijave, ind. pogovori…) so pozitivne;
Predstavitev primera dobre prakse (ROSE); prikaz dobre skupinske dinamike, sinergije, učinkovitosti, 

ustvarjalnega vzdušja; srečanje z drugo skupino kolegov s področja zdravstva (s ciljem spodbujanja nadaljnjega 
podobnega sodelovanja).

Vprašanja prisotnih študentov in odgovori profesorjev:
- 'Ali obstajajo formalna pravila za vključitev v projekt?'
- Odg. (Dušan L.): 'Ne.'
- 'Kako pričeti z mag. nalogo?'
- Odg.: 'Identificirati raziskovalni problem, poiskati nosilca (ga imenovati med študenti) in podati 

pobudo na FM. Magistrska naloga je produkt raziskovanja, ne cilj!'
- 'Idealno pri podiplomskem študiju je: vključitev v projekt.  Prednosti vključitve: prostor/možnost (tudi) 

za samostojno delo kandidata, možnost nastanka znanstvenega članka (zlasti za kandidate, ki razmišljajo o 
nadaljnjem študiju).'

- 'Ali razpisane teme mag. nalog pomenijo hkrati možnost - dostop do mentorja?'
- Odg.: 'Odvisno od zmogljivosti študentov in profesorjev ter od roka! Učitelj in fakulteta sta dolžna 

izpeljati izobraževalni program za vsakega študenta do konca.'
- Nasvet / predlog: pobudo za mentorstvo je treba oddati predstojniku študijskega programa z zapisom 

(A4 konceptom dispozicije – povzetek osnutka dispozicije)  začeti s pisanjem, utemeljitvijo in ne 'z 
govorjenjem', kar predstavlja precej lažjo pot za kandidata in potencialnega mentorja. 

- Priprava dispozicije - stil pisanja  čim bolj neosebno, približati se znanstvenemu jeziku; znanstveni 
aparat za začetek in nadaljevanje, predpostavke in omejitve raziskovanja, cilji raziskovanja se morajo zrcaliti v 
več poglavjih! Preširoko zastavljena vsebina ni OK (ne zapletati s širino, potrebna je globina, bistvo, fokusiranje. 
Ta opozorila so temeljna za delo mentorja s kandidatom.  Kje se to vidi? V referencah (na koncu teksta).

- Med nastajanjem dispozicije lahko hkrati že nastaja znanstveno delo. Imeti je treba jasno predstavo o 
tem, kar napovedujem in to tudi izvesti. 

- Zahteve za sprejem dispozicij niso enake zahtevam za dispozicijo pri predmetu RMD. 
- Pogoj: dobra diskusija med mentorjem in kandidatom.
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- 'Kako je z zunanjim mentorjem?'
- Odg.: 'Tudi ti so podvrženi izpolnjevanju formalnih pogojev (objave, mednarodni članki…).'
- 'Nekateri mentorji zelo slabo, neredno odgovarjajo na e-vprašanja študentov. Kako ravnati?'
- Odg.: 'Vprašanje v vednost nasloviti kontaktni osebi (dr. Dušan L.), ki bo ustrezno posredoval.'
- Dušan L.: predstavi novega visokošolskega učitelja, ki izpolnjuje pogoje za mentorstvo študentom, doc. 

dr. Dejana H.;
- Iris: vodstvu (prodekan L.) javno pohvalim delo mentorjev v skupinskem pristopu k pripravi povezanih 

magisterijev, pozitivne izkušnje s projektnim delom (ROSE) in nekatere visokošolske učitelje, z izjemnim 
odnosom do študentov, zlasti asist. Boruta K..

NADALJEVANJE:
Po zaključenem sestanku se je nadaljevalo delovno srečanje - interni sestanek skupine kandidatk (Tina, 

Edita in Iris) pod vodstvom mentorice Nade T. Š. in s predstavitvijo somentorju doc. dr. Dejanu H.

Vsebina: pregled povzetkov dispozicij vseh treh kandidatk in dogovor za nadaljnje delo glede priprave 
dispozicije.

Potek srečanja in nadaljnje delo:
Za izvedbo nadaljnjih raziskav in lažjo pripravo zaključnih nalog se nam je študentkam Tini, Editi in Iris, 

na povabilo mentorice dr. Nade T. Š., pridružil somentor dr. Dejan H.. Prvi skupni delovni sestanek smo izvedli 
22.6.2006 in predstavili vsebino svojih raziskovalnih nalog. Po odličnem prvem vtisu in uspešnem začetku 
sodelovanja z obema mentorjema, smo Tina, Edita in Iris navdušeno pričele s pripravo konceptov magistrskih 
nalog. Komunikacija je potekala pretežno preko e-medija, z izjemno kratkim odzivnim časom mentorjev in 
koristnimi napotki za nadaljnje delo. Kljub temu pa smo kolegice v poletnih mesecih svoje študijske obveznosti 
iz objektivnih razlogov začasno nekoliko opustile. 

Kmalu (18.10.2006) nas je z zanimanjem, kako napredujemo s pripravo konceptov in dispozicij magistrskih 
nalog, k nadaljnjemu delu prijazno po e-pošti povabil somentor sam in ponudil pomoč pri odpravljanju 
morebitnih težav. 

Datum: 26.10. 2006
Že na prvem, neformalnem srečanju, na katerega smo po predhodnem ustnem dogovoru povabile še 

kolegico Anito, smo na pobudo vseh prisotnih določili časovnico aktivnosti opravljanja obveznosti (timetable), 
ki jo vsi dosledno upoštevamo. Anita se je isti dan tudi uradno pridružila naši skupinici mentorirank dr. T. Š. in 
dr. H., kar je naše delo še dodatno oplemenitilo. 

Od tedaj poteka naše sodelovanje zelo tekoče: 
- 8.11.2006: delovni sestanek za pripravo dispozicije in koncepta (popravki)
- 16.11.2006: sestanek projektne skupine ROSE, z nadaljevalnim delovnim sestankom in poročanjem o 

delu mentorici; (delovno srečanje s Dejanom)
- 23.11.2006: predstavitev rezultatov in poteka raziskave ROSE Slovenija na mednarodni konferenci 

MIC 2006 (v Portorožu), v izvedbi avtorice predstavitve Anite G.; v povezavi s tem – kratka predstavitev 
nadaljnjih raziskav (Tina, Edita, Iris); 

- 23.11.2006: srečanje s somentorjem – komentar na izvedbo predstavitve in določitev nadaljnjih korakov 
pri pripravi dispozicij; (delovno srečanje z Dejanom) 

- 27.11.2006: delovni sestanek za pripravo dispozicije in koncepta (popravki); (Dejan) 
- Plan: 1.12.2006: delovni sestanek za pripravo dispozicije in koncepta (popravki);
- Plan: 4.12.2006: delovni sestanek za pripravo dispozicije in koncepta – zadnji popravki pred oddajo 

dispozicij na komisijo FM, decembra 2006;
- Vsak ponedeljek: po e-pošti (v alineah) oddamo kratko poročilo o opravljenem tedenskem delu, 

morebitnih zapletih…, s ciljem medsebojne pomoči pri odpravljanju težav. 
- Dr. T. Š. naše delo kot mentorica redno spremlja in po potrebi priskoči na pomoč.

Prikazan pregled mesečnega dela je pripravljen za potrebe:
- predstavitve mentorici,
- predstavitve dela »interne« skupinice članom, ki se sestanka (16.11.2006) niso mogli udeležiti,
- metodologije raziskovalne naloge avtorice (metoda dnevnika).
Sklepi:  
- skupini se na povabilo dr. T. Š. pridruži kolegica Kristina K.,
- v nadaljevanju se skupini na povabilo dr. T. Š. pridruži drugi somentor;
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- študijske obveznosti (zagovor naloge) zaključiti do poletja 2007.

Datum: 5.12.2006
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, CPI (Center za pedagoško izobraževanje), 19.00: Sestanek s 

tajnico fakultete go. Renato K.

Ga. Renata K. na CPI FF, zaposlena kot tajnica fakultete in predstavlja  Center za pedagoško izobraževanje. 
Ugodila je moji prošnji za kratek spoznavni sestanek na temo mentorstva. Na to temo je v preteklem letu v 
okviru CPI organizirala mednarodno konferenco – poletno šolo, namenjeno visokošolskim učiteljem, ki delo 
mentorja že opravljajo. Zaradi izredno velikega zanimanja se s kolegico Anito poletne šole žal nisva mogli 
udeležiti, zato je sledilo omenjeno srečanje, na katerem mi je ga. K. (po moji predstavitvi interesov, povezanih s 
pripravo mag. naloge)  svoje poznavanje problematike mentorstva nekoliko predstavila.

Dogovorili sva se za ponovno srečanje po tem, ko se bom sama s tematiko podrobneje seznanila. V 
uporabo mi je ponudila fotokopije nekaterih svojih pisnih prispevkov, ostalo v možnem nadaljnjem odnosu.

Datum: 8.12.2006
FM Koper: sestanek z mentorico na mag. študiju, z dr. Nado T. Š.

Za potrebe oddaje dispozicije in povzetka dispozicije magistrske naloge, skladno s Pravilnikom FM o 
diplomiranju – mag. znanosti (na Strokovno komisijo za znanstveno raziskovalno delo študentov in nato na 
Senat FM) sem pripravila ustrezne – potrebne dokumente (vloga za odobritev teme in prošnja - soglasje 
mentorja) sem  danes na svojo željo vse dokumente osebno posredovala mentorici, na FM v Koper. 

Glede na zelo omejene možnosti za pogostejše in kakovostnejše mentorske stike, sodelovanje (ter 
posledično najino že »davno« delovno  srečanje), sem se skladno z dogovorom za mentorsko pomoč pretežno 
obračala na dr. H., ob stalnem seznanjanju svoje mentorice o svojem napredku. Somentor je vsebino in obliko 
pred oddajo naloge potrdil, zato sem želela dokumente oddati na SKZRDŠ, pred tem pa jih potrditi s podpisom 
mentorice. 

Ob pregledu povzetka dispozicije je ugotovila, da je le-ta in dispozicija sama potrebna določenih 
popravkov. Ob podrobnejšem pregledu so se porajali novi komentarji, predlogi za popravke… Da bi nalogo še 
isti dan lahko oddala na komisijo, mi je profesorica ponudila prostor - kabinet, računalnik, tiskalnik in po potrebi 
še nadaljnje strokovne konzultacije (vsebinsko pomoč), kar je torej pomenilo, da bi pred oddajo na komisijo še v 
istem mesecu morala dispozicijo ustrezno dopolniti, popraviti. Glede na pomanjkanja časa tega dne, na moj 
občutek psihičnega pritiska (se mudi, če želim nalogo še danes oddati), dvom, da bom v tako kratkem času in 
pod pritiskom uspela zadovoljiti kriterijem za kakovostno pripravo dispozicije  mag. dela, sem sklenila, da 
odstopim od oddaje dokumentov v tem mesecu in da si vzamem čas, da nalogo temeljito popravim in oddam 
ustrezno pripravljeno. Mentorica je mojo odločitev sprejela in o tem seznanila še prof. Anito T., da bi v 
nadaljevanju, pred dokončno oddajo na komisijo svoje mnenje, strokovne predloge posredovala še ona. 

Komunikacija: 
- zelo sproščena, odprta, spodbudna, spoštljiva; mentorica izrazi občutek osebne krivde, da ni uspela naloge 

v predhodni fazi pregledati že prej, da se nisva uspeli uskladiti in naloge popraviti že v e-obliki; 
- pokaže interes za čim večjo strokovno podporo in vsebinsko pomoč, spodbuja, da bi nalogo popravila kar 

tam (na FM), spoštuje mojo željo, da nalogo popravim do naslednjega zasedanja komisije (naslednji mesec).

Moji občutki: 
izredno sem bila vesela odnosa mentorice, tolikšnega vložka vsebine in namenjenega  časa mentorice, 

pripomb, dopolnitev, skupnega razmišljanja…
prepričana, da sem danes zelo veliko pridobila; 
cenim takšno sodelovanje, opremljena z močno voljo po intenzivnem nadaljnjem delu;
v knjižnici sem pridobila dodatno strokovno gradivo metodoloških vsebin (predlog mentorice);
po zaključenem formalnem delu, profesorica na kratko pregleda še posredovane dispozicije ostalih treh 

študentk (Edita, Tina, Anita) in prosi, naj posredujem, da jo Edita čim prej pokliče, da se pogovorita glede njene 
naloge; realizirano; 

preden sva se razšli, sva pogovor nadaljevali še o viziji mentorice glede mojih nadaljnjih študijskih 
interesov, sodelovanja s FM, interesa FM po usposabljanju nekaj magistrantov FM drugim podiplomskim 
študentom (v smislu moralne in psihične podpore pri pripravi mag. del, občasnih /1x mesečnih/ srečanj z 
njimi…; namig mi je zelo zanimiv in sem se pripravljena potruditi.

S prijetnimi občutki in visoko delovno vnemo odhajam domov. 
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Datum: 19.12.2006
Povabilo na čaj (Egoist bar): neformalno srečanje s somentorjem in skupino
Interna skupina 4 študentk (Tina, Anita, Edita, Iris) s somentorjem Dejanom H. smo se tokrat, v 

prazničnem mesecu, sestali neuradno, z namenom neformalnega druženja v slogu adventa in prihajajočega 
novega leta. 

»Neformalno formalni del«
Po kratkem pogovoru smo izmenjali izkušnje s pripravo dispozicije mag. dela, ugotovili, da so vse tri 

kolegice (Edita, Tina, Anita) dokumente že oddale na FM, razen mene. Seznanila sem jih o sestanku in dogovoru 
z mentorico in da si bom za ustrezno dopolnitev naloge vzela mesec dni časa. Na tem mestu naj poudarim 
(verjetno) resen toda v šali izrečen, spoštljiv in spodbuden komentar somentorja  Dejana:  »O, Iris, sram te 
bodi.« (smeh). Dogovorila sva se, da nalogo popravim in mu dopolnitve čim prej posredujem v pregled. 

Datum: 14.1.2007
LLL – Longlife Learning:
Danes prejmem e-sporočilo mentorice, s povabilom k sodelovanju v projektu vseživljenjskega učenja v 

povezavi s kakovostjo življenja in upokojevanja, z visokošolskim učiteljem, predavateljem na FM, Klemnom Š.

Moj e-odg. mentorici (15.1.2007):
»Seveda sem za sodelovanje z vami, v projektu vseživljenjskega učenja, zaposljivosti..., le kakšne dodatne 

informacije bi bila vesela. Tudi srečanju se z veseljem pridružim, takoj ko odpravim bronhitis. Bom pa še danes 
in v prihodnjih dneh dosegljiva tudi po mailu. …« V nadaljevanju posredujem želeni c.v. Klemnu in se 
dogovoriva za osebno srečanje. 

Datum: 18.1.2007
ZAPIS SESTANKA: 
Skupinski pristop k pripravi magistrskega dela, sestanek s  somentorjem in interno skupino

Prisotni: Dejan H., Tina C., Edita K., Anita G., Iris L. (mentorica se opraviči, je v tem mesecu neizogibno 
zadržana, pridruži se nam na naslednjem srečanju)

Vsebina sestanka: Pregled dosedanjega dela za pripravo in oddajo dispozicije mag. naloge.

Tina, Anita in Edita so dispozicije z ostalimi potrebnimi dokumenti posredovale na SKZRDŠ, jaz jo še 
vedno popravljam, dopolnjujem, sodelujem s profesoricama dr. Anita T. in mentorico Nada T. Š.

Dne 5.2.2007 
Na pobudo mentorice prejmem e-popravke dispozicije (komentar, pripombe) dr. Trnavčevič upoštevam, 

popravljeno ponovno posredujem mentorici in Dejanu. Dopolnjevanje traja do približno 11.2.2007, ko nalogo 
končno oddam na SKZRDŠ (večkraten pregled mentorice, popravki… zdi se mi odlično). 

Vsebina sestanka – opombe predlogi Dejana:

- pred vsakim poglavjem zapiši kratek uvod k vsebini poglavja, utemeljeno s citiranjem; kako kaže 
zgodovinski razvoj (nekoč … danes pa gre razvoj … v tej smeri);

- preveriti in pravilno navajati povzetke avtorjev v tekstu: »Kranjčec (-eva) ?  ugotavlja…«;
- v tekstu polemiziraj, komuniciraj o tem, kar obravnavaš, povezuj odstavke, naj bo med njimi prisotna 

očitna povezava; 
- v tekstu ne navajati sekundarnih virov, le izjemoma, sicer primarne;
- zaželena uporaba opomb (kjer opaziš, da bi za bralca lahko bilo zanimivo);
- citiranje – glej: Kobeja, Boris. 2001; (zamiki v tekstu – celoten citat v odstavku, poševni tisk);
- Iris: preveriti število študentov na enega visokošolskega učitelja (statistika);
- uvod: izhodišča: opredeliti, zakaj obravnavam predstavljeno temo, v čem se kaže problem, poudarek 

osebni noti;
- pozor: ločiti med opisom problema (stanje je tako in tako…) in teoretičnimi izhodišči.

Roki: 
- Dejanu posredovati popravke do nedelje (21.1.2007) + razširiti vsebino – dodaj del 2. poglavja: teorija
- dne 9.2.2007 oddati Dejanu
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- dne 14.2.2007 naslednji sestanek – skupinsko mentorstvo
Datum: 15.2.2007

ZAPIS SESTANKA: skupinski pristop k pripravi magistrskega dela sestanek s  somentorjem in interno 
skupino

Prisotni: Dejan H., Tina C., Anita G., Iris L. (Edita K. odstotna zaradi bolezni), mentorica Nada T .Š. pride 
na prihodnje srečanje

Vsebina sestanka – opombe, predlogi Dejana:

- piši bistvo, kar potrebuješ, vsako poglavje uvodoma napovej, predstavi, kaj sploh želiš;
- izdelaj shemo poglavja;
- uvod: v poglavju napovem, v čem je problem, kaj bom obravnaval; npr.: »V tem poglavju nameravam 

osvetliti temeljne pojme… (ime avtorja) ... pojav / pojem obravnava na … ta in ta način. Ni nujno, da z  
njim soglašam, primerjam različne poglede, vidike, prednosti, svoja opažanja, ugotovitve…

- priporočljivo gradivo: dr. Janko Muršak: POJMOVNI SLOVAR za področje poklicnega in strokovnega 
izobraževanja..

Nasveti Dejana:  
Poslati Dejanu vse, kar sproti napišemo (po nekaj strani, npr.  3-5), šele nato, na podlagi popravkov, naprej.

(Ne pošiljajmo 70 strani teksta hkrati. Zakaj? Predolg čas popravljanja, morda zaradi neustreznosti nato večji del 
črtan.)

 Iris – dopolnitev do nedelje (18. 2. 2007):
1. Razširiti 1. poglavje - teoretični del: večina obravnavanih definicij avtorjev, ki sem jih 

zasledila, pojem VŽU / mentorstva … definirajo tako: …
2. Ko obravnavaš problem: od splošnega h konkretnemu – po načelu lijaka (generalno je … tako, 

na področju … je tako in tako…).
3. Izobraževanje učiteljev: glej BELA KNJIGA (evropska) – dostopna na internetu.
4. Publikacije CEDEFOP (na spletu) PANORAMA. www.cedefop.eu.int.

 Anita: 
1. definicije EURYDICE: temeljne pojme razdelati čim bolj natančno: kaj pojem označuje, kako 

opisuje, kako definicijo razumemo
2. vsebinske pripombe, predlogi, popravek – osebni vidik, razumevanje opisane problematike
3. v nalogi – za nazaj popraviti pomanjkljivosti, upoštevati popravke

 Tina: 
1. v uvodu poglavja napovedati, kaj želiš opisati
2. dopolniti vsebino z vplivom trga dela (zunanji – družbeni dejavniki) na razvoj poklicnega 

izobraževanja (na poklicno odločitev)
3. manjka 1. korak, tj. analiza stanja: opažamo …, kar je v nadaljevanju vodilo v … spremembe.

Datum: 15.3.2007
ZAPIS SESTANKA: skupinski pristop k pripravi magistrskega dela sestanek s  somentorjem in interno 

skupino
Prisotni: Dejan H., Tina C., Anita G., Edita K., Iris L., v drugem delu se pridruži tudi mentorica Nada T. Š.; 

Srečanje je v prvem delu potekalo formalno, v glavnem je pogovor tekel o načinu priprave nalog 
(dispozicij) za oddajo na SKZRDŠ.

Skupina študentk ugotavlja, da ni imela zadostne strokovne podpore, vsebinskega suporta za pripravo 
dispozicij mag. nalog - merila, metodološki pristop; ugotavljamo, da nismo bile deležne zadostnih oz. ustreznih 
strokovnih usmeritev.

Iris v nalogi zelo obsežno obravnava metodologijo raziskovanja. Tini in Aniti je prof. Anita T. ob 
neuradnem pregledu iz predloga dispozicije takšen obseg izločila. Ugotavljamo neenotnost obravnave predlogov 
vsebin dispozicij. Prof. Nada T. Š. pojasni, da je razlog v različnih pogledih članov komisije na način 
predstavitve metodologije. 
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Obdobje: junij 2007 - november 2009

Do junija 2007 je delo potekalo sorazmerno po sklenjenih načrtih s somentorjem. Skupina se je redno 
srečevala in Dejan je svoje mentorsko delo opravljal zavzeto, po naših pričakovanjih. 

V tem obdobju je naša skupinica v sodelovanju z Dejanom in mentorico Nado T. Š. pripravila in 
predstavila tudi članek na konferenci MIC o rezultatih raziskave ROSE in vzporedno z njo o poteku skupinskega 
mentorstva. Kot slušateljica sem se udeležila predstavitve magistrske naloge (nastopa pred komisijo) študijske 
kolegice, prijateljice Jasne, obenem sem v okviru zmožnosti sodelovala pri izvedbi raziskave o vseživljenjskem 
učenju v tretjem življenjskem obdobju s Klemnom in Julijo.

'Številne dogodke v času priprave dispozicije magistrskega dela, tako individualne, pretežno pa skupinske, 
so označevali zelo sproščena, odprta, spodbudna, spoštljiva komunikacija z mentorico in kasneje s somentorjem. 
Spoštljiv in prijateljski odnos obeh mentorjev, njun interes za strokovno podporo in vsebinsko pomoč so 
spremljali moji prijetni občutki, ki so me opremljali z izjemno energijo in visoko delovno vnemo. Vsebinsko 
različni dogodki so sicer imeli spodbuden motivacijski vpliv na moje nadaljnje delo, vendar pa so se sčasoma 
omejili izključno na skupinska srečanja s pregledom opravljanega dela. Nečesa je pričelo močno primanjkovati. 
Zaradi osebnih razlogov sem se od uspeha preostalega dela skupine vse bolj oddaljevala, težka mi je bila že 
misel na ponovno srečanje. Vsak sestanek z mentorjem in s skupino je občutno vplival na povečan interes nekaj 
dni pozneje je motivacija zopet padla. Takšno delo v intervalih me je utrujalo, ubijalo, jemalo energijo… vsa ta 
opažanja pri sebi je skupini priznala tudi Edita. Vendar se je ona zbrala in se naloge temeljito lotila, sama pa sem 
imela zaradi razlogov zasebne narave pri tem resne težave. Čutila sem vse večji prepad med svojim delom in 
delom uspešnih kolegic. Namesto nalogi sem se intenzivno posvečala službi. V skupini mi je nekaj manjkalo. 
Pozitiven duh, iskrena medsebojna pomoč, spodbuda, prava energija, telefonski klic mentorja, mentorice, osebno 
srečanje - individualni pogovor… Pa ne s ciljem zasliševanja in poročanja svojih težavah in iskanja krivcev v 
smislu, 'kaj se dogaja s tabo', o katerih tedaj nisem želela razpravljati, temveč 'daj, Iris, akcija, gremo naprej'. 
Vsak nov izgubljen dan, ko nisem naredila ničesar, me je dodatno deprimiral, vrtela sem se v začaranem krogu, 
iz katerega ni bilo izhoda. 

Neizmerna želja po uspešnem zaključku pa je ostala. Zaprosila sem za uradno podaljšanje roka zaključka in 
pridobila še leto dni. Danes pravim – čisto preveč. Od potrditve dispozicije do uspešnega zagovora, verjamem, 
da ne bi bilo potrebno več kot leto dni do dve (razen v izjemnih primerih, ki naj ne bi postali pravilo, seveda). 

******
Datum: november 2009

V tem tednu se je naša interna mentorska skupina (Edita, Anita, Tina in jaz) z Dejanom ponovno zbrala. 
Tokrat v počastitev uspešnega zaključka študija s predstavitvijo magistrskega dela Edite in Anite spomladi oz. 
poleti 2009. Skupini, predvsem z namenom iskrenega priznanja uspešnima kolegicama, sva se pridružili tudi 
medve s Tino. Po pripovedovanju o bolj in manj uspešnih dogodkih, ki so sledili na njuni poti, me je kot 
tolikokrat že doslej prevzel neznosen občutek krivde, neuspeha, razočaranja nad seboj, presenečanja, kako se je 
lahko zgodilo, da sem obveznosti tik pred koncem študija popolnoma opustila. Tega včasih nisem bila vajena, saj 
sem vedno vse obveznosti opravila v prvih možnih terminih.

Sklenila sem, da se tega bremena, ki me sleherni dan teži, rešim, kar je pogojeno z mojo neomajno željo in 
nujno potrebno ustrezno organizacijo.

Datum: 5.12.2009

Dejana po e-pošti prosim za sestanek glede morebitnega nadaljnjega sodelovanja. Srečanje potrdi s 
pripravljenostjo za nadaljnje somentorstvo pri mojem zaključku študija.  

Datum: 8.12.2009

Z Dejanom sem se želela iskreno pogovoriti, ali obstaja realna možnost za pravočasen zaključek študija do 
izteka roka. Upoštevajoč vsebino, ki jo osnutek moje naloge že vsebuje, mi je Dejanova potrditev podala 
neizmerno voljo, da se dela lotim temeljito in delo uspešno pripeljem do konca. Časa imam (samo) 3 mesece.
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Obdobje: 20.12.2009 do začetka marca 2010

Od vnovičnega delovnega srečanja s somentorjem, delam intenzivno (skoraj) vsak dan. Dopolnjujem 
vsebino, pošiljam v pregled, upoštevam pripombe, predloge somentorja… Kljub nenehni bojazni, da mi morda 
ne uspe, sem trdno odločena narediti vse, da nalogo uspešno dokončam in predstavim. 'Pa če crknem zraven, 
bom to naredila!', sem si že večkrat rekla. Ob intervjuju, ki je sestavni del moje raziskave, pravi Klemen: 'Dokler 
se  ne skregaš sam s sabo, ni nič. Ne gre.' In res ne gre. Zaradi preobilice obveznosti doma, v službi, neustrezne 
organizacije in samo 24-ih ur enega dne res ne gre. Je treba nekaj korenito spremeniti. 

Zahvaljujoč razumevanju na delovnem mestu sem nekaj dni v tednu doma in se s pomočjo koriščenja 
letnega dopusta večino časa posvečam študiju. Včasih mi uspe delati po 12, tudi 15 ur dnevno, drugič spet manj. 
Kakšen dan tudi nič. Žal. Opažam, da takrat rabim precej več časa za ponovni zagon, da 'not pridem' in 
nasprotno, več ko delam, lažje gre naprej, bolj me vsebina in delo vlečeta, ugodnejše je tudi moje počutje. Zdi se, 
da imam po vsaki neprespani noči naslednji dan v službi od vseh sodelavcev še največ energije. In teh noči se je 
v zadnjem času kar nekaj nabralo. Tako bi lahko in z užitkom študirala vse življenje. Dva dni v službi, pri čemer 
mislim na intenzivno, skrbno delo in biti brez skrbi glede socialne varnosti, dohodka…, nato tri dni zaporedoma 
doma in študirati, brskati, raziskovati, preverjati, spoznavati svoje zmote, se razvijati… To je to. To vleče in 
prija, ugotavljam. Le zakaj nisem takoj začela tako? Najbrž sem to izkušnjo potrebovala.

In kaj mi je v zadnjih mesecih še dajalo neverjetno energijo?
- čudovita oba - mentorica in somentor, ki mi nista nikdar pokazala, da sta »obupala« nad mojim 

(ne)delom, 
- v času raziskave odličen odziv kolegov na prošnjo za sodelovanje pri izpolnjevanju vprašalnikov in pri 

izvedbi intervjujev s spodbudnimi mislimi vseh, ki so že zaključili in drugih, ki se še »borijo«,
- služba (sodelavci) za razumevanje moje precejšnje odsotnosti v zadnjih dveh mesecih,
- in nenazadnje moji domači, ki me razbremenjujejo nekaterih obveznosti in mi nasploh zelo pomagajo.

Zdaj besedilo spravljam v končno podobo. Skoraj končno, kajti čaka me še tehnična ureditev, o čemer bom 
razmišljala kasneje.

******


