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III 

POVZETEK 

Temeljni namen disertacije je izdelati izhodišča za načrtovanje in izvedbo ciljnega 

komuniciranja visokošolskega zavoda z delodajalci. Osrednji znanstveni prispevek je 

teoretični model zaznane kakovosti, ki vključuje posredno in neposredno izkušnjo 

déležnika z objektom ter celostno obravnava dejavnike zaznane kakovosti. V 

empiričnem delu so identificirane vrste in pomembnost posameznih dejavnikov zaznane 

kakovosti, na katere lahko visokošolski zavod obvladljivo vpliva, z vidika delodajalcev 

v Sloveniji. Identificirane so razlikovalne lastnosti delodajalcev, po katerih se ti 

razlikujejo pri zaznavanju kakovosti visokošolskega zavoda. Delodajalci različno 

zaznavajo kakovost visokošolskega zavoda, če jih obravnavamo po panogi, vendar je to 

manj pomembna razlikovalna lastnost delodajalcev z vidika njihovega zaznavanja 

kakovosti visokošolskega zavoda. 

Ključne besede: management kakovosti, zagotavljanje kakovosti, visokošolski zavod, 

zaznana kakovost, dejanska kakovost, komuniciranje z delodajalci 

SUMMARY 

The basic purpose of the dissertation is to elaborate a platform for planning and 

implementing targeted communication of higher education institutions with employers. 

A theoretical model of perceived quality is developed, which includes direct and 

indirect experience of the stakeholders with the object and the complete list of the 

perceived quality factors. The empirical part focuses on identifying the types and 

discussing the importance of single perceived quality factors which a higher education 

institution can affect. This issue is dealt with by considering employers in Slovenia. The 

distinctive characteristics by which employers differ in their perception of the quality of 

higher education institutions are identified. The research shows that employers perceive 

the quality of higher education institutions differently if their area of activity is taken 

into consideration. However, this is a less important distinguishing feature 

characterizing employers in terms of their perception of the quality of higher education 

institution. 

Key words: quality management, quality assurance, higher education institution, 

perceived quality, tangible quality, communication with employers 

UDK: 378:005.6(043.2) 
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1 

1 UVOD 

1.1 Izhodišče raziskovanja 

V preteklosti je bila vloga visokošolskega zavoda (v nadaljevanju VŠZ) 

nedotakljiva. Bila je povezana z avtonomnostjo in samovoljnostjo tega subjekta. 

Avtonomnost, [ki je podeljena VŠZ zaradi 'dolžnosti', da ustvarja novo znanje za 

družbeni razvoj, pa je z drugega zornega kota] spodbujala nastajanje podobe VŠZ kot 

nejasne, odtujene, neodgovorne in nesodobne organizacije (Ruben 2004, 38). Znak za to 

so številna vprašanja javnosti o namenu in vrednotah VŠZ (prav tam). 

Posledica nejasnosti poslanstva VŠZ in številnih informacij o kakovosti VŠZ je 

naraščajoč pritisk déležnikov po povečani uspešnosti in učinkovitosti VŠZ pri 

uresničevanju njihovih zahtev. Doseganje uspešnosti in učinkovitosti v osnovnih 

dejavnostih VŠZ pa ni dovolj, predvsem v primerih, ko obravnavamo déležnike brez 

lastne neposredne izkušnje z VŠZ. Obstoj VŠZ je odvisen od pozitivnega sprejema VŠZ 

v okolju in podpore njegovemu delovanju. Komuniciranje z déležniki v smislu 

prikazovanja odgovornega delovanja je zato nujna dejavnost VŠZ. 

Pridobitev, ohranitev ali povečanje podpore VŠZ v okolju zahteva (pre)oblikovanje 

partnerskega odnosa med VŠZ in (strateškimi) déležniki. Če želi VŠZ izstopati na trgu 

izobraževanja in raziskovanja, na katerem je vse več ponudnikov, mora poznati svoje 

déležnike in njihove zahteve, predvsem pa mora z njimi nenehno komunicirati. 

Tako je eden od poglavitnih izzivov visokošolskega prostora izboljšati 

komunikacijo in v tem procesu nameniti več pozornosti vidikom in [zahtevam] 

déležnikov (Ruben 2004, 39). VŠZ se mora seznaniti, kaj od VŠZ pričakuje posamezna 

skupina déležnikov, in svojo politiko, pri kateri izpostavljamo politiko komuniciranja z 

déležniki, prilagoditi njihovim zahtevam. Če so pričakovanja izpolnjena ali presežena, 

déležnik pozitivno zaznava kakovost VŠZ. V nasprotnem primeru ima zaznana 

kakovost VŠZ negativen predznak. 

Pojem kakovost je tesno povezan z obstojem in delovanjem VŠZ. V managementu 

VŠZ se prepleta z različnimi področji. V disertaciji smo se odločili povezati kakovost z 

managementom in trženjem VŠZ. Z managementom zato, ker je treba sprožiti 

spremembo razmišljanja – naravnanost k déležniku – v celotnem VŠZ, vendar z 

začetkom v snovanju temeljnih usmeritev in organizacijske politike; s trženjem pa zato, 

ker je treba (strateškim) déležnikom VŠZ nenehno sporočati o ustvarjeni dodani 

vrednosti oziroma o odgovornem delovanju VŠZ. 

Teas (1994, 137) navaja, da je področje kakovosti zanemarjeno v raziskovanju na 

področju trženja in v trženjskih strategijah organizacij. Zato smo povezovanje 

managementa kakovosti in trženja sprejeli kot izziv doktorske disertacije. Stična točka 

je komuniciranje VŠZ z déležniki, ki ustvarja, ohranja ali krepi odnose VŠZ z déležniki. 
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1.2 Nameni, cilji in predpostavke 

Temeljni namen disertacije je oblikovati izhodišča za načrtovanje in izvedbo 

ciljnega komuniciranja z eno skupino strateških déležnikov VŠZ. Zaradi omejitve 

obsega doktorske disertacije smo v empirični del raziskovanja vključili eno skupino 

déležnikov VŠZ – delodajalce. Predpostavljamo namreč, da so ti déležniki strateško 

pomembni za VŠZ. 

Da bi VŠZ lahko snovali svojo komunikacijsko strategijo, ki je ciljno naravnana in 

prilagojena delodajalcem, potrebujejo informacije o zaznavanju kakovosti VŠZ z vidika 

te skupine déležnikov. Zato so nameni disertacije: 

– identificirati vrsto in pomembnost informacij, s katerimi VŠZ lahko vpliva na 

delodajalčevo zaznavanje institucionalne kakovosti VŠZ; 

– identificirati vrsto in pomembnost stvarnih dokazov (dimenzij dejanske 

kakovosti VŠZ) kot eno od zvrsti zunanjih informacij, na podlagi katerih 

delodajalci zaznavajo institucionalno kakovost VŠZ; 

– identificirati vpliv konteksta oziroma panoge, v kateri deluje delodajalec, na 

delodajalčevo zaznano kakovost VŠZ; 

– identificirati oceno zanesljivosti različnih virov informacij z vidika 

delodajalcev. 

Cilji, h katerim je usmerjeno teoretično in empirično raziskovanje, so: 

– izdelati teoretičen model zaznane kakovosti, v katerem so pojasnjeni miselni 

procesi in sestavine zaznavanja; 

– empirično identificirati pomembnost različnih informacij, na katere ima VŠZ 

obvladljiv vpliv, pri zaznavanju institucionalne kakovosti VŠZ z vidika 

delodajalcev, ki delujejo v Sloveniji. Pri tem sta mišljeni identifikacija in 

izdelava prednostne lestvice pomembnosti različnih informacij; 

– empirično identificirati, kakšen je odnos med panogo, v kateri deluje 

delodajalec v Sloveniji, in zaznano kakovostjo VŠZ z vidika delodajalca. Cilj je 

prepoznati, ali obstajajo statistično značilne razlike med zaznavanjem kakovosti 

VŠZ pri delodajalcih iz različnih panog; 

– empirično identificirati raven zanesljivosti virov informacij z vidika 

delodajalcev, ki delujejo v Sloveniji, pri čemer je cilj izdelana prednostna 

lestvica zanesljivosti virov informacij. 

Pri raziskovanju so sprejete nekatere predpostavke. Na tem mestu navajamo 

najpomembnejše oziroma tiste, ki vplivajo na naravnanost vsebine pričujočega dela. Kot 

je že zapisano v tem podpoglavju, (1) predpostavljamo, da so delodajalci strateška 

skupina déležnikov VŠZ, ki prejema 'proizvod delovanja VŠZ v uporabo'. Iz že 

zapisanega je mogoče razbrati tudi predpostavko, da (2) kakovost opredeljuje déležnik. 
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Te trditve so uporabno izhodišče za management VŠZ, če se ta zaveda, da (3) déležniki, 

od katerih je odvisen obstoj VŠZ, pričakujejo od VŠZ odgovorno delovanje. To je 

delovanje, ki je v skladu s pričakovanji déležnikov glede kakovosti VŠZ. (4) Zato je 

zagotavljanje kakovosti s prikazovanjem odgovornega delovanja nujen del 

managementa kakovosti VŠZ. Pri izvajanju ene od dejavnosti managementa kakovosti – 

komuniciranju z déležniki – je zato treba snovati komunikacijsko strategijo VŠZ, s 

katero bo VŠZ v čim večji meri obvladoval zaznano kakovost VŠZ pri déležnikih. (5) 

Za komunikacijsko strategijo VŠZ predpostavljamo, da jo je mogoče izboljšati. 

1.3 Konceptualni okvir raziskovanja 

Raziskovanje je razdeljeno na pet delov (slika 1.1). 

Prvi del raziskovanja je namenjen opredelitvi ožjega raziskovalnega problema. 

Najprej so pojasnjeni temeljni pojmi, ki jih uporabljamo v doktorski disertaciji, in 

predstavljene aktualne okoliščine visokošolskega prostora. V tem delu disertacije so 

analizirani, primerjani in kritično interpretirani razpoložljiva literatura tujih in domačih 

avtorjev, gradiva s predavanj tujih strokovnjakov na obravnavanem področju, prispevki 

v zbornikih, pravni akti ter različni internetni viri tujih in mednarodnih organov na 

področju šolstva in kakovosti. 

V drugem teoretičnem delu doktorske disertacije je poglobljeno razumevanje 

pojmov dejanska kakovost in zaznana kakovost. Pri tem je analizirana literatura o 

dejanski in zaznani kakovosti, o standardih za sisteme managementa kakovosti in o 

modelih kakovosti oziroma odličnosti ter o modelih za vrednotenje kapitala blagovne 

znamke. V središču tega dela raziskovanja je določitev tez empiričnega raziskovanja. 

V tretjem delu raziskovanja ustvarjamo novo znanje. Pri tem uporabljamo 

ugotovitve predhodnih faz raziskovanja in z metodo kompozicije ustvarjamo novo 

celoto na osnovi izboljševanja obstoječih delov. Rezultat tega dela raziskovanja je 

teoretični model zaznane kakovosti. Znanstvena razlaga, na kateri temelji model, je 

strukturalne narave (strukturalna razlaga; Little 1991 v Flere 2000, 171). Bralca obvešča 

o tem, iz katerih elementov so sestavljeni posamezni pojavi ali sklopi pojavov in kakšni 

so odnosi med sestavinami, pri čemer po navadi izhajamo iz predpostavke, da celota 

obvladuje dele (prav tam). 

Model zaznane kakovosti je izhodišče pri snovanju raziskovalnega modela, ki je 

predmet obravnave v četrtem, empiričnem delu disertacije. Empirični del raziskovanja 

pomeni delo na terenu. Izvedena je raziskava, v kateri proučujemo skupine subjektov v 

družbenem okolju. Pri raziskovanju nas spremlja pozitivističen pristop, za katerega je 

značilno, da (prirejeno po Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2002, 47): 

– je raziskovalec neodvisen, pri čemer so njegovi interesi nepomembni; 

– razlage dokazujejo vzročnost; 
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– raziskava napreduje s hipotezami in dedukcijami; 

– so koncepti operacionalizirani, tako da jih lahko merimo;  

– analiza omogoča [pojasnitev] pojmov, tako da ti postanejo preprosti in 

razumljivi; 

– posploševanje poteka prek statistične verjetnosti; 

– je ciljna populacija dovolj velika množica subjektov. 

Poleg tega je izpostavljena potreba po pravilnem zbiranju in analizi dobljenih 

podatkov ter snovanju ugotovitev, ki se jih iz izbranega vzorca da posplošiti na širšo 

istovrstno populacijo (indukcija). Ugotovitve so osnova za snovanje priporočil VŠZ za 

komuniciranje z delodajalci. 

V zadnjem, sklepnem delu raziskovanja so izpostavljene ključne ugotovitve 

empiričnega in teoretičnega dela, ugotovljena veljavnost zastavljenih hipotez in 

predstavljeni potencialni raziskovalni izzivi. 

Pri celotnem raziskovanju nas spremlja razmišljanje, da je družbene zakonitosti 

sicer mogoče utemeljiti kot znanstvene zakonitosti, vendar z nekaterimi omejitvami 

(Martin in McIntyre 1996 v Flere 2000, 174–175): 

– te zakonitosti le redko veljajo večno in povsod, temveč se vežejo na določen čas 

in kraj; 

– so odvisne od okoliščin; 

– upoštevati je treba človekovo zavest; 

– družbena stvarnost je tako kompleksna, da ni vedno mogoče, da [se 

identificirana družbena zakonitost tudi izkazuje v praksi]. 
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Slika 1.1  Konceptualni okvir raziskovanja 
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1.4 Struktura doktorske disertacije 

Poglavje, ki sledi uvodu doktorske disertacije, se deli na dva sklopa. V prvem 

sklopu pojasnjujemo temeljne pojme, ki se pojavljajo v doktorski disertaciji. Pri tem 

izpostavljamo tiste, ki poglavitno pogojujejo razumevanje vsebine disertacije. 

Opredeljeni so pojmi: visoko šolstvo in VŠZ, kakovost ter déležniki VŠZ. V drugem 

sklopu pa obravnavamo konceptualni in praktični vidik managementa kakovosti VŠZ. 

V tretjem poglavju obravnavamo 'objektivni' in subjektivni pogled déležnikov na 

kakovost VŠZ. Poglavje se zato deli na dva sklopa. V prvem sklopu spoznavamo 

dejansko institucionalno kakovost VŠZ, pri čemer izdelamo model dejanske 

institucionalne kakovosti VŠZ. To je eden od pomembnih znanstvenih prispevkov 

doktorske disertacije. V drugem sklopu pa podrobneje obravnavamo zaznano kakovost. 

V tem delu analiziramo in kritično interpretiramo literaturo o zaznani kakovosti in 

vedenjske modele za vrednotenje kapitala blagovne znamke. 

V četrtem poglavju disertacije izdelamo teoretični model zaznane kakovosti, v 

katerem določimo miselne procese in sestavine zaznane kakovosti. Model zaznane 

kakovosti je osrednji znanstveni prispevek disertacije. Poleg tega teoretično 

identificiramo vire, od katerih déležniki prejemajo informacije o 

organizaciji/ponudniku. V tem poglavju izdelamo raziskovalni model, ki vključuje samo 

dejavnike zaznane kakovosti VŠZ, na katere ima VŠZ obvladljiv vpliv. 

V petem poglavju določimo predmet raziskovanja v empiričnem delu in 

raziskovalne hipoteze ter predstavimo posamezne faze raziskovalnega načrta in 

omejitve tega dela raziskovanja. 

V šestem poglavju analiziramo podatke, interpretiramo rezultate raziskave in 

izdelamo izhodišča za komuniciranje VŠZ z delodajalci. V tem delu so izdelani in 

predstavljeni pomembni prispevki k znanosti, ki so uporabni za ciljno komuniciranje 

VŠZ z delodajalci. 

Disertacijo končujemo s poglavjem, v katerem povzamemo ključne ugotovitve 

empiričnega in teoretičnega dela raziskovanja, preverimo veljavnost raziskovalnih 

hipotez in predlagamo nadaljnje raziskovalne izzive. 

 V vsakem poglavju so določeni cilji poglavja, v teoretičnem delu disertacije pa tudi 

ključne ugotovitve poglavja, da bralec laže sprejema večjo količino informacij in 

povezuje misli. Zaradi številnih strokovnih izrazov, ki se pojavljajo v disertaciji, 

seznamu literature sledi še slovar uporabljenih pojmov. Zadnji del disertacije so priloge, 

v katerih podajamo podrobnejše informacije o nekaterih predmetih obravnave. 
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2 KAKOVOST VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA V TEORIJI IN PRAKSI 

2.1 Cilji poglavja 

Pred osrednjim teoretičnim delom disertacije namenjamo to poglavje za 

predstavitev teoretičnih izhodišč disertacije in osnovnih pojmov, ki jih uporabljamo v 

delu. V začetku poglavja sta izpostavljeni vprašanji, kaj je visoko šolstvo in kako široko 

je v disertaciji razumljen pojem VŠZ. Sledi proučitev konceptov kakovosti v poslovnem 

svetu skozi čas in skozi različne vidike, kar olajša razumevanje rabe izrazov v 

nadaljevanju disertacije. V podpoglavju so predstavljeni koncepti kakovosti VŠZ. Pri 

razumevanju kakovosti se srečujemo z izrazom déležnik, zato v ločenem podpoglavju 

opredelimo déležnike VŠZ in predstavimo njihov pogled na kakovost VŠZ. 

Da bi teoretična izhodišča lahko umestili v sodoben kontekst, so v nadaljevanju 

predstavljene evropske razmere in smernice na področju kakovosti v visokem šolstvu, ki 

so značilne za zadnje desetletje. Te okoliščine so osnova za določitev širšega in ožjega 

raziskovalnega problema doktorske disertacije. Poglavje končujemo z določitvijo 

splošnega namena doktorske disertacije. 

2.2 Visoko šolstvo in visokošolski zavod 

Izobraževalni sistemi v svetu se med seboj razlikujejo po strukturi in vsebini 

izobraževanja. Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 

(UNESCO) je oblikovala standarden razvrstitveni sistem izobraževanja (angl. 

International standard classification of education – ISCED), ki naj bi omogočil lažjo 

primerjavo statistik izobraževanja in statističnih kazalnikov različnih držav (UNESCO 

1997). V nadaljevanju je ISCED klasifikacija predstavljena z namenom opredeliti 

visoko šolstvo. Pri tem je osnova priročnik za uporabo ISCED klasifikacije, ki ga je 

izdal UNESCO leta 1997. 

 ISCED klasifikacija predvideva sedem stopenj izobraževanja. Peta in šesta stopnja 

označujeta terciarno izobraževanje (OECD 2003), zato ju v nadaljevanju podrobneje 

predstavljamo. 

ISCED 5 je prva raven terciarnega izobraževanja, ki se ne konča z najvišjo 

visokošolsko izobrazbo. Te študijske programe izvajajo univerze, kolidži in podobne 

organizacije. Študijski programi te stopnje naj bi imeli skupno trajanje najmanj dve leti. 

Dejansko trajanje je od dveh do desetih let. ISCED 5 zajema: 

– programe, ki so večinoma teoretični, pripravljajo na raziskovalno delo ali 

zagotavljajo dostop do zelo zahtevnih poklicev, kot so pravo, medicina, tehnika 

ali arhitektura (ISCED 5A); 

– programe, ki so bolj praktični, strokovni, poklicno specifični in po času trajanja 

krajši (ISCED 5B). 
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Programi na peti stopnji ne omogočajo pridobiti neposredno najvišje akademske 

izobrazbe, ampak druge izobrazbe in diplome, ki lahko imajo akademsko sestavino ali 

pa tudi ne. Študijski programi na peti stopnji omogočajo pridobitev naslednjih izobrazb 

ali kvalifikacij: 

– ISCED 5A – prva visokošolska diploma (angl. Bachelor's degree), 

– ISCED 5A – druga visokošolska diploma (angl. Master's degree), 

– ISCED 5A – akademska izobrazba (angl. Master of Philosophy degree), 

– ISCED 5B – prva kvalifikacija, 

– ISCED 5B – druga kvalifikacija. 

Druga raven terciarnega izobraževanja, ki se konča z najvišjo visokošolsko 

izobrazbo, je v ISCED klasifikaciji označena kot šesta stopnja. Študijski programi, 

razvrščeni v ISCED 6, omogočajo pridobitev znanstvene izobrazbe, kot je doktorska.  

Študijski programi, ki so razvrščeni v ISCED 5 in ISCED 6, so združeni v sistem 

terciarnega izobraževanja (angl. tertiary education). Ime visoko šolstvo (angl. higher 

education) pa se uporablja izključno za študijske programe ISCED 5A in ISCED 6. Iz 

tega je mogoče sklepati, da je terciarno izobraževanje širši pojem oziroma da je visoko 

šolstvo del sistema terciarnega izobraževanja. V Sloveniji se je leta 1993 visoko šolstvo 

ločilo od drugih ravni izobraževanja z zakonom o visokem šolstvu (ZViS 1993). 

V pričujočem delu je predmet obravnave le institucionalna raven visokega šolstva, 

ki se v skladu z londonskim komunikejem bolonjskega procesa (Towards the European 

higher education area: responding to challenges in a globalised world 2007, 1) nanaša 

na VŠZ. V slovarju osnovnih pojmov in opredelitev na področju zagotavljanja 

kakovosti v visokem šolstvu (Vlăsceanu, Grünberg in Pârlea 2007, 57) je [VŠZ] 

opredeljen kot izobraževalni organ, ki izvaja visokošolske dejavnosti z izobraževalnimi 

programi, ki so v skladu z zakonskimi določili. V skladu s prej omenjenim slovenskim 

pravnim aktom (ZViS 1993) so VŠZ v Sloveniji univerze, fakultete, umetniške 

akademije in visoke strokovne šole. V zakonu je obravnavano univerzitetno in 

neuniverzitetno visokošolsko izobraževanje, ki se lahko izvaja v javnih ali zasebnih 

organizacijah oziroma zavodih. 

VŠZ je organizacija, ki jo lahko obravnavamo skozi tri vidike oziroma tri ločene 

sisteme (Tribus 1990 v Mizikaci 2006, 46): 

– družbeni sistem; 

– tehnični sistem; 

– sistem managementa. 

Organizacija, obravnavana kot družbeni sistem, vključuje naslednje sestavine: 

organizacijsko kulturo (vrednote, norme in pričakovanja), komunikacijo (kakovost 

odnosov med posamezniki in skupinami [déležnikov], politiko nagrajevanja, simbole 
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moči in podobno) in vedenjske vzorce (prav tam, 47). Organizacija, obravnavana kot 

tehnični sistem, predstavlja okolje, v katerem se vložki preoblikujejo v rezultate v 

procesih spreminjanja (prav tam, 46). Organizacija kot sistem managementa pa 

predstavlja skupek usmeritev, ki se nanašajo na politiko, postopke, prakso in vodenje 

(prav tam, 47). 

V disertaciji razumemo, da je VŠZ sistem, kjer se prepletajo družbeni in tehnični 

sistem ter sistem managementa. Obstoj enega brez drugih dveh ni mogoč. 

Institucionalna kakovost VŠZ pa je rezultat uspešnosti prepletanja teh treh dimenzij in 

interakcije VŠZ z zunanjim okoljem pri določanju in uresničevanju svojih temeljnih 

usmeritev. 

Pri tem izpostavljamo opredelitev VŠZ kot tehničnega sistema. Obstajajo namreč 

pomembne razlike v tem, ali VŠZ proučujemo z vidika proizvodnega procesa ali pa ga 

obravnavamo kot sistem, ki izvaja storitve. Če razumemo delovanje VŠZ kot izvajanje 

proizvodnega procesa, je rezultat procesa diplomant, dodana vrednost v njegovem 

znanju, število diplomantov v posameznem študijskem letu in podobno. Takšno 

razmišljanje je težko uporabno pri managementu VŠZ, s čimer se strinjajo tudi nekateri 

avtorji, ki nasprotujejo opredelitvi VŠZ z vidika proizvodnega procesa (Sallis 2001, 21). 

Proizvodni proces namreč zahteva jasno opredeljene standarde na vhodu, v procesu in 

na izhodu, zahteva selekcijo vložkov (kar ni v skladu s pospeševanjem odprtega dostopa 

do visokošolske izobrazbe) in nespremenljivo kakovost (kar je pri izobraževanju zelo 

težko doseči, zaradi različnih ljudi, ki vstopajo v izobraževalni proces s svojimi 

izkušnjami in zahtevami). 

 Najpogosteje je delovanje izobraževalne organizacije povezano s storitvami in 

manj z izdelki. Lovelock (2007, 37–40) uvršča izobraževanje med storitve, namenjene 

človeškemu umu, pri čemer je udeleženec procesa na mestu, kjer se storitev izvaja, ali 

pa na oddaljeni lokaciji, […] [če je z različnimi informacijsko-komunikacijskimi 

tehnologijami omogočena povezava med izvajalcem in udeležencem procesa]. Tudi v 

slovarju standardov ISO 9000 (Slovenski standard SIST EN ISO 9000 2005, 14) je 

izobraževanje in raziskovanje uvrščeno med storitve, in sicer kot dobava neotipljivega 

[izdelka] (na primer dobava informacij v zvezi s prenosom znanja). Da bi odločitev 

glede zvrsti dejavnosti VŠZ lahko utemeljeno sprejeli, v nadaljevanju združujemo 

navedbe različnih avtorjev glede razlikovalnih značilnosti izdelka in storitve 

(preglednica 2.1). Primerjava značilnosti izdelkov in storitev je namreč v literaturi 

najbolj razširjen način za opredelitev storitve (Faganel 2006, 41). 
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Preglednica 2.1 Razlike med izdelkom in storitvijo 

Izdelek Storitev 

Prejemnik izdelka praviloma ne sodeluje v procesu 
proizvodnje izdelka. 

Prejemnik storitve pogosto sodeluje v procesu 
izvajanja storitev. 

Izdelek je prilagojen prejemniku izdelka, proces je 
prilagojen zaposlenim v proizvodnji. 

Tako storitev kot proces izvajanja storitve sta 
prilagojena potrebam prejemnika storitve. 

Standardi za izvajanje nadzora in preverjanje 
kakovosti so zelo natančno opredeljeni. 

Standardi za nadzor in preverjanje kakovosti so 
manj natančno določeni. 

Spremenljivost procesov je manjša. Spremenljivost procesov je večja. 
Prevladujejo tehnično znanje, emocionalni dejavniki 
so manj pomembni. 

Emocionalni dejavniki so lahko zelo pomembni. 

Pri usposabljanju izvajalcev prevladujejo tehnična 
in tehnološka znanja. 

V usposabljanje izvajalcev so pogosto vključena 
tudi psihološka znanja. 

Večina zaposlenih v proizvodnji ni v stiku s 
prejemniki izdelka. 

Velik delež zaposlenih je v neposrednem stiku s 
prejemniki storitve. 

Oprijemljivost izdelka olajša usklajevanje 
pričakovane kakovosti izdelka z dejansko 
kakovostjo. 

Neoprijemljivost storitve otežuje usklajevanje 
pričakovane kakovosti storitve z dejansko 
kakovostjo. 

Kakovost izdelka praviloma ni odvisna od 
prejemnika izdelka. 

Kakovost storitve je odvisna tudi od prejemnika 
storitve. 

Slaba kakovost izdelka je najpogosteje povezana z 
napakami in slabim vhodnim materialom oziroma 
surovino. 

Slaba kakovost storitve je najpogosteje povezana z 
delovanjem izvajalca storitve. 

Mnogi izdelki se lahko uskladiščijo. Storitve se ne skladiščijo. 
Izdelek je po navadi lahko servisiran ali popravljen. Vsaka storitev je edinstvena. 

Redko obstajajo številne možnosti za pridobitev 
povratne informacije in za evalvacijo. 

Možnosti za pridobitev povratne informacije in za 
evalvacijo so številne. 

Vir: prirejeno po Marolt in Gomišček 2005, 139; Sallis 2001, 22–23. 

Če ugotovitve avtorjev povežemo z osnovnimi značilnostmi delovanja VŠZ, 

ugotovimo, da so déležniki VŠZ vse bolj vpleteni v procese delovanja VŠZ, študenti pa 

vse bolj pooblaščeni (angl. empowered) pri snovanju zase ustreznega študijskega 

programa. Študijski programi in procesi se prilagajajo zahtevam okolja, da bi bili 

koristni in zanimivi za déležnike. Pri tem VŠZ uporabljajo notranje in zunanje 

instrumente, ki omogočajo evalvacijo in/ali potrditev uspešnosti delovanja. Standardi, 

katerih doseganje se presoja, pa so težko določljivi. Temeljni procesi VŠZ so namreč 

edinstveni zaradi človeškega dejavnika, ki prevladuje pri izvedbi storitev. Zato je 

določitev načrtovane kakovosti in doseganje usklajenosti te z dejansko kakovostjo redko 

uspešna naloga. Kot aktualen primer navajamo sistem načrtovanja in prepoznavanja 

kakovosti učnih rezultatov študentov, ki ga Evropska komisija označuje kot zelo 

pomemben in ne dovolj uspešno razvit v evropskem visokem šolstvu (Commission of 

the European communities 2009, 4, 8). 

Človeški dejavnik ali vključenost ljudi v izvajanje narekuje nujnost, da imajo 

izvajalci storitev določena psihološka znanja in se zavedajo njihovega vpliva na 

kakovost procesa in storitev. Zaposleni VŠZ niso samo izvajalci načrtov, temveč v 
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interakciji z udeleženci načrte in proces (v omejenem obsegu) prilagajajo. Poleg tega je 

v procesu izvajanja psihološko stanje obeh skupin spremenljivo. Tako ugotavljamo, da 

na kakovost procesov in rezultatov ne vplivajo samo izvajalci, temveč tudi udeleženci v 

procesu. 

Povezovanje značilnosti VŠZ z značilnostmi izdelkov in storitev v preglednici 2.1 

vodi do odločitve, da delovanje VŠZ umestimo med storitvene dejavnosti. Izvršena 

storitev se lahko izraža v preoblikovanju vključenih udeležencev procesa, kar je 

razumljeno kot rezultat procesa, in ne kot izdelek. VŠZ sicer lahko proizvede tudi 

izdelek (na primer izdana knjiga, učbenik), vendar to ni rezultat osrednje, temeljne 

dejavnosti VŠZ. 

2.3 Institucionalna kakovost visokošolskega zavoda 

2.3.1 Absolutna in relativna kakovost 

Vsi vemo, kaj je kakovost, ko jo izkusimo. Največja težava je kakovost opisati in 

razložiti. Obrazložitev kakovosti VŠZ z vidika ene osebe bo najpogosteje v konfliktu z 

opisom kakovosti istega VŠZ druge osebe. Strokovnjaka se ne bosta mogla zediniti, kaj 

naredi VŠZ dober ali odličen. Res pa je, da je predvsem v izobraževanju kakovost tisti 

dejavnik, ki ustvarja razliko med bolj in manj uspešnimi. (Sallis 2001, 1) 

Beseda kakovost izvira iz latinske besede qualis, kar pomeni kakšen (Sallis 2001, 

12; Sahney, Kumar Banwet in Karunes 2004, 145). Slovar standardov ISO 9000 

(Slovenski standard SIST EN ISO 9000 2005, 16) jo razlaga kot stopnjo, na kateri 

skupek svojstvenih [značilnosti] izpolnjuje zahteve. Zato v nadaljevanju ne uporabljamo 

izraza stopnja kakovosti, temveč samo izraz kakovost. 

Kakovost se spreminja; je dinamičen pojav. Čustveni vplivi na zaznavanje 

kakovosti otežujejo jasno opredelitev tega pojma. Zato ga nekateri avtorji opredeljujejo 

zelo splošno, na primer Greenova (1994, 12) pravi, da je kakovost koncept, ki je 

subjektivno povezan s tistim, kar je dobro in vredno. Opredelitev kakovosti je še 

posebno težavna pri storitvah, pri katerih je težko doseči standardnost ponudbe in na 

kakovost storitve vpliva človeški dejavnik. Zato so opredelitve kakovosti številne, med 

katerimi so nekatere z dvoumnim ali/in nasprotujočim si pomenom. 

Izhodiščna težava je pogosto v tem, da se enak pojem uporablja za pojasnitev 

absolutnega in relativnega koncepta kakovosti. Absolutna kakovost je v pogovoru 

pripisana nekemu izdelku in se uporablja kot prislov. Harvey (2006, 5) v tem primeru 

predlaga rabo pojma kakovosten (angl. qualitatively). V ospredju je pripisovanje lepote, 

vrednosti ali zanesljivosti nekemu objektu. Kakovost je v tem primeru ideal, ki ga je 

težko ogroziti, oziroma uresničevanje najvišjih standardov, ki jih je težko preseči (Sallis 

2001, 13). Absolutna kakovost je vezana na ugled, ki so ga deležni lastniki objekta in 

udeleženci v procesih. Slednje je povezano z redkostjo in visoko ceno. V visokem 
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šolstvu je samo nekaj ponudnikov sposobnih doseganja najvišje, absolutne kakovosti 

(prav tam). Iskalci in ponudniki takšne kakovosti so le redki, saj je takšno delovanje 

VŠZ povezano z visokimi stroški, kar vodi do visoke cene njihovih storitev. Absolutna 

kakovost ima malo skupnega z nenehnim izboljševanjem delovanja. Vezana je na ugled 

in zaznavanje, ki jo ustvarja VŠZ med svojimi déležniki. Absolutna kakovost ne bo 

predmet raziskovanja v pričujočem delu. 

Izraz kakovost, uporabljen kot relativen pojem, pa kakovosti ne opisuje kot del 

objekta, temveč kot sredstvo, s katerim se opisuje objekt v primerjavi z neko 

specifikacijo ali standardom (Sallis 2001, 14). Ni končno stanje, ampak sredstvo pri 

opisu uspešnosti VŠZ. Ni nujno, da je VŠZ pripisana najvišja kakovost na trgu, niti ni 

nujno, da je kakovost vezana na visoko ceno, ugled in redkost na trgu. Izdelki in 

storitve, katerih kakovost se ugotavlja, so lahko iz vsakdanje, običajne rabe. Relativna 

kakovost bo predmet obravnave v pričujočem delu. 

Pred predstavitvijo konceptov kakovosti VŠZ namenjamo kratko poglavje 

terminologiji, ki jo je visoko šolstvo privzelo iz poslovnega sveta. Poglavje je 

namenjeno pojasnitvi izrazov, ki so uporabljeni v disertaciji. Zgodovinski pregled 

razvoja konceptov kakovosti je osredotočen na obdobje po letu 1900, ko so se 

oblikovali pristopi, ki jih še danes tako kot v poslovnem svetu zasledimo tudi v visokem 

šolstvu. 

2.3.2 Zgodovina konceptov kakovosti v poslovnem svetu in njihova uveljavitev v 

visokem šolstvu 

V času pred 20. stoletjem kakovost VŠZ in učitelja nista bila predmet razprave. 

Kakovost je bila enostavno razglašena (Harvey in Green 1993, 9). Akademska svoboda 

oziroma svoboda v poučevanju in učenju je bila vpeljana v izogib avtokratskim silam 

(Srikanthan in Dalrymple 2003, 128). Bila je enoznačna z odličnostjo v intelektualnem 

prizadevanju (prav tam). Slednje je zrcalilo bistvo akademske etike. Čeprav se je 

predvidevala usklajenost VŠZ s cilji poslovnega sveta, se ni preverjalo ali ugotavljalo, 

ali je tako. 

Srikanthan in Dalrymple (2003, 130) sicer navajata, da se je okoli leta 1900 odnos 

države do VŠZ nekoliko spremenil. Tako je bil slog vodenja VŠZ opredeljen kot 

vzpostavljanje ravnotežja med državnimi pritiski po izvajanju nadzora in akademskim 

zastopanjem institucionalne avtonomije. 

Po letu 1900 je koncept kakovosti doživel tri razvojne stopnje, katerih izvor je v 

poslovnem svetu (Sallis 2001, 19). 

Najstarejši koncept kakovosti je kontrola kakovosti (angl. quality control), značilen 

za obdobje med letoma 1900 in 1960. Bistvo koncepta je v identifikaciji in odstranitvi 

polizdelkov ali izdelkov, ki ne izpolnjujejo standardov (Sallis 2001, 19). To je 

dejavnost, ki se ne ukvarja s preprečevanjem neizpolnjevanja standardov, ampak se 
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ukvarja s kakovostjo, ko je ta že 'ustvarjena'. S kakovostjo se ukvarja določena skupina, 

ki je sestavljena iz kontrolorjev ali inšpektorjev. Najpogostejši metodi ugotavljanja 

kakovosti v tej razvojni stopnji koncepta sta inšpekcija in testiranje izdelka. Poleg 

prenosa odgovornosti za kakovost na nekaj kontrolorjev v organizaciji je bila v tistem 

času velika slabost tega koncepta odsotnost identifikacije vzrokov nekakovosti in 

preprečevanja nastanka neustreznih izdelkov (Marolt in Gomišček 2005, 13). 

Zaradi visokih stroškov kontrole kakovosti so bile znotraj istega koncepta kakovosti 

v praksi razvite statistične metode (angl. Statistical Process Control), ki so ponujale 

dovolj natančno oceno kakovosti izdelkov ob nižjih stroških kontroliranja (Sallis 2001, 

19). 

Čeprav je koncept vezan na fizične izdelke, se je v tistem času nadzor kakovosti 

izvajal tudi v visokem šolstvu. Srikanthan in Dalrymple (2007, 175) navajata, da so bile 

v koraku s poslovnim svetom periodično izvedene inšpekcije v posekundarnih 

izobraževalnih organizacijah (v politehnikah in kolidžih). Neposredna posledica teh 

poskusov je bila upad motivacije za izboljševanje (Becher in drugi 1978, 133 v 

Srikanthan in Dalrymple 2007, 175). Kot glavni razlog za neuspeh avtorja navajata to, 

da so izvajali kontrolo kakovosti zunanji inšpektorji (v poslovnem svetu so potekale 

notranje kontrole kakovosti). Inšpekcije so bile označene kot zaviralec sprememb (prav 

tam). Akademska svoboda je bila nedotakljiva, zato je kontrola kakovosti pomenila 

samo marginalen vidik visokega šolstva (prav tam). Danes v evropskem okolju delujejo 

inšpektorati, ki nadzirajo predvsem primarno in sekundarno šolstvo. 

V začetku 60. let prejšnjega stoletja se je izoblikoval koncept zagotavljanje 

kakovosti (angl. quality assurance), ki je tesno povezan s preprečevanjem nekakovosti. 

Koncept narekuje obvladovanje kakovosti pred in med procesom s ciljem, da se 

zagotovi usklajenost izdelka s predhodno opredeljeno specifikacijo. V to razvojno 

stopnjo koncepta kakovosti sta umeščeni Crosbyjeva ideja 'nič napak', o kateri bomo 

pisali v nadaljevanju, in prenos odgovornosti za kakovost na zaposlene. Za to obdobje je 

značilna vzpostavitev sistema za zagotavljanje kakovosti v poslovni organizaciji. 

Koncept je prenesen tudi na področje visokega šolstva. Za evropske države je 

razmah vzpostavljanja nacionalnih sistemov za zagotavljanje kakovosti značilen za 

zadnje desetletje, pri čemer je največ zaslug mogoče pripisati pobudam bolonjske 

deklaracije. Sistemi za zagotavljanje kakovosti so vzpostavljeni na nacionalni, 

regionalni ali institucionalni ravni. Kljub številnim premikom na tem področju pa 

vzpostavitev sistema za zagotavljanje kakovosti na nacionalni ali celo na mednarodni 

ravni izpostavlja ključno vprašanje, kakšen naj bo standard kot primerjalno izhodišče pri 

presojanju kakovosti. V tem trenutku je slednje prepuščeno državam, ki bolj ali manj 

uspešno spodbujajo in/ali določajo delovanje VŠZ na tem področju. Pri tem pa je 

ugotovljeno, da VŠZ primanjkuje motivacijskih elementov v obliki svetovanja, 



Kakovost visokošolskega zavoda v teoriji in praksi 

14 

usposabljanja, promoviranja in finančne pomoči pri vzpostavljanju lastnega sistema za 

zagotavljanje kakovosti (Rodman 2008, 97). 

V obeh navedenih stopnjah razvoja koncepta kakovosti je v središču kakovost 

izdelka ali storitve v smislu kakovosti rezultata. V [80. in] 90. letih prejšnjega stoletja 

pa se je na problematiko kakovosti začelo gledati skozi procese, ki potekajo v 

organizaciji (Marolt in Gomišček 2005, 15). Procesi so namreč tisti, ki ustvarjajo 

rezultat. Za tretjo razvojno stopnjo koncepta kakovosti, imenovano stalno izboljševanje 

kakovosti (angl. continuous quality improvement), je tako značilen procesni pristop h 

kakovosti (prav tam). V tem primeru so pod drobnogled dani osnovni in podporni 

procesi. Izboljševanje delovanja v smeri uresničevanja zahtev déležnikov postane 

središčna miselnost tega koncepta kakovosti. 

Ta razvojna stopnja koncepta kakovosti, ki se začne pojavljati po letu 1980, 

vključuje vrsto načel, sprememb in orodij. Znana so pod imenom management celovite 

kakovosti (angl. Total quality management – TQM). TQM je sistematičen pristop h 

kakovosti, ki narekuje postavitev zahtev odjemalca v središče pozornosti, je dolgoročno 

naravnan na izboljševanje delovanja in prenaša odgovornost za kakovost na vsakega 

zaposlenega v organizaciji. Kakovost je v tem pristopu opredeljena kot poglavitni 

dejavnik uspešnosti organizacije (povzeto po Marolt in Gomišček 2005, 16). 

Uvedba pristopa TQM je značilna tudi za visokošolski prostor. VŠZ, ki so uspešno 

uvedli koncept TQM, poročajo o izboljšani komunikaciji, izboljšani klimi in dvigu 

motivacije zaposlenih, o dvigu učinkovitosti ter odpravi napak, o zmanjšanju števila 

popravkov in znižanju stroškov (Walsh, Hughes in Maddox 2002 v Rupnik 2004, 50; 

Motwani in Kumar 1997 v Rupnik 2004, 50). 

Čeprav so posamezne razvojne stopnje značilne za posamezna obdobja, je danes 

vsak od navedenih konceptov uporaben v visokem šolstvu in zahteva prepletanje z 

drugima dvema. Vendar pa ocenjujemo, da je nujno treba vpeljati nekatere prilagoditve, 

ki so potrebne zaradi razvoja koncepta kakovosti in prilagajanja trenutnim razmeram na 

področju kakovosti v visokem šolstvu. (1) Kontrola kakovosti je uporabna, če je 

prisotna kultura kakovosti, za katero je značilno, da so vsi udeleženci procesa (pa tudi 

drugi strateški déležniki) (so)odgovorni za kakovost delovanja VŠZ. (2) Sistem za 

zagotavljanje kakovosti na institucionalni ravni je učinkovit pristop pod pogojem, da je 

vodstvo VŠZ sposobno oblikovati lastne standarde kakovosti (ob upoštevanju zahtev 

drugih déležnikov VŠZ). Ocenjujemo namreč, da je ideja o doseganju kakovosti VŠZ, 

kot to pričakujejo déležniki, ali o preseganju njihovih zahtev samo na podlagi sledenja 

in izpolnjevanja standardov na nacionalni ali celo evropski/mednarodni ravni, nerealna. 

(3) Za stalno dvigovanje kakovosti pa ugotavljamo, da koncept sicer usmerja 

organizacijo k snovanju konkurenčnih prednosti organizacije (Deming v Piskar in 

Dolinšek 2006, 44), vendar so v ospredju samo organizacijski procesi, ne pa tudi drugi 

dejavniki kakovosti, ki jih mora VŠZ poznati in spremljati (na primer kontekst VŠZ). 
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Največji poudarek, ki ga je treba izpostaviti pred temi prilagoditvami, je nujnost 

prepletanja konceptov in ne togo sledenje le enemu. Tako mora management kakovosti 

VŠZ vključevati zunanje mehanizme za zagotavljanje kakovosti, ki jih spodbujajo 

nacionalne visokošolske politike, in notranje mehanizme za zagotavljanje kakovosti. S 

tem je omogočeno prepletanje ciljev posameznih mehanizmov, pri čemer zunanji 

mehanizmi spodbujajo zagotavljanje kakovosti, notranji mehanizmi pa izboljševanje 

kakovosti (več o tem v nadaljevanju disertacije, poglavje 2.7). Pristopi višjih 

institucionalnih ravni (nacionalnih organov in organizacij) reaktivno sprožajo 

spremembe na ravni VŠZ. Ocenjujemo, da je potreben še pristop, ki predvideva 

dejavnosti spodbujanja sprememb v VŠZ. Slednje zahteva prepletanje filozofij 

predstavljenih konceptov kakovosti pri snovanju politike kakovosti in njeno 

sprejemanje med zaposlenimi. Ocenjujemo, da sprememba iz reaktivne v proaktivno 

vlogo VŠZ pri managementu kakovosti pomeni za VŠZ ublažitev občutka zunanjega 

nadzora in prednostno izpostavitev potrebe po izboljševanju pred potrebo po 

zagotavljanju kakovosti. 

Koncepti kakovosti z vidika strokovnjakov 

Na zgodovinski razvoj koncepta kakovosti v poslovnem svetu so vplivali predvsem 

naslednji strokovnjaki na področju kakovosti: W. Edwards Deming, Joseph Juran, 

Walter Shewart in Philip B. Crosby (Sallis 2001, 7–11; Piskar in Dolinšek 2001, 36, 

42). Proučevali so kakovost v proizvodni industriji. Ne glede na ozko osredotočenost 

njihovega proučevanja so zastopali stališče, da so njihove ugotovitve uporabne in 

veljavne tudi v storitvenih dejavnostih. V nadaljevanju so predstavljeni ključni 

prispevki teh strokovnjakov k razvoju konceptov kakovosti. 

Deming je že v 50. letih prejšnjega stoletja kakovost povezoval z zahtevami 

odjemalcev. Oblikoval je svojo filozofijo kakovosti, ki je usmerjena v izboljševanje 

izdelkov z zmanjševanjem spremenljivosti v verigi vrednosti in tako zmanjševanjem 

nestalnosti kakovosti. Ker pa se zahteve odjemalcev nenehno spreminjajo, je Deming 

trdil, da je treba večji del prizadevanj za kakovost snovati na ugotovitvah tržnih 

raziskav. V njegovi filozofiji nenehno izboljševanje verižno vodi do povečanja 

storilnosti, tržnega deleža in dobička, kar dolgoročno vpliva na dvig konkurenčnosti 

(Sallis 2001, 41). 

Shewart, ki je bil tesen Demingov sodelavec, je povezoval kakovost s stalnostjo, 

nespremenljivostjo, predvidljivostjo in nadzorom. Skupaj z Demingom sta vpeljala 

metode statistične kontrole (Sallis 2001, 7), za katere sta trdila, da omogočajo 

odstranjevanje vzrokov spremenljivosti proizvodnih procesov in s tem napovedovanje 

in nadzorovanje proizvodnih procesov. 

Deming in Crosby sta v izhodišče razumevanja kakovosti postavila odjemalca. 

Trdila sta, da so zahteve odjemalcev osnova za specifikacijo izdelka ali storitve, 
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kakovost pa pomeni usklajenost z zahtevami odjemalcev. V nasprotju z drugimi avtorji, 

Crosby meni, da je kakovost mogoče meriti (Piskar in Dolinšek 2006, 37). Osnova za to 

so stroški, ki nastanejo zaradi napačno opravljenega dela (prav tam). Prav tako ne 

podpira ekonomike kakovosti oziroma še sprejemljive ravni kakovosti ali števila napak. 

Crosby zastopa dejstvo, da je edina norma kakovosti 'nič napak'. Opredelitev še 

sprejemljive kakovosti bi namreč pomenila, da se je organizacija že v začetku odločila, 

da bo proizvajala izdelke z napakami (Piskar in Dolinšek 2006, 37). Navedena ideja je 

mnogo teže izvedljiva pri storitvah, saj je, kot je že bilo zapisano, njihova 

spremenljivost večja zaradi vpliva glavnega akterja (človeka) v procesu. 

Poleg navedenih avtorjev je v literaturi pogosto naveden Juran, ki je vpeljal 

koncept 'kakovost kot ustreznost za uporabo ali namen' (angl. fitness for use or purpose) 

(Sallis 2001, 45). Trdil je, da je 85 odstotkov težav organizacij na področju kakovosti 

rezultat slabo zasnovanih procesov (prav tam). Razvil je metodo, ki jo je imenoval 

strateški management kakovosti (angl. Strategic Quality Management – SQM) (prav 

tam, 46). Bistvo metode je v opredeljevanju vloge različnih ravni vodstva v organizaciji, 

ki skupaj prispevajo k izboljševanju delovanja. Juran ločuje (1) vrhnjo vodstveno raven, 

kjer se opredeljujejo vizija, prednostna področja in politika organizacije, (2) srednjo 

vodstveno raven, ki skrbi za zagotavljanje kakovosti, in (3) nižjo/operativno vodstveno 

raven, kjer se vrši nadzor kakovosti. 

Navedeni strokovnjaki so bili pri svojem delu usmerjeni k izboljševanju 

managementa kakovosti v poslovnem svetu. Nihče med njimi pa ni dal posebne 

pozornosti izobraževalnim organizacijam. Kljub temu je iz njihovih prispevkov mogoče 

razbrati nekaj ključnih izhodišč (Sallis 2001, 10, 39–47), za katere predpostavljamo, da 

so pomembni za management kakovosti v VŠZ. Izpostavljamo jih v nadaljevanju. 

Deming je ugotovil, da so najpogostejši razlogi za neuspeh organizacij 

pomanjkanje stanovitnosti namena, kratkoročno razmišljanje, obdobno spremljanje 

kakovosti samo skozi 'oprijemljive' dejavnike ter osredotočenost na izpolnjevanje 

standardov in specifikacij namesto zahtev [strateških] déležnikov. Juran je opozoril na 

nevarnost, da organizacija stremi k uresničevanju specifikacije ali doseganju standarda, 

pri tem pa je zanemarjeno vprašanje, ali je specifikacija oziroma standard v skladu z 

namenom. Specifikacija ali standard je namreč lahko napačen, ne odseva zahtev 

strateških déležnikov ali se ne prilagaja spreminjajočim se razmeram v okolju. Poleg 

ustreznosti namena je pomembno tudi ciljno usmerjeno delovanje, ki uresničuje 

zastavljeni namen. Crosbyjeva znana trditev 'Kakovost je zastonj' vsebuje informacijo, 

da prihranek nastane s tem, da se stvari delajo prav. Kljub različnim pristopom h 

kakovosti so si vsi trije avtorji, Deming, Juran in Crosby, enotni, da je za celovit 

management kakovosti potrebna sprememba organizacijske kulture. V visokem šolstvu 

je njena stopnja razvitosti označena kot nezadovoljiva in se le počasi izboljšuje 

(prirejeno po EUA 2005). 
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Navedene trditve strokovnjakov smo izbrali z mislijo na izzive in težave, s katerimi 

se v tem obdobju srečuje visoko šolstvo pri iskanju načinov za izboljševanje in pri 

dvigovanju svoje konkurenčnosti, o čemer poglobljeno pišemo v poglavju 2.6. 

2.3.3 Koncepti kakovosti visokošolskih zavodov 

Z opisom razvoja konceptov kakovosti v poslovnem svetu je prikazana 

spreminjajoča se naravnanost organizacij pri managementu kakovosti. Leta 1988 je 

Garvin (v Lagrosen, Sayyed-Hashemi in Leitner 2004, 62) proučeval različne 

opredelitve kakovosti in ugotovil, da obstaja v praksi pet skupin opredelitev: 

– za transcendentne opredelitve (angl. transcendent definitions) je značilno 

subjektivno in osebno razumevanje kakovosti. Takšno razumevanje kakovosti 

ne sloni na meritvah ali presoji. Opredeljevanje kakovosti je podobno 

opredeljevanju pojmov lepota in ljubezen; 

– v proces usmerjene opredelitve (angl. manufacturing-based definitions) 

razumejo kakovost kot usklajenost s specifikacijami in zahtevami; 

– v izdelek usmerjene opredelitve (angl. product-based definitions) zastopajo 

stališče, da se kakovost lahko meri. Lastnosti objekta presoje – izdelka [ali 

storitve] – so osnova za presojanje kakovosti; 

– v vrednost usmerjene opredelitve (angl. value-based definitions) pojasnjujejo 

kakovost v povezavi s stroški; 

– v odjemalca usmerjene opredelitve kakovosti (angl. user-based definitions) 

enačijo kakovost z zadovoljstvom odjemalcev. Zato je takšno razumevanje 

kakovosti individualistično in deloma subjektivno. 

Lagrosen, Sayyed-Hashemijeva in Leitner (2004, 62) v sklepu navajajo, da je glede 

na dogajanje in glede na dostopno literaturo najbolj aktualna v odjemalca usmerjena 

opredelitev kakovosti. Slednje je treba dopolniti z navedbo, da je treba proučevati 

kakovost ne samo iz zornega kota odjemalcev kot udeležencev v procesu ali neposredno 

vpletenih, temveč je treba pri razumevanju kakovosti prisluhniti tudi drugim 

déležnikom. Predvsem pri organizacijah, ki zadovoljujejo javni interes, je pomembno 

družbeno odgovorno delovanje. V skladu s tem razmišljanjem predlagamo, da v 

déležnika usmerjene opredelitve kakovosti v prihodnje nadomestijo v odjemalca 

usmerjene opredelitve kakovosti. 

Pri razmišljanju o opredelitvah kakovosti prav tako ugotavljamo, da so opredelitve 

kakovosti med seboj tesno povezane. Strinjamo se z avtorji (Lagrosen, Sayyed-Hashemi 

in Leitner 2004, 62), ki pozivajo organizacije, da navedene opredelitve kakovosti strnejo 

v celoto in jih upoštevajo v politiki managementa kakovosti. Predlagamo pa, da se 

miselno vzpostavi hierarhičen odnos med petimi skupinami opredelitev kakovosti. 

Management kakovosti v organizaciji je zmeraj skupek prizadevanj, da bi uresničili 
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zahteve neke skupine déležnikov. Zahteve različnih skupin déležnikov se med seboj 

razlikujejo. Tako nekateri stremijo bolj k učinkovitosti poslovanja in se s tem usmerjajo 

'v vrednost', drugi pa želijo objektivno presojo o izpolnitvi vnaprej predpisanih 

specifikacij. Management kakovosti sledi zahtevam strateških déležnikov, pri tem pa je 

v ospredju pogled izbrane skupine déležnikov na kakovost. Izhodišče pri pojasnjevanju 

pojma kakovost so torej vedno zahteve déležnikov. Vsaka politika kakovosti izraža 

vidik izbrane/izbranih skupine/skupin déležnikov. Prav tako so [déležniki] edini 

razsodniki kakovosti (Berry in drugi 1990 v Rupnik 2004, 8). Slednje opravičuje naše 

razmišljanje o obstoju nadskupine, ki so ji podrejene druge opredelitve kakovosti. Iz 

slike 2.1 je tako razvidno, da so v déležnika usmerjene opredelitve kakovosti v 

nadrejenem položaju glede na ostale štiri. 

Slika 2.1 Podrejenost opredelitev kakovosti vidiku déležnikov 

 
Vir: prirejeno po Lagrosen, Sayyed-Hashemi in Leitner 2004, 62. 

Garvinove skupine opredelitev kakovosti so bile izhodišče za razumevanje 

koncepta kakovosti v visokem šolstvu. Harvey in Greenova sta leta 1993 identificirala 

pet različnih konceptov kakovosti v visokem šolstvu, ki so predstavljeni v nadaljevanju. 

Osnova za predstavitev in analizo ugotovitev je izvirni prispevek avtorjev (Harvey in 

Green 1993), razen v izrecnih primerih, kjer so označene navedbe iz druge literature ali 

je izpostavljen lasten prispevek. 

Prvi koncept obravnava kakovost kot izjemnost (angl. quality as exceptional). 

Znotraj koncepta obstajajo tri različice. 

1. Prva različica obravnava kakovost kot ekskluzivnost (angl. quality as exclusive). 

Tovrstno tradicionalno razumevanje kakovosti je povezano z miselnostjo, da 

VŠZ poosebljajo kakovost in je zato ni treba dokazovati. Dojemanje kakovosti 

sloni na ugledu, ki ga je VŠZ ustvaril v preteklosti. Kakovosti VŠZ ni mogoče 

presojati z merili ali kazalniki kakovosti. Kakovost temelji na posebnosti in 

nedostopnosti elitnega sloja, ki je udeležen v procesih VŠZ. 

2. Druga različica obravnava kakovost kot odličnost (angl. quality as excellence). 

V ospredju je prekoračitev visokih standardov, ki so skoraj nedosegljivi. Takšno 

razumevanje kakovosti je najpogosteje vezano na presojanje vložkov in 
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rezultatov procesov. Matematično pojasnjeno je kakovost rezultatov funkcija 

kakovosti vložkov (Dijkstra in Bom 2006, 22). V nasprotju s prejšnjim 

pojmovanjem kakovosti ima to pojmovanje osnovo za ocenjevanje (Grošelj 

2008, 18), kar pomeni, da je mogoče tudi primerjanje VŠZ z drugo organizacijo 

(angl. benchmarking). 

3. Tretja različica obravnava kakovost kot izpolnjevanje minimalnih standardov 

(angl. quality as minimum standards). Takšno razumevanje kakovosti sloni na 

predpostavki, da so standardi objektivni in statični ter kot taki osnova za 

presojanje. Ugotavljamo, da ima takšno razumevanje kakovosti številne slabosti. 

Vsebina standardov je lahko predmet pogajanj. Standard lahko določi notranji 

déležnik (na primer vodstvo VŠZ) ali zunanji déležnik (na primer neodvisni 

zunanji organ za zagotavljanje kakovosti). Prav tako je dvig kakovosti 

spodbujen šele ob dvigu zahtev v standardih. Spreminjanje standardov pa se po 

navadi ne izvaja v koraku z nenehnimi spremembami v okolju. Takšno 

pojmovanje kakovosti slabi bistvo kakovostnega delovanja VŠZ. Ocenjujemo, 

da je instrument za zagotavljanje kakovosti VŠZ, ki odseva takšno razumevanje 

kakovosti, institucionalna akreditacija. 

Drugi koncept obravnava kakovost kot popolnost ali doslednost (angl. quality as 

perfection or consistency). Kakovost je obravnavana kot dovršenost, in ne kot izrednost 

(kar je značilno za koncept 'kakovost kot izjemnost'). Vezana je na izpolnjevanje 

specifikacij že pri prvem izvajanju neke dejavnosti. Za takšno razumevanje kakovosti je 

značilna prej omenjena norma kakovosti 'nič napak', ki jo je predlagal Crosby. 

Popolnost je tesno vezana na kulturo kakovosti, v smislu, da se vsi v organizaciji 

zavzemajo za kakovost in preprečevanje nizke kakovosti. V ospredju razumevanja 

kakovosti niso vložki in rezultati, ampak proces. Primer spodbujanja procesnega 

pristopa so standardi ISO 9000 (standardi za sisteme managementa kakovosti). Glede na 

to, da je izobraževanje edinstvena storitev, ki je pod subjektivnim vplivom udeležencev 

procesa, kar vpliva na variabilnost vložkov, procesa in rezultatov procesa, se takšno 

pojmovanje kakovosti težko prilega visokemu šolstvu. Lahko bi bil koncept primeren za 

presojanje preteklih, 'oprijemljivih' elementov kakovosti (na primer stanja in ponudbe 

infrastrukture študentom), kot to predlaga Grošeljeva (2008, 19), vendar pa bi bilo 

takšno razumevanje kakovosti parcialno. 

Tretji koncept opredeljuje kakovost kot ustreznost namenu (angl. quality as fitness 

for purpose). V tem primeru je VŠZ kakovosten, če izpolnjuje namen, zaradi katerega je 

bil ustanovljen. Namen je opredeljen s poslanstvom VŠZ. 

Ugotavljamo, da se pri tem pojavljata dva ključna izziva. Prvi se nanaša na to, kdo 

sodeluje pri določitvi poslanstva. Razlika namreč nastane, če poslanstvo opredeljujejo 

samo notranji ali tudi zunanji déležniki VŠZ. Usklajevanje interesov različnih skupin 
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déležnikov lahko povzroča napetosti. Déležniki so številni in njihove zahteve si včasih 

celo nasprotujejo (Green 1994, 15; Sahney, Kumar Banwet in Karunes 2004, 147), 

poleg tega pa jih déležniki pogosto težko ubesedijo (Takeuchi in Quelch 1983 v 

Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985, 41). Ob tem se VŠZ srečuje z napetostjo med 

ustrezanjem zunanjim standardom (ki jih predvidevajo na primer akreditacijska merila, 

standardi ISO 9000) in uresničevanjem lastnega poslanstva oziroma notranjih 

standardov. Naravnanost zunanjih in notranjih standardov vpliva na prednostne naloge v 

organizaciji in ti standardi se med seboj lahko celo izključujejo. 

Obravnavani koncept ima med déležniki negativen prizvok, ki izhaja iz splošnega 

dojemanja, da je v visokem šolstvu kakovostno vse, če se le ujema z vnaprej 

predpisanim načrtom ali ciljem (Grošelj 2008, 20). Izvor tega je v obširnem nizu 

namenov, ki jih imajo VŠZ (prav tam). Na drugi strani pa se VŠZ srečujejo z déležniki, 

ki niso nujno sposobni ali zmožni opredeliti svojih zahtev (Green 1994, 17; Spanbauer 

1995 v Sahney, Kumar Banwet in Karunes 2004, 147, 153; Dijkstra in Bom 2006, 23). 

Posledica nejasnih zahtev so široko opredeljena poslanstva, ki težko predstavljajo 

enoznačno merilo pri presojanju, kako uspešno je uresničevanje namena VŠZ. 

Četrti koncept se imenuje kakovost kot vrednost za denar (angl. quality as value for 

money). Bistvo koncepta je v presojanju kakovosti VŠZ v razmerju do denarnih 

sredstev, ki so porabljena za delovanje VŠZ. Ta koncept je povezan z učinkovitostjo 

VŠZ in številnimi kazalniki kakovosti, ki so po navadi opredeljeni na nacionalni ravni. 

Kazalniki kakovosti so večinoma kvantitativni, zato samo deloma izkazujejo kakovost 

VŠZ. Takšen koncept spodbuja stroškovno učinkovitost, ki je rezultat naraščajoče 

konkurence na trgih izobraževanja in raziskovanja ter boja za finančna sredstva in 

študente. Ni pa nujno, da spodbuja tudi uspešnost VŠZ. 

Zadnji, peti koncept predstavlja kakovost kot spreminjanje (angl. quality as 

transformation). Koncept v središče kakovosti ne postavlja procesa, temveč déležnika. 

Spreminjanje se tako lahko nanaša na posameznika, izdelek oziroma storitev ali pa na 

organizacijo kot celoto. 

Ob njegovem nastanku je bil koncept vezan samo na spreminjanje študenta (Harvey 

in Green 1993). Študent je v tem primeru strateški déležnik, spreminjanje pa se nanaša 

na pridobivanje novega in nadgrajevanje že obstoječega znanja. Obravnavana je 

kognitivna preobrazba, torej kvalitativno in ne fizično spreminjanje človeka (Perri 2006, 

108). Poleg intelektualnih zmožnosti pa izkušnja obogati posameznike s spretnostmi, 

spremenjenimi navadami in odpravljenimi predsodki (Tam 2001 v Perri 2006). Poleg 

kognitivnih sprememb študenti torej doživljajo tudi osebnostni razvoj. 

V svojih poznejših delih Harvey (2006) dopolnjuje lastno tezo. Trdi, da se v 

procesu ne spreminjajo le študenti, temveč tudi drugi udeleženci procesa. Spreminjanje 

študenta oziroma njegovih kompetenc [v smislu ustvarjanja dodane vrednosti] je 

mogoče le ob spreminjanju VŠZ v smeri izboljševanja (Harvey in Knight 1996 v 
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Srikanthan in Dalrymple 2003, 128). Osredotočenost na nenehno iskanje možnosti za 

izboljševanje izpostavlja odgovornost VŠZ, da kar najbolje izkoristi zaupano 

institucionalno avtonomijo, in odgovornost učitelja, da kar najbolje izkoristi akademsko 

svobodo za doseganje namena VŠZ. 

Koncept 'kakovost kot spreminjanje' je tako tesno vezan z opolnomočenjem ali 

pooblaščanjem (angl. empowerment) déležnikov, da vplivajo na svoje spreminjanje. 

Študent, na primer, soustvarja dodano vrednost v svojem znanju in spretnostih ter     

(so-)odloča o elementih svoje učne izkušnje. Pri akademskem osebju je mišljeno 

nadgrajevanje lastnega znanja in spretnosti za izvajanje izobraževalnega procesa s 

pomočjo raziskovalnih dosežkov, usposabljanj in izobraževanja ter praktičnih izkušenj. 

Pri delodajalcih se to kaže na primer v sodelovalnem odnosu z VŠZ pri snovanju 

izobraževalnih programov ter v razumevanju zmožnosti in zahtev obeh vključenih strani 

(VŠZ in delodajalcev). Koncept tako izpostavlja partnerski odnos in deljeno 

odgovornost déležnikov pri spreminjanju. 

Ob koncu predstavitve vseh konceptov kakovosti VŠZ je treba poudariti, da so vsi 

predstavljeni koncepti Harveyja in Greenove uporabni in potrebni za celostno 

razumevanje in management kakovosti v VŠZ. Izključitev enega ali več konceptov pri 

vzpostavljanju in delovanju sistema managementa kakovosti lahko ogrozi razumevanje 

zahtev (strateških) déležnikov in upravljanje odnosov z njimi. 

Pri tem predlagamo dopolnitev ugotovitev o konceptih kakovosti VŠZ. Kot je bilo 

pojasnjeno pri Garvinovih opredelitvah kakovosti (stran 18), razumevanje kakovosti 

zmeraj izraža vidik enega ali več skupin déležnikov. Zato je bila predlagana hierarhična 

razvrstitev opredelitev kakovosti z izpostavitvijo zahtev déležnikov na vrhu. Zaradi 

navedenega predlagamo, da se členitev konceptov kakovosti, ki sta jih izdelala Harvey 

in Greenova, nadgradi s konceptom 'kakovost kot vidik déležnikov', ki pod svojim 

okriljem združuje pet zgoraj navedenih konceptov kakovosti v visokem šolstvu (slika 

2.2). 
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Slika 2.2 Podrejenost konceptov kakovosti VŠZ vidiku déležnikov 

 
Vir: prirejeno po Harvey in Green 1993. 

Bistvo predlaganega koncepta 'kakovost kot vidik déležnikov' je postavitev 

déležnika v položaj, ki mu v praksi pripada, glede na to, da je déležnik subjekt, ki 

opredeljuje kakovost objekta, presoja, pogosto pa tudi prispeva k doseganju kakovosti 

objekta. Iz slike 2.2 je razbrati, da déležnik lahko dojema kakovost VŠZ v osmih 

različicah, odvisno od (1) interesov, ki se razlikujejo med skupinami déležnikov VŠZ, 

od (2) značilnosti in lastnosti akademskega [oziroma zunanjega] okolja, v katerem se 

presoja kakovost, ter od (3) razvojnega obdobja, v katerem je visoko šolstvo (prirejeno 

po Vlăsceanu, Grünberg in Pârlea 2004, 46). Pri opredeljevanju kakovosti VŠZ je 

déležnik postavljen v središče pozornosti, ob tem pa je upoštevano, da se njegove 

zahteve lahko nanašajo na doseganje odličnosti, uresničevanje namena, finančni vidik 

ali na druga področja, ki so izpostavljena v posameznem konceptu kakovosti VŠZ. 

Koncepti kakovosti so tesno povezani z déležnikom. Pri tem pa ostaja v disertaciji 

še neodgovorjeno osnovno vprašanje: kdo je tisti, katerega zahteve je treba upoštevati. 

To je predmet obravnave v naslednjem podpoglavju. 

2.4 Déležniki visokošolskega zavoda 

2.4.1 Opredelitev déležnikov visokošolskega zavoda 

V poslovnem svetu so številne organizacije svoj uspeh zgradile na kakovosti. 

Takšne organizacije se zavedajo, da je skrivnost kakovosti pravočasno zaznavanje in 

odzivanje na zahteve déležnikov. Zaznana kakovost izdelka ali storitve je 

najpomembnejši dejavnik vpliva na uspešnost organizacije (Sallis 2001, 18). Po 



Kakovost visokošolskega zavoda v teoriji in praksi 

23 

filozofiji managementa celovite kakovosti je odjemalec tisti, ki pripisuje kakovost 

izdelku ali storitvi. Tako je kakovosten izdelek/storitev tisti/tista, ki najbolj dosega ali 

presega zahteve odjemalcev. Kakovost je v tem primeru opredeljena 'skozi oči' 

opazovalcev ali udeležencev (angl. 'in the eye' of the beholder). Imenujejo jo tudi 

kakovost v zaznavanju (Sallis 2001, 17). 

Disertacija ni namenjena iskanju odgovora na vprašanje, kdo je najpomembnejši 

odjemalec VŠZ. V preteklosti so avtorji (Reavill 1998, 56) sicer poskušali najti odgovor 

na osnovi različnih modelov (na primer izdelčni/procesni model, v katerem je 

delodajalec v vlogi odjemalca, ali storitveni/procesni model, v katerem je študent v 

vlogi odjemalca), vendar je na koncu prevladalo spoznanje, da enoličnega odgovora ni 

in da je sistem VŠZ kompleksnejši, kot ga pozna poslovni svet. 

Podrobno se z razumevanjem pojmov odjemalec, potrošnik in koristnik v javnem 

sektorju ukvarja Alford (2002). Da bi se izognili parcialnosti pojmov, je v disertaciji 

uporabljen pojem déležnik. Med številnimi pojasnitvami pojma déležnik, ki jih 

Mitchell, Agle in Woodova (1997, 858) kronološko navajajo, je še vedno najbolj 

splošno uporabna Freemanova opredelitev (1984 v Mitchell, Agle in Wood 1997, 856): 

déležnik je vsaka skupina ali posameznik, ki lahko vpliva na doseganje organizacijskih 

ciljev ali je pod vplivom delovanja organizacije. 

V poslovnem svetu je identifikacija déležnika enostavnejša kot v visokem šolstvu. 

Friedlander in Pickle (1968 v Reavill 1998, 57) sta za majhne poslovne organizacije 

identificirala sedem skupin déležnikov: lastniki, zaposleni, odjemalci, upniki, lokalna 

skupnost, dobavitelji in vlada. Leta 1995 je John M. Bryson (Niven 2003, 136) objavil 

seznam déležnikov javnih in nepridobitnih organizacij. Med déležnike tovrstnih 

organizacij uvršča: tekmece, medije, finančno skupnost, partnerje, dobavitelje, izvoljene 

uradnike [oziroma vodstvo], zaposlene, stranke oziroma odjemalce, posebne interesne 

skupine in prihodnje generacije. 

Seznam déležnikov VŠZ je izdelal Reavill leta 1997 in jo leta 1998 dopolnil 

(Reavill 1998, 58–59). Identificiral je 12 skupin déležnikov VŠZ: (1) študente, (2) 

delodajalce, (3) družine in družinske člane študentov, (4) univerze [v smislu VŠZ] in 

njihove zaposlene, (5) dobavitelje izdelkov in storitev, (6) [organizacije] sekundarnega 

izobraževanja, (7) druge VŠZ [v smislu tekmece], (8) poslovne organizacije oziroma 

bodoče [in obstoječe] delodajalce, (9) narod, (10) vlado, (11) nacionalne in lokalne 

davkoplačevalce ter (12) strokovna telesa. 

Seznam déležnikov je smiselno dopolniti z nekaterimi skupinami déležnikov, poleg 

tega pa nekatere skupine déležnikov razčleniti zaradi različnih interesov znotraj 

skupine. Tako predlagamo razčlenitev skupine déležnikov 'VŠZ' na: 

– vodstvo VŠZ, pri katerih se interesi lahko precej razlikujejo od interesov drugih 

zaposlenih, po navadi imajo večjo težo in vpliv na politiko delovanja VŠZ ter so 
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bolj nagnjeni k finančnim kazalnikom kakovosti, kot so interesi drugih 

zaposlenih; 

– akademsko osebje; 

– administrativno osebje. 

Znotraj VŠZ delujejo subjekti z različnimi interesi (kot je podrobneje predstavljeno 

v nadaljevanju), zato odsvetujemo združitev imetnikov interesov v eno skupino 

déležnikov. Sicer bi takšno razumevanje morali privzeti tudi pri opredelitvi drugih 

pravnih subjektov, vendar to ne bi vplivalo na njihovo uvrščanje med déležnike VŠZ in 

razumevanje njihovih interesov. Ob tem predpostavljamo, da predstavniki posamezne 

organizacije/organa delujejo v skladu s temeljnimi usmeritvami te organizacije/organa. 

Razčlenitev skupine déležnikov je potrebna tudi pri obravnavanju 'drugih VŠZ' 

(Reavill 1998, 59). Razmerje, ki ga ima VŠZ s posameznimi VŠZ, je različno. Avtor 

združuje vse druge VŠZ v eno kategorijo, kar pa ne odseva različnih razmerij med VŠZ 

in drugimi VŠZ. Zato predlagamo delitev skupine déležnikov 'drugi VŠZ' na (prirejeno 

po Ho in Wearn 1996, 40): 

– tekmece, ki so lahko VŠZ ali druge izobraževalne organizacije; 

– partnerske VŠZ, h katerim študenti in zaposleni v VŠZ odhajajo na izmenjavo 

oziroma od koder prihajajo v VŠZ na izmenjavo. 

Partnerski VŠZ so tudi tekmeci, vendar se razmerje, ki ga ima VŠZ z njimi, 

razlikuje. Zato predlagamo ločevanje. 

Skupino 'dobavitelji' je smiselno nadomestiti z besedo 'upniki' in s tem vključiti tudi 

druga razmerja z zunanjimi subjekti (na primer sponzorje). 

Poleg navedenih sprememb že obstoječih skupin déležnikov pa predlagamo 

dopolnitev seznama déležnikov VŠZ z naslednjimi skupinami subjektov: 

– franšizojemalci oziroma franšizodajalci (Ho in Wearn 1996, 40) so pomembna 

skupina déležnikov VŠZ. Različne oblike partnerskega sodelovanja z drugimi 

izobraževalnimi organizacijami so vse pogostejši načini širjenja mreže in 

delovanja na geografsko različnih trgih; 

– matična univerza, pod okriljem katere deluje VŠZ, vpliva na podobo in 

delovanje VŠZ. Zahteve univerze pa so lahko bolj ali manj komplementarne z 

zahtevami zaposlenih v VŠZ; 

– zakonodajalci pomembno vplivajo na delovanje VŠZ. Uvrščamo jih poleg 

skupine déležnikov 'vlada', vendar pa jih ločujemo, saj ni nujno, da zakone 

snujejo samo vladni organi; 

– donatorji so subjekti, ki nekaj podarjajo prostovoljno. Čeprav se donatorstvo 

pogosto povezuje z altruizmom, imajo tudi donatorji določen interes. Na osnovi 

nekih kriterijev se med množico subjektov odločajo za sodelovanje z enim ali z 
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nekaj med njimi. VŠZ naj bi tako imel interes, da izpolnjuje kriterije za 

pridobitev donatorstva; 

– mediji, ki jih omenjata Dijkstra in Bom (2006, 5), sicer niso odvisni od 

kakovosti VŠZ, vplivajo pa na ugled visokega šolstva in VŠZ (tudi z 

objavljanjem lestvic razvrščanja VŠZ; angl. rankings, league tables; glej Pečar 

in drugi 2008, 12–13). Njihova teža narašča z naraščajočo tržno naravnanostjo 

VŠZ; 

– sindikati so vplivni déležniki, ki ščitijo interese zaposlenih; 

– akademski, administrativni in vodstveni kadri na trgu dela (prirejeno po 

Spanbauer 1995 v Sahney, Kumar Banwet in Karunes 2004, 154) lahko občutno 

spremenijo kakovost VŠZ, če se vzpostavi sodelovalni odnos med temi subjekti 

in VŠZ. Vodstvo VŠZ naj bi zato nenehno iskalo priložnosti na trgu dela tako, 

da s temi déležniki vzpostavlja, razvija in vzdržuje odnose (mreženje) ter jih 

občasno ali redno vključuje v svoje procese (na primer vključitev 

gospodarstvenikov v izobraževalni proces, zunanjih raziskovalcev v projekte); 

– pojem strokovni organi, kot ga uporablja Reavill (1998, 58–59), razširjamo. 

Poleg zunanjih organov za zagotavljanje kakovosti v okviru stroke (kot je 

medicina, inženiring), o katerih piše Reavill, obstajajo še zunanji organi za 

zagotavljanje kakovosti na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni. Ti postajajo 

v praksi vse pomembnejši. Zahteva déležnikov po odgovornem delovanju VŠZ 

namreč spodbuja VŠZ k prikazovanju odgovornega delovanja s čim večjo mero 

verodostojnosti in objektivnosti. 

Dopolnjen seznam déležnikov je predstavljen v preglednici 2.2 tako, da so 

déležniki razvrščeni v skupino notranjih ali v skupino zunanjih déležnikov. Takšno 

delitev navajajo Tavčar (2002, 79), Bounds in soavtorji (1994 v Reavill 1998, 57), ki so 

jo uporabili za razvrstitev déležnikov poslovne organizacije, ter Sahneyeva, Kumar 

Banwet in Karunesova (2004, 149), ki so izdelali seznam déležnikov VŠZ. Njihova 

razvrstitev je na tem mestu dopolnjena oziroma prilagojena VŠZ. 
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Preglednica 2.2 Notranji in zunanji déležniki VŠZ 

Notranji deležniki Zunanji deležniki 

Vodstvo Delodajalci  

Akademsko osebje 
Odjemalci (izdelkov in storitev 
raziskovalne dejavnosti VŠZ) 

Administrativno osebje Ustanovitelji* 
Študenti Upniki 
Franšizojemalci/franšizodajalci Donatorji 
Matična univerza Mediji 
  Sindikati 
  Partnerski VŠZ 
  Tekmeci 

  
Organizacije sekundarnega 
izobraževanja 

  
Akademsko, administrativno in  
vodstveno osebje na trgu dela 

  Zakonodajalci in vlada 

  

Organi za zagotavljanje kakovosti 
(mednarodni, nacionalni, lokalni ali  
v okviru stroke) in drugi strokovni 
organi 

  Starši in družine študentov 
  Davkoplačevalci in širša družba 

*Notranji ali zunanji déležniki. 

Iz preglednice je razvidno, da študente uvrščamo med notranje déležnike. Študent 

namreč ni samo […] odjemalec, temveč tudi vložek v izobraževalni sistem (Harris 1992 

v Sahney, Kumar Banwet in Karunes 2004, 149), udeleženec procesa poučevanja in 

učenja, nosilec rezultatov izobraževalnega procesa (Barnett 1992 v Sahney, Kumar 

Banwet in Karunes 2004, 152) ter subjekt, ki vse bolj vpliva na delovanje VŠZ in na 

oblikovanje lastne učne izkušnje. Zato so razvrstitve, ki študenta umeščajo med notranje 

déležnike, vse bolj tehtne (Kanji in Tambi 1999 v Sahney, Kumar Banwet in Karunes 

2004, 154). Izhodišče takšnih razvrstitev je v predpostavki, da so študenti partnerji v 

izobraževalnem procesu. 

Divergentnost mnenj o vlogah posamezne skupine déležnikov je mogoče razbrati 

tudi za druge skupine, kot so delodajalci in ustanovitelji. Zaradi različnih vlog in 

interesov, ki jih déležniki imajo, v pričujočem delu déležnikov ne razvrščamo v 

skupine, kot je to značilno za številne avtorje (priloga 1). Ker so interesi déležnikov 

delno komplementarni, vendar delno tudi nasprotujoči si (Reavill 1998, 57), bi 

grupiranje skupin déležnikov pomenilo združevanje različnih (tudi nasprotujočih si) 

interesov skupin déležnikov. Z vidika namena disertacije to ni smiselno, saj bi bila s tem 

zamegljena predstava o zahtevah, ki jih posamezna skupina déležnikov ima do VŠZ. 

Jasnost zahtev posamezne skupine déležnikov pa je ključna pri prilagajanju delovanja 

VŠZ izbranim, strateškim déležnikom. Zato v disertaciji skupine déležnikov niso 
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grupirane, ponekod je uporabljena le zgoraj prikazana členitev déležnikov na notranje in 

zunanje. 

2.4.2 Kakovost visokošolskega zavoda z vidika déležnikov 

Kakovost opredeljujejo [déležniki] (Nemec 2001, 6). Zato VŠZ potrebuje 

informacijo, kako déležniki razumejo kakovost VŠZ, kar omogoča prepoznavanje 

njihovih zahtev. Dodati je treba, da se mora VŠZ osredotočiti le na strateške déležnike. 

Razlog je številčnost in raznolikost skupin déležnikov VŠZ, kar bi otežilo ali 

onemogočilo uskladitev zahtev in enotno sprejemanje temeljnih usmeritev organizacije. 

Informacijo, kdo so strateški déležniki VŠZ, pa vodstvo dobi z opredelitvijo namena 

oziroma poslanstva VŠZ. Sallis (2001, 17) trdi, da bo organizacija odgovor dobila s 

prepoznavanjem in razumevanjem vrednot in prizadevanj VŠZ. Nekateri avtorji (Reavill 

1998, 60; Hewitt in Clayton 1999, 839) so strateške déležnike VŠZ določili po lastni 

presoji ali glede na druge prakse, s čimer se ne strinjamo. Izbor strateških déležnikov je 

odvisen od edinstvenega poslanstva VŠZ, zato naj bi bile v naboru strateških déležnikov 

med posameznimi VŠZ razlike. 

Vključevanje vseh strateških déležnikov v vodenje VŠZ poudarjata tudi Jelizkova 

in Westerheijden (2002, 442, 444). Pri tem pa je treba dodati, da se sodelovanje z 

déležniki lahko spreminja v času, je časovno omejeno in odvisno od predmeta, zaradi 

katerega je predvideno sodelovanje z déležniki. Tako se lahko nabor strateških 

déležnikov, ki sodelujejo na nekem področju, razlikuje od nabora, ko se obravnava 

drugo področje delovanja VŠZ. Nenehno vključevanje samo ene skupine déležnikov pa 

ni priporočljivo. 

Povezovanje skupin déležnikov z njihovim razumevanjem kakovosti organizacije je 

v visokem šolstvu še vedno pomanjkljivo raziskana tema. Srikanthan in Dalrymple 

(2003, 127) sta identificirane skupine déležnikov VŠZ (priloga 1) povezala s prej 

opisanimi koncepti kakovosti Harveyja in Greenove ter pozneje (2007, 177) svoje delo 

razširila še z merili kakovosti (preglednica 2.3). 
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Preglednica 2.3 Merila kakovosti v visokem šolstvu z vidika déležnikov 

[Skupina] déležnikov Zastopniška skupina [Merilo kakovosti] [Koncept kakovosti] 
Oskrbovalci Ustanovitelji Povračilo naložbe Vrednost za denar 

Uporabniki izdelkov  
in storitev VŠZ 

Obstoječi in bodoči  
študenti 

Konkurenčna prednost 
na poklicni poti 

Odličnost 

Uporabniki rezultatov VŠZ Delodajalci Usposobljenost za delo Vrednost za namen 
Zaposleni Akademsko in  

administrativno osebje
Spoštovanje, ki je 
razvidno v plačilu in 
ugledu 

Popolnost/doslednost 
v organizacijskih 
normah ravnanja 

Vir: Srikanthan in Dalrymple 2007, 177. 

Iz preglednice razberemo nekatere pomanjkljivosti, in sicer (1) vključitev samo 

nekaterih skupin déležnikov, (2) uvrščanje vodstva VŠZ med akademsko in 

administrativno osebje ter (3) pripisovanje posameznega koncepta kakovosti VŠZ samo 

eni skupini déležnikov. 

Predvsem zadnjo slabost sta poskušala raziskovalca na maastrichtski univerzi, 

Dijkstra in Bom (2006), minimizirati. Ugotovila sta, da si po navadi ena skupina 

déležnikov razlaga kakovost VŠZ na več načinov. Za študente, diplomante in 

delodajalce sta značilna dva koncepta kakovosti, ki jih navajamo v naslednjem 

odstavku. Za medije, vlado in univerze pa je značilno razumevanje kakovosti skozi vseh 

pet konceptov kakovosti, ki sta jih predstavila Harvey in Greenova (1993). 

Zanimivo je, da ugotovitve Dijkstra in Boma niso povsem v skladu z ugotovitvami 

Srikanthana in Dalrympla pri proučevanju istovrstnih skupin déležnikov (v sicer 

geografsko različnih okoljih). Pomembna razlika je v zaznavanju kakovosti z vidika 

študentov. Dijkstra in Bom (2006, 12) ugotavljata, da si študenti kakovost razlagajo kot 

izpolnjevanje minimalnih standardov (prevladujoči koncept kakovosti) in kot popolnost 

oziroma doslednost. V raziskavi Srikanthana in Dalrympla (2003, 127) ter Lagrosna, 

Sayyed-Hashemija in Leitnerja (2004, 67) pa istovrstna skupina déležnikov kakovost 

VŠZ označuje kot odličnost. Ob tem dodajamo še izsledke raziskav (Kuh 2001b v 

Ruben 2004, 10; Sax, Astin, Arredondo in Korn 1996 v Ruben 2004, 10), ki navajajo, 

da samo 20 odstotkov študentov pričakuje od VŠZ ustrezno pripravo na poklicno pot. 

Slednje kaže na to, da študenti različno razumejo kakovost in da se njihovo razumevanje 

spreminja v času in prostoru. 

Srikanthanov in Dalrymplanov nabor upoštevanih déležnikov VŠZ je v raziskavi 

Dijkstra in Boma dopolnjen s skupino mediji. Kljub temu ugotavljamo, da tudi Dijkstra 

in Bom uporabljata pomanjkljiv nabor déležnikov VŠZ, saj izpostavljata samo študente, 

VŠZ, delodajalce, vlado in medije. Poleg tega pa pod pojmom univerza združujeta 

vodstveno, akademsko in administrativno osebje. Slednje pomeni, da so združene 

skupine déležnikov, ki sicer lahko imajo različne interese (kot je navedeno na strani 20). 

O napaki sklepamo na osnovi analize ugotovitev raziskave. Skupina déležnikov 
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'univerza' je kot prevladujoče označila štiri koncepte kakovosti (kakovost kot izjemnost, 

kot popolnost ali doslednost, kot vrednost za denar in kot vrednost za namen). Od petih 

konceptov kakovosti so torej označili štiri (izključen je koncept kakovost kot 

spreminjanje). Ugotovitev, da so vsi koncepti (razen enega) ključni, vzbuja možnost, da 

so v skupino vključeni ljudje z različnimi interesi. Kot že zapisano, zato predlagamo 

ločeno obravnavanje vodstvenega, akademskega in administrativnega osebja pri 

proučevanju njihovih zahtev. Predpostavljamo, da bi bili ob upoštevanju predloga 

rezultati raziskave bolj uporabni za nadaljnje aktivnosti prilagajanja interesom 

déležnikov. 

S proučitvijo konceptov kakovosti, déležnikov VŠZ ter njihovih pogledov na 

kakovost so ustvarjena izhodišča za opredelitev managementa kakovosti VŠZ. Slednje 

je obravnavano v naslednjem poglavju. 

2.5 Management kakovosti visokošolskega zavoda 

2.5.1 Podsistemi managementa kakovosti visokošolskega zavoda 

Sistem managementa kakovosti je tisti del celotnega managerskega sistema 

organizacije, ki je osredotočen na doseganje rezultatov v zvezi s cilji kakovosti 

(Slovenski standard SIST EN ISO 9000 2005, 14). Cilji kakovosti dopolnjujejo druge 

cilje organizacije. Različni deli managerskega sistema sestavljajo, skupaj s sistemom 

managementa kakovosti, managerski sistem, ki sledi enotnim temeljnim usmeritvam. To 

olajša načrtovanje, razporejanje virov, določanje dopolnilnih ciljev [ter presojanje 

uspešnosti] in učinkovitosti organizacije (Marolt in Gomišček 2005, 117), hkrati pa 

omogoča, da je delovanje slehernega dela organizacije usklajeno z delovanjem drugih. 

Izhodišče delovanja vsake organizacije so temeljne usmeritve VŠZ, ki določajo 

namen VŠZ. Pri tem je treba odgovoriti na vprašanje 'kaj delati', pa tudi 'česa ne delati' 

(Kaplan in Norton 2000, 74). V evalvacijskih in akreditacijskih merilih je poudarek 

predvsem na obstoju temeljnih usmeritev v dokumentih organizacije in na poznavanju 

teh med zaposlenimi. Ne ugotavlja pa se, ali je namen ustrezen, uresničljiv, realen in 

predvsem ali odseva zahteve déležnikov. Kakovost namena VŠZ je tako pri presojanju 

VŠZ zanemarjeno področje. Uspešnost VŠZ se presoja kot obseg, do katerega so 

načrtovane dejavnosti uresničene in cilji doseženi. To pa še ne pomeni, da so namen in 

cilji ustrezni. 

Strokovnjaki na področju kakovosti v visokem šolstvu (Gola 2004, 26; 

Westerheijden, Kristoffersen in Surcos 1998 v Parri 2006, 108; Vlăsceanu, Grünberg in 

Pârlea 2004, 47) pišejo o nastajanju novega koncepta kakovosti, imenovanega 'kakovost 

namena' (angl. fitness of purpose). Ta koncept se razlikuje od koncepta 'kakovost kot 

ustreznost namenu' (angl. fitness for purpose). Past koncepta 'kakovost kot ustreznost 

namenu' je njegova naravnanost na merjenje usklajenosti delovanja s cilji, pri tem pa je 
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zanemarjeno vprašanje, ali so cilji ustrezni. VŠZ ima potrebo po prikazovanju 

odgovornega delovanja, pri tem pa ni nujno, da je vodstvo VŠZ predhodno proaktivno 

pristopilo k snovanju namena te organizacije. Namen je tako lahko nastal kot zrcalo 

splošno opredeljenih parametrov kakovosti ali standardov iz zunanjega okolja, ne pa kot 

izraz naslednjih dejavnikov: 

– zahtev trga (kaj trg potrebuje, kdo so déležniki VŠZ, kdo so strateški déležniki 

VŠZ, kakšne so njihove zahteve in podobno); 

– lastnih zmožnosti organizacije (kaj organizacija zmore glede na razpoložljiva 

sredstva, kakšna je podoba organizacije na trgu, v čem se organizacija razlikuje 

od drugih oziroma v čem je edinstvena iz zornega kota déležnikov in podobno); 

– značilnostih zunanjega okolja (kaj trg ponuja, kakšna je intenzivnost 

konkurence in značilnosti drugih tekmecev, kakšne so priložnosti in nevarnosti, 

kaj organizaciji narekujejo ali kje jo omejujejo zakonski in drugi predpisi, 

kakšni so makroekonomski dejavniki in podobno). 

Z iskanjem odgovorov na ta vprašanja se VŠZ oddaljuje od običajne naravnanosti 

na ponudbeno stran (angl. supply-oriented) pri zagotavljanju kakovosti (kaj lahko 

organizacija doseže, ponudi trgu), ki jo Van der Wendejeva in Westerheijden (2003, 

201) pripisujeta nacionalnim sistemom za zagotavljanje kakovosti. Vse bolj pa 

prepoznava zahteve trga in je naravnan na stran povpraševanja (angl. demand-oriented). 

Za organizacije je značilno, da opredeljujejo poslanstvo in vizijo. V standardih za 

sisteme managementa kakovosti in v modelih kakovosti oziroma odličnosti (v 

nadaljevanju standardi in modeli kakovosti) je to ena od ključnih zahtev (pomembno 

torej je, da dokument o temeljnih usmeritvah obstaja, ne pa tudi ali so usmeritve 

ustrezne). Vendar pa se težave pojavijo pri oblikovanju organizacijske politike. Na 

podlagi svojih izkušenj pri sodelovanju z nepridobitnimi organizacijami Kaplan 

ugotavlja, da te nimajo jasne in kratke strategije (v Niven 2003, 130). Politika tako 

vključuje številne ukrepe in programe, namesto da bi opredelila rezultate in učinke, ki 

jih želi organizacija doseči (Kaplan 2001, 358). Takšna organizacija se pri spremljanju 

uspešnosti osredotoča na presojanje napredka pri uresničevanju ukrepov. Ukrepi so tako 

razumljeni kot cilj, namesto da bi bili sprejeti kot sredstvo za dosego cilja. Težava je 

namreč v tem, da so cilji pogosto nejasni, nedoločeni ali pa niso posredovani 

déležnikom (prav tam). Tako nastane razkorak med vizijo in poslanstvom ter 

dejavnostmi organizacije. 

Opisano praznino med poslanstvom in dejavnostmi mora zapolniti učinkovita 

organizacijska politika, ki ima jasno opredeljene in posredovane cilje, izvedljivo in 

celovito strategijo, ki omogoča uresničitev zastavljenih ciljev, ter merila, s pomočjo 

katerih bo organizacija lahko presojala uspešnost uresničevanja strategije in doseganja 

ciljev ter prepoznavala razloge za to. 
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Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s strateškim managementom (Tavčar 2002), 

izpostavljajo samo strategijo in cilje pri obravnavanju politike. Glede na to, da merila 

dajejo pomembno informacijo o tem, kaj je za organizacijo pomembno, zastopamo 

stališče, da so merila obvezen del organizacijske politike in ne del ciljev. Čeprav je za 

cilje značilno, da so jasni, opredeljeni vrednostno in časovno, jih ločujemo od meril. Po 

teoriji modela BSC (Kaplan in Norton 2000) se namreč cilj dosega s številnimi 

dejavnostmi, katerih uspešnost uresničevanja se meri z (običajno več) merili. Na primer 

doseganje cilja 'dvig števila študentov novincev za 20 odstotkov v treh študijskih letih' 

se meri z gibanjem števila osebnih predstavitev pri potencialnih študentih, z uspešnostjo 

mreženja z organizacijami sekundarnega izobraževanja, obsegom medijske 

izpostavljenosti VŠZ, višjim vložkom v študijsko literaturo ali v informacijo-

komunikacijske tehnologije ali podobno. To so merila, ki omogočajo predstavo o 

strategiji. Kategorija 'merila' je ločen element politike, ki pa je tesno povezan z drugima 

dvema elementoma. 

Politika mora biti odsev temeljnih usmeritev oziroma poslanstva, vizije in 

organizacijskih vrednot (slika 2.3). Zasnovana mora biti tako, da konkretizira temeljne 

usmeritve ter poveča njihovo uporabnost pri vsakodnevnem delovanju VŠZ in na 

različnih organizacijskih ravneh. 

Slika 2.3  Povezanost temeljnih usmeritev s politiko organizacije 

 

Ker temeljne usmeritve niso nespremenljiv element strateškega managementa, 

morajo managerski procesi omogočati in spodbujati učenje v dvojni zanki. Učenje v 

enojni zanki pomeni, da organizacija prilagaja svoje delovanje obstoječi politiki. 

Temeljne usmeritve so na nižjih ravneh managementa in med déležniki sprejete kot 

dane. Slednje imenujemo obvladovanje kakovosti. Če pa je organizacija odprta in 

pripravljena obvladovati spremembe v notranjem in zunanjem okolju, potem spodbuja 

in uresničuje možnost, da se temeljne usmeritve in posledično tudi politika spreminjajo. 
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Managerski procesi, ki vključujejo (1) zbiranje podatkov o strategiji, (2) preizkušanje 

strategije, (3) ocenjevanje ustreznosti strategije glede na dane razmere in (4) 

spodbujanje novih zamisli v celotni organizaciji o novih strateških priložnostih in 

usmeritvah, ustvarjajo pogoje za izboljševanje delovanja organizacije. Omogočanje in 

spodbujanje prilagodljivosti v standardih, specifikacijah in merilih, ki si jih organizacija 

zastavi kot referenčne točke, ustvarjajo pogoje za stopnjevanje kakovosti. To je 

podsistem managementa kakovosti, ki nadomešča običajno obvladovanje kakovosti. 

Spreminjanje je pogojeno z nenehnim spremljanjem zahtev strateških déležnikov 

ter vzpostavljanje ravnotežja med številnimi in različnimi zahtevami déležnikov ter 

temeljnimi usmeritvami VŠZ. Te naloge so predmet managementa déležnikov. To je v 

praksi podsistem managementa kakovosti, katerega osrednji nalogi sta identifikacija 

déležnikov in njihovih zahtev ter usklajevanje, kateri déležniki ter kako in v katerih 

vsebinah ti aktivno sodelujejo pri delovanju VŠZ. Cilj tega podsistema managementa 

kakovosti je opredeliti skupno vizijo VŠZ, sprejeto pri strateških déležnikih, in ji slediti. 

Področje managementa déležnikov proučujejo številni avtorji. Low in Cowton 

(2004) se ukvarjata z metodami managementa déležnikov organizacije. Mitchell, Agle 

in Woodova (1997, 853) nadgrajujejo Freemanovo teorijo identifikacije in izbora 

strateških déležnikov iz leta 1984 ter ponujajo managementu organizacije dinamičen 

model za ugotavljanje pomembnosti posamezne skupine déležnikov. Déležnike glede na 

njihovo moč (angl. power), upravičenost (angl. legitimacy) in nujnost (angl. urgency) 

vplivanja razvrščajo v osem kategorij. Model je vodstvu organizacije v pomoč pri 

prepoznavanju nujnosti ter intenzivnosti potrebe po sodelovanju in vključevanju 

déležnikov v procese odločanja. 

O pomembnosti upoštevanja déležnikov, o njihovi vse večji vlogi ali veljavi (angl. 

legitimacy) in o vplivu družbe déležnikov na spremembe v visokem šolstvu pišejo tudi 

strokovnjaki iz evropske visokošolske prakse (Van der Wende in Westerheijden 2002, 

202). Vendar pa je njihovo vključevanje in pooblaščanje redko opaziti (z izjemo 

študentov, kjer je trend pooblaščanja naraščajoč; Eurydice 2007, 41). Identifikacija 

(strateških) déležnikov, vzpostavitev partnerstev, sodelovanje in zaznavanje sedanjih in 

prihodnjih zahtev déležnikov je še vedno neizkoriščen potencial v visokem šolstvu 

(HEFCE 2003a, 21, 22). Reaktivno ukrepanje na izražene zahteve déležnikov ni več 

dovolj. Zahteve déležnikov je treba predvidevati ali jih celo vzbuditi. Slednje je 

izhodišče za ustvarjanje ali ohranjanje konkurenčnih prednosti organizacije. O potrebi 

po spreminjanju reaktivnega pristopa managementa kakovosti v proaktivni pristop, ki je 

značilen za poslovno okolje so pisali tudi Slack in soavtorji (1998 v Osseo-Asare, 

Ernest Jr. in Longbottom 2002, 27) ter Dale (1999 v Osseo-Asare, Ernest Jr. in 

Longbottom 2002, 27). 

Identifikacija déležnikov in njihovih zahtev poteka v treh korakih in vključuje 

iskanje odgovorov na naslednja vprašanja:  
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– kdo so strateški déležniki; 

– kaj strateški déležniki potrebujejo ali pričakujejo (zahtevajo) od organizacije; 

– kako bo organizacija ustvarila dodano vrednost za déležnike. 

HEFCE (2003a, 15) navaja, da je treba pred [načrtovanjem] posegov na področju 

managementa kakovosti identificirati déležnike. Pri tem menimo, da identifikacija 

déležnikov ni dovolj. Identificirati je treba njihove sedanje in predvideti prihodnje 

zahteve. Zahteve déležnikov so bistvo kakovosti (Sallis 2001, 5). Identifikacija 

déležnikov in njihovih zahtev, izbor strateških déležnikov, partnersko sodelovanje z 

njimi in upravljanje z njihovimi zahtevami spada v področje managementa déležnikov. 

Na zadnje od prej navedenih vprašanj o ustvarjanju dodane vrednosti pa bo 

organizacija odgovorila le, če bo imela predhodno zasnovane temeljne usmeritve. 

Odgovori na to vprašanje pomenijo ubeseditev zahtev strateških déležnikov v politiki 

VŠZ. Ubeseditev poteka z določitvijo ciljev, strategij in meril (vključno z izborom 

strateških kazalnikov in gibal uspešnosti). Z odgovorom na zadnje vprašanje posamezen 

VŠZ oblikuje profil [lastne] kakovosti (Green 1994, 108). 

Poleg stopnjevanja kakovosti in managementa déležnikov je del managementa 

kakovosti tudi zagotavljanje kakovosti. V pričujočem delu je večkrat navedeno, da VŠZ 

za svoj obstoj potrebuje potrditev oziroma sprejemanje v notranjem in zunanjem okolju. 

Osrednja naloga podsistema zagotavljanje kakovosti je komuniciranje z déležniki z 

vidika prikazovanja odgovornega delovanja. Poleg tega spadajo pod okrilje tega 

podsistema vse dejavnosti, ki prispevajo k vsebini in uresničevanju te komunikacije. 

V sklepu povzemamo, da se management kakovosti deli na management 

stopnjevanja kakovosti, management déležnikov in management zagotavljanja 

kakovosti (slika 2.4). Uspešnost managementa kakovosti je odvisna od uspešnosti 

usklajevanja navedenih podsistemov. Ob tem pa je treba celovito obravnavati 

institucionalno kakovost ter se truditi vzpostavljati in vzdrževati ravnotežje med 

spreminjajočimi se zahtevami strateških déležnikov. 

Slika 2.4  Podsistemi managementa kakovosti 

 

Umestitev managementa déležnikov, stopnjevanja in zagotavljanja kakovosti v 

celovit sistem managementa kakovosti pomeni uvod v predstavitev modelov 
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managementa kakovosti VŠZ v naslednjem podpoglavju. V ospredje tega dela 

disertacije so postavljene ugotovitve Chenga in Tama (1997), ki sta upoštevala različne 

vidike managementa kakovosti. Podpoglavje pa se končuje z razmišljanjem o 

identificiranih modelih in z navedbo predlogov za določene spremembe. 

2.5.2 Modeli managementa kakovosti visokošolskih zavodov 

Kakovost VŠZ je izražena z naborom dejavnikov, ki vključujejo vložke, proces, rezultate [in 

učinke] delovanja VŠZ ter zagotavljajo storitev, s katero so izpolnjene izražene in neizražene 

zahteve déležnikov. (Prirejeno po Cheng 1995 v Cheng in Tam 1997, 23) 

Navedena opredelitev zelo široko zastavlja, kako je mogoče razumeti kakovost 

VŠZ. Kakovost [VŠZ] je multidimenzionalen koncept, ki ga ne moremo pojasniti in 

ocenjevati z enim [ali nekaj] kazalniki kakovosti (Cheng in Tam 1997, 23). Prav tako pa 

težavnost opredeljevanja kakovosti stopnjujejo številne skupine déležnikov VŠZ, ki od 

VŠZ pričakujejo uresničitev različnih zahtev. 

Navedeno izhodišče samodejno narekuje več modelov kakovosti VŠZ, ki 

ponazarjajo mogoče naravnanosti managementa kakovosti VŠZ. Cheng in Tam (1997, 

23–29) sta identificirala sedem modelov kakovosti [VŠZ], ki jih v tabelarični obliki 

prikazujemo v prilogi 2. Avtorja v svojem delu uporabljata angleški izraz 'models of 

quality in education', ki se glede na vsebino celotnega besedila v slovenskem prevodu 

glasi 'modeli kakovosti izobraževalnih organizacij'. V celotnem besedilu namreč 

obravnavata institucionalno kakovost, in ne kakovosti nacionalnega izobraževalnega 

sistema, izobraževalnih programov, izvajalcev/učiteljev ali študentov (kot potencialnih 

objektov presoje po Scheerensu 2007, 8–9). Glede na to, da je VŠZ izobraževalna 

organizacija in da je predmet obravnave v disertaciji VŠZ, smo izraz izobraževalna 

organizacija nadomestili z izrazom VŠZ. 

Poleg tega se zavedamo, da je v opisu modelov zapostavljena raziskovalna 

dejavnost, ki je ena od osrednjih dejavnosti VŠZ. Slednje je razbrati iz opisov meril 

kakovosti za posamezen model (priloga 2). Vendar pa opisi primerov ne omogočajo 

sklepanja, da bi modeli vnaprej izključevali raziskovalno dejavnost organizacij. Zato 

ocenjujemo, da so opisi modelov primerni za pojasnitev različne naravnanosti 

managementa kakovosti VŠZ in jih na tem mestu podrobneje obravnavamo. 

Model ciljev in specifikacij 

V modelu ciljev in specifikacij (angl. goal and specification model) je izpostavljena 

potreba po prepoznavanju, ali VŠZ uresničuje vnaprej zastavljene cilje in specifikacije. 

Pogosto se uporablja pri presojanju kakovosti posameznega VŠZ ali nacionalnega 

izobraževalnega sistema (Cheng in Tam 1997, 24). 

Težava modela je v tem, da je v primeru presoje kakovosti VŠZ, ki je sprožena na 

nacionalni ravni, teže opredeliti, kateri cilji in specifikacije ter njihovo doseganje 
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izražajo višjo ali nižjo kakovost VŠZ. Organ, ki presoja, mora poznati okoliščine 

presojanega VŠZ ter značilnosti VŠZ. Prav tako ocenjujemo, da ima model nekatere 

nevarnosti, kot sta: (1) postavitev manj zahtevnih ciljev in specifikacij, kar bi olajšalo 

njihovo doseganje, hkrati pa zagotovilo pridobitev znamke kakovosti (kot to velja za 

akreditacijska merila), in (2) vsiljeno oddaljevanje VŠZ od lastnega koncepta 

institucionalne kakovosti. 

Iz tega sklepamo, da je navedeni model bolj učinkovit, če je zastavljen in 

uporabljen na ravni VŠZ. Opredelitev temeljnih in strateških usmeritev v smislu lastnih 

standardov ter spremljanje njihovega uresničevanja daje vodstvu VŠZ instrument za 

presojanje kakovosti ter omogoča, da se vodstvo VŠZ pri svojem delu osredotoča na 

'prave stvari'. V tem primeru bi opustili navedbo avtorjev, da je model primeren, če ima 

VŠZ zadostna sredstva za uresničevanje ciljev in specifikacij. Pri snovanju lastnih ciljev 

in specifikacij so namreč poleg zahtev déležnikov in značilnosti zunanjega okolja lastne 

zmožnosti prav tako pomembno izhodišče. Zadostnost sredstev je torej upoštevana že 

pri snovanju ciljev in specifikacij. 

Takšnemu modelu je v praksi najbolj podobna revizija institucionalne kakovosti 

(angl. audit), pri kateri se ugotavlja, kako je VŠZ zadovoljil samega sebe s tem, da je 

uresničil svoje izbrane standarde (Hofmann 2005, 8). Razlika med obravnavanim 

modelom in revizijo institucionalne kakovosti je v tem, da se slednja osredotoča 

predvsem na mehanizme, ki vplivajo na rezultate delovanja VŠZ, ne pa na kakovost teh 

rezultatov. Revizija institucionalne kakovosti je oblika certificiranja notranjega sistema 

managementa kakovosti VŠZ. 

Model vhodnih sredstev 

Model vhodnih sredstev (angl. resource-input model) izhaja iz predpostavke, da so 

VŠZ, ki imajo zadostna sredstva ter privabljajo 'kakovostne' študente, sposobni 

uresničiti zahteve strateških déležnikov. Zato je v ospredju modela zagotavljanje 

pogojev za kakovostno delovanje VŠZ. VŠZ se pojavlja kot aktiven oblikovalec lastnih 

pogojev delovanja. 

Ocenjujemo, da je nevarnost modela v pretirani osredotočenosti na kakovost in 

obseg sredstev na vhodu procesov, kar lahko postavlja v ozadje pomembnost drugih 

dimenzij kakovosti. Kakovostni vložki ob nekakovostnem procesu lahko dolgoročno 

škodijo VŠZ, vplivajo na ugled in posledično ogrozijo kakovost prihodnjih vhodnih 

sredstev. 

Model procesa 

Model procesa (angl. process model) izhaja iz predpostavke, da 'zdravo in tekoče' 

notranje delovanje vpliva na rezultate VŠZ. 
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Ugotavljamo, da je pozitivna stran modela spodbujanje usmerjenosti organizacije 

na primerno organizacijsko kulturo, ki vpliva na kakovost procesa. Prav tako pa 

prepoznavamo nekatere nevarnosti modela. (1) Usmerjen je v zadovoljstvo študentov in 

notranjih déležnikov, ne zagotavlja pa vzpostavitve odnosa z drugimi, zunanjimi 

déležniki, ki uporabljajo rezultate delovanja VŠZ (na primer delodajalci). Cheng in Tam 

(1997, 25) navajata, da je v praksi kakovostna učna izkušnja pogosto cilj in [rezultat 

VŠZ]. Nevarnost, ki iz te ugotovitve izhaja, (2) je ustvarjanje kakovostne učne izkušnje, 

ki pa še ne zagotavlja kakovostnih rezultatov in učinkov. Zato je med elementi vložki, 

proces, rezultati in učinki treba vzpostaviti razmerja v verigi vrednosti, da bi bil model 

procesa uporaben. Proces bi tako bil sredstvo kakovosti VŠZ, in ne cilj. Tretja nevarnost 

modela procesa pa je (3) usmerjanje v izobraževalni proces in zanemarjanje drugih 

temeljnih dejavnosti VŠZ (raziskovalne dejavnosti in sodelovanja z okoljem). 

Modelu procesa so najbližji standardi in modeli kakovosti (standardi ISO 9000, 

model odličnosti EFQM, CAF), katerih osnovna značilnost je procesni pristop k 

obvladovanju kakovosti. Možnost uresničitve zgoraj navedenih nevarnosti je velika 

predvsem v standardih ISO 9000, ki so namenjeni izključno izobraževalnim 

organizacijam (Slovenski standard SIST TS IWA 2 2008). Poleg tega ugotavljamo, da 

so ti standardi naravnani na obvladovanje, in ne na stopnjevanje kakovosti. 

Model zadovoljstva 

Model zadovoljstva (angl. satisfaction model) predpostavlja, da je zadovoljstvo 

vplivnih déležnikov [VŠZ] ključno za preživetje organizacije (Cheng 1990 v Cheng in 

Tam 1997, 26). Pri tem predlagamo zamenjavo izraza vplivni déležniki z izrazom 

strateški déležniki. Z izrazom strateški déležniki je označena skupina déležnikov, ki jim 

organizacija uresničuje zahteve s tem, ko uresničuje strateške usmeritve organizacije. 

Po mnenju avtorjev je omejitev modela zadovoljstva v tem, da je model uporaben 

le, če so zahteve déležnikov enotne. V disertaciji je zapisano, da so zahteve skupin 

déležnikov različne, lahko pa so različne tudi zahteve posameznikov znotraj neke 

skupine déležnikov. Na podlagi takšnega razmišljanja avtorjev bi sklepali, da je model 

neprimeren za VŠZ. 

Ocenjujemo, da je takšno omejevanje v modelu zmotno. Za doseganje zadovoljstva 

déležnikov je potreben učinkovit management déležnikov. Upravljanje razmerij z 

déležniki ob ustrezni podpori informacijskega sistema ustvarja razmere za sporazumno 

odločanje. Tako je vodstvo VŠZ sposobno sprejemati zahteve déležnikov kot koristne 

usmeritve pri svojem delovanju, in ne kot ovire. Vodstvo VŠZ se mora neizogibno 

spoprijeti z različnostjo déležnikov in njihovih zahtev, saj bi v nasprotnem primeru to 

pomenilo izolacijo VŠZ oziroma 'zapiranje' v notranje okolje ter ogrožanje 

dolgoročnega obstoja VŠZ. S tem razmišljanjem zastopamo stališče, da je model 

zadovoljstva veljaven tudi, če imajo strateški déležniki različne zahteve. 
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Model upravičenosti 

Model upravičenosti (angl. legitimacy model) podpira predpostavko, da je glede na 

trenutne razmere, ko se [VŠZ] 'bori' za redka sredstva na trgu, pridobivanje in 

vzdrževanje podpore okolja pogoj za njegovo preživetje in doseganje vizije (Cheng in 

Tam 1997, 27). 

Ocenjujemo, da je nevarnost modela v pretiranem stremljenju VŠZ k ustvarjanju 

podpore iz okolja in ugledu VŠZ, kar se izraža v (1) preobsežnih finančnih sredstvih, ki 

so namenjena trženjskim dejavnostim VŠZ, v (2) tržnokomunikacijskih sporočilih, ki 

vplivajo na ustvarjanje nerealnih pričakovanj pri déležnikih, v (3) osredotočanju na 

tržnokomunikacijske strategije ob zanemarjanju dimenzij kakovosti VŠZ. Poleg tega pa 

(4) zasičenost komunikacijskih kanalov s sporočili različnih (izobraževalnih in drugih) 

organizacij ustvarja zmedo pri déležnikih. Mitchell in Papavassiliou (1999 v Drummond 

2004, 318) navajata posledice zmede potrošnikov, na katere Cheng in Tam v modelu 

upravičenosti ne opozarjata. 

V praksi so modelu upravičenosti najbližji različni sistemi za zagotavljanje 

kakovosti na nacionalni, regionalni ali institucionalni ravni. Na podlagi rezultatov teh 

sistemov (na primer pridobljena akreditacija, evalvacijsko poročilo) VŠZ gradijo 

zaupanje déležnikov. Opaziti je naraščajoč agresiven trženjski pristop šol in 

prostovoljno zbiranje številnih akreditacij predvsem med poslovnimi in tehničnimi 

šolami (Schwarz in Westerheijden 2004, 16). Ustvarjanje pozitivne podobe VŠZ s 

pridobivanjem različnih akreditacij je v Evropi v zadnjem desetletju vse pogostejše. 

Model odsotnosti težav 

Model odsotnosti težav (angl. absence of problems model) izpostavlja miselnost, da 

je enostavnejše identificirati težavo v organizaciji kot identificirati kakovost (Cameron 

1984 v Cheng in Tam 1997, 27). V praksi se model odsotnosti težav enači z nadzorom 

kakovosti ali inšpekcijami, o čemer pišemo v poglavju 2.3.2. Če v času presojanja ni 

zaznati težav, se predpostavlja, da VŠZ deluje 'zdravo' in izpolnjuje svoje cilje. 

Navedeni model je najstarejši koncept kakovosti […] (Feigenbaum 1951 v Cheng 

in Tam 1997, 28), za katerega menimo, da ne vodi organizacije k stopnjevanju 

kakovosti in ustvarjanju konkurenčnih prednosti v današnjih razmerah na trgih 

izobraževanja in raziskovanja. Model ugotavlja stanje v nekem časovnem preseku, 

trenutku, kar pa še ne izraža in zagotavlja kakovostnega delovanja VŠZ. Zato ne 

priporočamo, da ga organizacije uporabljajo kot edini model kakovosti, na katerem naj 

temelji management kakovosti VŠZ. Lahko se uporablja za 'gašenje požarov' ali za 

iskanje izhoda iz kriznega položaja VŠZ na operativni ravni, vendar ne kot temeljni 

model kakovosti VŠZ. 
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Avtorja model odsotnosti težav priporočata, ko so merila kakovosti nejasna ali je 

primerne kazalnike kakovosti in tehnike presojanja težko opredeliti (Cheng in Tam 

1997, 27). Zastopamo stališče, da se VŠZ ne more izogniti zunanjim pritiskom po 

prikazovanju odgovornega delovanja brez negativnih posledic na delovanje VŠZ. 

Vodstvo VŠZ je ponekod celo zakonsko dolžno poročati in prikazovati napredek v 

kakovosti VŠZ (na primer v Sloveniji je samoevalvacija pogoj za zunanjo evalvacijo, 

zunanja evalvacija je pogoj za vnovično akreditacijo in pridobljena akreditacija je pogoj 

za povpraševanje po javnih sredstvih). Zato mora vodstvo VŠZ iskati mehanizme in 

instrumente, s katerimi bo déležnikom lahko prikazalo napredek. Ugotavljamo, da 

model odsotnosti težav navedenega ne zagotavlja. 

Model organizacijskega učenja 

Model organizacijskega učenja (angl. organizational learning model) predpostavlja, 

da je kakovost [VŠZ] dinamičen koncept, odvisen od nenehnega izboljševanja in 

razvijanja udeležencev, prakse, procesov, [rezultatov] in učinkov (Cheng in Tam 1997, 

28). Spreminjanje organizacije je izraz spreminjajočega se okolja in zahtev déležnikov. 

V tem modelu trdno določeni standardi niso učinkovito orodje managementa kakovosti, 

še posebno ne, če so ti standardi splošni, opredeljeni na nacionalni (na primer 

akreditacijska merila) ali na mednarodni ravni (na primer standardi ISO 9000). 

Avtorja priporočata rabo modela organizacijskega učenja, kadar VŠZ razvija 

reforme ali je vključen vanje, predvsem če se spremembe izražajo v zunanjem okolju. 

Ker so spremembe v notranjem ali zunanjem okolju nujen in nenehno prisoten pojav, 

zastopamo stališče, da ne obstajajo izjeme, za katere model ne bi bil primeren. Pri tem 

je treba poudariti, da se je treba za uspešno rabo modela organizacijskega učenja močno 

truditi, saj je za uresničevanje modela treba poznati [zahteve] in spremembe v okolju, 

monitorirati proces (angl. monitoring), evalvirati [izobraževalne] programe [in VŠZ kot 

celoto], pripravljati in uresničevati razvojne načrte in podobno (Cheng in Tam 1997, 

28). To je lahko zavirajoči element za rabo modela v togih in tradicionalnih VŠZ, ki 

svojo prihodnost snujejo na preteklih dosežkih in ugledu. Vendar ocenjujemo, da 

zavračanje modela pomeni izgubo priložnosti na vse bolj zahtevnih in zasičenih trgih 

izobraževanja in raziskovanja. 

Razprava o modelih kakovosti visokošolskih zavodov 

Cheng in Tam (1997, 29) opozarjata, da ločeno obravnavanje modelov kakovosti v 

[VŠZ] zamegljuje njihov medsebojni odnos. Cilji, ki si jih VŠZ zastavi na ravni 

vložkov, procesa, rezultatov in učinkov (model ciljev in specifikacij), naj bi izražali 

zahteve strateških déležnikov (model zadovoljstva). Da bi VŠZ lahko uresničil 

zastavljene cilje (model ciljev in specifikacij), mora vodstvo VŠZ poskrbeti za 

pridobitev redkih sredstev (model vhodnih sredstev), zagotoviti zdrav proces in bogato 
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učno izkušnjo (model procesa). Da bi priskrbeli sredstva (model vhodnih sredstev), 

morajo vodstvo VŠZ in njegovi predstavniki vzpostavljati in vzdrževati odnose z 

okoljem (model upravičenosti). Prav tako pritiski iz okolja in spreminjajoče se zahteve 

déležnikov narekujejo spreminjanje VŠZ (model organizacijskega učenja) in s tem tudi 

prilagajanje ciljev in specifikacij (model ciljev in specifikacij). Spreminjanje 

organizacije (model organizacijskega učenja) pa deluje v smeri izboljševanja in 

odpravljanja težav (model odsotnosti težav). 

Očitno je, da sedem modelov kakovosti [VŠZ] odseva različne vidike na kakovost 

VŠZ. Cheng in Tam (1997, 29) svetujeta vodstvu [VŠZ] rabo vseh sedmih modelov 

kakovosti, da bi lahko celovito obvladovalo in stopnjevalo kakovost organizacije v 

današnjih razmerah. VŠZ se lahko odloči, da se v danem trenutku osredotoča samo na 

nekaj vidikov, kar pa se v času in glede na področje managementa lahko spreminja. 

Strateško in dolgoročno gledano pa je priporočena raba vseh sedmih modelov 

kakovosti. 

Kot smo v predhodnih poglavjih zapisali, zastopamo stališče, da kakovost 

opredeljujejo déležniki. To pomeni, da uresničevanje posameznega modela kakovosti 

pomeni uresničevanje zahtev ene ali nekaj skupin déležnikov. Iz navedenega sklepamo, 

da je model zadovoljstva osnovni model, ki so mu drugi modeli podrejeni. Če 

organizacija pozna zahteve strateških déležnikov (model zadovoljstva), lahko načrtuje 

cilje (model ciljev in specifikacij), ki narekujejo potrebna sredstva (model vhodnih 

sredstev), zastavljajo proces po meri déležnikov (model procesa) in olajšajo 

identifikacijo povratne informacije o odgovornem delovanju VŠZ, ki jo déležnik 

pričakuje: o uresničevanju zahtev déležnikov (model upravičenosti). 

Pred ponazoritvijo zapisanega, dodajamo še en predlog za popravek seznama 

modelov kakovosti VŠZ. Zadovoljstvo je posledica neposrednega stika s kakovostjo 

izdelka ali storitve (Faganel 2006, 60). Model zadovoljstva tako predvideva upoštevanje 

samo tistih skupin déležnikov, ki so v neposrednem stiku z delovanjem VŠZ. V mnogih 

primerih déležniki zaznavajo kakovost VŠZ prek določenih informacij in/ali asociacij, 

ki niso posledica lastne izkušnje, vplivajo pa na vedenje déležnika do VŠZ. Ker 

zastopamo stališče, da so med temi déležniki pogosto tudi strateški déležniki 

(delodajalci), je treba razširiti osnovno misel v modelu zadovoljstva strateških 

déležnikov. Predlagamo, da se model zadovoljstva strateških déležnikov preimenuje v 

model managementa déležnikov, v katerem imata pomemben položaj identifikacija in 

upravljanje zahtev déležnikov. Modelu managementa déležnikov je tako dodeljena 

nadrejena vloga glede na druge modele kakovosti VŠZ (slika 2.5). 
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Slika 2.5 Model managementa déležnikov kot osnova za druge modele kakovosti 

VŠZ 

Model managementa 
déležnikov

Model ciljev in 
specifikacij

Model 
organizacijskega 

učenja

Model sredstev in 
vložkov

Model odsotnosti 
težav

Model 
upravičenosti

Model procesa

 
Vir: prirejeno po Cheng in Tam 1997. 

Iz tega razmišljanja izhaja, da je model managementa déležnikov temeljni model 

managementa kakovosti VŠZ. Ta pa omogoča, da vodstvo VŠZ sledi naravnanosti k 

enemu ali več modelom, ki sta jih identificirala Cheng in Tam, v odvisnosti od zahtev 

déležnikov, področja managementa ali posamičnega dogodka oziroma predmeta 

obravnave. 

2.6 Kakovost v evropskem visokem šolstvu 

Kakovost in management kakovosti VŠZ, ki sta bila v prejšnjih podpoglavjih 

predstavljena s teoretičnega vidika, sta v tem podpoglavju predstavljena z vidika 

evropske visokošolske prakse. To je potrebno zato, ker raziskovalni problem disertacije 

izhaja iz okoliščin, v katerih je VŠZ. 

Evropsko visoko šolstvo je pred desetletji kraljevalo v prestižnosti in 

tradicionalnosti v svetovnem merilu. V zadnjem desetletju pa sta se pozitivno 

zaznavanje in ugled spreobrnila v pomanjkljivo prožnost nacionalnih izobraževalnih 

sistemov v Evropi, ki se na potrebe gospodarstva in družbe ne odzivajo dovolj. Raven 

učinkovitosti in uspešnosti evropskih VŠZ je eden glavnih razlogov za slabšanje 

položaja teh v primerjavi z VŠZ v Združenih državah Amerike (Power 2007, 21). 

Poleg tega različni avtorji navajajo pritiske, ki jim je visokošolski prostor 

izpostavljen (Faganel, Trunk Širca in Dolinšek 2005, 317; Srikanthan in Dalrymple 

2003 v Rodman in Trunk Širca 2008, 55; Čepar 2009, 159–161): liberalizacija in 

odprtje mej na trgu dela, znanja in izobraževanja, marketizacija in izginjanje razlik med 

zasebnim in javnim sektorjem, prehod visokega šolstva iz elitnega v masovno 

izobraževanje, ki se sooča s padajočim trendom absolutnega povpraševanja po 

visokošolskem izobraževanju, ter promocija in vpeljevanje vseživljenjskega učenja. 

Ponudba novih izobraževalnih programov in načinov njihovega izvajanja ter 
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ustanavljanje in rast novih VŠZ še dodatno vzbuja občutek nejasnosti in dvome o 

kakovosti teh pri različnih déležnikih. 

Hkrati pa se vse bolj pojavlja težnja po zmanjševanju sredstev na udeleženca v 

izobraževanju. Shema financiranja VŠZ se postopoma spreminja. Iz pretežno državnega 

priliva sredstev je opaziti vedno večjo usmerjenost VŠZ v pridobivanje sredstev na trgu 

(Ho, Higson in Dey 2007). VŠZ so tako financirani iz različnih virov (angl. multi-

sourced funding) (Hofmann 2005, 30). Trg v zameno pričakuje prikazovanje in 

pojasnjevanje učinkov takšnega financiranja ter uresničitev zahtev, zaradi katerih so 

financerji stopili v odnos z VŠZ. 

Potreba po gospodarski konkurenčnosti Evrope sooča visokošolske akterje na 

institucionalni, nacionalni in evropski ravni s številnimi izzivi in zahteva odgovorno 

delovanje. Odgovornost VŠZ je zagotoviti trajnostni razvoj svoje dejavnosti in 

izvajalcev izobraževalnih storitev (VŠZ ter učiteljev in drugih zaposlenih) (Rodman, 

Faganel in Trunk Širca 2007, 90–91). To se na koncu izraža v kakovosti diplomanta, v 

smislu njegove ustreznosti zahtevam poslovnega okolja, kar vpliva na njegovo 

zaposljivost. Kent (v Srikanthan in Dalrymple 2004, 268) označuje sodobne VŠZ s 

pojmom odzivni VŠZ (angl. responsive university), pri čemer se VŠZ odziva na zahteve 

študentov, ko so predmet obravnave študijski programi, na potrebe družbe, ko so 

predmet obravnave učinki izobraževalnega procesa, in na potrebe naroda, ko so predmet 

obravnave raziskovalni dosežki. 

Iz te osnovne odgovornosti VŠZ pa izhaja skrb VŠZ za transparentno prikazovanje 

svojega dela in učinkov (strateškim) déležnikom, kar omogoča, da déležniki dostopajo 

do (zanje) ključnih informacij o VŠZ in se zato bolj racionalno odločajo o sodelovanju z 

VŠZ ali pa njihovo zaznavanje kakovosti VŠZ sloni na bolj verodostojnih informacijah. 

Trenutna transparentnost 'vrednotenja' kakovosti je v evropskem visokošolskem 

prostoru označena kot kritična (Scheele 2004, 22–23). 

Zavedanje o odgovornosti VŠZ in zunanji pritiski vplivajo na prilagajanje 

nacionalnih visokošolskih sistemov dogajanju v okolju. Od začetka bolonjskega procesa 

leta 1999 visokošolski akterji iz evropskih držav oblikujejo smernice, ki naj jim VŠZ in 

drugi akterji v visokošolskem prostoru sledijo pri svojem delovanju. Temeljne 

usmeritve so zapisane v listinah bolonjskega procesa (Joint declaration of the European 

ministers of education convened in Bologna on the 19th of June 1999; Towards the 

European higher education area 2001; Realising the European higher education area 

2003; The European higher education area, achieving the goals 2005; Towards the 

European higher education area: responding to challenges in a globalised world 2007; 

The Bologna process 2020 – The European higher education area in the new decade 

2009). V listinah je področje kakovosti eno od devetih izpostavljenih področij, v listini 

iz leta 2005 ministri za visoko šolstvo pripisujejo področju kakovosti celo 

najpomembnejšo vlogo. 
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V navedenih evropskih listinah je kakovost obravnavana v smislu zagotavljanja 

kakovosti. Teoretično je zagotavljanje kakovosti, kot je zapisano v poglavju 2.3.2, 

naravnano na preventivo oziroma preprečevanje nastanka neustreznih rezultatov 

delovanja VŠZ in na zagotavljanje pogojev za nastanek ustreznega rezultata. 

Strokovnjaki (Crozier, Curvale in Hénard 2005, 9, 18) navajajo naslednje smernice na 

področju zagotavljanja kakovosti v evropskem visokem šolstvu: 

– krepitev nacionalnih visokošolskih politik [v smeri obvladovanja zagotavljanja 

kakovosti]. Bolonjski proces namreč ne predvideva nadnacionalnega sistema za 

zagotavljanje kakovosti, temveč prenaša odgovornost za to na nacionalno in 

institucionalno raven; 

– vključevanje déležnikov v procese zagotavljanja kakovosti. Predvsem je opaziti 

vključevanje študentov v te procese, ki segajo od udeležbe v procesih notranje 

evalvacije do sodelovanja v evalvacijskih in akreditacijskih komisijah. Drugi 

déležniki so v veliki meri vključeni samo kot prejemniki periodičnih publikacij 

o rezultatih evalvacijskih in akreditacijskih postopkov; 

– povečevanje odgovornosti VŠZ za svoje delovanje, prenos moči s pretežno 

nacionalne na institucionalno raven oziroma povečana decentralizacija. 

Težnja po zagotavljanju kakovosti, ki bi koristilo ne samo lokalnim in nacionalnim 

déležnikom, temveč tudi mednarodnim, vodi do zbliževanja nacionalnih sistemov za 

zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. Pri tem se pojavljajo številne ovire, ki 

otežujejo zagotavljanje kakovosti VŠZ in transparentno prikazovanje odgovornega 

delovanja déležnikom (Rodman, Faganel in Trunk Širca 2007, 91). Ovire so večinoma 

posledica dejavnosti bolonjskega procesa in iskanja tržnih priložnosti oziroma 

ustvarjanja konkurenčnih prednosti VŠZ. Med te dejavnosti ali spremembe 

visokošolskih sistemov uvrščamo (1) transnacionalno izobraževanje (angl. borderless 

higher education), (2) izobraževalni proces, ki ga izvajajo različni 'dobavitelji znanja' in 

(3) poteka v različnih oblikah (študij na daljavo, e-učenje, učenje v predavalnici). 

Srikanthan in Dalrymple (2004, 271) govorita o ploski, decentralizirani organizaciji 

sodobnega VŠZ oziroma o (4) vključevanju VŠZ v mreže organizacij. V tem primeru se 

postavlja vprašanje, v kolikšni meri je za pridobljene kompetence diplomanta zaslužen 

VŠZ, ki podeljuje listino. (5) Neformalno izobraževanje, ki prispeva k strokovnemu 

razvoju študenta, prav tako otežuje opredelitev ravni kakovosti podeljene listine 

posameznega VŠZ in primerljivost te v mednarodnem okolju. Zaradi teh razlogov 

nekateri avtorji (Jeliazkova in Westerheijden 2002, 446) menijo, da bolonjski proces 

zmanjšuje privlačnost evropskega visokega šolstva za študente, ki ne prihajajo iz tega 

prostora, in omejuje trend globalizacije. 

Navedenim oviram sledijo še vprašanja krajevne, časovne in metodološke 

dimenzije zagotavljanja kakovosti. Ali je kakovost razumljena kot nenehen proces 



Kakovost visokošolskega zavoda v teoriji in praksi 

43 

izboljševanja ali pa kot mehanizem obdobnega potrjevanja kakovosti? Kdo v zunanjem 

okolju naj presoja kakovost VŠZ: nacionalna ali mednarodna organizacija? Pri 

nacionalni organizaciji se postavlja vprašanje, kakšno veljavo ima rezultat presoje (na 

primer podeljena akreditacija) v mednarodnem okolju. Pri zbliževanju nacionalnih 

politik zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu se postavlja vprašanje, kateri nabor 

kazalnikov kakovosti je optimalen. Različno pojmovanje kakovosti pri déležnikih VŠZ 

nakazuje na potrebo po različnem naboru meril kakovosti. Vprašanju o izboru primernih 

meril kakovosti je treba dodati še vprašanja o primernih metodologijah posameznega 

kazalnika kakovosti in zbiranja podatkov, o verodostojnosti podatkov in podobno. 

Vprašanja kakovosti postanejo številna in brez jasnega odgovora, ko gre za njihovo 

reševanje na nacionalni ali celo evropski ravni. Zato 'čakanje na odgovore' ni primerna 

rešitev za VŠZ. Prav tako ne bo dovolj, če bo vodstvo VŠZ podvige na področju 

kakovosti pripravljalo na osnovi nacionalnih ali evropskih pobud in standardov 

kakovosti, ki imajo izhodišča v potrebi po prikazovanju odgovornega delovanja. S 

harmonizacijo evropskih visokošolskih sistemov, posredno pa tudi sistemov za 

zagotavljanje kakovosti se ustvarja izobraževalni trg enakih. Slednje ni v skladu s 

povpraševanjem na trgu izobraževanja, kjer déležniki (predvsem študenti in delodajalci) 

stremijo k individualizaciji izobraževalnega procesa in načina učenja (Scheele 2004, 

20). 

Za uresničevanje zahtev déležnikov je odgovoren posamezen VŠZ. Bogata in 

raznolika ponudba storitev VŠZ je izraz trženjske iznajdljivosti, inovativnosti in 

odzivnosti na zahteve iz okolja. Prav tako masovno izobraževanje in študenti s 

svojstvenimi učnimi potrebami nakazujejo potrebo po raznolikosti. Na povečano 

liberalizacijo izobraževalnega trga se morajo VŠZ odzvati z raznovrstnostjo ali 

diverzifikacijo. Pri ustvarjanju ali vzdrževanju konkurenčne/konkurenčnih prednosti pa 

morajo biti tržno naravnani. Nekritično sprejemanje dobrih praks in prenos uspešnih 

sistemov za zagotavljanje kakovosti neposredno v drugo (nacionalno) okolje ni 

priporočljivo. Odprtost VŠZ za sprejemanje različnih informacij, spodbud in dobrih 

praks so nujnost za uspešno odzivanje na zahteve okolja, hkrati pa morajo imeti VŠZ 

dovolj svobode in avtonomije, da lahko uresničujejo različna poslanstva. 

2.7 Cilji managementa kakovosti visokošolskega zavoda v teoriji in praksi 

2.7.1 Določitev ciljev managementa kakovosti visokošolskega zavoda 

V ospredju trendov na področju visokega šolstva so déležniki, ki pričakujejo dvig 

uspešnosti in učinkovitosti VŠZ pri uresničevanju svojih zahtev. Na ta pritisk 

déležnikov se VŠZ odzivajo z naraščajočo potrebo po prikazovanju odgovornega 

delovanja (Hämäläinen in drugi 2001, 14–15). Prikazovanje odgovornega delovanja 

(angl. accountability) navajamo kot prvi cilj managementa kakovosti VŠZ. Osnovni 
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namen prikazovanja napredka déležnikom je ustvarjanje, vzdrževanje ali stopnjevanje 

zaupanja med déležniki, kar je nujno za pridobitev sredstev, udeležencev in podpore v 

okolju. Elmore in soavtorji (v Scheerens 2007, 3–5) ločujejo tri 'teorije' prikazovanja 

odgovornega delovanja (glede na uporabnika informacij), ki poudarjajo namen, zaradi 

katerega VŠZ prikazuje svoj napredek: 

– tehnično prikazovanje odgovornega delovanja oziroma administrativni nadzor, 

pri čemer izvršilna oblast (država, ustanovitelj VŠZ) sprejema odločitve o 

financiranju, nagrajevanju, sankcioniranju ali javni izpostavitvi delovanja VŠZ 

na osnovi ugotovitev presoje kakovosti VŠZ; 

– prikazovanje odgovornega delovanja za potrebe [strateškega] déležnika, pri 

čemer so informacije déležniku v pomoč pri sprejemanju odločitve o 

sodelovanju z VŠZ; 

– prikazovanje odgovornega delovanja za potrebe strokovnega razvoja VŠZ, pri 

čemer so informacije osnova za nadaljnji strokovni razvoj oziroma učenje 

organizacije. 

Navedene oblike prikazovanja odgovornega delovanja so razvrščene po padajočem 

vrstnem redu, glede na formalnost meril in standardov, po katerih se objekt presoja, 

glede na zunanji značaj postopkov v nasprotju z notranjim in glede na sumativno 

naravnanost teh v nasprotju s formativno. V praksi visokega šolstva se pogosto 

prepletajo in dopolnjujejo. Iz literature pa je mogoče razbrati, da prevladuje 

administrativni nadzor snovalcev visokošolskih politik. Scheerens (2007, 14) govori o 

naraščajoči funkcionalni decentralizaciji visokega šolstva na področju kakovosti, ki jo 

opisuje kot: 

– centralizacijo nadzora (ki jo izvaja predvsem država prek svojih organov; 

Srikanthan in Dalrymple 2004, 278) in spodbujanje rabe zunanjih instrumentov 

za zagotavljanje kakovosti; 

– decentralizacijo skrbi za kakovost, ki je prenesena na institucionalno raven. 

Več avtonomije je dodeljene akterjem, večji je pritisk na nadzor nad kakovostjo 

(Eurydice 2004, 134) oziroma na dvig odgovornosti VŠZ (Hofmann 2005, 6, 24). 

Zagotavljanje kakovosti je tako 'mehki' poseg oblikovalcev visokošolskih politik na 

evropski in mednarodni ravni, s katerim ti akterji lahko pozivajo h kakovostnemu 

delovanju VŠZ na sicer decentraliziranem trgu izobraževanja. Vse pogosteje pa ti 

posegi pomenijo celo bolj 'trde' prijeme, kadar nacionalni sistemi za zagotavljanje 

kakovosti povezujejo kakovost z javnim potrjevanjem veljavnosti in javnim 

financiranjem VŠZ. Posledice takšnega delovanja so sprejetje in uresničitev pobud 

oblikovalcev visokošolske politike v VŠZ, ne pa nujno tudi stopnjevanje kakovosti 

VŠZ. Nekatere raziskave označujejo dejavnosti za zagotavljanje kakovosti kot toge in 
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neučinkovite (Srikanthan in Dalrymple 2004, 278) ter celo kot zavajajoč element in kot 

igro med strokovnjaki (Harvey 2004, 16). 

Izboljševanje delovanja (angl. quality improvement) tako pomeni bolj želen kot pa 

realen cilj nacionalnih visokošolskih politik. Različni viri (Campbell in Rozsnyai 2002 

v Schwarz in Westerheijden 2004, 13; Reichert in Tauch 2003 v Schwarz in 

Westerheijden 2004, 13; The Danish evaluation institute 2003) navajajo, da zapisi 

namenov nacionalnih sistemov za zagotavljanje kakovosti izpostavljajo izboljševanje 

kot najpogostejši [želen] cilj teh sistemov. Danski evalvacijski inštitut (The Danish 

Evaluation Institute 2003, 14) poroča o 92 odstotkih članic Evropskega združenja za 

zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA). Vendar sta Schwarzeva in 

Westerheijden (2004, 14) v svoji raziskavi ugotovila, da imajo samo štiri evropske 

države od enajstih evalvacijske in akreditacijske sheme usmerjene v izboljševanje 

delovanja (to so Norveška, Finska, Danska in Švedska). Evropski sistemi za 

zagotavljanje kakovosti so v praksi naravnani na cilj prikazovati odgovorno delovanje. 

Na tem mestu uporabljamo Barnettove koncepte kakovosti v visokem šolstvu 

(Barnett 1992 v Kump 1994, 21), da bi predstavili mogoče naravnanosti posameznega 

VŠZ ali akterjev na višji institucionalni ravni (na primer nacionalnih organov za 

zagotavljanje kakovosti) pri managementu kakovosti. Njihova naravnanost pri 

razumevanju kakovosti namreč narekuje izbor cilja managementa kakovosti v 

posameznem VŠZ. Management kakovosti je lahko tesno povezan: 

– z objektivističnim konceptom kakovosti, pri katerem je kakovost merjena 

instrumentalno, sumativno in enotno na ravni nacionalnega ali lokalnega 

visokošolskega sistema. V praksi se takšno razumevanje kakovosti pojavlja v 

akreditacijskih in [predvsem zunanje-]evalvacijskih shemah. Koncept usmerja 

organizacijo v prikazovanje odgovornega delovanja; 

– z relativističnim konceptom kakovosti, pri katerem ni v rabi absolutnih 

dokazov, ki bi vplivali na pridobivanje veljavnega pogleda na kakovost VŠZ. 

Glavni namen je razvrščanje VŠZ (angl. ranking) in ima značaj sumativnega 

ocenjevanja. Koncept usmerja organizacijo v prikazovanje odgovornega 

delovanja; 

– z razvojnim konceptom kakovosti, ki je del notranjega okolja VŠZ in je odvisen 

od organizacijske kulture. Koncept nakazuje formativni značaj presojanja 

kakovosti VŠZ in usmerja organizacijo v nenehno izboljševanje delovanja VŠZ. 

Iz zapisanega torej lahko prepoznamo dva cilja managementa kakovosti: 

izboljševanje delovanja in prikazovanje odgovornega delovanja VŠZ. Poleg teh pa v 

literaturi zasledimo še dva enakovredna cilja evropskih sistemov za zagotavljanje 

kakovosti (Weusthof in Frederiks 1997 v Schwarz in Westerheijden 2004, 12–13): 
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– veljavnost VŠZ, študijskega programa ali izobrazbe (angl. validation). 

Podeljevanje veljavnosti je pomembno predvsem zaradi priznavanja dosežkov 

VŠZ v drugih državah, pri mobilnosti študentov in pri zaposlovanju 

diplomantov v tujini, zato je to cilj predvsem manjših držav (Schwarz in 

Westerheijden 2004, 14);  

– obveščenost déležnikov (angl. to inform). Objavljanje informacij, kot so dosežki 

študentov (angl. assessment), podatki o študijskih programih, izobrazbi, ki jo 

podeljuje posamezen VŠZ, je v več kot polovici držav podpisnic bolonjske 

deklaracije predpisano (Eurydice 2007, 57). Tudi obvezno ali priporočeno 

objavljanje informacij o presojanju kakovosti je urejeno v večini držav 

podpisnic bolonjske deklaracije, ki imajo vzpostavljeno zunanje presojanje 

kakovosti VŠZ (prav tam). 

Iz opisa zadnjih dveh ciljev ugotavljamo, da sta navedena cilja tesno povezana s 

prikazovanjem odgovornega delovanja ter vodita do sprejemanja in potrjevanja VŠZ v 

okolju in do vplivanja na prepoznavnost in ugled VŠZ. Zato v disertaciji zadnja dva 

cilja managementa kakovosti VŠZ združujemo v cilj prikazovanje odgovornega 

delovanja. 

Prav tako pod okrilje cilja prikazovanje odgovornega delovanja umeščamo 

doseganje transparentnosti, nacionalno in mednarodno primerljivost ter razvrščanje 

oziroma rangiranje VŠZ. Danski evalvacijski inštitut (The Danish Evaluation Institute 

2003, 14) te cilje ločuje od prikazovanja odgovornega delovanja. Glede na to, da ti cilji 

vodijo do obveščanja okolja in déležnikov o odgovornem delovanju, jih uvrščamo v cilj 

prikazovanje odgovornega delovanja. Tako ločujemo samo dva poglavitna cilja 

managementa kakovosti: prikazovanje odgovornega delovanja in izboljševanje 

delovanja. 

Tako razmišljanje poraja vprašanje, ali je ločevanje teh dveh ciljev nujno. Glede na 

ugotovljeno, da se cilji prikazovanja odgovornega delovanja ne izražajo nujno v 

spodbujanju in doseganju višje kakovosti delovanja VŠZ, študijskega programa ali 

izobrazbe, kot je predvidena z akreditacijskimi standardi ali merili (Jeliazkova 2001; 

Jeliazkova in Westerheijden 2000 v Schwarz in Westerheijden 2004, 13), ocenjujemo, 

da združljivost teh ni smiselna. 

Poleg tega se postavlja vprašanje, ali sta cilja prikazovanje odgovornega delovanja 

in izboljševanje delovanja enakovredna ali sta v hierarhičnem odnosu. Prikazovanje 

odgovornega delovanja je naravnano na prikazovanje napredka v kakovosti VŠZ. 

Slednje je torej odvisno od naporov za izboljševanje delovanja. Izboljševanje delovanja 

ustvarja stvarne dokaze, o katerih so obveščeni déležniki. Prikazovanje odgovornega 

delovanja je tako samo del managementa kakovosti, ki vključuje dejavnosti, v katerih so 

informacije o dosežkih VŠZ posredovane déležnikom. To pa vpliva na zaupanje 



Kakovost visokošolskega zavoda v teoriji in praksi 

47 

déležnikov v VŠZ in na prihodnje delovanje VŠZ. Prikazovanje odgovornega delovanja 

je tako ena od dejavnosti na poti do cilja, in ne osnovni cilj managementa kakovosti.  

Podrejenost prikazovanja odgovornega delovanja izboljševanju delovanja VŠZ 

razberemo tudi iz Sallisove členitve (2001, 3–5) razlogov za izboljševanje delovanja 

VŠZ. Prikazovanje odgovornega delovanja je podrejeno izboljševanju delovanja, ta pa 

odgovornosti VŠZ za doseganje trajnostnega razvoja. 

Ključni cilj managementa kakovosti mora [zato] biti dvig kakovosti (Srikanthan in 

Dalrymple 2004, 276). V disertaciji slednje enačimo s stopnjevanjem kakovosti. 

Izboljševanje delovanja daje 'material' za prikazovanje odgovornega delovanja. V 

dejavnostih prikazovanja odgovornega delovanja pa je treba upoštevati različnost VŠZ v 

smislu različnosti visokošolskih sistemov, poslanstev VŠZ, študijskih programov in 

pridobljene izobrazbe v različnih kontekstih. Ob tem dodajamo, da razvrščanje VŠZ v 

lestvice ne izraža njegovega realnega napredka v kakovosti, prav tako pa nacionalne 

politike težko uspešno regulirajo prednostne naloge managementa VŠZ (na primer 

ustvarjanje kulture kakovosti in uresničevanje edinstvenega poslanstva). Zato 

zastopamo stališče Greenove (1994, 48), da bo institucionalna kakovost [najbolje] 

varovana in uspešno stopnjevana tam, kjer so VŠZ odgovorni za vzpostavitev sistema 

[managementa] kakovosti in za opredelitev vseh potrebnih načrtov in ukrepov. 

2.7.2 Prikazovanje odgovornega delovanja visokošolskega zavoda kot oblika 

komuniciranja z déležniki 

Sporočanje dosežkov in prizadevanj VŠZ [déležnikom] spada med dejavnosti 

odzivanja na zahteve [déležnikov] in je eno ključnih področij managementa kakovosti 

(Seymour 1993 v Faganel 2006, 67). Strokovnjaki ugotavljajo, da je v evropski praksi 

komuniciranje vodstva VŠZ neučinkovito (Osseo-Asare in drugi 2005, 159). Navajajo, 

da je razlog zadrževanje informacij pri posameznikih z namenom ohraniti moč in stanje 

(prav tam). S komunikacijo o visokem šolstvu se ukvarja tudi angleški svet sklada za 

visoko šolstvo (HEFCE 2003a, 24–25). Označuje jo kot eno od kritičnih področij. Po 

navadi se komunikacija pojavlja v obliki poslušanja oziroma enosmerne komunikacije 

po hierarhiji navzdol, kar ne spodbuja medfunkcijskega razmišljanja v organizaciji. 

Medfunkcijsko povezovanje zaposlenih, ki je podkrepljeno z delegiranjem pristojnosti, 

sodelovanjem in soodločanjem, pa zahteva visoko stopnjo zaupanja med različnimi 

organizacijskimi ravnmi. 

Iz analize nekaterih standardov in modelov kakovosti, ki jih je mogoče najpogosteje 

zaslediti v praksah gospodarskega in javnega sektorja (Piskar in Dolinšek 2006, 144), 

ugotavljamo, da je komuniciranje zanemarjeno področje (priloga 3). Komuniciranje je 

spodbujeno v obliki pridobivanja informacij pri déležnikih (o zadovoljstvu, podobi, 

novih zamislih), pri čemer je komunikacijski tok največkrat enosmeren. Poročanje, kot 

oblika komuniciranja, je v teh standardih in modelih zastopano v zelo okrnjeni obliki. 
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Če ga zasledimo, spodbuja poročanje vodstva do notranjih déležnikov. Za poročanje 

drugim déležnikom je predvidena le reaktivna drža organizacije. 

Glede na to, da sta notranja in zunanja komunikacija vse bolj predmet presojanja, v 

smislu presojanja procesov svetovanja, medsebojnega vplivanja in obveščanja 

[déležnikov] (Osseo-Asare in drugi 2005, 159), v zadnjih letih k temu (sicer 

neobvezujoče) pozivajo tudi organizacije, ki pripravljajo mednarodne standarde na 

področju managementa kakovosti. Evropska organizacija za management kakovosti 

navaja med smernicami za razvoj javnega sektorja (EFQM 2007), da se je treba 

posvetiti boljšemu obveščanju o rezultatih. Smernice standardov ISO 9000 (Slovenski 

standard SIST ISO 9004 2002, 59, 60–61) prav tako vsebujejo priporočilo, naj se 

učinkovitost in uspešnost komuniciranja z [déležniki] merita, [vendar le zato], da bi se 

dognalo, ali so informacije pravočasne in jasno razumljive. 

Tudi visokošolski akterji na evropski ravni so v letu 2009 izdali dokumente 

(Commission of the European communities 2009, 3; Prague declaration 2009; ENQA 

2009a, 5; World University Service – Austrian Committee 2009, 17), v katerih je 

spodbujanje nenehne in jasne komunikacije s (predvsem zunanjimi) déležniki ena od 

pomembnejših smernic. 

Razloge za povečano potrebo po komuniciranju VŠZ z déležniki lahko pripišemo 

številnim dejavnikom. Jeliazkova in Westerheijden (2002, 435) menita, da je osnovni 

razlog upad transparentnosti med visokošolskimi sistemi za zagotavljanje kakovosti. 

Obveščanje déležnikov, ki spada med dejavnosti za zagotavljanje kakovosti, je 

uporabljeno kot sredstvo za uravnavanje trga izobraževalnih storitev (prav tam). 

Posledice se kažejo v naraščajoči rabi trženjskih tehnik, med katerimi so pridobivanje 

(poslovnih) akreditacij, opravljanje evalvacij, lestvice razvrščanja in podobno. O 

naraščajočem številu virov informacij o VŠZ poroča tudi Evropska zveza za 

zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA 2009a, 5). Vendar pa več informacij 

ni nujno pravi odgovor na zahtevo po obveščenosti déležnikov. Več informacij 

povzroča še večjo zmedo (Drummond 2004, 318). 

Najpogostejša strategija proti zmedi déležnikov je [učinkovito] obveščanje 

(Drummond 2004, 319). Pri tem je upadanje zmede odvisno od kakovosti informacije 

(obsega, berljivosti, ciljnega občinstva in podobno) (prav tam). Marolt in Gomišček 

(2005, 143) zato svetujeta, naj organizacija […] daje [déležniku] čim bolj točne 

informacije o kakovosti svojih storitev, tako da je [déležnik] dobro obveščen o tem, kaj 

lahko pričakuje. V nasprotnem primeru organizacija namerno zavaja déležnika, kar 

dolgoročno ne prinaša koristi. 

Če pa VŠZ ne daje informacij o svojem delovanju, ne pomeni, da se je izognil 

sodbi o kakovosti, ki nastane na podlagi informacij iz okolja o posamičnih dejavnikih 

kakovosti VŠZ. Reaktivnega ukrepanja VŠZ na pretok (napačnih) informacij v okolju, 
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ki vplivajo na oblikovanje podobe in ugleda, ne priporočamo. Pretoku informacij o VŠZ 

se ta ne more izogniti, lahko pa vpliva na njihovo vsebino. 

Obveščanje zahteva razkritje in izpostavitev ključnih in verodostojnih informacij o 

kakovosti VŠZ. Pri tem je pomembno notranje in zunanje obveščanje tudi o 

učinkovitosti sistema managementa kakovosti ter obveščanje predvsem notranjih 

déležnikov o pomembnosti izpolnjevanja zahtev strateških déležnikov, kot tudi zahtev 

zakonodaje in drugih norm. Zato predlagamo, da naj obveščanje déležnikov ne sestoji 

samo iz obveščanja o rezultatih, temveč tudi o drugih dejavnikih kakovosti VŠZ, če so 

te vsebine pomembne za posamezno skupino déležnikov. 

To narekuje različno vsebino sporočila pri komuniciranju VŠZ z več skupinami 

déležnikov. Ugotovili namreč smo, da so zahteve déležnikov različne. Pri 

komuniciranju z zaposlenimi je ključno enotno in usklajeno sledenje temeljnim 

usmeritvam. Zato se z opredelitvijo dejavnikov kakovosti za posamezno dimenzijo 

institucionalne kakovosti sporoča naravnanost temeljnih usmeritev VŠZ, z merili in 

kazalniki kakovosti pa pričakovano uspešnost pri njihovem doseganju. Osredotočenost 

komunikacije zgolj na uresničevanje temeljnih usmeritev pa ni nujno primerno za vse 

druge déležnike. Za déležnika je namreč lahko bistveno področje institucionalne 

kakovosti, ki ni v temeljnih usmeritvah VŠZ. 

Iz navedenega sledi, da ni nujno, da so v komuniciranje vključene (le) informacije o 

strateških kazalnikih, temveč (tudi) o diagnostičnih, če je to za déležnika ključno pri 

presojanju kakovosti VŠZ. Déležniki ne potrebujejo več informacij; potrebujejo točno 

to, kar si želijo, na kraju, v času in na način, kot si ga želijo (Drummond 2004, 318). 

Več informacij vodi do večje kompleksnosti procesa odločanja, kar ni v interesu niti 

zunanjih niti notranjih déležnikov. Zato je naloga vodstva, da zagotovi takšno 

komunikacijo, ki ustreza posamezni skupini (strateških) déležnikov. Ugotavljamo, da 

mora biti komuniciranje z déležniki prilagojeno in ciljno. Da bi VŠZ to uspelo, mora 

poznati déležnike in njihove zahteve. 

Iz tega izhaja predpostavka, da bo učinek obveščanja večji, če bo vodstvo VŠZ 

zavzelo racionalno držo pri upravljanju z informacijami o kakovosti VŠZ. Zato je 

koristno sporočati omejeno število informacij, ki so v prvi vrsti jasne ter slonijo na 

nazornih stvarnih dokazih (angl. quality in fact; Harvey in Green 1993, 18). 

Organizacijska politika VŠZ, ki temelji na dejstvih (angl. evidence based educational 

policy), je v literaturi označena kot značilnost sodobnih visokošolskih sistemov 

(Scheerens 2007, 1). Poleg poudarka na stvarnih dokazih in jasni informaciji 

izpostavljamo še ciljno usmerjenost komuniciranja. To pomeni prilagajanje informacije, 

načina in pogostosti komuniciranja posamezni skupini déležnikov. 

 Izhodišče takšnega razmišljanja je v identifikaciji zahtev in značilnosti izbrane 

skupine déležnikov VŠZ. To nameravamo raziskati v empiričnem delu disertacije. Da bi 

se lahko lotili prepoznavanja zahtev glede kakovosti, ki jih ima izbrana skupina 
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déležnikov VŠZ v slovenskem okolju, pa je treba predhodno prepoznati mogoča 

področja kakovosti ali dimenzije kakovosti VŠZ in raziskati področje zaznane 

kakovosti. Temu je namenjeno naslednje poglavje, ki je osrednji teoretični del 

disertacije. Ugotovitve poglavja bodo osnova za izdelavo raziskovalnega modela in 

instrumentarija empiričnega dela disertacije. 

2.8 Ključne ugotovitve poglavja 

V tem poglavju smo uresničili dva cilja. Prvi cilj se nanaša na pojasnitve temeljnih 

pojmov, s katerimi se podrobneje ukvarjamo v doktorski disertaciji. Opredelili smo 

visoko šolstvo in VŠZ, spoznali razvoj konceptov kakovosti v poslovnem svetu in 

visokem šolstvu, pojasnili pojem déležnik, predstavili vidike déležnikov glede 

kakovosti VŠZ ter opredelili in določili podsisteme managementa kakovosti VŠZ. 

Drugi doseženi cilj vključuje opredelitev širšega in ožjega raziskovalnega 

problema, kar smo uresničili na podlagi opisa razmer na področju managementa 

kakovosti evropskega visokega šolstva. 

Med številnimi pritiski, ki jih je deležen VŠZ, smo izpostavili naraščajoč pritisk 

déležnikov po povečani uspešnosti in učinkovitosti VŠZ pri uresničevanju zahtev 

déležnikov. Potreba po gospodarski konkurenčnosti Evrope postavlja visokošolske 

akterje pred številne izzive in zahteva odgovorno delovanje slehernega. Prikazovanje 

odgovornega delovanja je za VŠZ v teh okoliščinah nujno potrebno. To je v disertaciji 

širši raziskovalni problem. 

VŠZ se na centralizacijo nadzora in decentralizacijo skrbi za kakovost odzivajo s 

povečanim zavzemanjem za pridobitev zunanjih potrditev o odgovornem delovanju 

VŠZ. Posledica so številne informacije, večja zmeda med déležniki in upad 

transparentnosti med visokošolskimi sistemi za zagotavljanje kakovosti. To je v 

disertaciji ožji raziskovalni problem. 

Poglavje končujemo z določitvijo splošnega namena disertacije. S teoretičnim in 

empiričnim raziskovanjem, kritičnim presojanjem in sklepanjem prispevamo k snovanju 

uspešnih in učinkovitih komunikacijskih strategij VŠZ, ki zagotavljajo prilagojeno in 

ciljno komunikacijo VŠZ s svojimi (strateškimi) déležniki. 
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3 DEJANSKA INSTITUCIONALNA KAKOVOST IN ZAZNANA 

KAKOVOST VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

3.1 Cilji poglavja 

V prejšnjem poglavju je vzpostavljena in teoretično podkrepljena povezava med 

skupinami déležnikov, koncepti kakovosti VŠZ in managementom kakovosti VŠZ. 

Ugotovljeno je, da je izhodiščna naloga managementa kakovosti prepoznati strateške 

déležnike in prevladujoče elemente kakovosti VŠZ z vidika teh déležnikov. Slednje je 

pomembna vhodna informacija pri snovanju temeljnih in strateških usmeritev VŠZ. 

Prepoznavanje elementov kakovosti VŠZ je v središču tega poglavja. Z analizo 

literature in uporabo metod komparacije in kompozicije je kakovost VŠZ obravnavana z 

dveh vidikov déležnika. Déležnik lahko kakovost objekta obravnava iz objektivnega 

ali/in subjektivnega zornega kota. Tako je pričujoče poglavje razdeljeno na del, ki 

obravnava déležnikov objektivni vidik kakovosti – dejansko institucionalno kakovost 

VŠZ, in na del, ki obravnava déležnikov subjektivni vidik kakovosti – zaznano kakovost 

VŠZ. 

V delu o dejanski institucionalni kakovosti so predstavljene dimenzije 

institucionalne kakovosti VŠZ, ki so povezane v model dejanske institucionalne 

kakovosti VŠZ. Izdelan model pomeni prispevek k znanosti, saj je prvi tovrstni, ki se ne 

omejuje samo na notranje okolje VŠZ, temveč notranje dimenzije kakovosti povezuje z 

zunanjo, imenovano dimenzija učinkov. Osnova za izdelavo modela je literatura o 

standardih in modelih kakovosti ter druga literatura o dimenzijah institucionalne 

kakovosti. Del tega podpoglavja je namenjen tudi predstavitvi dejavnikov v zunanjem 

okolju, ki neposredno ali posredno vplivajo na institucionalno kakovost VŠZ in bi jih 

VŠZ moral spremljati, vendar pa VŠZ nanje ne more obvladljivo vplivati oziroma 

vplivanje ne bi pomembno spremenilo stanja tega dejavnika kakovosti. 

V drugem delu tega poglavja pa je predmet obravnave zaznana kakovost, ki je tesno 

povezana s pričakovano kakovostjo objekta in zadovoljstvom déležnika. Cilj tega dela 

poglavja je identifikacija dejavnikov zaznane kakovosti, pri čemer so analizirani 

literatura na področju zaznane kakovosti in vedenjski modeli vrednotenja blagovnih 

znamk. 

3.2 Objektivni in subjektivni vidik déležnikov pri obravnavanju kakovosti 

objekta 

O kakovosti storitev v trženju se je množično raziskovalo v 80. letih prejšnjega 

stoletja. Pred tem se je raziskovalo predvsem na področju kakovosti izdelkov, kjer ni 

bilo večjih ovir pri opredeljevanju in merjenju kakovosti. Kakovost storitev pa je bila 

zaradi specifičnosti storitev skoraj neraziskano področje. Težave pri opredelitvi 
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kakovosti storitev so imeli številni raziskovalci, kar je povzročilo, da so kakovost 

obravnavali kot enodimenzionalen koncept (Monroe in Krishnan 1983 v Parasuraman, 

Zeithaml in Berry 1985, 41). Izhodišče teh konceptov so bila različna stališča avtorjev 

glede kakovosti storitev (Jacoby in drugi 1973 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985, 

41; McConnell 1968 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985, 41; Shapiro 1972 v 

Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985, 41). Tudi presojanje kakovosti storitev je bilo 

označeno kot težavnejše glede na presojanje kakovosti izdelkov, kar je Zeithamlova 

(1981 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985, 48) empirično potrdila. 

Vendar pa je bilo pozneje ugotovljeno, da obstaja več vrst kakovosti storitev. 

Avtorji so začeli ločevati zaznano kakovost od dejanske kakovosti. Poleg Garvina (1983 

v Faganel 2006, 57) in Hjorth-Andersona (1984 v Faganel 2006, 57), ki opredeljujeta 

'objektivno' kakovost, obstajajo še drugi avtorji (Dodds in Monroe 1984 v Faganel 

2006, 57; Holbrook in Corfman 1985 v Faganel 2006, 57; Jacoby in Olson 1985 v 

Faganel 2006, 57; Zeithaml 1987 v Faganel 2006, 57; Parasuraman, Zeithaml in Berry 

1988, 15), ki v svojih delih raziskujejo razlike med 'objektivno' in zaznano kakovostjo. 

Rezultati povečanega proučevanja storitev so omogočili identifikacijo štirih vrst 

kakovosti, ki sestavljajo zanko kakovosti (angl. quality loop) (Benchmarking in 

upravljanje kakovosti v javnem transportu 2003, 11–12): 

– ciljna kakovost je raven kakovosti, ki jo organizacija/ponudnik poskuša 

zagotoviti; 

– [dejanska] kakovost je raven kakovosti, ki se dosega [in je 'dokazljiva' s 

stvarnimi dokazi]; 

– pričakovana kakovost je raven, ki jo pričakujejo [déležniki] eksplicitno ali 

implicitno; 

– zaznana kakovost je raven, ki jo [déležniki] zaznavajo ob 'srečanju' s storitvijo 

[ali organizacijo/ponudnikom storitve]. 

Pri tem ciljna kakovost vpliva na dejansko kakovost, pričakovana kakovost pa na 

zaznano kakovost (ter tudi na ciljno kakovost, če organizacija prepoznava in upravlja z 

zahtevami déležnikov) (slika 3.1). Razumevanje posameznega koncepta kakovosti in 

vrzeli med temi je ključno za uspešno načrtovanje kakovosti (vrzel je na sliki označena 

s puščico). Namen takšnega pristopa v managementu kakovosti je prepoznavanje in 

odpravljanje oziroma minimiziranje teh štirih vrzeli. 
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Slika 3.1 Zanka kakovosti 

 
Vir: Povzeto po Benchmarking in upravljanje kakovosti v javnem transportu 2003, 11. 

Iz slike je razvidno, da je kakovost lahko obravnavana z objektivnega ali 

subjektivnega vidika déležnikov. Razbrati je mogoče dva 'svetova', ki ju je v 

managementu kakovosti smiselno upoštevati, da bi bila kakovost obravnavana celovito. 

Objektivni vidik déležnikov nastane kot posledica informacij o stvarnih dokazih VŠZ 

(na primer v poročilu o zunanji evalvaciji). Zaznana kakovost o VŠZ pa pomeni 

subjektivni vidik déležnikov. Slednje še ne narekuje, da subjektivni vidik déležnikov ni 

nastal tudi na podlagi 'objektivne' informacije (v našem primeru stvarnih dokazov). To 

bo predmet raziskovanja v empiričnem delu disertacije. 

Posameznik lahko ima tako subjektivni kot tudi objektivni vidik kakovosti. 

Predpostavljamo pa, da se pomembnost objektivnega oziroma subjektivnega vidika med 

déležniki razlikuje. Tako je kakovost z vidika déležnikov, ki kakovost objekta presojajo 

na podlagi predhodno opredeljenih meril (organi za zagotavljanje kakovosti, vodstvo 

VŠZ in drugi neposredni snovalci politike), bolj objektivne narave. Na drugi strani pa je 

kakovost, ki jo zaznavajo tisti, ki ne razpolagajo z informacijami o stvarnih dokazih, 

bolj subjektivne narave. 

V nadaljevanju bodo ločeno predstavljene dejanska, zaznana in pričakovana 

kakovost. Ciljna kakovost ne bo predmet poglobljene obravnave, saj gre za področje 

strateškega načrtovanja kakovosti, ki ni središčna tema disertacije. 

Pri tem je treba poudariti, da se za dejansko in zaznano kakovost uporabljajo 

številna poimenovanja. Avtorji poimenujejo dejansko kakovost tudi objektivna (glej 

zgoraj) ali mehanistična (Holbrook in Corfman 1985 v Faganel 2006, 57). Zaznano 

kakovost pa nekateri poimenujejo humanistična kakovost (prav tam). V disertaciji sta 

uporabljena izraza dejanska in zaznana kakovost. 
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3.3 Dimenzije dejanske institucionalne kakovosti visokošolskega zavoda 

3.3.1 Dimenzije kakovosti 

Pri iskanju literature, ki govori o dimenzijah kakovosti v javnem sektorju ali še 

podrobneje v visokem šolstvu, večinoma prepoznavamo dimenzije kakovosti, ki veljajo 

za storitveno dejavnost na splošno. V nadaljevanju navajamo nekaj ugotovitev in stališč 

različnih avtorjev ter lastno kritiko, ki je nastala na podlagi analize teh prispevkov. 

Lehtinen in Lehtinen (1991 v Faganel 2006, 55) sta kakovost storitev opredelila kot 

tridimenzionalni konstrukt, sestavljen iz interaktivnih, fizičnih in korporativnih dimenzij 

kakovosti. Hedvall in Paltschik (1990 v Faganel 2006, 55) sta prepoznala dve dimenziji 

kakovosti storitev, imenovani pripravljenost in sposobnost postreči ter fizična in 

psihološka dostopnost. Parasuraman, Zeithamlova in Berry (1984 v Faganel 2006, 56) 

navajajo deset dimenzij kakovosti storitev: dostopnost, komuniciranje, kompetentnost, 

prijaznost, kredibilnost, zanesljivost, odzivnost, varnost, snovnost, razumevanje 

odjemalca. Seymour (1993 v Faganel 2006, 56) pa jih prilagaja za VŠZ. Leta 2004 so 

Lagrosen, Sayyed-Hashemi in Leitner empirično določili dimenzije kakovosti VŠZ na 

področju poslovnih ved, vendar je bil upoštevan samo vidik študentov v samo eni veji 

znanosti. 

Za navedene raziskovalne podvige ugotavljamo, da (1) jedro raziskav nastaja s 

proučevanjem po navadi samo ene skupine déležnikov – študentov, kar pomeni, da (2) 

dimenzije v večini primerov zrcalijo izključno izobraževalno storitev, ki je študentom 

bolj poznana in so vanjo bolj vpleteni. Pomembni značilnosti obstoječih raziskav o 

dimenzijah kakovosti sta tudi (3) identifikacija tistih dimenzij kakovosti, ki izhajajo iz 

zaznane kakovosti, in (4) snovanje dimenzij kakovosti na podlagi razumevanja, kakšen 

naj bo VŠZ oziroma kakšna naj bo storitev. Ocenjujemo, da so te informacije v pomoč 

vodstvu VŠZ pri prepoznavanju zahtev in komuniciranju z déležniki, ne koristijo pa pri 

vsakodnevnem managementu VŠZ oziroma pri upravljanju z dejavniki kakovosti. 

Akcijski načrti namreč naj ne bi vsebovali abstraktnih pojmov (kot so varnost, 

zanesljivost), ki so celo dvoumni. 

Poleg tega je za zgoraj navedene raziskave značilno (5) obravnavanje kakovosti 

izdelka ali storitve, in ne institucionalne kakovosti. Prikazovanje odgovornega 

delovanja je namreč več kot samo nabor lastnosti ali dejavnosti, ki jih storitev ali VŠZ 

zagotavlja. Kakovost je tudi rezultat sinergijskih učinkov, ki izhajajo iz povezanosti 

oziroma soodvisnosti med dejavniki oziroma dimenzijami kakovosti. Literatura, v kateri 

lahko prepoznamo dimenzije institucionalne kakovosti, pa parcialno obravnava 

institucionalno kakovost. Literatura s tega področja vključuje naslednje avtorje in 

njihove ugotovitve: 
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– Owlia in Aspinwallova (1996, 12, 18) povzemata dela različnih avtorjev o 

identifikaciji dimenzij kakovosti in v sklepu podajata svojo različico nabora 

dimenzij kakovosti: opredmetena sredstva, kompetence, drža, vsebina, oskrba, 

zanesljivost; 

– Holmlundova (1997 v Faganel 2006, 52) je predlagala model zaznane 

kakovosti, v katerem so tri dimenzije institucionalne kakovosti: (1) tehnična, 

sestavljena iz otipljive in neotipljive komponente, (2) družbena, ki vključuje 

družbene interakcije na osebni in organizacijski ravni, in (3) ekonomska 

dimenzija, ki pomeni ekonomsko dobrobit in stroške razmerja; 

– storitveni trikotnik, ki ga je predlagal John Hayward-Farmer (HEFCE 2003b, 

6), vključuje tri dimenzije [institucionalne kakovosti]: (1) dimenzijo 

infrastrukture (materialna sredstva, sistemi, procesi in postopki), (2) družbeni 

kapital (vrednote, zaupanje, vedenja, navade, razumevanje, učenje in 

medosebna pomoč) in (3) intelektualni kapital organizacije (strokovne veščine, 

znanje in informacije). Navedene dimenzije med seboj niso povezane. 

Storitveni trikotnik je orodje vodstva, s pomočjo katerega ta ocenjuje, katera 

vrsta kapitala prevladuje v organizaciji; 

– dimenzije kakovosti je mogoče razbrati tudi iz vprašanj za iskanje strateških 

izzivov v modelu EFQM (Savič in Kern Pipan 2007, 19), pri čemer so področja 

obravnave: finančni rezultati, zadovoljevanje ključnih odjemalcev, izvajanje 

ključnih procesov, zagotavljanje rasti zaposlenih in drugih virov ter uspešnost 

iskanja tveganj. 

Ob predpostavki, da standardi in modeli kakovosti celovito obravnavajo 

institucionalno kakovost, smo analizirali tudi literaturo s tega področja. Izbor 

standardov in modelov izhaja iz identifikacije teh v slovenskem okolju (Piskar in 

Dolinšek 2006, 144) ter iz razširjenosti v evropskih visokošolskih praksah. 

Ugotavljamo, da je tudi za izbrane standarde in modele kakovosti značilno parcialno 

obravnavanje institucionalne kakovosti. V nadaljevanju so navedene prepoznane 

manjkajoče dimenzije institucionalne kakovosti, ki jih navajamo za posamezen standard 

ali model kakovosti.  

Za standarde ISO 9000 smo identificirali naslednje manjkajoče dimenzije in 

dejavnike kakovosti: 

– standardi urejajo procese do konca 'izdelave' proizvoda oziroma do rezultata, ne 

ukvarjajo pa se z učinki oziroma s tem, kako kakovosten je rezultat (na primer 

kompetence diplomanta, novo znanje) v praksi. Samo v smernicah ISO 9004 

(Slovenski standard SIST ISO 9004 2002, 16) je priporočeno, naj organizacija 

ocenjuje, kako [déležniki] dojemajo delovanje 'dobavljenih proizvodov'. Slednje 
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bi lahko prevedli v dobivanje povratne informacije o uporabnosti in ustreznosti 

rezultata v okolju; 

– smernice ISO 9004 (Slovenski standard SIST ISO 9004 2002, 16) spodbujajo 

prepoznavanje zadovoljstva déležnikov, ne pa tudi njihove zvestobe in 

motivacije za sodelovanje, prepoznavanja vpliva delovanja organizacije na 

okolje, podobe organizacije in podobno; 

– področje upravljanja in razvoja kadrov je zanemarjeno (Russell 2000, 661; 

EFQM 2004b, 7). Standard ne obravnava načrtovanja človeških virov, razvoja 

kadrov na delovnem mestu, nagrajevanja in priznavanja dosežkov ter 

spodbujanja timskega dela (kar je v visokem šolstvu pogosto zanemarjeno 

zaradi individualizma). Usmeritve za obvladovanje teh dejavnikov kakovosti so 

samo v smernicah za izboljševanje delovanja (Slovenski standard SIST ISO 

9004 2002, 30); 

– management znanja, razvoj in vzdrževanje intelektualnih zmožnosti 

organizacije ter management tehnologij so zanemarjena področja, so pa pogoj 

za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in [kulture kakovosti] v organizaciji 

(Russell 2000, 662); 

– pomanjkljivo se pristopa k procesu izboljševanja in k ustvarjanju stvarnih 

dokazov za prikazovanje napredka; 

– zanemarjena sta management financ (Russell 2000, 662) in poslovna uspešnost 

organizacije. 

Standard Vlagatelji v ljudi (angl. Investors in people) se uporablja v zasebnem in 

javnem sektorju. Je nacionalni standard v Združenem kraljestvu. V središču standarda je 

razvoj kadrov, ki je potreben za uresničitev organizacijskih ciljev. Standard je usmerjen 

na doseganje usklajenosti med zmožnostmi in motivacijo zaposlenih ter zahtevami 

organizacije. Iz te ozke osredotočenosti izhaja tudi poglavitna slabost tega standarda. 

Standard je naravnan samo na dimenzijo človeškega kapitala organizacije in zato vodi 

le do parcialnega obvladovanja institucionalne kakovosti. 

Standard Odličnost podpore odjemalcem (angl. Customer service excellence) je 

nacionalni standard v Združenem kraljestvu, ki je usmerjen v doseganje odličnosti v 

skrbi za odjemalce. Standard je usmerjen na javne storitve, ki se izvajajo v dejavnostih 

javnega in zasebnega sektorja. Sredi leta 2008 je nadomestil standard Charter Mark. Za 

standard ugotavljamo, da zanemarja kakovost izvajalcev javne storitve (zaposlenih), 

njihov razvoj in medsebojno sodelovanje. 

Poleg standardov smo proučili tudi modele kakovosti. Pri modelu odličnosti EFQM 

je zadnji vidik presojanja dimenzija rezultatov. Model sicer obravnava dejavnike 

kakovosti, ki se nanašajo na trajnostni razvoj družbe, odjemalce in zaposlene, vendar pa 

ni naravnan k temu, da bi ugotovil učinke delovanja organizacije na posamezne skupine 
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déležnikov ali na okolje sploh. Z vidika visokega šolstva se manjkajoči dejavniki 

nanašajo na učinke na trgu dela (kot je zaposljivost, napredovanje, delovno mesto, plača 

diplomanta posameznega VŠZ), na implementacijo predlogov ali ugotovitev iz 

raziskovalne dejavnosti v praksi, na učinke sodelovanja VŠZ z gospodarstvom in 

podobno. 

Analizo standardov in modelov kakovosti končujemo z modelom BSC, v katerem 

smo identificirali naslednje manjkajoče dimenzije kakovosti organizacije: 

– zadnji vidik presojanja v modelu so rezultati delovanja organizacije. Vidik 

odjemalcev vključuje kazalnike kakovosti, s katerimi se ugotavlja, kakšen tržni 

delež je organizacija dosegla in kako uspešno upravlja z odjemalci (ohranjanje, 

pridobivanje, zadovoljstvo in dobičkonosnost odjemalcev). Ni pa omenjeno 

prepoznavanje in spremljanje učinkov uporabe rezultatov v praksi; 

– model ne ločuje vidika odjemalcev od rezultatov delovanja organizacije. 

Déležniki razumejo kakovost različno in skozi različne dejavnike kakovosti. Ti 

dejavniki lahko spadajo pod okrilje katere koli dimenzije kakovosti. Déležniki 

ne sklepajo o kakovosti samo na osnovi rezultatov, ampak skozi več dimenzij 

kakovosti. Zato predlagamo ločevanje vidika déležnikov od rezultatov 

delovanja VŠZ. 

Navedene ugotovitve različnih avtorjev in organizacij za presojo kakovosti kažejo 

na parcialno obravnavanje institucionalne kakovosti v literaturi. Poleg tega 

ugotavljamo, da standardi zanemarjajo povezanost med dimenzijami oziroma dejavniki 

kakovosti. Slednje pomeni pomanjkljivost, saj ni spodbujeno izboljševanje celote 

(VŠZ), temveč samo delov (dejavnikov ali dimenzij) in so s tem zanemarjeni sinergijski 

učinki spreminjanja. 

V modelu BSC in modelu odličnosti EFQM zasledimo povezave med dimenzijami 

oziroma dejavniki kakovosti. Ob tem pa ugotavljamo, da povezave v modelu BSC ne 

potekajo optimalno. Identificirali smo dve ključni pomanjkljivosti, in sicer (1) da ne 

obstaja tesna povezava med poslanstvom ter vizijo in strategijo (prikazana je celo 

enosmerna povezava) ter (2) da je povezava med vizijo in strategijo ter drugimi vidiki 

samo enosmerna. Glede na trditve (Kaplan in Norton 2000, 263–285), da model BSC 

spodbuja učenje v dvojni povratni zanki ter stremi k vzpostavitvi vzročno-posledičnih 

povezav (ne samo med dimenzijami, temveč tudi s poslanstvom, vizijo in politiko), 

ugotavljamo, da slednjega ni mogoče razbrati iz slike modela (slika 3.2). 
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Slika 3.2  Model BSC kot strateški managerski sistem za nepridobitne 

organizacije 

 

Vir: prirejeno po Kaplan in Norton 2000, 21; Kaplan 2001, 355; Niven 2003, 32. 

Vzročno-posledična razmerja med vidiki je mogoče razbrati v modelu BSC samo, 

če se strategija razdrobi v vzroke in posledice, ki se prepletajo skozi vse štiri vidike. 

Vzročno-posledična razmerja med vidiki se razlikujejo za pridobitne in nepridobitne 

organizacije. Za nepridobitne dejavnosti pa si tudi avtorji niso enotni. Kaplan (2001, 

361) postavlja v vzporeden položaj finančni vidik in vidik odjemalcev oziroma 

udeležencev (slika 3.3). Takšna struktura je bila uporabljena v prvi nepridobitni 

organizaciji, ki je vpeljala model BSC (United Way of Southeastern New England – 

UWSENE; Chen, Yang in Shiau 2006, 193). Niven (2003, 37), ki podrobneje proučuje 

vpeljavo modela BSC v nepridobitnih organizacijah, pa postavlja finančni vidik v 

najnižji položaj (slika 3.4). Kaplan in Norton (2001 v Chen, Yang in Shiau 2006, 193) 

ugotavljata, da je takšna razvrstitev tudi najpogostejša praksa v nepridobitnih 

organizacijah, kljub temu pa se s postavitvijo finančnega vidika v izhodiščni položaj ne 

strinjata. 
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Slika 3.3 Vzročno-posledična razmerja med vidiki za nepridobitno organizacijo 

po Kaplanu 

 
Vir: prirejeno po Kaplan 2001, 361. 

Slika 3.4  Vzročno-posledična razmerja med vidiki za nepridobitno organizacijo 

po Nivenu 

 
Vir: Niven 2003, 37. 

Predpostavljamo, da razlika nastaja zaradi različnega izhodišča dveh avtorjev. 

Kaplan izhaja iz potrebe nepridobitne organizacije po gospodarnem ravnanju z 

omejenimi sredstvi. Zato gospodarjenje s finančnimi sredstvi presoja v zadnjih fazah 

modela. Niven pa izhaja iz razmišljanja, da so finančna sredstva vir za zagon vseh 

dejavnosti, ki spadajo v druge vidike, in jih je treba prednostno obravnavati. 

V disertaciji zavračamo enosmerne vzročno-posledične povezave med dimenzijami, 

ki jih predlagajo ti avtorji. Nerealno je namreč določiti, pri kateri dimenziji se proces 

vplivanja na druge dimenzije kakovosti začne in v kakšnem zaporedju se vplivi kažejo 

na drugih dimenzijah kakovosti. Proces se lahko začne pri kateri koli od dimenzij: lahko 

z zaposlitvijo ustreznega vodstvenega kadra, s pridobitvijo primernih finančnih 

sredstev, z reorganizacijo ali pa z inovativnimi strateškimi pobudami. Prav tako se 

pozitivni učinki teh sprememb lahko kažejo na številnih področjih (na prilivu novih 

finančnih sredstev, na motivaciji zaposlenih, na inovativnosti predlogov in pristopov k 
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delu). Sprememba že enega od dejavnikov ima večji ali manjši vpliv na druge dimenzije 

kakovosti, če je organizacija občutljiva in dojemljiva za spremembe v notranjem in 

zunanjem okolju. Poglavje končujemo z ugotovitvijo, da je zato med dimenzijami 

kakovosti treba vzpostaviti dvosmerne povezave ter neprekinjen in nenehen proces 

vplivanja dimenzij kakovosti druga na drugo. 

Naslednji dve podpoglavji sta namenjeni identifikaciji in teoretični opredelitvi 

dimenzij institucionalne kakovosti VŠZ, pri čemer bodo upoštevane ugotovitve iz tega 

podpoglavja. Opredelitev dimenzij kakovosti pa je podlaga za razumevanje v 

nadaljevanju predstavljenega modela dejanske institucionalne kakovosti VŠZ. 

3.3.2 Notranje dimenzije kakovosti visokošolskega zavoda 

Zahteve [déležnikov] se nenehno spreminjajo in postajajo vse bolj kompleksne, zato 

jim organizacija lahko sledi le ob (1) nenehnem učenju in razvijanju sposobnosti ljudi, (2) 

zagotavljanju potrebnih virov in zmožnosti ter (3) nenehnem izboljševanju [izdelkov] in 

procesov (Piskar in Dolinšek 2006, 53). 

Avtorja navajata tri ključna področja delovanja organizacije. Učenje in razvijanje 

sposobnosti ljudi, spodbujanje inovativnosti in kreativnosti ter vodenje ljudi k 

temeljnim usmeritvam sestavljajo dimenzijo trajnostnega razvoja v tem delu. 

Zagotavljanje potrebnih virov in zmožnosti, vplivanje na kakovost in obseg vložkov ter 

management teh sestavljajo dimenzijo sredstev in vložkov. Nenehno izboljševanje 

izdelkov/storitev in procesov ter stopnjevanje ustvarjene vrednosti za udeležence 

procesa pa sestavljajo dimenzijo verige vrednosti. Na sliki 3.5 so dimenzije med seboj 

povezane, kar označuje njihovo nenehno medsebojno odvisnost. V nadaljevanju je 

predstavljena vsaka dimenzija posebej. 

Slika 3.5  Notranje dimenzije kakovosti 

Dimenzija 
sredstev in vložkov

Dimenzija 
trajnostnega razvoja

Dimenzija 
verige vrednosti

Notranje okolje VŠZ

 

Dimenzija sredstev in vložkov 

Vložki (angl. input) in sredstva vključujejo dejavnike finančne in nefinančne 

narave, ki jih VŠZ potrebuje za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma za svoj obstoj. 
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Nefinančne dejavnike kakovosti delimo na fizične vložke (tehnična opremljenost) in 

človeške vire (študenti, zaposleni, zunanji raziskovalci) (prirejeno po Sahney, Kumar 

Banwet in Karunes 2004, 153). 

V standardih ISO 9000 (Slovenski standard SIST ISO 9001 2000, 16–17) so 

[vložki] organizacije razdeljeni na: človeške vire, infrastrukturo in delovno okolje. 

Standardi ISO, ki so bili leta 2008 posodobljeni, opredelitev dopolnjujejo v tem, da 

delovno okolje enačijo s pogoji dela (http://www.praxiom.com/iso-new.htm). Pri tem je 

mišljeno fizično stanje notranjega okolja (vključno s temperaturo, vlažnostjo, hrupom in 

osvetljavo). Ugotavljamo, da je navedeno pojasnitev vložkov treba dopolniti še s 

finančnimi sredstvi organizacije, ki pomembno vplivajo na njene zmožnosti. 

Kakovost nefinančnih vložkov oziroma podrobneje študentov je pomembno 

izhodišče za kakovostno izvajanje dejavnosti ter uresničevanje ciljev. Ugotovljeno je 

namreč (Standaert 2000, 62), da se 80 odstotkov variance (merljive) uspešnosti 

delovanja šole lahko razloži s kakovostjo okolja, iz katerega slušatelj prihaja, in z 

njegovo nadarjenostjo. Navedena ugotovitev evropskih inšpektoratov v šolstvu se sicer 

nanaša za srednješolsko dejavnost, kar pa ne zmanjšuje poudarka na ustrezni kakovosti 

vložkov v visokem šolstvu. 

Glede na to, da udeleženci (študenti, zaposleni) vstopajo v proces s svojimi 

preteklimi izkušnjami in posledicami vpliva iz okolja, zasledimo navedbe (Eurydice 

2004, 61), da so v kategorijo nefinančnih vložkov vključeni tudi dejavniki, kot so 

predhodna izobrazba študentov, njihov socialni status in podobno. Dejavniki kakovosti 

vložkov so tudi osnovne značilnosti študenta (vztrajnost in privrženost, bralne 

sposobnosti, zdravje in podobno) ter značilnosti ožjega (družinskega) okolja 

(gospodinjski proračun, družinske navade). UNESCO (2002, 87–88) navaja, da 

značilnosti študentov, kot so družinski proračun in izobrazba družinskih članov, močno 

vplivajo na rezultate izobraževalnega procesa. Faganel (2006, 39) pa opozarja na vpliv 

družbenega statusa, ki mu družina študenta pripada […], na kakovost VŠZ. 

Človeški viri so kompleksen vložek v proces VŠZ. Poleg študentov pa med vložke 

VŠZ vključujemo še zaposlene v VŠZ in druge zunanje sodelavce. VŠZ zaposluje 

vodstvo, akademsko in administrativno osebje ter raziskovalce, ki imajo ustrezne 

kompetence in izpolnjujejo pogoje za zasedbo določenega delovnega mesta. Prav tako 

pa vodstvo sklepa sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki in drugimi izvajalci, ki 

prispevajo k učinkovitosti in uspešnosti osnovnih in podpornih dejavnosti VŠZ. Ti 

vložki so eden najpomembnejših dejavnikov kakovosti v storitveni dejavnosti. 

Glede na izpostavljenost izobraževalne dejavnosti v prejšnjih odstavkih želimo 

poudariti, da tako kot za izobraževalno tudi za raziskovalno dejavnost VŠZ velja, da 

ima VŠZ možnost vplivati na kakovost vložkov in sredstev, na primer pri oblikovanju 

raziskovalnih skupin in vključevanju zunanjih raziskovalcev v izvajanje projektov, s 
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proaktivnim pristopom pri pridobivanju sredstev za raziskovalno dejavnost, z 

mreženjem in podobno. 

Nefinančnim vložkom dajemo prednost pred finančnimi, da bi poudarili njihovo 

pomembnost. Kot bo predstavljeno v nadaljevanju, so v praksi finančna sredstva 

največkrat izstopajoči element pri obvladovanju organizacije, s čimer se zapostavlja 

pomembnost drugih dejavnikov kakovosti. 

Finančna sredstva so izhodišče, ki organizaciji narekuje, v kolikšni meri in kako 

bodo doseženi izbrani cilji. V nepridobitni organizaciji so tako finančna sredstva bolj 

omejitev kot pa cilj (Kaplan 2001, 190, 354; Niven 2003, 43). 

V zvezi s finančnimi vložki in rezultati ter rabo finančnih meril je treba poudariti, 

da takšna merila zagotavljajo, da organizacija dosega rezultate na učinkovit način, ki 

minimizira stroške (Niven 2003, 19). Kljub enostavnosti merjenja ter nadzorovanja 

vložkov in sredstev pa ti dajejo omejene informacije za odločanje in analizo rezultatov 

(Niven 2003, 187). Finančni kazalniki prikazujejo preteklo delovanje organizacije, ne 

sporočajo pa, kakšne so zmožnosti organizacije v prihodnje. Kljub temu finančni 

kazalniki niso zanemarljivi. Omogočajo presojo, ali so bila sredstva učinkovito 

porabljena oziroma ali je poraba sredstev prispevala k uresničevanju strategije in 

doseganju zastavljenih ciljev. Vendar pa presoja institucionalne kakovosti, ki temelji 

samo na finančnih kazalnikih, ne omogoča celovitega vpogleda v institucionalno 

kakovost VŠZ. Uspešnost VŠZ ne sme temeljiti na presoji usklajenosti višine 

porabljenih sredstev s proračunom oziroma celo na varčnosti VŠZ. 

Niven (2003, 7–8) združuje pomanjkljivosti finančnih meril. Navaja, da (1) niso 

prilagojena okoliščinam, v katerih organizacija deluje (naraščajoča pomembnost znanja, 

odnosov, partnerstev, zadovoljstva in inovativnosti), (2) ne nakazujejo ravni prihodnje 

uspešnosti, temveč samo raven pretekle uspešnosti, (3) ne prikazujejo neopredmetenih, 

predvsem intelektualnih sredstev organizacije, temveč samo opredmetena, (4) so 

kratkoročno naravnana in (5) ne dajejo koristnih informacij organizacijskim ravnem, ki 

so pod vršnim vodstvom. V nadaljevanju navaja (prav tam, 9), da se s finančnimi merili 

spremlja samo 25 odstotkov celotne uspešnosti organizacije, kar pomeni, da 75 

odstotkov 'prinašalcev vrednosti' v organizaciji ni merjenih in se ne izkazujejo v 

računovodskih poročilih. 

Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da je 60 odstotkov meril, ki jih organizacije 

uporabljajo za odločanje, razporeditev sredstev in management, finančne narave 

(Institute of Management and Administration Controllers 2001 v Niven 2003, 7). 

Ocenjujemo, da precenjevanje vloge kratkoročnih finančnih rezultatov lahko povzroči 

visoka vlaganja organizacij v kratkoročne ukrepe in nezadostno vlaganje v dolgoročno 

ustvarjanje vrednosti, zlasti v neopredmetena sredstva (posodabljanje informacijske 

tehnologije, razvoj zbirk podatkov in sistemov, intelektualna sredstva), ki spodbujajo 
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prihodnjo rast. Slednje vpliva na ranljivost organizacije ter njeno zmožnost zaznavanja 

in odzivanja na zahteve déležnikov. 

Sodobna organizacija mora zato identificirati, spremljati in ponuditi déležnikom 

povratne informacije o neopredmetenih sredstvih. To ne pomeni, da bodo finančna 

merila v prihodnje neuporabna. Ocenjujemo le, da je povezava dveh parcialnih področij 

(opredmetena in neopredmetena sredstva) nujna za celovit pogled na kakovost 

organizacije. Neopredmetena sredstva VŠZ so zajeta v dimenzijah verige vrednosti in 

trajnostnega razvoja, ki ju obravnavamo v nadaljevanju. 

Dimenzija verige vrednosti 

Barnett (1992 v Sahney, Kumar Banwet in Karunes 2004, 152), UNESCO (2002, 

81) ter Srikanthan in Dalrymple (2004, 276) opisujejo proces kot črno škatlo (angl. 

black box), ki ni nevtralna. Dodajajo, da je zbir namernih in nenamernih dogodkov, 

usmerjenih v spreminjanje študentov na različne načine. Navedeno trditev je treba 

dopolniti z razširjeno opredelitvijo procesa. Izobraževanje je samo ena od treh ključnih 

dejavnosti VŠZ. Poleg (1) dejavnosti, ki širijo znanje, Gupta (1993 v Sahney, Kumar 

Banwet in Karunes 2004, 152) navaja, da je proces sestavljen še iz (2) raziskovalne 

dejavnosti in (3) dejavnosti v podporo družbe. Iz tega sledi, da se v procesu ne 

spreminjajo samo študenti, temveč tudi drugi udeleženci procesa, širše gledano pa tudi 

zunanji déležniki. 

Osredotočenost literature na izobraževalno dejavnost je posledica razumevanja 

dejavnosti VŠZ v praksi. Izsledki raziskave, ki je bila opravljena za Združeno kraljestvo 

(HEFCE 2003a, 6) navajajo, da je management kakovosti v VŠZ naravnan predvsem na 

dejavnost izobraževanja in manj na druge dejavnosti VŠZ. Tudi v izjavah poslanstva je 

več takšnih izjav, ki so bolj naravnane na kakovosten izobraževalni proces in manj na 

druge dejavnosti (prav tam). Kakovost raziskovanja je razumljena bolj kot naloga 

akademskega osebja kot pa VŠZ kot celote (Hofmann 2005, 25). Čeprav je raziskovalna 

dejavnost strateško pomembna, je obvladovanje te mnogokrat prepuščeno 

posameznikom na operativni ravni. Ugotovljeno je (prav tam), da VŠZ najpogosteje 

nimajo jasno opredeljene strategije za zagotavljanje kakovosti raziskovalne dejavnosti. 

Vloga izobraževalne dejavnosti v praksi prednjači pred drugima dvema 

dejavnostma. To gre v prid avtorjem, ki trdijo, da raziskovalna dejavnost ne sme imeti 

prednostne vloge za VŠZ ter da se kakovost te izraža skozi kakovost izobraževanja 

(Andersen 2000 v Lomas 2004, 161; Nixon in drugi 1998 v Lomas 2004, 161). Ti 

avtorji trdijo, da zveza med izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo VŠZ pozitivno 

vpliva na kakovost izobraževanja. Raziskovalna dejavnost daje informacije za 

izobraževanje in zagotavlja, da je preneseno znanje sodobno. Poleg tega omogoča 

vzpostavljanje sodelovalnega odnosa med učiteljem in študentom ter povečuje možnost 

za vzpostavitev učeče se skupnosti (prav tam). Obe dejavnosti sta prepleteni in 
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medsebojno pogojujeta kakovost organizacije. Na drugi strani pa so avtorji (Rowland in 

drugi 1998 v Lomas 2004, 162), ki takšnemu razmišljanju nasprotujejo. Razlogi za to 

izhajajo iz ločevanja sistemov raziskovanja in izobraževanja na nacionalni ravni, iz 

ločenega financiranja in ločenosti organizacij, ki te dejavnosti podpirajo. 

V disertaciji podpiramo razumevanje raziskovalne dejavnosti kot kategorije, ki 

prispeva h kakovosti izobraževalne dejavnosti. Sodobnost znanja, ki ga akademsko 

osebje prenaša študentom, je pogojena tudi z razvitostjo raziskovalne dejavnosti. 

Potrjujemo pa, da različnost teh dveh dejavnosti in nadzor nad njima na višji 

institucionalni ravni (nacionalni, regionalni) vodi do ločevanja obeh sistemov v praksi, 

kar ne omogoča optimalne sinergije v praksi. 

Sodelovanje z okoljem je prav tako ena od ključnih dejavnosti VŠZ, saj omogoča 

lažjo umestitev VŠZ v okolje in povezanost z njim. Prepleta se z drugima dvema 

dejavnostma; sodelovanje namreč lahko posega na izobraževalno (vključitev kadra iz 

poslovne organizacije v izobraževalni proces kot študenta ali učitelja, oblikovanje 

študijskega programa, prilagojenega potrebam poslovne organizacije) ali na 

raziskovalno področje (prijava in izvajanje skupnih projektov, izvajanje projektov za 

potrebe poslovne organizacije, skupen nastop pri spreminjanju nacionalnih politik). 

Členitev dejavnosti VŠZ na izobraževalno in raziskovalno dejavnost ter 

sodelovanje z okoljem opisuje le osrednje procese VŠZ. V VŠZ se izvajajo tudi procesi, 

ki podpirajo uresničevanje osnovnih dejavnosti. Sistem VŠZ, [obravnavan z vidika 

procesov,] tako vključuje (HEFCE 2003b, 12): 

– osrednje poslovne procese […] [ali procese osnovnih dejavnosti]. Ti procesi 

opisujejo namen obstoja VŠZ in njegovo vlogo v družbi; 

– procese omogočanja, ki zagotavljajo sredstva in vire za izvajanje osrednjih 

poslovnih procesov; 

– procese managementa, v katerih se oblikujejo usmeritve VŠZ in načrti ter ki 

vključujejo dejavnosti, ki vodijo organizacijo k ciljem. 

Procesi osnovnih dejavnosti spreminjajo vložke v rezultate in so zato poimenovani 

procesi spreminjanja (angl. transformation processes) (Lewis in Smith 1994 v Mizikaci 

2006, 46). Procesi omogočanja in procesi managementa pa so usmerjeni v uresničevanje 

osnovnih dejavnosti VŠZ. To so podporni procesi, ki podpirajo uresničevanje namena 

osnovnih dejavnosti. Ti procesi po navadi zadevajo predvsem notranje déležnike. 

Vendar pa evropski dokumenti (Commission of the European communities 2009, 4; 

World University Service – Austrian Committee 2009, 17) pozivajo VŠZ k 

obsežnejšemu sodelovanju z zunanjimi déležniki tudi v procesih omogočanja (na primer 

pri iskanju in pridobivanju zasebnih virov financiranja) in managementa (na primer pri 

prepoznavanju njihovih zahtev in odločanju). 
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Delitev procesov na procese spreminjanja in podporne procese je uporabljeno tudi v 

standardih ISO 9000 (Slovenski standard SIST ISO 9004 2002, 16) in modelu odličnosti 

EFQM (EFQM 2004b, 22). Delitev na osnovne in podporne procese se pojavlja tudi v 

členitvi dejavnosti v Nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 

(2002, 51, 1. člen). Vendar ugotavljamo, da delitev ne vključuje procesov sodelovanja z 

okoljem in dejavnosti, ki so potrebne za uspešno (in ne samo učinkovito) delovanje 

VŠZ. Procesi in njihova soodvisnost, kot jih razumemo v doktorski disertaciji, so 

prikazani na sliki 3.6. 

Slika 3.6  Procesi v VŠZ 

Procesi osnovne 
dejavnosti

Procesi omogočanja Procesi managementa

Izobraževalna dejavnost Raziskovalna dejavnost Sodelovanje z okoljem

 
Vir: prirejeno po HEFCE 2003b, 12; Slovenski standard SIST ISO 9004 2002, 16; Gupta 
1993 v Sahney, Kumar Banwet in Karunes 2004, 152. 

S pojasnitvijo zvrsti organizacijskih procesov je omogočen naslednji korak: 

pojasnitev izraza veriga vrednosti. Verigo vrednosti sestavljajo procesi, ki vključujejo 

inovacijske procese, izvajanje in ohranjanje partnerskega odnosa tudi po končanem 

izvajanju storitve (slika 3.7). Pri tem zavračamo enopomenskost izrazov proces in 

izvajanje, saj bi bili v tem primeru zanemarjeni razvoj organizacije in dolgoročni učinki, 

ki jih prinašajo partnerski odnosi z déležniki. Potreba organizacij po lastni 

prilagodljivosti in odzivnosti na spremembe v okolju zahteva obstoj notranjega in 

zunanjega vzvoda za spremembe. Vzvod prihaja od različnih déležnikov v obliki potreb 

in pričakovanj ter se v organizaciji preoblikuje v zahteve. To je osnova za inovacijske 

procese, ki vključujejo dejavnosti spodbujanja inovativnosti in razvijanja novih rešitev 

za uresničevanje zahtev déležnikov. Ti procesi so usmerjeni v zaznavanje in 

izkoriščanje priložnosti iz okolja. Končni cilj verige vrednosti tako ni samo kakovostno 

izvajanje, temveč prek uresničevanja zahtev déležnikov vplivati na zvestobo déležnikov 

in dolgoročne koristi. 
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Slika 3.7  Veriga vrednosti procesov osnovnih dejavnosti 

Vir: prirejeno po Kaplan in Norton 2000, 39. 

Kaplan in Norton (2000, 106) pripisujeta fazi inoviranja odločilno vlogo. 

Namenjena je raziskovanju obstoječih in prikritih zahtev déležnikov ter nato snovanju 

izdelkov ali storitev za njihovo uresničevanje (prirejeno po Kaplan in Norton 2000, 

105). Tako organizacija nenehno išče in ustvarja konkurenčne prednosti. Pogosto se 

mora pri tem celo izogibati osredotočanju izključno na izboljševanje že obstoječih 

poslovnih procesov, če želi ustvariti izrazito konkurenčno prednost pred tekmeci 

(Marolt in Gomišček 2005, 520). Če organizacija nima konkurenčnih prednosti, potem 

izboljšave lahko olajšajo preživetje, ne bodo pa vodile do boljšega ali vodilnega 

konkurenčnega položaja glede na tekmece. 

Za večino podjetij so uspešnost, učinkovitost in pravočasnost v procesih inoviranja 

celo pomembnejši kot odličnost njihovih vsakodnevnih operativnih procesov (Fajt 

2005, 18). Z izkoriščanjem priložnosti in iskanjem novih možnosti je zelo verjetno, da 

bodo v organizaciji nastali novi procesi ali se bodo pojavile potrebe po njih. Te 

spremembe se kažejo v operativnih procesih, ki zajemajo prej opisane osnovne in 

večino podpornih procesov. 

Ohranjanje partnerskega odnosa, kot tretji del verige vrednosti, vključuje niz 

poprodajnih storitev, vzdrževanje sodelovanja med VŠZ in déležniki ali samo 

ohranjanje stika z namenom prepoznavati, uresničevati ali presegati zahteve déležnikov. 

Dejavnosti za ohranjanje partnerskega odnosa vključujejo organizacijo različnih 

dogodkov (strokovnih ali družabnih), na katere so vabljeni déležniki, ter komuniciranje 

z njimi, s čimer VŠZ prepoznava zahteve ali pa učinke svojega delovanja, zadovoljstvo 

teh déležnikov ali pa jih poziva k sodelovanju. 

V tem razdelku predstavljeni procesi in veriga vrednosti omogočajo vodstvu VŠZ 

identifikacijo vseh področij delovanja VŠZ, ki so tema strateškega načrtovanja in 

usmerjanja ali pa predmet presojanja institucionalne kakovosti. Pri tem je treba 

poudariti, da so procesi med seboj prepleteni in se pogosto izvajajo istočasno. Slednje je 

še posebno pomembno v primeru zapiranja kateder v svojo stroko. Takšno delovanje ne 

omogoča procesnega razmišljanja, ki je potrebno v tako kompleksnih organizacijah, kot 

so VŠZ. S procesnim razmišljanjem obstaja večja možnost za interdisciplinarno 

sodelovanje in inovativno razmišljanje ter s tem povezovanje z drugimi deli verige 

vrednosti. Hkrati pa odprtost kateder ali oddelkov in njihova naravnanost k 

organizacijskim vodilom omogočata preseganje razmišljanja o omejenosti sredstev ali 

vložkov znotraj katedre oziroma oddelka. 

Opredelitev 
zahtev 
déležnikov 

Uresničitev 
zahtev 
déležnikov 

Operativni 
proces 

Ohranjanje 
partnerskega 
odnosa 

Inoviranje 
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Dimenzija trajnostnega razvoja 

Poleg dimenzije verige vrednosti je tudi dimenzija trajnostnega razvoja del 

neopredmetenih sredstev organizacije. Izraz trajnostni razvoj organizacije smo izpeljali 

iz makro opredelitve v gradivu Združenih narodov (2005). V njem je navedeno, da 

trajnostni razvoj sestavljajo trije stebri: gospodarski razvoj, družbeni razvoj in varstvo 

okolja. Navedbe v besedilu veljajo za sodobno družbo. Ocenjujemo pa, da so uporabne 

tudi za sodobno organizacijo, ki stremi k dolgoročnosti svojega razvoja. V gradivu so 

med drugim poudarjeni proces nenehnega učenja, sodelovanje in vključevanje 

[déležnikov] ter vzpostavitev partnerstev v okolju. To lahko neovirano prenesemo v 

okolje sodobne organizacije, pri tem pa ohranjamo nespremenjena izhodišča za rabo 

tega izraza. 

Dimenzija trajnostnega razvoja je sestavljena iz treh dejavnikov ali virov 

trajnostnega razvoja (Kaplan in Norton 2004, 49, 226, 276–277, 299–300): 

– iz človeškega kapitala (razpoložljivost spretnosti, edinstvenega znanja (angl. 

know-how) in vrednot za uresničevanje strategije); 

– iz informacijskega kapitala (razpoložljivost informacijskih sistemov, povezav in 

infrastrukture za uresničevanje strategije); 

– iz organizacijskega kapitala (vključuje organizacijsko kulturo, vodenje, timsko 

delo in usklajenost, pri čemer je usklajenost mišljena kot usklajenost 

organizacijskega namena in razumevanja posamičnih vlog déležnikov pri 

uresničevanju strategije). 

Posamezni viri trajnostnega razvoja so pojasnjeni v nadaljevanju. Norton, eden od 

ustanoviteljev modela BSC, je opisal človeški kapital kot najpomembnejši [dejavnik 

kakovosti], vendar pa najmanj razumljen, najmanj naklonjen merjenju in najmanj 

dovzeten za upravljanje (Niven 2003, 175). V literaturi (EFQM 2007, Gomezelj 

Omerzel 2008) je pomembnost znanja in ljudi opisana s pojmi, kot so partnerstvo, 

management znanja in inovativnost, vendar pa se takšno razmišljanje le počasi prenaša 

v prakso. 

Da bi ponazorili neopredmetenost dejavnikov kakovosti, ki sestavljajo človeški 

kapital, ter povečali občutljivost vodstva VŠZ na tem področju, so v nadaljevanju 

navedene dejavnosti, ki spodbujajo nastanek in rast človeškega kapitala: 

– jasna opredelitev pristojnosti, odgovornosti in pooblastil posameznikov; 

– usklajevanje ciljev organizacije s cilji posameznika ter obvladovanje njihovega 

uresničevanja; 

– načrtovanje poklicnega razvoja posameznega zaposlenega in ustvarjanje 

pogojev za njegovo uresničevanje; 
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– pooblaščanje zaposlenih, da sooblikujejo politiko in temeljne usmeritve ter 

imajo možnost vplivati na procese odločanja; 

– spodbujanje odprtega in dvosmernega pretoka informacij; 

– spodbujanje skupinskega dela in inovacijskih procesov; 

– vzpostavitev sistema nagrajevanja in priznavanja dosežkov zaposlenih. 

Pri tem ne gre zanemariti proučevanja razlogov, zaradi katerih so pretekli zaposleni 

zapustili organizacijo ali se pridružili drugi. Konkurenčni boj ni značilen samo na trgih 

izobraževanja in raziskovanja. Zaposleni iščejo najboljšo možnost na trgu dela v danem 

trenutku. Zato bo za organizacijo koristno, da spozna razloge za 'ločitev' in jih prouči. 

Tudi to je kapital za prihodnji razvoj organizacije. 

Poleg človeškega kapitala je informacijski kapital pomemben nosilec in 

spodbujevalec organizacijskega napredka. Informacije omogočajo prenos in izmenjavo 

znanja, usklajevanje delovanja, razumevanje usmeritev ter prednostno razvrstitev ciljev 

in nalog. Dodati je treba, da je informacijski kapital več kot le informacijska 

tehnologija. Ta samo podpira in olajšuje delovanje informacijskega sistema organizacije 

(Tavčar 2002, 190). 

Drucker (v Niven 2003, 228) meni, da morajo nepridobitne organizacije temeljiti na 

informacijah. Zgrajene morejo biti tako, da se informacije prenašajo po organizacijski 

hierarhiji (slika 3.8). Tok informacij je ključen, saj omogoča, da nepridobitna 

organizacija postane učeča se organizacija. Nenehno učenje je pri tovrstnih 

organizacijah nujno. Ocenjujemo, da je takšno razmišljanje koristno vpeljati tako v 

nepridobitne kot tudi v pridobitne organizacije, je pa to še posebno pomembno za VŠZ 

ter druge izobraževalne in raziskovalne organizacije, kjer je znanje del ponudbe. 

Slika 3.8  Pretok informacij po organizacijski strukturi 

Cilji

Strategija

Merila

Cilji

Strategija

Merila

Cilji

Strategija

Merila

Raven organizacije

Raven posameznika

Raven katedre/oddelka/tima

Inform
acije

Poslanstvo, vizija, vrednote

 
Vir: prirejeno po Niven 2003, 229. 
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Poglavitni nosilec in uporabnik informacij je človek, zato je potrebna tesna 

povezanost med informacijskim in človeškim kapitalom. Da bi informacijski in človeški 

kapital delovala usklajeno in z namenom uresničevanja temeljnih usmeritev, je potreben 

organizacijski kapital. Ta pomeni sposobnost organizacije, da spodbudi in podpre 

proces spreminjanja, ki je potreben za uresničitev strategije in ciljev. Kaplan in Norton 

(2000, 142, 145) navajata tri dejavnike kakovosti, od katerih je odvisen uspeh 

[organizacije]. To so: 

– delovno ozračje; 

– avtonomnost zaposlenih; 

– usklajenost delovanja zaposlenih z organizacijskimi strateškimi cilji. 

Ti dejavniki sestavljajo organizacijski kapital (pri čemer delovnemu ozračju ali 

klimi dodajamo organizacijsko kulturo). V njegovem ozadju so številna gibala, ki 

spodbujajo ugoden razvoj organizacijskega kapitala, na primer poznavanje in 

razumevanje temeljnih usmeritev organizacije pri zaposlenih, sposobnost timskega 

delovanja ter usklajenost organizacijskih in osebnih ciljev zaposlenih. 

Pri tem ima vodenje pomembno vlogo, saj tako vodstvo vpliva na zaposlene in jih 

usmerja k želenem delovanju. Vodenje sloni na komunikaciji in je usmerjeno v 

navduševanje zaposlenih. Motivirani zaposleni so z ustreznim spletom znanj in 

spretnosti ter delovanjem v ustvarjalni organizacijski klimi ključna sestavina v procesu 

izboljševanja ter pogoj za uresničitev poslanstva. Vodenje je ključni dejavnik uspeha v 

podpiranju nenehnega izboljševanja v organizaciji (Zairi 1994 v Osseo-Asare in drugi 

2005, 148; Taffinder 1995 v Osseo-Asare in drugi 2005, 148). Pri tem je pogoj, da 

zaposleni sodelujejo pri snovanju temeljnih usmeritev, jih razumejo in potrdijo njihovo 

primernost. Tesna povezava med snovanjem temeljnih odločitev, kar je ena od 

dejavnosti vodstva, in vodenjem ne dopušča ločenega obravnavanja teh dveh področij 

pri presoji institucionalne kakovosti, kot je to prikazano v modelu odličnosti EFQM, in 

delitev v dve dimenziji kakovosti. Takšnemu razmišljanju pritrjujejo tudi Osseo-Asare 

in soavtorji (2005, 158). Vodenje in oblikovanje organizacijske politike sta dve področji 

dela vodstva, ki pa sta neločljivo povezani. 

Vodenje je nenehen in neviden vložek v delovanje organizacije, katerega kakovost 

se izraža v rezultatih procesa (Dunkin in Biddle 1974 v Osseo-Asare in drugi 2005, 

149). S pridobitvijo vložkov in sredstev ter nenehnim usmerjanjem ljudi k uresničevanju 

temeljnih usmeritev zagotavlja 'delanje pravih stvari'. Pri tem je vodenje tesno povezano 

z dimenzijo verige vrednosti, v katerih organizacija skrbi, da se 'delajo stvari prav' 

(Mullins 1999 v Osseo-Asare in drugi 2005, 165). Da organizacija 'dela prave stvari 

prav', pa morata biti omogočena in spodbujena prepletanje in medsebojna odvisnost 

vseh notranjih dimenzij kakovosti VŠZ.  
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Za nepridobitne organizacije velja, da dejavniki, ki spadajo v dimenzijo 

trajnostnega razvoja, niso na zadovoljivi ravni. Niven (2003, 31) je te organizacije 

označil za kapitalno, kadrovsko in vodstveno šibke [...], ki zelo malo vlagajo v 

organizacijsko infrastrukturo in razvoj kadrov. Nadaljuje, da nepridobitni sektor šele 

začenja razumevati, da je za pozitivne učinke treba vlagati v gradnjo čvrste organizacije. 

Raziskava med uporabniki modela BSC v Nemčiji (Speckbacher in drugi 2003 v 

Johanson in drugi 2006) je pokazala, da med 174 javnimi organizacijami, ki so vgradile 

model BSC, tretjina teh nima v modelu vključenega vidika učenja in znanja, ki v 

disertaciji spada v dimenzijo trajnostnega razvoja. Tudi v visokem šolstvu je razvoj 

kazalnikov, ki bi omogočali konsistentno in sistematično spremljanje in ocenjevanje 

zaznavanja in delovanja zaposlenih, vzhajajoči izziv (HEFCE 2003a, 22). Enako velja 

tudi za organizacije s pridobitno dejavnostjo, za katere avtorja modela BSC (Kaplan in 

Norton 2000, 155) ugotavljata, da so gibala uspešnosti [te dimenzije] vse do danes bolj 

ali manj osnovna in manj razvita kot gibala uspešnosti drugih [dimenzij]. 

Dimenzija trajnostnega razvoja je nevidna infrastruktura, ki v organizaciji spodbuja 

in omogoča učenje, spreminjanje, razvoj in rast. Če želijo organizacije doseči 

dolgoročne […] cilje rasti […] uspešnosti poslovanja, morajo vlagati v svojo 

infrastrukturo (Pučko 1998 v Fajt 2005, 20). Zgraditev te pa zahteva dolgoročno 

naravnanost, zato morata biti vlaganje vanjo in skrb zanjo razumljeni kot naložba, in ne 

kot strošek. V nasprotnem primeru so vodstva naravnana na optimiziranje kratkoročnih 

finančnih rezultatov, ne da bi se zavedala dolgoročnih posledic za organizacijske 

zmožnosti za ustvarjanje napredka. 

3.3.3 Zunanja dimenzija kakovosti visokošolskega zavoda in drugi vplivni 

dejavniki iz zunanjega okolja 

V prejšnjem poglavju so bile predstavljene tri dimenzije kakovosti organizacije, ki 

združujejo dejavnike kakovosti iz notranjega okolja. Toda na institucionalno kakovost 

VŠZ vplivajo tudi dejavniki iz zunanjega okolja, ki: 

– vplivajo na delovanje VŠZ, ne da bi VŠZ lahko obvladljivo uravnaval 

značilnosti teh dejavnikov. To je kontekst VŠZ ali značilnosti zunanjega okolja 

(angl. context; Scheerens 2000, 95); 

– so neposredna posledica delovanja VŠZ in nastajajo ob 'uporabi' rezultatov 

VŠZ. To so učinki delovanja VŠZ (angl. outcomes); 

– nastanejo kot posledica delovanja VŠZ dlje v prihodnosti in se kažejo na ravni 

stroke, panoge ali stanja v družbi. To so dejavniki vpliva (angl. impact factors; 

Scheerens 2008a). 
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Slika 3.9  Dejavniki, ki vplivajo na institucionalno kakovost VŠZ 

Dimenzija sredstev 
in vložkov

Dimenzija 
trajnostnega 

razvoja

Dimenzija verige 
vrednosti

Notranje okolje VŠZ

Kontekst VŠZ Dimenzija učinkov Dejavniki vpliva

Zunanje okolje VŠZ
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Dejavniki so prikazani na sliki 3.9, iz katere je razvidna soodvisnost notranjih 

dimenzij kakovosti VŠZ in vzročno-posledična povezanost z dejavniki iz zunanjega 

okolja in med njimi. Posamezni pojmi so pojasnjeni v nadaljevanju 

Kontekst VŠZ ali značilnosti zunanjega okolja 

V disertaciji delimo okolje VŠZ na notranje in zunanje okolje, kot to navajajo 

nekateri avtorji (Govinda in Varghese 1992 v Sahney, Kumar Banwet in Karunes 2004, 

148). Zunanje okolje je izven VŠZ. Pri tem ni mišljena geografska omejitev na lokalno 

ali nacionalno okolje, v katerem je VŠZ, temveč vključuje tudi tista zunanja okolja, v 

katerem VŠZ deluje prek svojih enot, študijskih središč ali podružnic, oziroma zunanja 

okolja, ki vplivajo na delovanje VŠZ. Notranje okolje pa je znotraj organizacije in 

njenih enot. 

Zunanje okolje je vir [sredstev] in vložkov VŠZ ter prejemnik rezultatov [delovanja 

VŠZ] (Sahney, Kumar Banwet in Karunes 2004, 151). Značilnosti zunanjega okolja 

vplivajo na kakovost VŠZ neposredno in posredno. Neposreden vpliv imajo 

demografija, nacionalni cilji, stanje na izobraževalnem trgu in na trgu raziskovalnih 

storitev (na primer razporeditev tržne moči oziroma vplivnosti ponudnikov), stanje na 

trgu dela ter ugled VŠZ v družbi. Posredni vplivi pa izhajajo iz ekonomskega stanja, 

verske in kulturne 'obarvanosti' družbe. 

UNESCO (2002, 81) [zunanje] okolje obravnava z vidika različnih ravni vpliva. 

Ločuje (prav tam): (1) nacionalno makroekonomsko raven (ki zajema davčno politiko, 

politično [in gospodarsko] stabilnost, decentralizacijo vodenja države, kakovost 

družbenih storitev, [stanje na trgu dela] in podobno), (2) nacionalno oziroma regionalno 

ali lokalno raven (katere rezultati vpliva se pojavljajo v obliki smernic za študijske 

programe, [usmeritev raziskovalnih agencij, nacionalnih programov in zakonodaje, ki 

ureja visokošolski sistem], določitve obsega in razporeditve sredstev, ukrepov, ki 

zadevajo zaposlovanje, napredovanje in razvoj kadrov v VŠZ in podobno) ter (3) 

institucionalno raven okolja (v katero spadajo sodelovalni odnos [zunanjih déležnikov z 

VŠZ, ugled VŠZ v okolju, tržni deleži med organizacijami na trgu izobraževanja in 

raziskovanja] in podobno). 

O vplivu dejavnikov iz zunanjega okolja na prakso managementa kakovosti pišejo 

številni avtorji. Mathews in soavtorji (2001, 692–707) ter Lagrosen (2003, 473–487) 

pišejo o vplivu nacionalne kulture. V standardih ISO 9000 (Slovenski standard SIST 

ISO 9004 2002, 44) je navedeno, da mora biti organizacija sposobna upoštevati poleg 

osnovnega delovanja, [značilnosti rezultatov] in procesov tudi vse dejavnike, ki 

prispevajo, da [rezultati] in procesi delujejo tako, kot to pričakujejo [déležniki]. Pri tem 

je navedeno, da je [zunanje] okolje eden od teh dejavnikov. 

Tudi pogosto citirana raziskovalca na področju kakovosti VŠZ, Srikanthan in 

Dalrymple (2004, 268), ugotavljata, da se VŠZ ne sme osredotočati samo na vsebino 



Dejanska institucionalna kakovost in zaznana kakovost visokošolskega zavoda 
 

73 

[študijskega programa], temveč mora biti osredotočen na stanje in dogajanje v 

dejavnosti ter na povezavo študijskega programa s kontekstom, [v katerem VŠZ je ali 

deluje]. Enako velja tudi za raziskovalno dejavnost VŠZ ali sodelovanje z okoljem. 

Raziskovalci namreč iščejo raziskovalne izzive v okolju z namenom snovati uporabno 

znanje. S takšnim, k déležniku naravnanim pristopom, VŠZ gradi svojo verodostojnost 

(Tierney 1998 v Srikanthan in Dalrymple 2004, 268). 

[Značilnosti zunanjega okolja] niso element uspešnosti delovanja VŠZ (Owlia in 

Aspinwall 1996, 17) oziroma dimenzija institucionalne kakovosti. VŠZ kot eden od 

akterjev v družbi sicer posredno vpliva na stanje v okolju. Kljub temu bi bilo presojanje 

institucionalne kakovosti VŠZ na podlagi stanja v zunanjem okolju težavno in 

verodostojnost rezultatov vprašljiva. Glede na to, da ti dejavniki vplivajo na delovanje 

VŠZ, predlagamo, da jih zaposleni v VŠZ upoštevajo pri proučevanju priložnosti in 

nevarnosti iz okolja. Iskanje možnosti za izboljševanje samo v notranjem okolju namreč 

ni dovolj. Poleg tega je dejavnike konteksta VŠZ precej preprosto ponazoriti s 

številčnimi oziroma statističnimi podatki. UNESCO (2002, 81) navaja, da je [zunanje] 

okolje (poleg vložkov v delovanje VŠZ) najbolj 'viden' element v modelu presojanja 

kakovosti VŠZ. 

Dimenzija učinkov 

Učinki neposredno nakazujejo, kakšna je uporabnost rezultatov delovanja VŠZ v 

praksi. Učinki so posledica koristi, ki jih imajo déležniki ob uporabi rezultata delovanja 

organizacije (Niven 2003, 187). V izobraževalni dejavnosti so učinki prepoznani na trgu 

dela (zaposljivost, plača v prvih mesecih delovnega razmerja, napredovanje v prvih 

dveh do treh letih). V raziskovalni dejavnosti se učinki kažejo v rabi novoustvarjenega 

znanja (v vpeljavi predlogov raziskovalnih projektov v procese, v prenosu teoretičnih 

znanj v prakso in v posledicah tega prenosa). Učinke ugodnega sodelovalnega odnosa z 

okoljem pa je mogoče opaziti v povečanem povpraševanju po izobraževalnih storitvah 

VŠZ, v vključevanju déležnikov v programe vseživljenjskega učenja, v dolgoročnih 

partnerstvih in naraščajočem številu skupnih projektov, v rezultatih tega sodelovanja in 

podobno. 

V pričujočem delu učinke obravnavamo kot ločeno dimenzijo kakovosti VŠZ, ki jo 

uvrščamo v zunanje okolje. Učinki odsevajo, kako je delovanje notranjih dimenzij in 

njihovih rezultatov sprejelo zunanje okolje. So neposredna posledica delovanja VŠZ, ki 

pa se izkazuje od tistega trenutka naprej, ko je 'izdelek dan odjemalcu v uporabo'. Iz 

presojanja tega vidika institucionalne kakovosti je razvidna uspešnost VŠZ v nalogah 

identificiranja in prilagajanja svojega delovanja zahtevam zunanjih déležnikov in širše 

družbe. Obravnavanje učinkov pa ni koristno samo v fazi presojanja kakovosti, temveč 

tudi pri načrtovanju. Načrtovanje učinkov (in ne samo rezultatov) je koristno s tega 
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vidika, da jasno določa cilj, hkrati pa omogoča različne načine za njegovo uresničitev. 

Tako sta spodbujeni drugačnost in inovativnost v organizaciji. 

Če se VŠZ pri načrtovanju, delovanju in presojanju kakovosti osredotoča samo na 

notranje dimenzije kakovosti, kakovost razume in obravnava z vidikov, ki jih poznajo 

ali občutijo predvsem notranji déležniki VŠZ. Z iskanjem informacij o kakovosti 

učinkov pa se VŠZ odpira tudi drugim (zunanjim) déležnikom. Predpostavljamo, da je 

verodostojnost danih informacij pri prikazovanju odgovornega delovanja, ki temeljijo 

na vidiku notranjih in zunanjih déležnikov, večja. Vodstvu VŠZ in drugim déležnikom 

je tako omogočen vpogled v 'vrednotenje' rezultatov delovanja VŠZ pri bolj in manj 

vpletenih ali vplivnih delih družbe. 

Informacije o učinkih ne prikazujejo samo preteklega uspeha VŠZ, temveč 

omogočajo vpogled v prihodnost posameznega VŠZ. Kakovost učinkov vpliva na 

kakovost prihodnjih vložkov v proces, na intenzivnost prihodnjega povpraševanje po 

rezultatih VŠZ in/ali po sodelovanju z VŠZ. Te informacije so pomemben vhodni 

element pri snovanju politike VŠZ. Da postajajo učinki vse pomembnejši, je 

izpostavljeno tudi v literaturi (Niven 2003, 157; Hofmann 2005, 26; Harvey 2004, 7; 

Scheerens 2008a in 2008b). Niven (2003, 187) navaja, da: 

– je pri javnih in nepridobitnih organizacijah kakovost te dimenzije ključna za 

déležnike; 

– je prihodnje financiranje organizacij odvisno prav od te dimenzije; 

– so učinki (in ne vložki ali rezultati) organizacijsko vodilo pri [določanju in 

uresničevanju] ciljev; 

– mora biti vsebina prikazovanja odgovornega delovanja predstavitev učinkov in 

ne izvedenih procesov ali števila udeležencev. 

Nekateri avtorji (Hofmann 2005, 26; Harvey 2004, 7) jasno ločujejo rezultate in 

učinke delovanja VŠZ, vendar se pogosto omejujejo samo na izobraževalno dejavnost. 

Za številne avtorje, ki jih navajamo v nadaljevanju, pa ni mogoče trditi, da je ločevanje 

pojmov jasno. Sahneyeva, Kumar Banwet in Karunesova (2004, 153) učinke umeščajo 

med rezultate. V nadaljevanju pa pojasnjujejo, da so učinki dodana vrednost, ki se kaže 

v […] zaposljivosti, zaslužku in zadovoljstvu. 

Tudi v slovarju splošnih pojmov in pojasnitev na področju zagotavljanja kakovosti 

(Vlăsceanu, Grünberg in Pârlea 2007, 63–65) so rezultati imenovani učinki. Pod 

pojmom učinki je zapisano, da se ti nanašajo na neposredne rezultate izobraževalnega 

procesa in vključujejo institucionalne dosežke oziroma rezultate, vključno z učnimi 

dosežki študentov (angl. learning outcomes). 

UNESCO v letnih poročilih o napredku v izobraževanju (UNESCO 2002, 80–81; 

UNESCO 2008) izmenično uporablja pojma učinki in rezultati. Enopomenskost 

učinkov in rezultatov izobraževalnega procesa je v istem gradivu vidna tudi v pojasnitvi 
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njihove narave. Tako so učinki razumljeni kot (UNESCO 2002, 82): (1) dosežki 

oziroma kaj se je študent naučil, (2) pridobitev oziroma število študentov, ki so opravili 

obveznosti in pridobili izobrazbo, (3) standardi oziroma učinki, ki jih zaznava družba. 

Samo zadnja postavka se približuje opredelitvi učinkov, kot so razumljeni v pričujočem 

delu, v smislu prenosa ali rabe rezultatov izobraževalnega procesa v praksi oziroma 

okolju. Pri tem pa je neprimerna raba izraza standardi, ki napeljuje na želeno, in ne na 

dejansko stanje. Pojma dosežki in pridobitev pa označujeta kompetence študenta 

oziroma diplomanta in se zato nanašata na rezultate izobraževalnega procesa. Poleg tega 

je uporabnost členitve še dodatno omejena, če se upošteva, da izobraževalna dejavnost 

ni edina dejavnost VŠZ. 

UNESCO (2002, 2008) v svojih delih uporablja Scheerensovo (2000) teoretično 

podlago. Od tod izvira dvoumnost pri uporabi izrazoslovja v njihovih gradivih. 

Scheerens namreč tudi v svojih aktualnih delih (2007; 2008a) ne postavlja jasne ločnice 

med pojmoma. Tako navaja (Scheerens 2007), da učinki vključujejo (1) rezultate v 

smislu kompetenc, (2) merljive rezultate in (3) dejavnike vpliva (ki so predstavljeni v 

nadaljevanju). Učinki, kot so opredeljeni v disertaciji, niso vključeni v njegovo 

opredelitev pojma. 

Na tem mestu je treba razložiti pojem rezultat delovanja VŠZ oziroma proizvod, kot 

ga imenuje slovar standardov ISO 9000 (Slovenski standard SIST EN ISO 9000 2005, 

15). V disertaciji se uporablja izraz rezultat, saj izraz proizvod ustvarja predstavo 

opredmetenega. Rezultat operativnega procesa (angl. output) pri izobraževalni 

dejavnosti so kompetence, ki se delijo (Vlăsceanu, Grünberg in Pârlea 2007, 45–46): 

– na kognitivne kompetence. To so spretnosti, ki koristijo pri individualnem 

uresničevanju ciljev na področju razvoja lastnega znanja. Hkrati so te 

kompetence koristne za uspešno prilagajanje in odločanje (sklepanje, 

pridobivanje informacij, analizo informacij, sistemsko razmišljanje, reševanje 

težav, odločanje, načrtovanje, opredeljevanje ciljev in podobno); 

– na vedenjske kompetence, ki zajemajo dejanja, vrednote in norme ter usmerjajo 

in vplivajo na delovanje posameznika […]; 

– na strokovne kompetence, ki vključujejo specializirano znanje ter sposobnost 

kritične in uspešne presoje, filtriranja in rabe znanja z namenom pridobitve 

specifičnih zadolžitev in doseganja ciljev. 

Poleg oskrbe diplomantov s kompetencami, ki odsevajo potrebe organizacij v 

poslovnem in javnem sektorju, delovanje VŠZ ustvarja rezultate tudi v raziskovalni 

dejavnosti. To so kakovostno končani projekti, ki naročnika oskrbijo z novimi 

informacijami in znanjem, ter dosežki na znanstvenem in strokovnem področju, ki širijo 

meje znanja. V dejavnosti sodelovanje z okoljem pa se rezultati izkazujejo in merijo v 

številu, oblikah in obsegu (novih ali obstoječih) partnerstev s subjekti iz okolja. 
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Kot je razbrati iz zapisanega, so rezultati pogosto neoprijemljivi. Posledično jih je 

težavno kvantificirati, še bolj težavno pa je na osnovi tega presojati njihovo kakovost. 

Podatki o rezultatih so v veliki meri izraz subjektivnega vidika udeleženih strani. Zato 

VŠZ in nacionalni sistemi za zagotavljanje kakovosti uporabljajo kazalnike, ki merijo 

oprijemljive rezultate (število diplomantov, končanih projektov, novih partnerstev v 

študijskem letu in njihova rast med študijskimi leti). V praksi so ti oprijemljivi rezultati 

celo bolj pomembni kot neoprijemljivi (UNESCO 2002, 82). Spremljanje oprijemljivih 

rezultatov je sicer treba spodbujati, da ovržemo Newbyevo trditev (1999 v Parri 2006, 

108): »Česar ne moremo meriti, ne moremo izboljšati.« Vendar pa prakse kažejo, da ni 

nujno, da visoko vrednoteni oprijemljivi rezultati (na primer število diplomantov) 

ponazarjajo visoko vrednost neoprijemljivih rezultatov (kompetenc) (UNESCO 2002, 

82). 

Poleg tega so rezultati dejavniki kakovosti, ki so pogosto merjeni v notranjem 

okolju in zato bolj pristranski ter pod vplivom notranjih déležnikov. Rezultate bi bilo 

treba presojati z vidika strateških déležnikov, kar pa pomeni tudi presojanje uporabnosti 

rezultatov delovanja VŠZ. Slednje nas vodi v zunanje okolje VŠZ, v dimenzijo učinkov. 

Dejavniki vpliva 

Dejavniki vpliva so posledica delovanja VŠZ dlje v prihodnosti in se kažejo na 

ravni stroke, panoge ali stanja v delu družbe. O njih Kaplan in Norton (2004, 434–438) 

pišeta kot o posrednih učinkih delovanja izobraževalne organizacije. Poimenujeta jih 

učinki na družbo in jih umeščata v sklepno fazo vzročno-posledičnega modela 

proučevane nepridobitne organizacije iz ameriškega okolja. O dejavnikih vpliva ali 

dolgoročnih učinkih (angl. long-term outcomes) piše tudi Scheerens (2008b, 120), 

vendar le v okviru obravnavanja kakovosti visokošolskega sistema na nacionalni ravni; 

na ravni VŠZ so izključeni iz sistema kakovosti. 

Dejavnike vpliva proučujemo s kazalniki, kot so zaposljivost, oblika zaposlitve in 

povprečna plača po stopnji ali smereh izobrazbe, stopnja izobrazbe v specifičnem 

poklicu, zaznane (ali manjkajoče) kompetence profilov. V tem primeru je obravnavan 

trg dela, na katerega VŠZ kot eden od vplivnih subjektov posredno vpliva z 

izobraževalno dejavnostjo. Za spremljanje dolgoročnih učinkov raziskovalne dejavnosti 

se ugotavlja prenos in razpršenost uporabe novonastalega znanja ali priporočil VŠZ v 

praksah. Vplivi ugodnega sodelovalnega odnosa z okoljem pa so vidni na primer v 

ugodni rasti zanimanja za raziskovalne dejavnosti v delu družbe, v povečanem 

zanimanju in vključevanju posameznikov v vseživljenjsko učenje na nacionalni ravni, v 

javno-zasebnih partnerstvih in podobno. 

Dejavniki vpliva niso dimenzija kakovosti VŠZ. Vendar pa njihovo spremljanje 

vodstvu VŠZ in zaposlenim omogoča primerjanje učinkov svojega delovanja s stanjem 

v panogi ali v okolju – dejavniki vpliva –, kar je osnova za spreminjanje politike in 
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lastnega delovanja (študijskih programov, področij in vsebine raziskovanja, študentovih 

pričakovanj na poklicnem področju in podobno). To pomeni, da je treba poznati tako 

dejavnike vpliva kot tudi učinke. Ob tem vnovič izpostavljamo prej navedeno 

Scheerensovo delitev učinkov, v kateri učinke sestavljajo rezultati in dejavniki vpliva, 

ne pa tudi učinki, kot jih razumemo v disertaciji. Delitev, v kateri ni neposrednih 

učinkov delovanja VŠZ, poraja vprašljivost uporabnosti informacij o dejavnikih vpliva. 

Dejavniki vpliva so namreč referenčna točka za prepoznavanje lastnih konkurenčnih 

prednosti in slabosti. Informacije o dejavnikih vpliva so uporabne, če jih lahko 

primerjamo s tem, kar posamezen VŠZ dosega – z učinki. 

Tako zagovarjamo, da so učinki nujna dimenzija kakovosti, ki mora biti sestavni 

del modela dejanske institucionalne kakovosti VŠZ, hkrati pa jo je treba ločiti od 

dejavnikov vpliva, ki niso obvladljivi z vidika posameznega VŠZ. 

3.3.4 Model dejanske institucionalne kakovosti visokošolskega zavoda 

V predhodnih poglavjih so predstavljene notranje in zunanja dimenzija kakovosti 

VŠZ ter drugi dejavniki iz zunanjega okolja, na katere mora biti vodstvo VŠZ pri 

svojem delovanju pozorno. Kot sinteza navedenega je predstavljen model dejanske 

institucionalne kakovosti VŠZ. 

Pred tem je treba poudariti ločnico med dimenzijami kakovosti VŠZ in drugimi 

dejavniki, ki niso pod nadzorom VŠZ oziroma niso rezultat delovanja samo enega VŠZ. 

Strinjamo se s Scheerensovo trditvijo (2008b, 120), da pri presojanju institucionalne 

kakovosti VŠZ niso upoštevani kontekst [VŠZ] in dejavniki vpliva. Vpliv delovanja 

VŠZ na okolje je namreč nemogoče izolirati od drugih vplivov (drugih izobraževalnih 

ali raziskovalnih organizacij in ostalega dogajanja ali stanja družbe), torej bi bila sodba 

o pozitivnem ali negativnem vplivu delovanja posameznega VŠZ na družbo 

neutemeljena. Kljub temu ocenjujemo, da je ti dve dimenziji smotrno upoštevati pri 

managementu VŠZ, predvsem pri snovanju temeljnih usmeritev in strateškem 

načrtovanju. 

Zato so v pričujoči model dejanske institucionalne kakovosti VŠZ vključene samo 

dimenzije kakovosti in ne drugi dejavniki zunanjega okolja (slika 3.10). Tako sodba o 

kakovosti VŠZ temelji na uspešnosti tistih dejavnikov/dimenzij kakovosti, za katere se 

brez dvomov ocenjuje, da VŠZ nanje neposredno vpliva. To pa ne zanika dejstva, da v 

zunanjem okolju lahko nastajajo še drugi vplivi na kakovost VŠZ, ki v disertaciji niso 

obravnavani. Slednje je omejitev pri teoretični predstavitvi dejavnikov dejanske 

institucionalne kakovosti VŠZ. 
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Slika 3.10  Model dejanske institucionalne kakovosti VŠZ 

Dimenzija 
sredstev in 

vložkov

Dimenzija 
trajnostnega 

razvoja

Dimenzija
verige vrednosti

Dimenzija
učinkov

Vidik deležnikov

 

Kljub medsebojni odvisnosti notranjih dimenzij kakovosti ocenjujemo, da jih je 

treba med seboj jasno ločevati. To narekuje narava posamezne dimenzije. Ugotavljamo 

namreč: 

– da informacije, ljudje in organizacijska kultura (kot elementi dimenzije 

trajnostnega razvoja) pogojujejo prihodnji potencial VŠZ; torej gre za gibalo in 

kazalnik prihodnje kakovosti VŠZ. Nasprotno pa dejavniki kakovosti iz 

dimenzij verige vrednosti ter vložkov in sredstev izražajo sedanje oziroma 

preteklo delovanje VŠZ; 

– da dimenzijo trajnostnega razvoja tvori organizacijska infrastruktura ali sistemi 

(Tavčar 2002, 187), dimenzijo verige vrednosti pa procesi ali delovanje 

organizacije; 

– da so ljudje temeljni dejavnik kakovosti v storitveni dejavnosti in jih je treba 

obravnavati celovito. To pomeni, da ni dovolj zagotavljati usklajenost 

kompetenc z zahtevami delovnega mesta. Takšna zahteva prikazuje človeka 

samo skozi vidik dimenzije sredstev in vložkov, pri čemer je zaposleni 

obravnavan kot vložek v proces. Takšno ozko naravnano obravnavanje ljudi 

zasledimo v standardih ISO 9000 (Slovenski standard SIST ISO 9001 2000, 

16). 

V disertaciji zastopamo stališče, da morajo biti zaposleni obravnavani, 

upravljani in vodeni kot ustvarjalci prihodnosti organizacije in nosilci znanja za 

to. Posamezniki se v organizaciji povezujejo, ustvarjajo klimo in kulturo ter 

stremijo k uresničitvi organizacijskih in lastnih ciljev. Njihova naravnanost pri 

delovanju v organizaciji je pri tem ključna. Organizacijski kapital, informacijski 
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tokovi in vrednote zato niso obravnavani kot vložek v proces, temveč kot temelj 

za procese in vir trajnostnega razvoja organizacije. 

Notranjim dimenzijam je v izdelanem modelu dodana še zunanja dimenzija, vse pa 

uokvirjeno z vidikom déležnikov. Vidik déležnikov v predstavljenem modelu je 

pomembna sprememba glede na proučevane modele kakovosti (model BSC, model 

odličnosti EFQM) in nov pogled na institucionalno kakovost. Vidik déležnikov je 

razumljen kot perspektiva, skozi katero gleda déležnik na VŠZ. Številni raziskovalci 

soglašajo, da bi kakovost storitev morala biti opredeljena in merjena z odjemalčevega 

vidika (Parasuraman, Zeithaml in Berry 1988, 12; Gavin 1983 v Faganel 2006, 48; 

Brown in Schwartz 1989 v Faganel 2006, 48). Trditev prilagajamo glede na dosedanje 

ugotovitve o déležnikih VŠZ v pričujočem delu. Predlagamo, da je institucionalna 

kakovost VŠZ opredeljena, obvladana in presojana z vidika strateških déležnikov. 

Pogledi déležnikov na delovanje VŠZ so med seboj zelo različni in se celo 

srednjeročno spreminjajo. Dickeson (2003 v Faganel 2006, 48) opisuje uresničevanje 

pogosto medsebojno nasprotujočih si in konfliktnih zahtev kot enega od številnih 

pritiskov, na stičišču katerih deluje VŠZ (v vrsti s pritiskom na povečanje [obsega 

finančnih sredstev], z znižanjem stroškov, dvigom kakovosti in povečanjem ugleda). 

Westerheijden (1998 v Parri 2006, 108) opozarja, da se vidiki in cilji déležnikov 

(študentov) spreminjajo celo med sodelovanjem z VŠZ. 

Predpostavljamo, da VŠZ ne more uresničiti zahtev vseh déležnikov, saj je omejen 

z razpoložljivimi sredstvi in stremi k enovitosti poslanstva. Primoran se je osredotočiti 

samo na strateške déležnike, in ne na vse déležnike (kot je to predlagano v modelu 

odličnosti EFQM). Praksa kaže, da so nepridobitne organizacije pogosto naravnane na 

tiste déležnike, ki jim zagotavljajo sredstva za delovanje (Kaplan 2001, 359). Pri tem je 

lahko zanemarjen osnovni namen teh organizacij: sledenje potrebam sodobnega trga 

dela (slednje je kot osnovni namen VŠZ zapisalo 92 odstotkov zunanjih déležnikov 

VŠZ; Selingo 2003 v Ruben 2004, 10). Stremenje k zadovoljitvi samo enega déležnika 

oziroma tistih, ki finančno oskrbujejo VŠZ, je zato kratkovidno. Finančna sredstva sicer 

so element omogočanja in upravičevanja obstoja oziroma delovanja, ne smejo pa biti 

prednostni cilj (Kaplan 2001, 353). 

Tudi osredotočanje na zahteve študentov kot na edine déležnike ter s tem 

izključevanje drugih je napačno. Na takšno prakso managementa kakovosti v 

evropskem visokem šolstvu opozarja HEFCE (2003a, 5). Študenti so samo ena skupina 

strateških déležnikov in njihove zahteve se tičejo pretežno izobraževalnega procesa. 

Spremljanje zahtev tudi drugih déležnikov, ki imajo finančen ali nefinančen interes v 

organizaciji, so osnovni pogoj za hitro, učinkovito in izvirno izkoriščanje priložnosti ter 

spretno izogibanje nevarnostim v okolju. 
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Osredotočenost organizacije na [déležnike] je posledica spoznanja, da zadovoljstvo 

[déležnika], ki se vrača oziroma povečuje [obseg sodelovanja], širi krog déležnikov in 

ugled organizacije, kar je pogoj za dolgoročen in stabilen razvoj (Marolt in Gomišček 

2005, 68). Zato mora biti izpolnjevanje zahtev [déležnikov] in doseganje njihovih 

pričakovanj osnovni motiv ter središče pozornosti in dejavnosti vsake organizacije (prav 

tam). Vidik déležnikov je tako pomemben v treh fazah delovanja VŠZ: 

– pri strateškem načrtovanju; 

– med uresničevanjem politike; 

– pri presojanju uspešnosti identificiranja in uresničevanja zahtev déležnikov. 

Tej trditvi se pridružujeta tudi Kaplan in Norton (2000, 190), ki zavzemata stališče, 

da bi morali uspešnost [nepridobitnih organizacij] meriti z oceno, kako uspešno in 

učinkovito [uresničujejo zahteve] svojih [déležnikov]. 

Merila, po katerih se presoja uspešnost identificiranja in uresničevanja zahtev 

déležnikov, so: zadovoljstvo, zvestoba, ohranjanje ali razširjanje obsega sodelovanja, 

motiviranost déležnikov za sodelovanje z VŠZ, sklepanje novih partnerstev ter dosežen 

ugled in podoba VŠZ v okolju. Ta merila temeljijo na prepoznavanju, kako déležniki 

zaznavajo izpolnjevanje njihovih zahtev. Zaznavanje je vezano na subjektivni vidik 

déležnikov. Količinsko laže opredeljiva merila, manj subjektivna, ki posredno izražajo 

odzivnost in uspešnost organizacije pri razumevanju zahtev okolja, pa so merila na 

področjih notranjih in zunanje dimenzije kakovosti. 

Merila kakovosti, ki spadajo v koncept 'vidik déležnikov', ne smejo biti razvrščena 

v ločeno dimenzijo kakovosti oziroma, kot navajata Kaplan in Norton (2000, 47), ne 

smejo biti dodana sistemu prek osamljene vrste kazalnikov. Literatura, v kateri je 

predlagano ločevanje, je bila prikazana v poglavjih 2.3.3 (koncepti kakovosti Harveyja 

in Greenove) in 2.5.2 (modeli kakovosti izobraževalnih organizacij Chenga in Tama). V 

zaključku predstavitve njihovih prispevkov smo predlagali hierarhičen odnos med 

vidikom déležnikov ter drugimi koncepti in modeli kakovosti. Takšno razmišljanje je 

ohranjeno tudi na tem mestu. Merila kakovosti, ki jih uvrščamo v vidik déležnikov, so 

izraz stanja ali delovanja (po navadi več) dimenzij institucionalne kakovosti VŠZ. 

Kateri koli koncept kakovosti bo organizacija izbrala pri snovanju svojega profila 

kakovosti, zmeraj bo to izraz miselnosti enega ali več skupin déležnikov. Zato 

razporejamo vidik déležnikov v nadrejeni položaj glede na dimenzije kakovosti v 

modelu dejanske institucionalne kakovosti VŠZ (slika 3.10). Takšno umeščanje vidika 

déležnikov v modelu ponazarja, da imajo déležniki interes v različnih dimenzijah. 

Obravnavanje vidika déležnikov kot ene od dimenzij ne omogoča sklepanja o 

izhodiščnem položaju tega vidika pri snovanju koncepta institucionalne kakovosti 

nekega VŠZ in o vplivnosti vidika déležnikov na dimenzije kakovosti. 
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Izdelan model dejanske institucionalne kakovosti VŠZ holistično obravnava 

institucionalno kakovost. Poleg notranjih dimenzij vključuje tudi zunanjo dimenzijo, na 

katero ima VŠZ obvladljiv vpliv. Institucionalna kakovost je izražena z dimenzijami, ki 

so medsebojno povezane, in ne kot skupek nekaterih lastnosti, ki naj bi jih izdelek ali 

storitev oziroma organizacija ponujala po mnenju samo nekaterih skupin déležnikov. Pri 

tem pa v model umeščamo déležnike in jim dodeljujemo nadrejeni položaj glede na 

dimenzije kakovosti. Položaj déležnikov v modelu usmerja uporabnike modela k 

upoštevanju, vključevanju in pooblaščanju strateških déležnikov, da bi lahko 

identificirali in razumeli njihove zahteve ter temu primerno opredelili ciljno kakovost. 

Model razumemo kot pomembno orodje managementa, ki je uporabno za notranje 

in zunanje déležnike. Razumemo ga kot: 

– strateško orodje managementa pri snovanju in izvajanju politike; 

– merilno orodje za spremljanje uspešnosti in učinkovitosti VŠZ ter pridobivanje 

povratnih informacij za nadaljnje strateško načrtovanje; 

– komunikacijsko orodje za notranje in zunanje déležnike. 

V najširšem smislu pa model razumemo kot preprost odgovor na vprašanje, kaj je 

predmet obravnave v managementu kakovosti VŠZ. 

3.3.5 Omejitve modela dejanske institucionalne kakovosti visokošolskega 

zavoda 

Podpoglavje namenjamo identifikaciji omejitev modela dejanske institucionalne 

kakovosti VŠZ in s tem snovanju nekaterih raziskovalnih vprašanj. Nekatera od teh 

ostajajo odprta za prihodnje delo raziskovalcev ali vodstva VŠZ, nekaterim pa se 

posvečamo v empiričnem delu disertacije. 

Model dejanske institucionalne kakovosti VŠZ je orodje managementa, ki celostno 

določa dimenzije institucionalne kakovosti VŠZ. Ne daje pa odgovora na vprašanje 

'kako' oziroma kakšna je strategija, ki vodi do 'kakovostnega' VŠZ. Pot do uspeha je 

prepuščena vodstvu VŠZ, ki skupaj s strateškimi déležniki snuje strateške usmeritve in 

vpliva na delovanje VŠZ. Razlog za takšno odločitev je v edinstvenosti poslanstva ter 

okoliščin, v katerih deluje VŠZ. 

Izdelan model dejanske institucionalne kakovosti VŠZ vključuje notranje in 

zunanjo dimenzijo kakovosti. Model pa ne določa dejavnikov kakovosti, ki sestavljajo 

posamezno dimenzijo. Če bi bilo to narejeno, bi bil rezultat tega seznam kazalnikov 

kakovosti, po katerih bi bili VŠZ presojani. Raba tega nabora kazalnikov pa bi vodila v 

že obstoječe lestvice razvrščanja ter različne akreditacijske sheme. Zaradi edinstvenosti 

temeljnih usmeritev in organizacijske politike je določitev dejavnikov kakovosti 

prepuščena vodstvu VŠZ, ki naj skupaj s strateškimi déležniki razčleni svoje temeljne 

usmeritve, predvsem pa politiko, v dejavnike kakovosti VŠZ. 
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V disertaciji zastopamo stališče, da je vidik déležnikov nadrejen dimenzijam 

kakovosti. Razlog je v tem, da déležniki na podlagi lastnega stališča opredeljujejo 

institucionalno kakovost in tako določajo vsebino dimenzij kakovosti oziroma njihovo 

pomembnost in prioriteto. Zaradi edinstvenosti temeljnih usmeritev pa ne določamo, 

kdo so strateški déležniki VŠZ. S teoretičnimi podlagami smo v poglavju 2.4.1 izdelali 

nabor notranjih in zunanjih déležnikov VŠZ, kar je vodstvu VŠZ v pomoč pri njihovi 

identifikaciji. Vendar pa bi bilo predlaganje splošnega nabora strateških déležnikov 

VŠZ, ki bi bil značilen za kateri koli VŠZ, neutemeljeno. 

V disertaciji so mnogokrat poudarjeni medsebojni odnosi med dimenzijami, ko so 

obravnavane notranje dimenzije oziroma njihovi vplivi na zunanjo dimenzijo, ki spet 

posredno (prek dejavnikov vpliva in konteksta VŠZ) delujejo na notranje dimenzije 

kakovosti VŠZ. Slednje povzroča nezaključen ali ponavljajoč se krog medsebojnega 

vplivanja dimenzij. Pri tem pa ni empirično preverjeno, kakšen vpliv imajo posamezne 

dimenzije na uspešnost VŠZ. Teoretično je bilo ugotovljeno, da je dimenziji 

trajnostnega razvoja namenjeno premalo pozornosti v praksi, hkrati pa je prav tu največ 

izzivov v prihodnosti, in nasprotno, da je dimenziji sredstev in vložkov namenjeno 

največ pozornosti, pri čemer je prav v tej dimenziji najmanj izzivov, s katerimi bi 

organizacija lahko gradila svoje konkurenčne prednosti. Za proučitev vpliva dimenzij 

kakovosti na uspešnost VŠZ bi bilo treba uporabiti realne podatke VŠZ. Vendar je tu 

ključna omejitev v raziskovanju, ki izhaja iz pravkar opisane medsebojne vplivnosti 

med dimenzijami. Kar pomeni, da bi bilo sklepanje o vplivnosti neke dimenzije 

kakovosti na uspešnost VŠZ vprašljivo, če bi to naredili z osamitvijo proučevanja 

posamezne dimenzije kakovosti in izključitvijo drugih v nekem trenutku. Prav tako bi se 

porajale težave v primerljivosti metodologij kazalnikov in podatkov iz različnih virov. 

Predpostavljamo, da bi bila za vodstvo VŠZ uporabna informacija, kakšna je 

'razvrstitev moči' med dimenzijami kakovosti v praksi (kot rezultat politike VŠZ) in 

kakšna bi morala biti razvrstitev po pričakovanjih déležnikov. Razkorak bi pokazala 

primerjava dejanskega stanja v VŠZ s pričakovanji nekaterih – po ugotovitvah 

raziskovalca – strateških déležnikov. Pri tem bi bilo treba zagotoviti razpoložljivost 

vseh informacij, ki ponazarjajo dejavnike kakovosti. Glede na odsotnost zunanje 

dimenzije v modelih kakovosti, pogosto pa tudi v instrumentih za zagotavljanje 

kakovosti, predpostavljamo, da bi bila razpoložljivost informacij iz slovenskih VŠZ 

samo delna. Zato smo se odločili, da v empiričnem delu priskrbimo le tisti del 

odgovora, ki se nanaša na identifikacijo déležnikovih pričakovanj glede pomembnosti 

posameznih dimenzij kakovosti VŠZ. 

V okviru doktorske disertacije so bile proučene različne teorije in vidiki 

institucionalne kakovosti VŠZ. Model dejanske institucionalne kakovosti VŠZ je tako 

nastal kot plod teorije in ugotovitev iz prakse različnih avtorjev ter lastnega sklepanja. V 

nadaljnjem raziskovalnem delu bi bilo treba empirično preveriti pri različnih skupinah 
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déležnikov, ali je identifikacija dimenzij kakovosti ustrezna in kako se identificirani 

nabori dimenzij razlikujejo med seboj, ko so obravnavane različne skupine déležnikov. 

Na to vprašanje odgovarjamo v empiričnem delu disertacije. Vendar pa bo raziskovanje 

osredotočeno samo na eno skupino déležnikov VŠZ, delodajalce. 

3.4 Dejavniki zaznane kakovosti visokošolskega zavoda 

Področju dejanske institucionalne kakovosti, ki se izraža s stvarnimi dokazi, sledi 

proučitev zaznane kakovosti, ki nastane v déležnikovi notranjosti. Odločitev o 

predstavitvi dejanske institucionalne kakovosti pred zaznano izhaja iz ugotovitev, da se 

je dejanska kakovost pojavila v literaturi in bila obravnavana v praksi pred zaznano 

kakovostjo. Zato smo tudi sami želeli izkusiti razvojni proces ter razumeti izhodišča in 

temelje, na katerih so nastali prvi pomisleki o tem, da ne obstaja samo déležnikov 

objektivni vidik kakovosti, temveč tudi subjektivni. Pri tem zastopamo stališče, da sta 

déležnikov subjektivni in objektivni vidik kakovosti tesno povezana, v smislu, da 

subjektivni vidik déležnika nastane kot posledica objektivnih ali dejanskih oziroma 

merljivih dejavnikov ter tudi dejavnikov, ki so del miselnih procesov in preteklosti 

posameznika, so teže izmerljivi in je zunanje vplivanje na nekatere med njimi omejeno. 

V tem delu disertacije se posvečamo razumevanju zaznane kakovosti in opredelitvi 

dejavnikov zaznane kakovosti, v empiričnem delu pa bo raziskovalni model, ki bo 

nastal na osnovi ugotovitev, še preverjen. 

3.4.1 Zaznana kakovost 

Zaznavanje je kompleksen proces, v katerem ljudje izbirajo, organizirajo in 

pojasnjujejo čutne dražljaje [ter jih snujejo] v pomensko sliko sveta (Jobber 2007, 132; 

Berelson in Steiner 1964 v Kotler 1996, 186). Zanj je značilno, da je subjektivne narave, 

saj se prejeta informacija prepleta s prepričanji, stališči in vrednotami posameznika. 

Zaznavanje torej ni odvisno samo od fizičnih spodbud, temveč tudi od 

posameznikovega odnosa do okolja in lastnega notranjega stanja (Kotler 1996, 186). 

Dejavnike delimo v tri skupine, in sicer (Sheth in drugi 1999 v Faganel 2006, 82): 

– značilnosti dražljajev: ljudje zaznavajo dražljaje različno, v odvisnosti od 

čutilnih značilnosti in informacijske vsebine; 

– kontekst [posameznika]: posameznik je pod vplivom okolja; 

– značilnosti [posameznika]: osebno znanje in izkušnje, socialne, kulturne in 

osebnostne značilnosti, predhodne izkušnje, predhodna seznanjenost [z 

objektom]. 

Zaznavanje je proces, v katerem nastane zaznana kakovost. O zaznani kakovosti je 

prva poglobljeno pisala Zeithamlova (1987 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1988, 15), 

ki zaznano kakovost enači z odjemalčevo sodbo o vsesplošni odličnosti ali 
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nadpovprečnosti objekta. Zapisana trditev pomanjkljivo opisuje vsebino zaznane 

kakovosti, saj je zaznana kakovost lahko tudi posledica déležnikovega nezadovoljstva. 

Slednje pomeni, da obstoj zaznane kakovosti ni nujno povezan z nadpovprečnostjo 

storitve. Trditev Zeithamlove povezujemo z absolutno kakovostjo, ki smo jo opisali v 

poglavju 2.3.1. 

Skupina avtorjev, med katerimi je tudi Zeithamlova, dodajajo (Parasuraman, 

Zeithaml in Berry 1988, 16), da je zaznana kakovost ena oblika vedenja. V disertaciji 

ocenjujemo, da je vedenje posledica zaznane kakovosti in jo je treba izključiti iz 

opredelitve zaznane kakovosti. Poleg tega pa ugotavljamo, da je treba 'vidnemu odzivu', 

kamor uvrščamo vedenje, dodati tudi 'neviden odziv'. Zato v disertaciji uporabljamo 

izraz 'odziv', ki vključuje implicitno in eksplicitno posledico déležnikove zaznane 

kakovosti objekta. Odziv je lahko pridobitev zaupanja, razširitev sodelovanja, ohranitev 

ali poglobitev odnosov, ponakupna reakcija v obliki pritožbe, reklamacije, priporočila 

ali sodbe, všečnost do blagovne znamke, odziv na tržnokomunikacijske dejavnosti 

organizacije/ponudnika in drugo. Odzivu na zaznano kakovost se v disertaciji ne 

posvečamo podrobneje. 

Ob upoštevanju navedenih pripomb razumemo, da je zaznana kakovost vsesplošna 

sodba o kakovosti objekta in specifikacija posameznika (angl. individual-level 

specification; Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994, 123). Zaznana kakovost je plod 

déležnikovih miselnih procesov o objektu. 

Do danes sta se pri opredeljevanju koncepta zaznane kakovosti izoblikovala dva 

pola oziroma dve nasprotujoči si paradigmi: 

– paradigma diskonfirmacije (angl. disconfirmation paradigm) vsebuje trditev, da 

zaznana kakovost nastane s primerjavo odjemalčevih pričakovanj in prejete 

storitve (Grönroos 1982 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985, 42; 

Parasuraman, Zeithaml in Berry 1988, 1; Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 

3; Bolton in Drew 1991 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994, 112; 

Kahneman in Miller 1986 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994, 112; 

Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994, 112; Robledo 2001, 22; Johnson in 

Mathews 1997, 290; Lovelock 2000 v Faganel 2006, 57) ali izkušene storitve 

(Brown in Swartz 1989 v Teas 1993, 18). Najpomembnejše orodje, ki se 

uporablja za prepoznavanje zaznane kakovosti in temelji na tej paradigmi, je 

SERVQUAL (Robledo 2001, 23) (iz angl. service quality). Razvili so ga 

Parasuraman, Zeithamlova in Berry; 

– paradigma zaznavanja prejete storitve (angl. perception paradigm) vsebuje 

trditev, da so pričakovanja nepomembna in celo zavajajoča informacija pri 

prepoznavanju zaznane kakovosti storitve (Robledo 2001, 23). Avtorji 

zastopajo stališče, da je zaznana kakovost izključno posledica prejete storitve 
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(Cronin in Taylor 1992 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994, 111, 118; Teas 

1993). Orodji, ki se ju uporablja za prepoznavanje zaznane kakovosti in 

temeljita na tej paradigmi, sta SERVPERF (iz angl. service quality-

performance), ki sta ga razvila Cronin in Taylor, in EP (iz angl. evaluated 

performance), ki ga je razvil Teas. 

Avtorji, ki raziskujejo zaznano kakovost, se po navadi odločijo, katero paradigmo 

bodo podprli. Robledo (2001, 26) navaja, da je paradigma diskonfirmacije boljša kot 

paradigma zaznavanja prejete storitve. Nasprotno je pri proučevanju modelov zaznane 

kakovosti ugotovil Faganel (2006, 89–90). V disertaciji je sprejeta paradigma 

diskonfirmacije. Zastopamo stališče, da na zaznano kakovost ne vpliva le neposredna 

izkušnja déležnika, temveč tudi njegova preteklost, okolje ter lastni interesi, potrebe in 

pričakovanja. V nadaljevanju sta predstavljena oba dela te paradigme, pričakovana 

kakovost in neposredna izkušnja déležnika. 

3.4.2 Pričakovana kakovost 

Déležnik po navadi oblikuje svoja pričakovanja o kakovosti objekta, še preden se 

odloči za neposredno izkušnjo. Pričakovanja déležnikov so predhodna prepričanja o 

[objektu] (Olson in Dover 1979 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 1), ki se 

uporabljajo kot standard ali referenčna točka pri presojanju [njegove] kakovosti 

(Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 1). Oliver (1981 v Zeithaml, Berry in 

Parasuraman 1993, 1) navaja, da je splošno sprejeto, da so pričakovanja pri [déležniku] 

verjetnost, da se zgodi pozitiven ali negativen dogodek, če se déležnik vključi z nekim 

vedenjem. Številni avtorji jim pripisujejo ključno vlogo pri presojanju kakovosti storitve 

z vidika [déležnika] (Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985; Parasuraman, Zeithaml in 

Berry 1988; Grönroos 1982 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 2; Lehtinen in 

Lehtinen 1982 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 2; Brown in Swartz 1989 v 

Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 2). 

Pričakovanja so želje ali potrebe [déležnikov], za katere ti menijo, da naj bi jih 

organizacija/ponudnik uresničil (Parasuraman, Zeithaml in Berry 1988, 16). Slednje se 

lahko razlikuje od tega, kar [déležnik] izkusi [z lastno neposredno izkušnjo] (Zeithaml, 

Berry in Parasuraman 1993, 2). Ti avtorji enačijo pričakovanja z nosilcem informacije o 

tem, kaj bi moral (angl. should) objekt (po)nuditi ali omogočiti. 

Vendar pa je v poznejših delih drugih avtorjev ugotovljeno, da pričakovanja ne 

temeljijo samo na idealnem standardu, temveč da so osnova za zaznano kakovost 

revidirana pričakovanja (angl. revised expectation) (Teas 1993, 21). Tako Parasuraman, 

Zeithamlova in Berry svoje ugotovitve nadgrajujejo s Teasovim predlogom in v 

poznejših delih delijo pričakovanja na želeno, primerno in napovedano storitev ali 
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standard (Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 1). Izraza želena in primerna storitev se 

pojavljata tudi v Teasovih poznejših delih (1994, 135). 

Pričakovanja o želeni storitvi (angl. desired service) pomenijo želeno raven 

delovanja ali izvajanja objekta. Miller (1997 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 1) 

jih poimenuje želena pričakovanja (angl. desired expectations), ki označujejo raven, na 

kateri si déležniki želijo, da objekt deluje ali se izvaja. Prakash (1984 v Zeithaml, Berry 

in Parasuraman 1993, 2) jih poimenuje normativna pričakovanja (angl. normative 

expectations), ki označujejo, kako naj bi objekt deloval, da bi zadovoljil [déležnika]. 

Parasuraman, Zeithamlova in Berry (1988 v Teas 1994, 135) ter Miller (1977 v Dasu in 

Rao 1999, 36) jih poimenujejo idealen standard (angl. ideal standard). 

Glede na to, da se déležnik zaveda, da uresničitev želene storitve ni zmeraj mogoča, 

ima izoblikovana pričakovanja o primerni storitvi (angl. adequate service) (Zeithaml, 

Berry in Parasuraman 1993, 6). Na splošno [déležnik] namreč ne pričakuje, da bo 

storitev popolna (Dasu in Rao 1999, 33). Zato déležnik oblikuje nižjo raven 

pričakovanj, ki je zanj sprejemljiva. Pričakovanja o primerni storitvi so enoznačna s prej 

navedenim Teasovim predlogom o revidiranih pričakovanjih. 

Vsebina pričakovanj o želeni in primerni storitvi je v odgovorih na vprašanje, kaj bi 

storitev morala déležniku omogočiti ali ponuditi. V disertaciji ju združujemo pod 

imenom pričakovana kakovost (angl. expected quality). 

Iz zapisanega je razbrati, da ima déležnik spodnjo in zgornjo mejo pri snovanju 

pričakovanj, med njima pa je lahko večji ali manjši razkorak. Imenovan je območje 

sprejemljivosti (angl. zone of tolerance) (slika 3.11). Zeithamlova, Parasuraman in 

Berry (1985 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 6) utemeljujejo obstoj razkoraka z 

raznovrstnostjo storitev in zaposlenih v posamezni organizaciji ter z različnim 

izvajanjem procesa pri posameznem zaposlenem. 

Slika 3.11 Pričakovana kakovost 

 
Vir: prirejeno po Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 5. 
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Razkorak med želeno in primerno storitvijo se lahko veča ali manjša, lahko pa ga 

tudi ni (če so pričakovanja o želeni in primerni storitvi enaka) (Zeithaml, Berry in 

Parasuraman 1993, 6). Avtorji nadaljujejo, da se območje sprejemljivosti spreminja (1) 

med posamezniki, (2) pri dotičnem posamezniku in (3) predvsem zaradi sprememb 

pričakovanj glede primerne storitve (Johnson in Mathews 1997, 301). 

Poleg pričakovanj o želeni in primerni storitvi Zeithamlova, Berry in Parasuraman 

(1993, 9) uvrščajo med pričakovanja tudi napovedano storitev (angl. predicted service). 

Pričakovanja glede napovedane storitve pomenijo standard déležnika o tem, kaj se bo 

(angl. will) zgodilo med menjavo (Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 2; Boulding in 

drugi 1993 v Johnson in Mathews 1997, 292). Miller (1977 v Zeithaml, Berry in 

Parasuraman 1993, 2) jih označuje kot pričakovan standard (angl. expected standard), ki 

je opredeljen kot objektivna ocena verjetnosti izvedbe. Swan in Trawick (1980 v 

Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 2) ter Prakash (1984 v Zeithaml, Berry in 

Parasuraman 1993, 2) pa takšna pričakovanja označujejo kot napovedovalna (angl. 

predictive expectations), opredeljena kot ocena napovedane ravni izvedbe. 

Napovedana storitev je bila v začetkih obravnavana samo v literaturi o zadovoljstvu 

odjemalcev. Nanašala se je na napovedi, kaj se bo zgodilo med transakcijo [ali 

neposredno izkušnjo] pri odjemalcu (Oliver 1981 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 

1988, 17). Literatura o zaznani kakovost pa je pričakovanja pojasnjevala kot 

odjemalčeve želje ali hotenja (Parasuraman, Zeithaml in Berry 1988, 17). Šele pozneje 

so avtorji (Bulding in drugi 1993 v Johnson in Mathews 1997, 292–293) začeli 

povezovati standarda 'kaj naj bi' (angl. should) in 'kaj bo' (angl. will) organizacija 

ponujala. 

Ugotovili so tudi, da sta pričakovana kakovost in napovedana storitev povezani, 

vendar sta v izvedbenem smislu v večjem delu medsebojno neodvisni (Bulding in drugi 

1993 v Johnson in Mathews 1997, 292–293). Nekateri avtorji (Johnson in Mathews 

1997, 293) menijo, da sta ta dva standarda odvisna od pogostosti neposrednih izkušenj. 

Več kot je neposrednih izkušenj s storitvijo, bolj prevladuje standard 'kaj bo'. Manj kot 

je neposrednih izkušenj, bolj prevladuje standard 'kaj naj bi bilo'. Z naraščajočim 

številom neposrednih izkušenj pa naraščajo tudi pričakovanja, pri tem pa imajo ta vse 

bolj značaj standarda 'kaj bo' (Johnson in Mathews 1997, 291). 

Raziskovalci na področju zaznane kakovosti navajajo še druge standarde, ki snujejo 

pričakovanja déležnika. Miller (1997 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 2) je 

opozoril na najniže sprejemljiva pričakovanja (angl. minimum tolerable expectation), ki 

pomenijo najnižjo raven delovanja objekta z vidika [déležnika], in na zaslužena 

pričakovanja (angl. deserved expectations), ki izražajo déležnikovo subjektivno presojo 

lastnega vložka. Prakash (1984 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 2) je 

identificiral vpliv primerljivega standarda (angl. comparative expectations), ki poraja 

pričakovanja, ki nastanejo ob primerjavi objekta presoje z drugimi podobnimi. 
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Iz tega je mogoče razbrati, da na pričakovano kakovost vplivajo številni dejavniki 

ali standardi. To potrjujejo številni avtorji, ki se ukvarjajo z odjemalčevim 

zadovoljstvom/nezadovoljstvom (Oliver 1985 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 

2; Wilton in Nicosia 1986 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 2; Forbes in drugi 

1986 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 2; Tse in Wilton 1988 v Zeithaml, Berry 

in Parasuraman 1993, 2). Pričakovanja opisujejo kot zbir rahlo soodvisnih dejavnikov, 

ki imajo skupno bistvo, vendar pa vsak prispeva edinstveni del k ustvarjanju tega 

(Cadotte in drugi 1987 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 2), in kot različne 

konstrukte, ki istočasno, ampak ločeno prispevajo k procesu ustvarjanja zadovoljstva ali 

nezadovoljstva pri déležniku (angl. multiple-standard paradigm; Tse in Wilson 1988 v 

Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 2). 

Zaznana kakovost je [tako] večdimenzionalen dinamičen koncept (Faganel 2006, 

57), ki je sestavljen iz številnih spremenljivk. Vendar pa literatura (Zeithaml, Berry in 

Parasuraman 1993, 1, 3; Johnson in Mathews 1996 v Johnson in Mathews 1997, 290) 

navaja, da še ni doseženo soglasje, kaj so dejavniki pričakovane kakovosti storitve. S 

tem se podrobneje ukvarjamo v nadaljnjem teoretičnem in empiričnem delu 

raziskovanja. 

Področju identifikacije dejavnikov pričakovane kakovosti v literaturi se posvečamo 

tako, da ugotovitve ločujemo glede na čas, in sicer pred letom 1993 in po njem. To leto 

je namreč prelomno, saj se takrat oblikujejo pomembna, z vidika nekaterih avtorjev 

(Johnson in Mathews 1997, 290) najbolj izčrpna spoznanja na tem področju. V 

nadaljevanju pojasnjujemo navedeno. 

Leta 1980 je Oliver (1980 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 3) identificiral 

tri dejavnike pričakovane kakovosti: izdelek in kontekst, [ki sta zunanja dejavnika,] ter 

osebnostne značilnosti, [ki so notranji dejavnik]. Osebnostne značilnosti posameznika je 

izpostavil tudi Winer (1985 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 3). Med zunanjimi 

dejavniki so bile v času pred letom 1993 identificirane še neposredne inšpekcije 

izdelkov (Beales in drugi 1981 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 3) in 

tržnokomunikacijske dejavnosti organizacije/ponudnika (Parasuraman, Zeithaml in 

Berry 1985, 44; Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 3). Med takrat identificirane 

notranje dejavnike pa uvrščamo še predhodne izkušnje (Cadotte in drugi 1987 v 

Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 2), psihološko stanje [déležnika], izkušnje z 

drugim objektom ter vrednote, znanje in izkušnje déležnika (Davidow in Uttal 1989 v 

Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 7; Kotler 1996, 186). 

Cadotte in soavtorji (1987, 313 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 3) ter 

Wilton (1988, 204 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 3) so menili, da je treba 

dodatno izpopolniti in razviti nabor vodil in standardov, ki snujejo [déležnikova] 

pričakovanja. Dotedanje ugotovitve na področju identifikacije dejavnikov pričakovane 

kakovosti so nadgradili Zeithamlova, Berry in Parasuraman (1993). Splošen model 
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odjemalčevih pričakovanj vključuje naslednje dejavnike (Zeithaml, Berry in 

Parasuraman 1993): 

– trajne storitvene ojačevalce (angl. enduring service intensifiers), ki so del 

posameznika in so nespremenljivi (vpliv pričakovanj drugih, koncept storitve z 

vidika posameznika); 

– prehodne storitvene ojačevalce (angl. transitory service intensifiers), ki so del 

posameznika (težava, nujnost) in imajo kratkoročen vpliv na pričakovanja; 

– osebne potrebe (angl. personal needs) (Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985, 

44; Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994, 119; Robledo 2001, 27), ki se delijo 

v fizične, družbene in psihološke potrebe; 

– zaznane alternativne storitve (angl. perceived service alternatives) (Monroe in 

Krishnan 1985 v Teas 1993, 22; Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994, 119; 

Zeithaml in drugi 1990 v Rupnik 2004, 13), ki za déležnika pomenijo zaznane 

možnosti, da lahko dobi boljšo storitev pri drugem ponudniku. Aaker (1991, 84) 

celo opredelitev kakovosti naslanja samo na ta dejavnik in navaja, da je 

kakovost porabnikovo subjektivno zaznavanje kakovosti v primerjavi s 

konkurenčnimi blagovnimi znamkami; 

– zaznavanje lastne vloge (angl. self-perceived service role) (Parasuraman, 

Zeithaml in Berry 1994, 119), ki pomeni odjemalčevo zaznavanje stopnje 

lastnega vpliva na lastnosti prejete storitve (Bowen 1989 v Parasuraman, 

Zeithaml in Berry 1994, 119); 

– situacijski dejavniki (angl. situational factors) (Parasuraman, Zeithaml in Berry 

1994, 119), ki vključujejo okoliščine, za katere odjemalec meni, da so izven 

nadzora organizacije/ponudnika (slabo vreme, naravne katastrofe, nepredvideno 

povečanje povpraševanja); 

– izrečene obljube (angl. explicit service promises), ki vključujejo osebne in 

neosebne izjave o storitvi, ki jih sproža organizacija/ponudnik (Beales 1981 v 

Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993). Učinek teh obljub je odvisen od 

težavnosti presojanja kakovosti storitve; 

– neizrečene obljube (angl. implicit service promises), ki vključujejo na storitev 

vezane elemente, na osnovi katerih odjemalec sklepa o storitvi (cena, fizični 

dokazi, [tržne poti]) [in izvirajo iz organizacije/ponudnika]; 

– komunikacija 'od ust do ust' (angl. word-of-mouth) (Davis in drugi 1979 v 

Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993; George in Berry 1981 v Zeithaml, Berry 

in Parasuraman 1993; Donnelly 1980 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993; 

Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985, 44) ali neformalna priporočila (Robledo 

2001, 27) vključujejo izjave, ki jih izražajo subjekti in ne spadajo v 
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tržnokomunikacijski splet organizacije/ponudnika. Sporočajo, kakšna bo 

storitev oziroma kaj [déležnik] lahko pričakuje; 

– pretekle izkušnje (angl. past experience) s storitvami na splošno (Carman 1990 

v Teas 1993, 19; Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994, 119; Robledo 2001, 27) 

vplivajo na tisto vrsto pričakovanj, ki so usmerjena v to, kar naj bi organizacija 

ponujala (Woodruff in drugi 1983 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994, 112) 

oziroma na pričakovanja o želeni storitvi. Pretekle izkušnje avtorji različno 

razumejo. Scott in Yalch (1980 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994, 112), 

Smith in Swinyard (1983 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994, 112) ter 

Parasuraman, Zeithamlova in Berry (1985, 44) med pretekle izkušnje 

vključujejo izkušnje z dotično storitvijo, s tovrstno storitvijo drugih 

organizacij/ponudnikov ali s storitvami na splošno. Cadotte in soavtorji (1987 v 

Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 10) pa ločujejo izkušnje z (1) dotično 

blagovno znamko, tipično izvedbo ali delovanjem neke blagovne znamke 

(priljubljene, zadnje kupljene, najbolj prodajane) ter (2) povprečno izvedbo ali 

delovanjem blagovne znamke, ki po mnenju [déležnika] zastopa skupino 

tovrstnih blagovnih znamk. Johnson in Mathews (1997, 291) uvrščajo med 

pretekle izkušnje tudi srečanje z organizacijo/ponudnikom (pred izvedbo 

storitve ali brez nje) in ugotavljajo, da znanje [ali informacije], ki so pridobljene 

ob obisku ponudnika, vplivajo na prihodnja pričakovanja. 

Robledo (2001, 27) dopolnjuje seznam dejavnikov pričakovane kakovosti 

Zeithamlove, Berryja in Parasuramana. Poleg preteklih izkušenj, osebnih potreb, 

neformalnih priporočil in tržnokomunikacijskih dejavnosti organizacije/ponudnika 

dodaja še podobo organizacije/ponudnika (angl. corporate image) zaradi ugotovljenega 

pozitivnega učinka na pričakovanja [déležnika] (Grönroos 1982 v Robledo 2001, 27). O 

podobi kot dejavniku, ki vpliva na porabnikovo zaznavanje storitve, pišejo tudi 

Zeithamlova in soavtorji v svojih prvih delih (1990 v Rupnik 2004, 17), vendar pa je ne 

uvrščajo v svoj pozneje predstavljen model. 

Podoba [organizacije] obsega vse, kar se o določeni [organizaciji] misli in občuti 

oziroma kar zunanja okolica zaznava o [organizaciji] (Štorgelj 2008, 37). Wei (2002, 

269) opredeljuje korporativno podobo kot skupinsko normo (angl. collective ethos). 

Nanjo vplivajo dejanja med zaposlenimi, med zaposlenimi in zunanjimi déležniki ter 

med samimi zunanjimi déležniki (Štorgelj 2008, 37). Zaradi nenehne odvisnosti 

déležnika od teh informacij je podoba dinamičen pojav in obstaja, naj si to 

[organizacija] želi ali ne (prav tam, 37–38). Organizacija ima toliko podob, kolikor ima 

déležnikov (prav tam). Vendar pa je na trgu mogoče identificirati skupine déležnikov s 

podobnimi ali enakimi značilnostmi podobe (prirejeno po Štorgelj 2008, 38). 
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Nekateri avtorji (Landon in Smith 1998, 628; Dasu in Rao 1999, 32) zastopajo 

trditev, da je pričakovana kakovost odvisna od ugleda organizacije/ponudnika (angl. 

reputation). Po njihovem mnenju izstopa vpliv ugleda na pričakovanja predvsem takrat, 

kadar [déležnik] ne more preveriti dejanske kakovosti izdelka pred nakupom (Landon in 

Smith 1998, 628). 

Gotsi in Wilson (2001, 29) opredeljujeta ugled organizacije kot vsesplošno 

presojanje te pri déležnikih. Izhaja iz neposrednih izkušenj déležnikov z organizacijo, iz 

različnih oblik komuniciranja in rabe simbolov, ki obveščajo o stanju ali dejanjih 

organizacije ter omogočajo primerjavo z drugimi, vodilnimi tekmeci (slika 3.12). 

Slika 3.12 Ugled organizacije 

 
Vir: prirejeno po Gotsi in Wilson 2001, 29 v Štorgelj 2008, 38. 

Fombrun (1996, 392 v Štorgelj 2008, 40) trdi, da na ugled (in njegovo vrednotenje) 

vplivajo korporativna strategija, identiteta in podoba. Glede na navedeno je ugled 

konstrukt, pri katerem je podoba eden od dejavnikov. Podobo namreč snuje 

organizacija, ki jo s svojimi dejanji oziroma izražanjem korporativne identitete prenaša 

na druge déležnike. Dejanja organizacije in iz tega nastale podobe pri déležnikih pa se 

izražajo na ugledu, ki pomeni družbeno metaevalvacijo organizacije. Tako je podoba 

vezana na neko lastnost ali korist organizacije, ugled pa je splošen, višji ali nižji, trden 

ali šibak. Poleg tega organizacija (hote ali nehote) vpliva na podobo (prek vedenja, 

komunikacije in simbolov). Ugleda pa organizacija ne more nadzirati in je odvisen od 

déležnikovega zaznavanja organizacije oziroma od zaznavanja v okolju. 

V zvezi s tem je treba omeniti dve nevarnosti pri proučevanju ugleda: 
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– stališče avtorjev ni enotno pri obravnavanju razmerja med ugledom in podobo 

organizacije. Nekateri avtorji (Gotsi in Wilson 2001, 29; Fombrun 1996 v 

Štorgelj 2008) trdijo, da je ugled posledica ustvarjene podobe, drugi (Davies in 

drugi 2001 v Wei 2002, 269) pa menijo, da podoba izvira iz ugleda; 

– v akademskem in poslovnem svetu se zamenjujejo izrazi korporativna podoba, 

ugled in identiteta (Fombrun 1996 v Štorgelj 2008, 37; Wei 2002, 270). Pri tem 

je korporativna identiteta označena kot projekt o želeni zaznavi [organizacije], 

za katero [notranji] déležniki uporabljajo različne vzvode, usklajene in 

načrtovane tako, da dosežejo ciljno javnost s premišljeno načrtovanimi sporočili 

za dosego posameznih ciljev (Markwick in Fill 1997 v Štorgelj 2008, 26). 

Pomembna razlika med korporativno podobo in identiteto je v tem, da identiteta 

sporoča, kakšna je organizacija, podoba pa, kako organizacijo vidijo déležniki 

(Selame in Selame 1988 v Wei 2002, 270). Poleg tega na ustvarjanje identitete 

vplivajo notranji déležniki, na podobo pa notranji in zunanji déležniki (Wei 

2002, 270; Štorgelj 2008, 46). Ugled [organizacije] pa je 'vrednotenje' njegove 

korporativne podobe pri déležnikih (Štorgelj 2008, 36). 

Glede na zgoraj ugotovljeno, da ugled nastaja sčasoma in s primerjavo s tekmeci, je 

v disertaciji obravnavan kot posledica podobe, ki pa je hkrati pod vplivom še drugih 

dejavnikov (kot je razvidno iz slike 3.12). Tako je v disertaciji podprta misel o podobi 

organizacije kot o dejavniku pričakovane kakovosti, kar pa ni sprejeto za ugled 

organizacije. 

3.4.3 Neposredna izkušnja in zadovoljstvo déležnika 

Paradigma diskonfirmacije povezuje nastanek zaznane kakovosti s primerjavo 

pričakovane kakovosti in neposredne izkušnje pri déležniku. Neposredna izkušnja (angl. 

direct experience) nastane, ko je déležnik neposredno vključen v delovanje objekta. 

Nanjo vplivajo številni dejavniki, katerih narava je pogojena z medsebojnim vplivanjem 

déležnikov in elementov storitvenega procesa, ki so: 

– predmeti, s katerimi pride déležnik v stik med storitvenim procesom; 

– ljudje, s katerimi pride déležnik v stik med storitvenim procesom; 

– potek storitvenega procesa; 

– učinki storitvenega procesa (uporabnost ali koristnost rezultatov). 

Če te dejavnike povežemo z dimenzijami kakovosti v modelu dejanske 

institucionalne kakovosti VŠZ, ki smo ga izdelali v predhodnem poglavju, prepoznamo 

štiri dimenzije kakovosti VŠZ (dimenzije sredstev in vložkov, verige vrednosti, 

trajnostnega razvoja ter učinkov). Z lastno neposredno izkušnjo déležnik zaznava, 

kakšna je vsebina (nekaterih ali vseh) dimenzij institucionalne kakovosti. 



Dejanska institucionalna kakovost in zaznana kakovost visokošolskega zavoda 
 

93 

[Déležnik] se v večini primerov naslanja na lastno neposredno izkušnjo, kadar 

presoja kakovost storitve (Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985, 48). Pri tem se začne 

proces potrjevanja pričakovanj (angl. expectations disconfirmation process) oziroma 

proces, ki nastane s primerjavo lastne neposredne izkušnje s pričakovano kakovostjo. 

Avtorja diskonfirmacijske paradigme sta Smith in Houston (1982 v Parasuraman, 

Zeithaml in Berry 1985, 42), o zadovoljstvu kot o funkciji procesa potrjevanja 

pričakovanj pa je pisal že Oliver (1981 v Teas 1993, 30). Rezultati diskonfirmacijske 

paradigme so lahko naslednji (Ekonomski institut Sarajevo 2007, 12): (1) usklajenost 

lastne neposredne izkušnje s pričakovano kakovostjo objekta (konfirmacija), (2) 

pozitivno odstopanje lastne neposredne izkušnje od pričakovane kakovosti objekta 

(pozitivna diskonfirmacija) ali pa (3) negativno odstopanje lastne neposredne izkušnje 

od pričakovane kakovosti objekta (negativna diskonfirmacija). V prvih dveh primerih 

sledi zadovoljstvo, v zadnjem primeru pa nezadovoljstvo déležnika (prav tam). 

V proces potrjevanja pričakovanj vstopata lastna neposredna izkušnja in 

pričakovana kakovost, rezultat tega procesa pa je zadovoljstvo ali nezadovoljstvo 

déležnika. Zadovoljstvo je psihološko stanje, ki nastane kot posledica združitve 

čustveno pogojenih pričakovanj z [déležnikovimi] čustvi o izkušnji potrošnje (Oliver 

1981 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1988, 16; Howard in Sheth 1969 v 

Parasuraman, Zeithaml in Berry 1988, 16; Hunt 1979 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 

1988, 16). 

Na tem mestu je treba pozornost nameniti razločevanju zadovoljstva od zaznane 

kakovosti. Parasuraman, Zeithamlova in Berry (1994, 121) namreč opozarjajo, da sta 

pojma v literaturi pogosto medsebojno zamenjana. Predpostavljamo, da je razlog v tem, 

da imata oba pojava podobne vzroke za nastanek. Tudi Sureshchandar in soavtorji 

(2003 v Faganel 2006, 60) ugotavljajo, da sta oba pojma neodvisna, toda tesno 

povezana, saj se dvig ravni enega pojavlja hkrati z dvigom ravni drugega. 

Z vprašanjem odvisnosti med zadovoljstvom in zaznano kakovostjo se ukvarjajo 

številni avtorji. Nekateri med njimi (Bitner 1990 v Faganel 2006, 57; Bolton in Drew 

1991 v Faganel 2006, 57) zastopajo stališče, da je zadovoljstvo vzrok za zaznano 

kakovost storitve. Churchill in Surprenant (1982 v Teas 1993, 30) pa menita, da 

vsesplošna kakovost objekta napoveduje odjemalčevo zadovoljstvo. Takšnim stališčem 

se pridružujeta Monroe in Krishnan (1985 v Teas 1993, 30), ki opredeljujeta zaznano 

kakovost kot zaznano sposobnost izdelka, da ustvari zadovoljstvo. V tem primeru 

ocenjujemo, da avtorja obravnavata pričakovano kakovost, ki temelji na pričakovanjih o 

želeni in primerni storitvi, zato njune trditve ne sprejemamo. 

Teas (1993, 30) predlaga naslednjo povezavo odjemalčevega zadovoljstva z 

zaznano kakovostjo: 

Eden od načinov povezave teh dveh vzročnih vidikov je opredelitev dveh konceptov zaznane 

kakovosti – [zaznana] kakovost, ki izhaja iz posamične transakcije (angl. transaction-specific 
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quality), in [zaznana] kakovost, ki tvori razmerje (angl. relationship quality) –, ob tem pa je treba 

opredeliti zaznano kakovost, ki izhaja iz posamične transakcije, kot sestavino sodobnega modela 

odjemalčevega zadovoljstva. Iz tega sledi, da je zaznana kakovost posamične transakcije funkcija 

prejete kakovosti posamične transakcije. In nadalje […] iz posamične transakcije izhajajoče 

odjemalčevo zadovoljstvo je v vlogi napovedovalca zaznane dolgoročne kakovosti razmerja. 

Pri tem avtor izhaja iz (Teas 1993, 29): (1) trditve enega najpogosteje citiranih 

avtorjev na področju zadovoljstva (Oliver 1981 v Teas 1993, 29), ki navaja, da proces 

potrjevanja pričakovanj napoveduje zadovoljstvo, in iz (2) trditve najpogosteje citiranih 

avtorjev na področju zaznane kakovosti (Parasuraman, Zeithaml in Berry 1988 v Teas 

1993, 29, 30), ki označujejo proces potrjevanja pričakovanj kot napovedovalca zaznane 

kakovosti. 

Teasovemu ločevanju zadovoljstva in zaznane kakovosti ter postavljanju vzročno-

posledične povezave pritrjujemo in ga dodatno pojasnjujemo. Da bi poenostavili 

zapisano, sprejemamo trditev Parasuramana, Zeithamlove in Berryja (1988, 16), da se 

posamični dogodki, ki porajajo zadovoljstvo/nezadovoljstvo, […] izražajo v zaznani 

kakovosti storitve (slika 3.13). Oliver (1981 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1988, 

16) pravi, da se zadovoljstvo kmalu preoblikuje v splošno naravnanost do kupljenega 

izdelka. Tako je zadovoljstvo kratkoročno, pri čemer izraža kratkoročno presojo 

kakovosti, zaznana kakovost pa je vsesplošna sodba, ki izraža kumulativno zadovoljstvo 

(Oliver 1997 v Faganel 2006, 60). Če zapisano izrazimo s Teasovimi besedami, je 

zaznana kakovost dolgoročno razmerje med déležnikom in organizacijo/ponudnikom, ki 

nastane na podlagi zadovoljstva déležnika. Trditev bomo v nadaljevanju še nadgradili, 

saj ocenjujemo, da zadovoljstvo déležnika ni nujno pogoj za nastanek zaznane 

kakovosti. 

Odnos med odjemalčevim zadovoljstvom in zaznano kakovostjo je pojasnjen tudi z 

opredelitvijo odjemalčevega zadovoljstva kot presoje posamične transakcije [oziroma 

izkušnje] in zaznane kakovosti kot vsesplošne sodbe (Parasuraman, Zeithaml in Berry 

1988, 16; Bitner 1990 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994; Carman 1990 v 

Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994; Bolton in Drew 1991 v Parasuraman, Zeithaml in 

Berry 1994; Teas 1993 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994). Opredelitev zaznane 

kakovosti kot vsesplošne sodbe o objektu izhaja iz Oliverjevega ločevanja stališč (angl. 

attitude) in zadovoljstva (1981 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1988, 16). Avtor (prav 

tam) navaja, da so odjemalčeva stališča trajna čustvena naravnanost do izdelka, trgovine 

ali procesa (v primeru storitve). [Z]adovoljstvo pa je čustvena reakcija, ki sledi 

diskonfirmaciji pričakovanj […] in se nanaša na posamezno potrošnjo. Stališča se tako 

[nanašajo] bolj na izdelek ali trgovino in so manj odvisna od okoliščin. 

Parasuraman, Zeithamlova in Berry (1988, 16) enačijo stališča z zaznano 

kakovostjo. Temu pritrjujemo, saj pri obeh konceptih izstopata dolgoročna naravnanost 

in otežena spremenljivost izoblikovanih rezultatov miselnih procesov posameznika. 
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Pri tem je treba poudariti, da avtorji različno razumejo pojem stališče. Rajecki 

(1990 v Johnson in Mathews 1997, 293) trdi, da imajo stališča tri sestavine: čustvo 

(angl. affect), vedenje (angl. behaviour) in poznavanje (angl. cognition). Bagozzi in 

Burnkrant (1985 v Johnson in Mathews 1997, 293) pa sta v svojo opredelitev stališč 

vključila samo dejavnika čustvo in poznavanje. V literaturi obstajajo tudi modeli z eno 

sestavino (več o tem v Johnson in Mathews 1997, 293). V disertaciji je sprejeta trditev o 

dveh sestavinah koncepta stališč (čustvo in poznavanje), saj menimo, da so stališča del 

notranjega dogajanja pri človeku. Temu pa sledi vedenje oziroma odziv, ki poteka na 

fizični ravni, z dejanji. Povezava vedenja z vidnim je izražena tudi v elektronski 

različici Slovarja slovenskega knjižnega jezika, kjer je vedenje označeno kot 'celota 

dejanj, ki izraža, kaže razpoloženje, odnos koga do ljudi, okolja'. Vidnemu odzivu pa 

dodajamo še nevidnega, kot je že bilo zapisano v poglavju 3.4.1. 

Ugotovitve tega dela podpoglavja prikazujemo na sliki 3.13, ki izkazuje vzročno-

posledično povezavo med procesom potrjevanja pričakovanj, zadovoljstvom/ 

nezadovoljstvom déležnika, zaznano kakovostjo in déležnikovim odzivom. 

Slika 3.13 Proces potrjevanja pričakovanj ter odnos med zadovoljstvom in 

zaznano kakovostjo 

Odziv déležnika

Zaznana kakovost

Zadovoljstvo/nezadovoljstvo 
déležnika

Proces potrjevanja pričakovanj

Neposredna izkušnja Pričakovana kakovost

(2)

(1)

 

Ob tem je treba pozornost nameniti še nastanku zadovoljstva ali nezadovoljstva. Iz 

slike je razvidno, da se zadovoljstvo ali nezadovoljstvo déležnika snuje (1) v procesu 

potrjevanja pričakovanj s primerjavo lastne neposredne izkušnje z objektom s 

pričakovano kakovostjo objekta. Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo déležnika pa se lahko 

snuje (2) tudi samo na podlagi lastne neposredne izkušnje. Na možnost nepričakovane 

neposredne izkušnje sta opozorila Johnston in Lyth (1991 v Johnson in Mathews 1997, 

291). V tem primeru pričakovanja niso izoblikovana in v procesu potrjevanja 
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pričakovanj lastna neposredna izkušnja ne more biti primerjana s pričakovanji. 

Odjemalčevo zadovoljstvo tako sloni samo na oceni prejete storitve (Johnson in 

Mathews 1997, 291–292). 

Neposredni povezavi med lastno neposredno izkušnjo in zadovoljstvom déležnika 

pritrjujejo tudi drugi avtorji (Bolton in Drew 1991 v Faganel 2006, 59; Oliver 1989 v 

Faganel 2006, 59), vendar pa je razlog za njihovo utemeljitev neposredne povezave 

drugačen. Oliver (prav tam) trdi, da pri kontinuirano ponujeni storitvi ali dlje trajajoči 

storitvi proces potrjevanja pričakovanj ne bo imel vpliva, razen če ne bo neposredna 

izkušnja izven obsega norm déležnika. Z navedenim se ne strinjamo. Pritrjujemo 

navedbam avtorja, da se v teh primerih neposredna izkušnja primerja s 'pasivnimi 

pričakovanji' (prav tam). Ocenjujemo, da je v tem primeru proces potrjevanja 

pričakovanj lahko bolj latenten, ne moremo pa trditi, da ga ni. Če ima proces 

potrjevanja vpliv samo takrat, ko neposredna izkušnja ni v skladu z normami, pomeni, 

da posameznik vsakič znova preverja usklajenost izkušnje z normami, kar kaže na to, da 

se vsakič znova izvede proces potrjevanja pričakovanj. 

Tako pritrjujemo samo zgoraj navedenim Johnsoninim in Mathewsovim trditvam 

ter zastopamo stališče, da je neposredna povezava med lastno neposredno izkušnjo in 

zadovoljstvom oziroma nezadovoljstvom déležnika mogoča v primeru nepričakovanih 

dogodkov. Tako déležnik nima možnosti, da bi izoblikoval pričakovano kakovost. 

Déležnik je bolj ali manj zadovoljen samo na podlagi tega, kar je doživel. 

V visokem šolstvu, za katerega je značilno najpogosteje dlje trajajoče (srednjeročno 

ali dolgoročno) sodelovanje déležnikov z VŠZ pri izvajanju osnovnih dejavnosti, 

primerov neposredne povezave med lastno neposredno izkušnjo in zadovoljstvom 

déležnika v literaturi nismo identificirali. Ocenjujemo pa, da je njihov nastanek mogoč 

predvsem pri zunanjih déležnikih oziroma déležnikih, ki so izpostavljeni delovanju 

objekta in nimajo (dovolj) informacij o svoji izpostavitvi. Zaradi tega in zaradi 

splošnosti v nadaljevanju zasnovanega teoretičnega modela zaznane kakovosti možnost 

neposredne povezave med lastno neposredno izkušnjo in zadovoljstvom ohranjamo. 

3.4.4 Modeli zaznane kakovosti 

Predstavitev zaznane kakovosti nadaljujemo z analizo modelov in orodij zaznane 

kakovosti. Pri tem ostaja namen nespremenjen. Z izsledki analize nameravamo 

prispevati k identifikaciji dodatnih dejavnikov zaznane kakovosti, ki bi jih lahko 

vključili v teoretični model zaznane kakovosti. Predstavitvi modelov in orodij zaznane 

kakovosti sledi predstavitev ugotovitev njihove analize v sklepu tega podpoglavja. 

Izbrani modeli in orodja zaznane kakovosti so v tuji in domači literaturi (Grönroos 

2000; Marolt in Gomišček 2005; Faganel 2006) označeni kot najbolj uveljavljeni. 

Model pričakovane in zaznane kakovosti storitev (Grönroosov model) temelji na 

ocenjevanju tehnične kakovosti (rezultata izvedene storitve), funkcionalne kakovosti 
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(izvedbe storitve) ter podobe storitvene organizacije (Marolt in Gomišček 2005, 149; 

Grönroos 1984 v Rupnik 2004, 11). Kelley in soavtorji (1990 v Rupnik 2004, 11) so 

model nadgradili s porabnikovo tehnično (s porabnikovim prispevkom k izvajanju 

storitve) in funkcionalno kakovostjo (s porabnikovim vedenjem med izvajanjem 

storitve). 

Model kakovosti storitev 4Q vsebuje štiri tako imenovana merila kakovosti storitve 

(Marolt in Gomišček 2005, 149): kakovost načrtovanja storitve, kakovost izvajanja 

storitve, kakovost izvajanja storitve ob zahtevanem času in v predvidenem roku ter 

kakovost medsebojnih odnosov med izvajalci in odjemalci storitev. 

Meyer-Mattmüllerjev model vključuje štiri skupine dejavnikov zaznane kakovosti 

storitve: potencialno kakovost ponudnika, potencialno kakovost odjemalca, kakovost 

procesa in kakovost [rezultata] (Meyer in Mattmüller 1987 v Faganel 2006, 91). 

Gummessonov model 4Q dodaja dejavnikom, na katere organizacija vpliva 

neposredno prek storitve ali izdelka, še naslednje dejavnike: podobo, izkušnje in 

pričakovanja odjemalca (Gummesson 1993 v Grönroos 2000, 71). 

Müllerjev model ločuje dejavnike na medosebne [ali zunanje] (to so zunanji 

elementi izdelka, vrsta storitve in okolje) in osebne dejavnike (poznavalske, 

emocionalne in socialno-ekonomske) (Müller 1993 v Faganel 2006, 97). 

Poleg navedenih modelov, ki poskušajo identificirati ali razložiti dejavnike zaznane 

kakovosti, se v literaturi pogosto pojavlja model razkorakov ali model vrzeli 

(Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985 v Marolt in Gomišček 2005, 149–150). Ta model 

ne izpostavlja dejavnikov kakovosti. Njegov namen je opredeliti kakovost kot niz petih 

razkorakov, ki nastanejo v procesih trženja storitve. Razkoraki se lahko pojavljajo na 

strani organizacije/ponudnika storitve (med zaznavanjem odjemalčevih pričakovanj in 

specifikacijo kakovosti storitve, med specifikacijo kakovosti storitve in izvedbo storitve 

ter med izvedbo storitve in zunanjo komunikacijo z odjemalcem), na strani odjemalca 

storitve (med pričakovano in zaznano storitvijo) ali pa sta za razkorak potrebni obe 

udeleženi strani (razkorak med izražanjem pričakovane storitve in zaznavanjem 

odjemalčevih pričakovanj). 

Literatura o zaznani kakovosti ponuja številna orodja za prepoznavanje zaznane 

kakovosti objekta pri déležnikih. Analizirana so bila naslednja orodja: SERVQUAL, 

SERVPERF, SERVIMPERF in QUALITOMETRO. Za orodja ugotavljamo, da so 

naravnana na upoštevanje v začetku poglavja pojasnjenih paradigm diskonfirmacije in 

zaznavanja prejete storitve (več v Faganel 2006, 85–91; Rupnik 2004, 32–40) ter nam 

ne razkrivajo do zdaj neidentificiranih dejavnikov zaznane kakovosti. 

Pri analizi literature o modelih zaznane kakovosti prepoznavamo nekatere 

ponavljajoče se dejavnike zaznane kakovosti. Ti so: (1) proces (ali del dimenzije verige 

vrednosti – izvajanje), (2) déležnikova pričakovanja, (3) kakovost ponudnika in 

odjemalca (ali dimenzija sredstev in vložkov) in (4) podoba organizacije/ponudnika. 
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Ugotavljamo, da modeli ne ponujajo popolnega seznama dejavnikov zaznane kakovosti 

in niso prilagojeni specifiki VŠZ. Osrednja ugotovitev analize literature pa je, da ti 

modeli izražajo tezo, po kateri zaznana kakovost nastane samo z neposredno izkušnjo 

déležnika. Predpostavljamo, da déležniki zaznavajo kakovost objekta tudi brez 

neposredne izkušnje in se na osnovi tega odločajo za odziv. Ugotovitve nameravamo 

uporabiti pri izdelavi teoretičnega modela zaznane kakovosti. 

3.4.5 Modeli vrednotenja kapitala blagovnih znamk 

Analizi modelov zaznane kakovosti dodajamo še analizo modelov vrednotenja 

kapitala blagovnih znamk. Številni raziskovalci namreč menijo (BBDO 2002, 1–70), da 

zaznano kakovost sestavljajo številni dejavniki, ki gradijo kapital blagovne znamke. 

Pred analizo je treba izpostaviti, da so modeli vrednotenja kapitala blagovnih znamk 

razvrščeni v tri kategorije (slika 3.14). V pričujočem delu smo analizirali modele v vseh 

treh kategorijah: vedenjske, kombinirane in finančne modele. Vendar smo presodili, da 

za potrebe disertacije najbolj izstopajo vedenjski modeli zaradi svoje narave. V teh 

modelih se analizira vedenje déležnika v nakupnem procesu in prepoznava dejavnike, ki 

vplivajo na nakupe, hkrati pa se tem dejavnikom določajo vrednosti, s katerimi 

vrednotimo kapital blagovne znamke (prirejeno po Bratina 2003, 31). V finančnih in 

kombiniranih modelih je vidik déležnikov deloma ali v celoti zanemarjen, zato niso bili 

tako uporabni pri doseganju našega namena identifikacije dodatnih dejavnikov zaznane 

kakovosti in jih v nadaljevanju le izjemoma navajamo. 

Slika 3.14 Razvrstitev modelov vrednotenja kapitala blagovne znamke 

 
*BZ – blagovna znamka. 

Vir: Povzeto po Bratina 2003, 15. 

Med vedenjske modele vrednotenja kapitala blagovnih znamk spadajo (BBDO 

2002, 45–54): Aakerjev model, Kapfererjev model, Kellerjev model, model Brend Trek, 

Young-Rubicamov model, Emnid-Horiontov barometer blagovnih znamk, McKinseyjev 
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sistem vrednotenja blagovne znamke ter psihometrični model pozicioniranja blagovne 

znamke. Modele smo proučevali z vidika, katere dejavnike kapitala blagovne znamke 

upoštevajo zgoraj našteti modeli. Namen tega je prepoznati potencialne dejavnike, ki 

sestavljajo zaznano kakovost. Predpostavljamo namreč, da imata pojma zaznana 

kakovost in vrednost blagovne znamke nekatere podobnosti. Pri obeh pojmih je objekt 

presojan z vidika déležnika, njegovo presojanje je subjektivno ter odvisno od notranjih 

in zunanjih informacij. Prav tako pa predpostavljamo, da tako zaznana kakovost kot tudi 

ocenjena vrednost blagovne znamke vplivata na odločitev o nakupu izdelka ali storitve 

oziroma o sodelovanju z organizacijo. 

Izstopajoči dejavnik modelov vrednotenja kapitala blagovnih znamk, ki ga lahko 

uporabimo pri razumevanju zaznane kakovosti, je poznavanje. Zasledimo ga v 

Aakerjevem modelu (Aaker 1991, 17), Kellerjevem modelu (Keller 2008, 54–56), 

modelu Brend Trek (Bratina 2003, priloga 1) in Emnid-Horiontovem barometru 

blagovnih znamk (BBDO 2001, 51). Dejavnik poznavanje se pojavlja tudi v 

kombiniranih modelih, ki vključujejo finančne in vedenjske dejavnike, kot so model 

Brand Finance, model AC Nielsen in model Gfk-PwC-Univerza Hamburg (Bratina 

2003, priloga 1). 

Med vedenjskimi modeli sta najpomembnejša Kellerjev in Aakerjev model (Bratina 

2003, 48), zato sta v nadaljevanju pri pojasnjevanju dejavnikov najbolj izpostavljena. 

Keller označuje poznavanje blagovne znamke kot skupek [odjemalčevih] izkustev z 

blagovno znamko (prav tam, 49). Pri tem so izkušnje lahko neposredne ali posredne 

(prav tam, 53). Aaker (1991, 61), ki prepoznavnost umesti v dejavnik priklic, 

poznavanje blagovne znamke pojasnjuje kot sposobnost [déležnika], da prepozna 

blagovno znamko kot člana kategorije izdelkov [ali storitev]. Ko govorimo o 

prepoznavnosti storitvene organizacije, pomen izraza prepoznavnost prilagajamo. 

Raven prepoznavnosti organizacije je tako določena s sposobnostjo déležnika, da 

prepozna organizacijo kot člana skupine organizacij s tovrstno dejavnostjo. 

Poleg poznavanja se v številnih modelih pojavlja dejavnik opaznost (v Kellerjevem 

modelu) ali pojavnost (v Millward-Brownovi metodi dinamike blagovne znamke) 

oziroma prisotnost (v McKinseyjevem modelu) (Bratina 2003, priloga 1). V 

Kellerjevem modelu je opaznost eden od elementov poznavanja (slika 3.15). Pri 

[objektih], s katerimi déležnik nima izkušenj ali kakovosti ne more izmeriti, je opaznost 

edino merilo odločanja o nakupu (Bratina 2003, 50). [Déležnik] se v teh primerih 

najprej naslanja na opaznost, šele nato si ustvari mišljenje (prav tam). 
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Slika 3.15 Kellerjev model poznavanja blagovne znamke 

 

*BZ – blagovna znamka. 

Vir: prirejeno po Keller 1998, 94. 

Druga sestavina poznavanja blagovne znamke v Kellerjevem modelu je podoba 

(Keller 2008, 56–59). Podoba so različne asociacije ali miselne povezave pri 

posamezniku, ki se nanašajo na objekt. Za asociacije je značilna pozitivna ali negativna 

naklonjenost, določena moč zapisa v déležnikovem mišljenju in določena raven 

edinstvenosti teh asociacij (več v Keller 1998, 92–109). Nanašajo pa se na lastnosti 

objekta, njegove koristi ali naravnanost do objekta. 

Drugi dejavniki, navedeni v modelih vrednotenja kapitala blagovne znamke, v 

disertaciji niso podrobneje obravnavani, saj jih ni mogoče umestiti v kontekst zaznane 

kakovosti oziroma na podlagi predhodno navedenih ugotovitev iz literature o zaznani 

kakovosti ocenjujemo, da so sestavni del že predstavljenih dejavnikov. To so na primer: 

zvestoba odjemalcev blagovni znamki in zaupanje vanjo, razlikovanje oziroma 

edinstvenost blagovne znamke, jakost in privlačnost notranje podobe blagovne znamke, 

osebnost blagovne znamke in njena sposobnost izražanja ter drugi. 

3.5 Ključne ugotovitve poglavja 

V sklepu poglavja povzemamo ključne ugotovitve tega dela disertacije. 

Obravnavali smo objektivni in subjektivni déležnikov vidik, kar je povezano z izrazoma 

dejanska in zaznana kakovost. V prvem delu poglavja smo teoretično določili dimenzije 

kakovosti, ki jih je treba obravnavati pri identifikaciji dejanske institucionalne kakovosti 

VŠZ. To so tri notranje (dimenzije sredstev in vložkov, verige vrednosti ter trajnostnega 

razvoja) in ena zunanja dimenzija kakovosti (dimenzija učinkov). Poleg tega je dejanska 

institucionalna kakovosti VŠZ odvisna tudi od dejavnikov iz zunanjega okolja 
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(konteksta VŠZ in dejavnikov vpliva), ki pa jih ni smotrno upoštevati pri presojanju 

kakovosti VŠZ, temveč so pomemben element obravnave pri managementu VŠZ, 

predvsem pri strateškem načrtovanju. V modelu dejanske institucionalne kakovosti 

VŠZ, ki ga v tem poglavju predstavljamo, sta (glede na obstoječe standarde in modele 

kakovosti) pomembni spremembi: (1) umestitev dimenzije učinkov v model ter (2) 

ločenost in nadrejenost vidika déležnikov glede na dimenzije kakovosti VŠZ. Slednje 

utemeljujemo z ugotovitvami, da déležniki opredeljujejo institucionalno kakovost in 

določajo vsebino dimenzij kakovosti. 

Objektivnemu pogledu déležnika na kakovost je dodan še subjektivni pogled na 

kakovost. Zaznana kakovost je večdimenzionalen dinamičen koncept, za katerega pa v 

literaturi še ni doseženo soglasje, kaj so dejavniki zaznane kakovosti objekta. Z analizo 

literature smo jih identificirali, hkrati pa ugotovili, da modeli zaznane kakovosti (1) 

izražajo tezo, po kateri zaznana kakovost nastane le z neposredno izkušnjo déležnika, 

(2) ne ponujajo popolnega seznama dejavnikov zaznane kakovosti in (3) niso 

prilagojeni specifiki VŠZ. Sprejeli smo paradigmo diskonfirmacije, pri čemer zaznana 

kakovost nastane kot posledica zadovoljstva s primerjavo pričakovanj in lastne 

neposredne izkušnje z objektom. Dopuščena pa je možnost, da zaznana kakovost 

nastane tudi samo na podlagi lastne neposredne izkušnje z objektom, in sicer v primeru 

nepričakovanih dogodkov. V sklepu smo z analizo vedenjskih modelov vrednotenja 

kapitala blagovne znamke prepoznali tri koncepte, ki jih prenašamo v okolje zaznane 

kakovosti: poznavanje, opaznost in podobo objekta. 

Ugotovitve poglavja so ključne za snovanje teoretičnega modela zaznane kakovosti. 

Temu se posvečamo v naslednjem poglavju disertacije. 
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4 TEORETIČEN MODEL ZAZNANE KAKOVOSTI 

4.1 Cilji poglavja 

V pričujočem, osrednjem poglavju teoretičnega dela disertacije je izdelan model 

zaznane kakovosti. Pri tem smo uporabili metodo kompozicije, ki pomeni ustvarjanje 

nove celote na osnovi izboljševanja obstoječih delov in povezovanja ugotovitev 

različnih avtorjev. 

V prvem podpoglavju so predstavljeni dejavniki zaznane kakovosti in proces 

snovanja zaznane kakovosti. Viri informacij so izpostavljeni v ločenem podpoglavju, 

zaradi identificiranih težav v rabi izrazoslovja na tem področju. V naslednjem 

podpoglavju so opredeljeni dejavniki zaznane kakovosti, na katere ima 

organizacija/ponudnik obvladljiv vpliv. Slednje je osnova za raziskovalni model 

disertacije, ki ga v tem poglavju predstavimo, v empiričnem delu pa preverjamo. 

Vsa uporabljena literatura na področju zaznane kakovosti se nanaša na kakovost 

storitve. V disertaciji je ta literatura uporabljena za razumevanje zaznavanja 

institucionalne kakovosti organizacije, ki izvaja storitveno dejavnost. Zaradi splošne 

naravnanosti ugotovitev se v tem poglavju uporablja izraz kakovost objekta, kar 

vključuje storitveno organizacijo in njene dele. Prav tako se v tem poglavju, zaradi 

splošne naravnanosti izdelanega teoretičnega modela zaznane kakovosti, uporablja izraz 

organizacija/ponudnik in ne VŠZ, ki predstavlja le enega od storitvenih ponudnikov. V 

primeru, ko obravnavamo samo VŠZ, je to izrecno zapisano. 

4.2 Teoretičen model zaznane kakovosti z vključitvijo posredne in 

neposredne izkušnje 

V predhodnem poglavju je bil osrednji namen identificirati dejavnike zaznane 

kakovosti v literaturi. Pri tem so bile identificirane nekatere ovire. Poglavitna težava se 

je pojavila pri razumevanju zaznane kakovosti zaradi dveh tez o nastanku zaznane 

kakovosti (paradigmi diskonfirmacije in zaznavanja prejete storitve). Zaradi 

neusklajenosti avtorjev o sestavinah zaznane kakovosti, [déležnikova] pričakovanja [v 

preteklosti] niso bila uspešno razumljena in raziskana (Robledo 2001, 23). Predvsem so 

neraziskani viri pričakovanj in management pričakovanj (prav tam). Prav tako je v 

literaturi ostalo neodgovorjeno vprašanje, kako vgraditi pričakovanja v zaznano 

kakovost (Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994, 120; Johnson in Mathews 1996 v 

Johnson in Mathews 1997, 290). 

Druga težava, ki smo jo identificirali, je različno poimenovanje sestavin 

pričakovane kakovosti v literaturi. Nekateri jih poimenujejo viri (angl. sources; Robledo 

2001), drugi pa dejavniki (angl. antecedent factors; Parasuraman, Zeithaml in Berry 

1994) pričakovane kakovosti. Pri tem se v svojih besedilih nanašajo na iste sestavine. V 
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disertaciji ločujemo vire in dejavnike pričakovane kakovosti. Dejavniki pričakovane 

kakovosti so različne informacije, ki se aktivirajo pri snovanju déležnikovih pričakovanj 

ali povzročajo nastanek pričakovane kakovosti. Dejavniki pričakovane kakovosti so 

informacije, ki se med seboj razlikujejo po njihovem prispevku k snovanju pričakovanj. 

Viri pričakovane kakovosti pa so informacije, ki se med seboj razlikujejo glede na vire, 

od koder informacije izvirajo. Kot pri dejavnikih, so tudi pri virih obravnavane 

informacije, le da z drugega zornega kota. Zato se po svoji vsebini viri prekrivajo z 

dejavniki pričakovane kakovosti. Viri pričakovane kakovosti bodo predmet obravnave v 

naslednjem podpoglavju. 

Snovanje teoretičnega modela zaznane kakovosti pričenjamo z določitvijo in 

opredelitvijo dejavnikov pričakovane kakovosti objekta (preglednica 4.1). 

Preglednica 4.1 Dejavniki pričakovane kakovosti objekta 

Dejavniki pričakovane kakovosti Sestavine dejavnikov pričakovane kakovosti 
Poznavanje objekta Stvarni dokazi o objektu 
 Podoba objekta 
 Opaznost objekta 
  Pretekle neposredne izkušnje déležnika s tem 

in drugimi objekti 

Zaznana kakovost primerljivega objekta   
Psihološko stanje déležnika ob zaznavanju   
Koncept kakovosti z vidika déležnika Osebne potrebe 
 Prepričanja o mogočem (idealno delovanje) 
  Značilnosti okolja 
Zaznavanje lastne vloge pri déležniku Moč/nujnost/upravičenost vplivanja 
Prehodni storitveni ojačevalci Časovna omejenost pri odločanju,  

težave déležnika 

Trajni storitveni ojačevalci Lastnosti in izobrazba déležnika 
 Vrednote déležnika 
 Prepričanja in stališča déležnika o storitvah 
  Pričakovanja drugih o déležnikovem delovanju 
Situacijski dejavniki   

Iz preglednice je razvidno, da so nekateri dejavniki pričakovane kakovosti privzeti 

iz splošnega modela odjemalčevih pričakovanj Zeithamlove, Berryja in Parasuramana 

(1993). Zato so na tem mestu kratko opisani samo dejavniki pričakovane kakovosti, ki 

smo jih sami dodali, in njihove sestavine: 

– stvarni dokazi o objektu so podatki, ki potrjujejo obstoj ali verodostojnost 

nečesa [v povezavi z objektom] (Slovenski standard SIST EN ISO 9000 2005, 

27). V literaturi je ugotovljeno, da se pričakovanja lahko pojavljajo v obliki 

subjektivnih želja (Brown in Swartz 1989 v Johnson in Mathews 1997, 290; 

Swann in Trawick 1979 v Johnson in Mathews 1997, 290; Parasuraman, 

Zeithaml in Berry 1985) ali pa objektivnih napovedi (Miller 1977 v Johnson in 
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Mathews 1997, 290; Oliver 1981 v Johnson in Mathews 1997, 290; Olson in 

Dover 1979 v Johnson in Mathews 1997, 290). Objektivne napovedi so 

povezane s stvarnimi dokazi o objektu. Kljub 'objektivnosti' stvarnih dokazov 

pa je njihovo zaznavanje v celoti subjektivne narave. Posameznik zaznana 

komunikacijo organizacije/ponudnika, priporočila in druge informacije o 

objektu na svojstven način. O pozitivni korelaciji med dejansko kakovostjo in 

zaznano kakovostjo objekta piše tudi Bratina (2003, 63). Stvarni dokazi o VŠZ 

vsebujejo informacije o dejavnikih dejanske kakovosti, ki spadajo v dimenzije 

sredstev in vložkov, verige vrednosti, trajnostnega razvoja ali/in učinkov; 

– podoba objekta, ki ga ima ta v okolju (več v poglavju 3.4.2); 

– opaznost objekta v okolju, ki nastane s komunikacijskimi dejavnostmi 

organizacije/ponudnika ali brez njih. Ugotovljeno je, da bolj kot je [déležnik] 

izpostavljen objektu (tudi brez lastne neposredne izkušnje; Wilson 1979 v 

Johnson in Mathews 1997, 294), bolj se izpopolnjuje naravnanost do objekta 

(Bornstein 1989 v Johnson in Mathews 1997, 294). Zajonc (1968 v Johnson in 

Mathews 1997, 294) je slednje poimenoval učinek pojavnosti in ga pojasnil s 

trditvijo, da pogosteje kot [objekt] vidiš, bolj ti je všeč (angl. the more you see 

it, the more you like it); 

– psihološko stanje déležnika ob zaznavanju; 

– prepričanja o mogočem so idealni standard ali želeno delovanje objekta. Pri tem 

ni mišljeno 'mogoče idealno delovanje objekta', ki ga po mnenju déležnika 

lahko uresniči 'najboljši' ponudnik (prirejeno po Parasuraman, Zeithaml in 

Berry 1994, 117). Slednje delovanje je z vidika déležnika na nižji ravni od 

idealnega delovanja. Ker sta v 'mogočem idealnem delovanju' združena dva 

dejavnika – prepričanja o mogočem in zaznana kakovost primerljivega 

(najboljšega) objekta – je v pričujočem delu pojem razčlenjen; 

– značilnosti okolja so v trenutku déležnikovega snovanja pričakovane kakovosti 

dani. Nahajajo se lahko v širšem zunanjem okolju ali predstavljajo stanje 

déležnika samega. V Müllerjevem modelu kakovosti storitev (Faganel 2006, 

97) je eden od dejavnikov pričakovane kakovosti družbeno-ekonomski 

dejavnik, ki med drugim vključuje dohodek, starost in poklic posameznika. 

Tudi ta dejavnik, ki se v trenutku zaznavanja nanaša na 'dane' okoliščine, v 

katerih je posameznik, uvrščamo med značilnosti okolja; 

– zaznavanje lastne vloge pri déležniku povezujemo z Mitchellovim dinamičnim 

modelom za ugotavljanje pomembnosti posamezne skupine déležnikov pri 

managementu kakovosti (več v poglavju 2.5.1), in sicer tako, da povezujemo 

zaznavanje lastne vloge s tremi lastnostmi vpliva déležnika – z močjo, nujnostjo 

in upravičenostjo vplivanja; 

– lastnosti in izobrazba déležnika; 
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– vrednote déležnika. 

Poleg dodanih dejavnikov pričakovane kakovosti, predlagamo še naslednje 

spremembe. Stvarni dokazi, opaznost in podoba objekta ter pretekle neposredne 

izkušnje déležnika z dotičnim ali drugim objektom sestavljajo dejavnik pričakovane 

kakovosti poznavanje objekta. Zeithamlova, Berry in Parasuraman (1993, 5) ta dejavnik 

poimenujejo napovedana storitev in ga pojasnjujejo kot raven storitve, ki jo bo (angl. 

will) déležnik prejel. Vendar pa ti avtorji v tej kategoriji združujejo dejavnike in vire 

pričakovane kakovosti. Odločili smo se, da v dejavnik poznavanje objekta, ki pomeni 

napovedano raven izpolnjevanja zahtev déležnikov, vključimo samo informacije, ki se 

med seboj razlikujejo po svojem prispevku k pričakovani kakovosti. 

Izraz napovedana kakovost nadomeščamo z izrazom poznavanje objekta zaradi 

obravnavanja déležnikovega vidika na kakovost objekta. Vidik organizacije/ponudnika 

v tem primeru ni središčnega pomena. Če obravnavamo zaznano kakovost z vidika 

organizacije/ponudnika, iščemo odgovor na vprašanje, s čim je ta napovedal svojo 

kakovost. Če pa obravnavamo zaznano kakovost z vidika déležnika, iščemo odgovor na 

vprašanje, kateri dejavniki prispevajo k seznanjenosti déležnika o tem, kaj lahko 

pričakuje od organizacije/ponudnika. Poleg tega na zaznano kakovost vplivajo 

implicitne obljube, ki so izražene prek podobe in opaznosti objekta, 'napovedana 

kakovost' pa je tesno povezana z mislijo o eksplicitnih obljubah. Zato ocenjujemo, da je 

umestitev podobe in opaznosti objekta v 'poznavanje objekta' in ne v 'napovedano 

kakovost' bolj primerna in omogoča lažje razumevanje tega dela zaznane kakovosti. 

Izhodišče za snovanje dejavnika poznavanje objekta je Kellerjev vedenjski model 

za vrednotenje kapitala blagovne znamke (Keller 1998), ki poznavanje objekta deli na 

dve sestavini: podobo in opaznost objekta. Tem sestavinam dodajamo še: 

– stvarne dokaze o objektu; 

– pretekle neposredne izkušnje z objekti na splošno, za katere je bilo z analizo 

literature ugotovljeno (v poglavju 3.4.2), da krepijo raven poznavanja objekta. 

Preverjanje odločitve o vključitvi teh dejavnikov v koncept pričakovane oziroma 

zaznane kakovosti bo predmet raziskovanja v empiričnem delu disertacije. 

Sestavine dejavnika poznavanje objekta ločujemo od drugih dejavnikov in njihovih 

sestavin. Razlog za to je v ločevanju sestavin pričakovane kakovosti po dveh kriterijih. 

V prvem primeru ločimo od drugih sestavin tiste, ki so neposredno povezane z 

obravnavanim objektom. V drugem primeru pa ločimo sestavine, ki snujejo 

pričakovanja o tem, kako bo objekt deloval, od sestavin, ki se nanašajo na to, kako naj 

bi objekt deloval. S tem je povezana trditev Zeithamlove, Berryja in Parasuramana 

(1993, 9), ki navajajo, da [poznavanje objekta] vpliva posredno na zaznano kakovost 

storitve z vplivanjem na primerno [in ne želeno] storitev. Poznavanje objekta tako 

sestoji samo iz sestavin, ki napovedujejo, kako bo obravnavani objekt deloval. 
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Poleg dejavnika poznavanje objekta je med dejavnike pričakovane kakovosti dodan 

še dejavnik koncept kakovosti z vidika déležnika, ki združuje osebne potrebe, 

prepričanja o mogočem in značilnosti okolja. Slednje združujemo, ker déležnikovo 

opredeljevanje kakovosti nastane na osnovi lastnih potreb déležnika, njegovih 

prepričanj o idealnem objektu in okoliščin, v katerih so déležnik in tovrstni objekti. 

Glede na to, da je koncept kakovosti z vidika déležnika dejavnik, na katerega 

posamezna organizacija/ponudnik ne more neposredno vplivati, prav tako pa je bolj 

nespremenljiv v času kot večina drugih dejavnikov (z izjemo trajnih storitvenih 

ojačevalcev), smo dejavnik ločili od ostalih. 

Nekateri od naštetih dejavnikov sprožajo pričakovanja o želenem, drugi pa 

primernem delovanju objekta (slika 4.1). Želeno delovanje (angl. desired performance) 

pomeni najvišjo raven pričakovanj glede delovanja objekta. Primerno delovanje (angl. 

adequate performance) pa je posledica déležnikovega zavedanja, da uresničitev 

želenega delovanja ni zmeraj mogoča (Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 6). Avtorji 

(Johnson in Mathews 1997, 297) ugotavljajo, da ni nujno, da imajo lastnosti objekta, ki 

so v ospredju standarda 'kaj naj bi bilo', enako pomembnost v standardu 'kaj bo'. Glede 

na stanje v okolju in posamezniku déležnik prilagaja vsebino in raven pričakovanj. Med 

želenim in primernih delovanjem objekta je tako območje sprejemljivosti, v katerem 

déležnik še sprejema heterogenost [delovanja objekta] (Zeithaml, Berry in Parasuraman 

1993, 6). 



Teoretičen model zaznane kakovosti 

108 

Slika 4.1 Sestavine želenega in primernega delovanja objekta 

Pričakovana kakovost

Želeno delovanje objekta Primerno delovanje objekta

Zaznavanje lastne 
vloge pri déležniku

Osebne potrebe

Prepričanja o 
mogočem

Prehodni storitveni 
ojačevalci

Situacijski dejavniki
Zaznana kakovost 

primerljivega 
objekta

Podoba objekta

Stvarni dokazi o 
objektu

Opaznost objekta

Pretekle izkušnje 
déležnika s tem in 

drugimi objekti

Trajni storitveni 
ojačevalci

Značilnosti okolja

Psihološko stanje 
déležnika pri 
zaznavanju

 

Identificirane dejavnike pričakovane kakovosti povezujemo z že predstavljenim 

procesom snovanja zaznane kakovosti v model zaznane kakovosti (slika 4.2). Slika 

prikazuje, da je sprejeta paradigma diskonfirmacije, kar narekuje obstoj neposredne 

izkušnje in pričakovane kakovosti v modelu. Ob tem pritrjujemo Müllerjevi trditvi 

(1993, Faganel 2006, 96), da osebni (med katere avtor uvršča dejavnike poznavanja, 

emocionalne in družbeno-ekonomske dejavnike) in neosebni dejavniki (med katere 

avtor uvršča vrsto storitve in okolje) ne delujejo samo na snovanje pričakovane 

kakovosti, temveč tudi na snovanje zaznane kakovosti. 
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Slika 4.2 Model zaznane kakovosti objekta 
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V izdelanem modelu zaznane kakovosti je pričakovana kakovost pogojena z 

osmimi dejavniki. Pri tem je sprejeto stališče, da pri zaznavanju niso nujni vsi dejavniki 

zaznane kakovosti. Odsotni so lahko nekateri dejavniki pričakovane kakovosti (na 

primer zaznana kakovost primerljivega objekta, prehodni storitveni ojačevalci, 

situacijski dejavniki) ali pa neposredna izkušnja déležnika. Za nekatere dejavnike 

pričakovane kakovosti pa ugotavljamo, da so nepogrešljivi. To so: poznavanje objekta 

(pa četudi je poznavanje na najnižji ravni, samo skozi opaznost), psihološko stanje 

déležnika ob zaznavanju, zaznavanje lastne vloge pri déležniku, koncept kakovosti z 

vidika déležnika in trajni storitveni ojačevalci. 

V predhodnem poglavju smo na podlagi analize literature ugotovili, da je zaznana 

kakovost posledica zadovoljstva, ki nastane s primerjavo pričakovanj in neposrednih 

izkušenj déležnika ali pa samo na podlagi lastnih neposrednih izkušenj, ki se zgodijo 

nepričakovano. Že Teas (1993, 22) pa piše o tem, da literatura o zaznavanju kakovosti 

storitev izključuje déležnike brez izkušenj. Tudi Oliver (1997 v Faganel 2006, 60) trdi, 

da je o kakovosti mogoče sklepati tudi brez lastne neposredne izkušnje. Glede na to, da 

je za številne déležnike VŠZ značilno, da sicer nimajo lastne neposredne izkušnje z 

objektom, kljub temu pa sklepajo o kakovosti tega, zastopamo stališče, da zaznana 

kakovost ni nujno rezultat lastne neposredne izkušnje z objektom, kot to narekujejo 

modeli zaznane kakovosti. Ugotavljamo, da je zaznana kakovost vsesplošna sodba o 

kakovosti objekta, ki nastane (1) s primerjavo déležnikovih pričakovanj z lastno 

neposredno izkušnjo z objektom, ali (2) samo na podlagi lastne neposredne izkušnje z 

objektom (v nepričakovanih dogodkih), ali pa (3) samo na podlagi pričakovane 

kakovosti objekta (če déležnik nima lastne neposredne izkušnje z objektom). Prav tako 

model odgovarja na vprašanje, kako pričakovano kakovost umestiti v zaznano kakovost. 

Na to odprto vprašanje v literaturi odgovarjamo s posredno in neposredno povezavo 

pričakovane in zaznane kakovosti. Posredna povezava nastane z vključitvijo procesa 

potrjevanja pričakovanj in nastankom déležnikovega zadovoljstva/nezadovoljstva, 

neposredna povezava pa nastane v primeru odsotnosti neposredne izkušnje pri 

déležniku. 

Iz slike je prav tako razvidno, da zaznana kakovost objekta povzroča pri déležniku 

odziv, ki je lahko impliciten ali ekspliciten (več v poglavju 3.4.1). Zaznana kakovost je 

pozitivna ali negativna naravnanost do objekta, ki se lahko (ni pa nujno) izkazuje v 

vedenju (posledice zaznavanja kakovosti so lahko tudi neizražene ali pa se izrazijo šele 

čez določen čas oziroma v določenih okoliščinah). Zato je v zasnovanem modelu 

zaznane kakovosti odziv ločen od zaznane kakovosti. 

Povezavo med odzivom déležnika in dejavniki zaznane kakovosti je mogoče 

zaslediti tudi v literaturi. Niven (2003, 43) navaja, da stvarni dokazi (ki so predmet 

modela BSC) spodbujajo [nastanek ali utrditev] zaupanja [pri déležnikih]. Pri tem je 

treba vzpostaviti posredno povezavo med uporabljenimi pojmi. Kot je razvidno iz 
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modela zaznane kakovosti, stvarni dokazi vplivajo na zaznano kakovost prek 

pričakovane kakovosti. Zaznana kakovost objekta pa ustvarja določen odziv pri 

déležniku, ki se, po Nivenovih besedah, izkazuje z ravnijo déležnikovega zaupanja v 

objekt. 

Model zaznane kakovosti implicitno izraža skozi dejavnike zaznane kakovosti, da 

je zaznana kakovost spremenljiva, spremenljivost pa je lahko večja ali manjša glede na 

prevladujoč značaj posameznih dejavnikov, ki so bolj kratkoročno (na primer 

neposredna izkušnja) ali dolgoročno spremenljivi (na primer koncept kakovosti z vidika 

déležnika) oziroma niso spremenljivi (na primer vrednote posameznika). S tem 

zavračamo (1) navedbe avtorjev (Solomon 1994 v Johnson in Mathews 1997, 291), da 

je za naravnanost [oziroma zaznano kakovost] značilna trajnost in da je zato težko 

spremenljiva, oziroma (2) z navedbami (Johnson in Mathews 1997, 293), da so 

pričakovanja povezana s posamezno transakcijo in zato bolj začasne narave. 

Pričakovana in s tem tudi zaznana kakovost imata dejavnike trajne in začasne narave. 

Končujemo z oceno, da je predstavljeni model zaznane kakovosti holističen, saj 

celostno zajema dejavnike zaznane kakovosti in dopolnjuje seznam različic procesa 

snovanja zaznane kakovosti. Pri tem uresničujemo predlog Teasa (1994, 137), da je 

treba povezati tradicionalne koncepte kakovosti, [ki obravnavajo dejansko 

institucionalno kakovost], s trženjskim vidikom, ki postavlja v ospredje [déležnika]. 

Tako smo v model vključili stvarne dokaze, ki izražajo dejansko institucionalno 

kakovost, in jim dodelili vlogo dejavnika zaznane kakovosti. V empiričnem delu 

disertacije bomo preverili, ali je odločitev pravilna in kakšno pomembnost jim pripisuje 

izbrana skupina déležnikov. 

4.3 Viri informacij pri snovanju zaznane kakovosti 

V začetku prejšnjega podpoglavja (poglavje 4.2) je bilo nakazano, da je treba 

dejavnike zaznane kakovosti ločiti od informacij, ki se delijo glede na vire informacij. 

Zeithamlova, Berry in Parasuraman (1993) uvrščajo med dejavnike pričakovane 

kakovosti tudi izrečene in neizrečene obljube ter komunikacijo 'od ust do ust'. V 

disertaciji razumemo te elemente pričakovane kakovosti kot delitev informacij glede na 

njen vir. Utemeljitev takšnega razmišljanja navajamo v nadaljevanju. 

Že navedeni avtorji (Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993) povezujejo informacije 

z viri, saj navajajo, da izrečene in neizrečene obljube izhajajo iz organizacije/ponudnika, 

komunikacija 'od ust do ust' pa iz drugih subjektov. Prav tako pišejo tudi o preteklih 

izkušnjah, za katere velja, da jih je doživel déležnik in je ta 'vir lastnega obveščanja'. 

Déležnik tako oblikuje svoja pričakovanja na podlagi notranjih in zunanjih virov 

informacij. O zunanjih in notranjih informacijah pišejo že Beales in soavtorji (1981 v 

Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 9), ki naravo teh informacij prav tako povezujejo 

z viri. Zunanje informacije déležnik dobiva iz zunanjih virov informacij, notranje 
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informacije, med katere spadajo lastne pretekle izkušnje z dotičnim ali drugim 

objektom, pa izhajajo iz notranjega vira informacij (prirejeno po Beales in drugi 1981 v 

Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 9). 

Delitev informacij na notranje in zunanje je uporabljena tudi v disertaciji 

(preglednica 4.2). Pri tem pa navedbe Zeithamlove, Berryja in Parasuramana (1993) ter 

Bealesa in soavtorjev (1981 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993) dopolnjujemo. 

Med informacije, ki se delijo glede na vir, uvrščamo: 

– neformalna priporočila, ki nastanejo s komunikacijo 'od ust do ust'; 

– trženjski splet organizacije/ponudnika, za katerega je odgovorna organizacija 

sama; 

– formalna priporočila o objektu, ki so lahko neodvisne narave in jih posredujejo 

strokovni subjekti na trgu (nacionalni ali/in strokovni organi za zagotavljanje 

kakovosti, organizacije, ki presojajo kakovost z uporabo poslovnih modelov ali 

standardov kakovosti, inšpekcije in podobno) ali pa so priporočila bolj 

pristranska in jih posredujejo različne skupine déležnikov z omejenim vidikom 

na kakovost objekta (mediji in združenja déležnikov, kot so študentske 

organizacije, združenja delodajalcev in podobno); 

– pretekle izkušnje, ki jih doživi déležnik v svojem življenju. Te vplivajo na 

snovanje dejavnikov zaznane kakovosti ter na zaznavanje in sprejemanje 

zunanjih informacij. 

Informacije nastajajo iz različnih virov. Kot je bilo ugotovljeno, nastajajo zunanje 

informacije v okolju posameznika, notranje pa v posamezniku oziroma déležniku 

(preglednica 4.2). 

Preglednica 4.2 Viri informacij pri snovanju zaznane kakovosti 

Vrsta informacij Vsebina informacij Vir informacij 
Zunanja informacija Neformalna priporočila o 

objektu 
Subjekti v okolju 

 Trženjski splet  
organizacije/ponudnika 

Organizacija/ponudnik 

 Formalna priporočila o objektu Organi za zagotavljanje kakovosti, 
organizacije in subjekti za presojo kakovosti, 
združenja déležnikov, mediji 

Notranja informacija  Lastne pretekle izkušnje Déležnik 

Ločevanje navedenih informacij od drugih informacij, ki jih predlagajo avtorji 

(Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993) in ki smo jih uporabili pri snovanju teoretičnega 

modela zaznane kakovosti, je potrebno zaradi prekrivanja vrst informacij, ki bi sicer 

bilo posledica združevanja dveh različnih delitev. Obljube, ki jih organizacija/ponudnik 

posreduje déležniku s trženjskim spletom, namreč snujejo podobo in opaznost objekta v 
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okolju ter vplivajo na zaznavanje kakovosti primerljivega objekta. Tudi formalna 

priporočila, ki vsebujejo informacije o stvarnih dokazih o objektu, vplivajo na podobo 

in opaznost objekta z javno izpostavitvijo teh informacij. Enako lahko trdimo za 

neformalna priporočila subjektov v okolju, s tem da ocenjujemo, da neformalna 

priporočila vplivajo tudi na nekatere elemente trajnih storitvenih ojačevalcev in 

koncepta kakovosti z vidika déležnika. Prav tako pa so pretekle izkušnje različni 

dogodki v življenju posameznika, ki vplivajo na zaznavanje kakovosti posameznega 

objekta ali na zaznavanje kakovosti objektov na splošno. To pomeni, da pretekle 

izkušnje posameznika vplivajo na njegov koncept kakovosti, psihološko stanje ob 

zaznavanju, na zaznavanje lastne vloge in še na nekatere druge dejavnike pričakovane 

kakovosti. Izkušnje vplivajo tudi na to, ali in kako posameznik zaznava zunanje 

informacije. Pri izbiri obvladljive količine dražljajev v množici potekajo procesi 

selektivnega zaznavanja informacij (selektivna pozornost (angl. attention), izkrivljenost 

(angl. distortion) in zapomnitev (angl. retention)), ki so odvisni od preteklih izkušenj, 

prepričanj, obstoječega mišljenja, verovanj in stališč posameznika (Kotler 1996, 186–

187). Pretekle izkušnje v življenju posameznika torej določajo, kako ta zaznava zunanje 

informacije in kakšni so dejavniki pričakovane kakovosti pri posamezniku. 

S postavitvijo in pojasnitvijo ločnice med dvema klasifikacijama informacij, se 

lahko poglobimo v pomembnost informacij pri déležnikih. Pomembnost informacij, ki 

se razlikujejo po viru informacij, se razlikuje glede na to, ali imamo lastne pretekle 

izkušnje z objektom ali jih nimamo. Če jih imamo, ima [pretekla] neposredna izkušnja 

največji vpliv na pričakovanja (Robledo 2001, 27) ali podobo [objekta] (Bratina 2003, 

53). Več neposrednih izkušenj kot ima [déležnik], bolj se zanaša na notranje informacije 

(Johnson in Mathews 1997, 293). Prav tako ima [déležnik] v tem primeru bolj natančno 

opredeljena pričakovanja (prav tam). Pri tem ima pomemben vpliv [déležnikov] spomin 

(Foulkes 1994, 110 v Johnson in Mathews 1997, 293). Hasher in Zacks (1984 v Johnson 

in Mathews 1997, 294) ugotavljata, da je pogoste dogodke laže priklicati iz spomina. 

Oblikovanje pričakovanj je tako odvisno tudi od razpoložljivosti informacije v spominu 

posameznika (Johnson in Mathews 1997, 294). Prav tako bo v spominu prevladala 

zadnja informacija nad starejšimi informacijami, če je ta v skladu s trenutnim 

kontekstom (prav tam). Slednje je posledica naravnanosti posameznika, da se pri 

sprejemanju nakupne odločitve ali odločitve o sodelovanju z organizacijo/ponudnikom 

čim manj trudi (prav tam). 

Poleg notranjih informacij déležnik pridobiva v fazi oblikovanja pričakovanj 

splošne informacije o objektu iz zunanjih virov. Najbolj ga zanima informacija o 

kakovosti [objekta] po opravljeni storitvi (Müller 1993 v Faganel 2006, 96) oziroma o 

rezultatih in učinkih. Druge informacije so pomembne predvsem, ko [déležnik] nima 

lastne pretekle izkušnje z objektom (Robledo 2001, 27). Najvplivnejša informacija, če 

déležnik nima neposredne izkušnje, so neformalna priporočila, ki nastanejo v 



Teoretičen model zaznane kakovosti 

114 

komunikaciji 'od ust do ust' (prirejeno po Johnson in Mathews 1997, 302). O vplivnosti 

teh informacij pišeta tudi Grönroos (1990 v Robledo 2001, 27) in Teboutl (1991 v 

Robledo 2001, 27). Komunikacija 'od ust do ust' je pomembna predvsem pri storitvah, 

saj je te težko presojati pred nakupom ali neposredno izkušnjo (Zeithaml, Berry in 

Parasuraman 1993, 9), zato je déležnik pod vplivom zaznane kakovosti objekta pri 

drugih déležnikih. 

Med vrstami informacij, ki se delijo glede na njen vir, je tudi trženjski splet 

organizacije/ponudnika. Ta vsebuje izrečene in neizrečene obljube. Izrečene obljube so 

v [osebnih in] neosebnih trditvah o storitvi in izvirajo iz organizacije/ponudnika 

(Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 9). [Moč] teh obljub je odvisna od težavnosti 

presojanja kakovosti [objekta] pri [déležniku] (prav tam). Neizrečene obljube pa 

vključujejo ceno in fizične dokaze, ki so pogosto sprejeti pri [déležnikih] kot kazalniki 

kakovosti (Zeithaml 1988 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 9). 

V disertaciji nadomeščamo izraza izrečene in neizrečene obljube s trženjskim 

spletom organizacije/ponudnika. Mejo med izrečeno in neizrečeno obljubo je namreč 

težko določiti. Primer je uvrščanje fizičnih dokazov med izrečene (Pleger Bebko 2000, 

21) in neizrečene obljube (Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 9). Poleg tega pa 

organizacija/ponudnik trži s spletom trženjskih spremenljivk, ki morajo biti med seboj 

usklajene oziroma usmerjene k enotnemu cilju. Tako spremenljivke trženjskega spleta 

enotno in dosledno podpirajo asociacije o objektu, ki jih organizacija/ponudnik želi 

ustvariti pri déležniku v obliki pričakovanj. Zato poleg tržnokomunikacijskih dejavnosti 

organizacije/ponudnika, cene in fizičnih dokazov vključujemo med snovalce 'obljub' 

tudi druge spremenljivke trženjskega spleta, ki jih obvladuje organizacija/ponudnik. To 

so izdelek, tržne poti, izvajanje in ljudje (Kotler 1996) (slika 4.3). Pri tržnem nastopu 

storitvene organizacije/ponudnika deluje na trgu vseh sedem spremenljivk. Vprašanje pa 

je, kako uspešno organizacija/ponudnik obvladuje posamezne spremenljive in vpliva na 

uspešnost trženja svoje storitvene dejavnosti. 
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Slika 4.3 Spremenljivke trženjskega spleta 

Izdelek 
ali 

storitev

Tržne 
poti

Trženjsko 
komuniciranje

CenaIzvajanje

Ljudje

Fizični 
dokazi

Trženjski splet

 
Vir: povzeto po Kotler 1996. 

V literaturi je mogoče zaslediti številne trditve, ki podpirajo stališče, da elementi 

trženjskega spleta vplivajo na pričakovanja déležnikov. Najpogosteje omenjena 

elementa sta cena in fizični dokazi. Nekateri avtorji (Parasuraman, Berry in Zeithaml 

1991 v Rupnik 2004, 13) trdijo na podlagi empiričnih ugotovitev, da je cena ključni 

element odjemalčevih pričakovanj. O vplivu cene na pričakovano kakovost pišeta tudi 

Landon in Smithova (1998). Nasprotno pa nekateri avtorji trdijo (Tam 2004 v Faganel 

2006, 60), da je povezava med ceno in [zaznano] kakovostjo šibka. Kotler (1996, 488, 

507) ugotavlja, da je v obeh trditvah nekaj resnice in navaja, da je cena pomembna 

informacija pred prvo [neposredno izkušnjo] z objektom. V tem primeru cena določa 

kakovost, po kateri odjemalec povprašuje (prirejeno po Teboul 1991 v Robledo 2001, 

27). Pozneje, ko déležnik ima neposredno izkušnjo z objektom, pa prevladuje moč 

lastne pretekle izkušnje (Kotler 1996, 488, 507). 

Nekateri avtorji (Landon in Smith 1998; Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994, 

122) v svojih delih proučujejo vpliv cene na zadovoljstvo, pri tem pa navajajo, da cena 

neposredno vpliva na zadovoljstvo (Parasuraman, Zeithaml in Berry 1994, 121–122). 

Glede na to, da je cena element trženjskega spleta organizacije/ponudnika, ta z njo 

vpliva na ustvarjanje napovedane storitve (prirejeno po Landon in Smith 1998, 640) 

oziroma, kot smo to poimenovali v disertaciji, na raven poznavanja objekta. 

Napovedana kakovost oziroma poznavanje objekta pa je element pričakovane 

kakovosti. Zato je v disertaciji zastopano stališče, da med ceno in zadovoljstvom obstaja 

posredna povezava prek pričakovane kakovosti. 

Drugi najpogosteje omenjeni element trženjskega spleta v literaturi so fizični 

dokazi, ki so najpogosteje povezani z neizrečenimi obljubami. V storitveni dejavnosti 

imajo komunikacijsko vlogo (Zeithaml in Bitner 1996 v Pleger Bebko 2000, 10) in 
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vplivajo na porabnikovo zaznavanje kakovosti (Zeithamlove in soavtorjev 1990 v 

Rupnik 2004, 17). Avtorji celo ugotavljajo, da [déležnikovo] zaznavanje kakovosti 

storitve pogosteje temelji na fizičnih dokazih in ceni kot pa na vsebini storitve 

(Zeithaml 1981 v Pleger Bebko 2000, 12). 

Na snovanje pričakovanj déležnikov glede kakovosti objekta prav tako vplivajo tudi 

drugi elementi trženjskega spleta, kot so ljudje s svojimi značilnostmi in dosedanjimi 

dosežki ter izvajanje dejavnosti. Vendar pa so te informacije prenesene déležniku s 

tržnokomunikacijskimi dejavnostmi organizacije/ponudnika. Zato avtorji postavljajo v 

ospredje vpliv tržnokomunikacijskega spleta organizacije/ponudnika na pričakovanja 

[déležnikov] (Teboul 1991 v Robledo 2001, 27), vpliv drugih elementov trženjskega 

spleta pa je v literaturi zanemarjen, čeprav sestavljajo vsebino sporočil 

organizacije/ponudnika. 

V disertaciji izpostavljamo vseh sedem spremenljivk trženjskega spleta, pri tem pa 

jih ne delimo na spremenljivke, ki sporočajo implicitno ali eksplicitno. Menimo, da 

vsaka spremenljivka lahko ustvarja izrečene in neizrečene obljube. Poleg tega pa 

ugotavljamo, da v literaturi niso podani in utemeljeni razlogi za ločevanje spremenljivk 

po tem kriteriju. 

Poleg neformalnih priporočil in trženjskega spleta sta v tem poglavju obravnavani 

še dve vrsti informacij: lastna neposredna izkušnja in formalna priporočila. O 

neposrednih izkušnjah smo podrobneje pisali v poglavju 3.4.3. Na tem mestu pa 

osvetljujemo pomembnost teh informacij pri snovanju zaznane kakovosti. O 

pomembnosti neposrednih izkušenj in neformalnih priporočil piše Keller (1998, 103), ki 

v svojem delu navaja sekundarni vir oziroma izsledke raziskave. Iz slike 4.4 je razvidno, 

da imajo pretekle izkušnje posameznika izstopajoči vpliv na nakupno odločitev. Temu 

sledijo cena, neformalna priporočila, tržnokomunikacijski splet organizacije/ponudnika 

in kot zadnje formalna priporočila. 
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Slika 4.4 Pomembnost posameznih vrst informacij pri nakupni odločitvi 

Vir: prirejeno po Keller 1998, 103. 

Ugotovitve raziskave privzemamo pri pojasnjevanju pomembnosti virov informacij 

za snovanje zaznane kakovosti, čeprav se ugotovitve nanašajo na nakupno odločitev. 

Razlog za to je v tesni povezavi med pričakovanji in nakupno odločitvijo. Literatura 

(Kotler 1996, 193–198) navaja, da nakupna odločitev nastane na podlagi predhodnih faz 

(prepoznavanja potrebe, iskanja podatkov in ocenjevanja možnosti), v katerih se 

oblikujejo pričakovanja, ki določajo, ali (ter kdaj in kako) se oblikuje nakupna 

odločitev. 

Ob analizi izpostavljene raziskave ugotavljamo, da so kot viri formalnih priporočil 

v raziskavi navedena samo različna združenja odjemalcev. Menim, da je treba v ta vir 

vključiti še druge strokovne organe in organizacije, ki presojajo kakovost ali snujejo 

standarde in smernice za management kakovosti (nacionalni in strokovni organi za 

zagotavljanje kakovosti, organizacije, kot so ISO in EFQM), ter medije, ki vplivajo na 

obveščenost déležnikov in podobo objekta v okolju. Glede na to, da je smoter medijev 

nepristransko obveščanje, jih uvrščamo med formalna priporočila. 

Pomembnost posameznega vira je uporabna informacija za snovalce 

tržnokomunikacijske strategije, ki se morajo odločiti med različnimi komunikacijskimi 

kanali, po katerih bodo prenašali informacije. Pri tem ne smemo zanemariti ugotovitve, 

da se pomembnost posameznih virov informacij razlikuje med skupinami déležnikov in 

v odvisnosti od okoliščin (prirejeno po Johnson in Mathews 1997, 291). V raziskavi 

(Hill 1995 v Rupnik 2004, 16), ki je bila opravljena med študenti, je bilo ugotovljeno, 

da so najpomembnejši viri pričakovanj mnenja prijateljev. Temu so sledile predhodne 

lastne izkušnje ter sporočila in obljube organizacije/ponudnika. Ugotavljamo, da je 

razvrstitev pomembnosti informacij različna glede na to, katero skupino déležnikov 

obravnavamo. Zato se s tem podrobneje ukvarjamo v empiričnem delu, kjer bomo 

prepoznavali pomembnost informacij z vidika izbrane skupine déležnikov. 



Teoretičen model zaznane kakovosti 

118 

Poleg tega pa Zeithamlova, Berry in Parasuraman (1993, 9) ugotavljajo, da imajo 

informacije, ki se delijo glede na vire informacij, enak predznak, ko je obravnavan vpliv 

teh informacij na želeno in primerno storitev. To pomeni, da če imajo informacije iz teh 

virov pozitiven značaj, pričakovana kakovost narašča. Zato bomo v empiričnem delu 

disertacije podrobneje proučili tudi pomembnost virov informacij in komunikacijskih 

kanalov pri izbrani skupini déležnikov. 

4.4 Strateški vpliv visokošolskega zavoda na dejavnike zaznane kakovosti 

visokošolskega zavoda 

Ko bo ponudnik vedel, kaj vpliva na presojo kakovosti storitve pri [déležniku], bo lahko 

usmerjal to presojo v želeno smer. (Gronroos 1982 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985, 42) 

Prepoznavanje dejavnikov zaznane kakovosti VŠZ pa ni nujno povezano z 

zmožnostjo VŠZ, da bi na te dejavnike vplivali. Pričakovanja so rezultanta številnih 

dejavnikov, pri čemer množica teh ni pod nadzorom organizacije/ponudnika (Johnson in 

Mathews 1997, 301). Da bi VŠZ pripravil učinkovito tržnokomunikacijsko strategijo, je 

treba identificirati tiste dejavnike zaznane kakovosti, na katere ima 

organizacija/ponudnik obvladljiv vpliv. 

Robledo (2001, 22) navaja, da glede na to, da je presoja kakovosti storitve odvisna 

od [déležnikovih] pričakovanj […], je smiselno, da so strateški napori 

organizacije/ponudnika usmerjeni v spremljanje in upravljanje pričakovanj. Upravljanje 

pričakovanj pomeni upravljanje s tveganjem, ki ga zaznava [odjemalec] pri nakupu 

storitve (Pleger Bebko 2000, 21). Tveganje pa je ena bistvenih elementov pri odločanju 

déležnika za sodelovanje in je pri storitvah običajno višja kot pri izdelkih (Guseman 

1981 v Pleger Bebko 2000, 12; Levitt 1981 v Pleger Bebko 2000, 12; Murray in 

Schlacter 1990 v Pleger Bebko 2000, 12). Organizacija/ponudnik, ki uspešno obvladuje 

ta tveganja, ustvarja realna [déležnikova] pričakovanja o kakovosti storitev (prav tam). 

Rust in soavtorji (1999), ki se v svojem delu ukvarjajo z odjemalčevim tveganjem, 

ugotavljajo, da večja kot je variabilnost storitve, večje je tveganje. Visoko tveganje pa 

lahko odtehta tudi visoko zaznano kakovost in negativno vpliva na nakupno odločitev. 

Zadnja navedba o povezavi pričakovanj s tveganji in variabilnostjo procesa, prav 

tako pa tudi predhodne ugotovitve o pomembnosti neposredne izkušnje z objektom pri 

déležniku, narekujejo, da neposredna izkušnja ne sme biti zanemarjena pri obvladovanju 

zaznavanja kakovosti objekta pri déležnikih. Zato se mora organizacija/ponudnik 

osredotočiti ne le na realno snovanje pričakovanj déležnikov, temveč tudi na samo 

uresničevanje danih obljub. Slednje je pomembno predvsem pri tistih 

organizacijah/ponudnikih, ki stremijo k vzpostavitvi dolgoročnih razmerij z déležniki. S 

tržnokomunikacijskimi dejavnostmi organizacija/ponudnik vpliva na pričakovanja 

déležnikov, z drugimi elementi trženjskega spleta pa skrbi za uresničevanje danih obljub 
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(izpolnitev zahtev (strateških) déležnikov) in ugoden razplet v procesu potrjevanja 

pričakovanj pri déležniku. 

Glede na trditve avtorjev (Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 6), da so 

pričakovanja o želenem [delovanju] bolj nespremenljiva kot pričakovanja o primernem 

[delovanju], je smiselno trženjsko strategijo organizacije/ponudnika naravnati na 

dejavnike primerne storitve (slika 4.1 v poglavju 4.2). Za dejavnike želenega delovanja 

objekta poleg tega velja, da organizacija/ponudnik ne more nanje nadzorovano vplivati. 

Tudi med dejavniki primernega delovanja objekta so številni tisti, na katere 

organizacija/ponudnik ne more nadzorovano vplivati in izvirajo iz zunanjega okolja ali 

posameznika. Zato jih je treba izločiti iz seznama dejavnikov pričakovane kakovosti, 

prek katerih naj organizacija/ponudnik obvladuje zaznavanje kakovosti objekta pri 

déležnikih. Iz preglednice 4.3 je tako razvidno, da se mora VŠZ osredotočiti samo na 

stvarne dokaze, podobo in opaznost objekta ter neposredno izkušnjo déležnika z 

objektom, ko namerava vplivati na zaznano kakovost objekta pri déležnikih. 

Preglednica 4.3 Razvrstitev dejavnikov zaznane kakovosti glede na njihovo 

obvladljivost z vidika organizacije/ponudnika 

Organizacija/ponudnik ima obvladljiv vpliv Organizacija/ponudnik nima obvladljivega vpliva 

Stvarni dokazi o objektu 
Pretekle neposredne izkušnje déležnika s tem in drugimi 
objekti 

Podoba objekta Zaznana kakovost primerljivega objekta 
Opaznost objekta Psihološko stanje déležnika ob zaznavanju 
Neposredna izkušnja z objektom Osebne potrebe 
 Prepričanja o mogočem (idealno delovanje) 
  Značilnosti okolja 
 Zaznavanje lastne vloge pri déležniku 
  Prehodni storitveni ojačevalci 
 Trajni storitveni ojačevalci 
  Situacijski dejavniki 

Glede na to, da je organizacija/ponudnik aktiven subjekt na trgu, je mogoče, da 

organizacija/ponudnik vpliva na zaznavanje kakovosti VŠZ pri déležnikih tudi na 

osnovi delovanja dejavnikov, ki jih v preglednici razvrščamo med dejavnike, na katere 

organizacije nima obvladljivega vpliva. Vendar pa ocenjujemo, da te vplive 

organizacija/ponudnik ne more nadzorovati, nastanejo skozi daljša obdobja in številne 

izkušnje déležnika ter se pogosto pojavljajo kot vpliv skupine tovrstnih organizacij. Sem 

spadajo dejavniki, kot so pretekle neposredne izkušnje déležnika s tem ali drugimi 

objekti, zaznana kakovost primerljivega objekta, koncept kakovosti z vidika déležnika 

in zaznavanje lastne vloge pri déležniku. Strateško obvladovanje teh dejavnikov 

zaznane kakovosti bi bilo odvisno od številnih neobvladljivih spremenljivk, kar bi 

onemogočalo tudi načrtovanje in ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti doseganja 
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ciljev na tem področju. Tako se osredotočamo samo na tiste dejavnike, na katere ima 

organizacija/ponudnik obvladljiv vpliv s svojim delovanjem. 

Z vidika déležnika so stvarni dokazi, podoba in opaznost objekta zunanje 

informacije, neposredna izkušnja z objektom pa je notranja informacija, ki jo déležnik 

zaznava, ko ima neposreden stik z eno ali več dimenzijami dejanske institucionalne 

kakovosti (dimenzijami sredstev in vložkov, verige vrednosti, trajnostnega razvoja in 

učinkov). Dejavniki zaznane kakovosti, na katere se organizacija/ponudnik osredotoča 

pri vplivanju na zaznavanje kakovosti objekta pri déležnikih, so prikazani na sliki 4.5. 

Slika 4.5 Dejavniki zaznane kakovosti, na katere ima organizacija obvladljiv 

vpliv 

 

Slikovni prikaz dejavnikov zaznane kakovosti, na katere ima organizacija 

obvladljiv vpliv, je izhodišče za empirični del disertacije, v katerem nameravamo 

prepoznati pomembnost teh informacij in izdelati izhodišča za načrtovanje in izvedbo 

ciljnega komuniciranja z eno skupino strateških déležnikov VŠZ. 

4.5 Ključne ugotovitve poglavja 

V pričujočem poglavju so nastali prispevki k znanosti, ki jih v nadaljevanju 

povzemamo. Izdelan je bil teoretični model zaznane kakovosti, ki dopolnjuje seznam 

različic procesa snovanja zaznane kakovosti. Tako je v izdelanem modelu zaznana 

kakovost vsesplošna sodba o kakovosti objekta, ki nastane (1) s primerjavo 

déležnikovih pričakovanj z lastno neposredno izkušnjo z objektom, ali (2) samo na 

podlagi lastne neposredne izkušnje z objektom (v nepričakovanih dogodkih), ali pa (3) 

samo na podlagi pričakovane kakovosti objekta (če déležnik nima lastne neposredne 

izkušnje z objektom). 

Poleg tega zavzemamo stališče, da je teoretičen model zaznane kakovosti 

holističen, saj celostno in določno obravnava dejavnike zaznane kakovosti. Med 

dejavnike pričakovane kakovosti so vključeni: poznavanje objekta, zaznana kakovost 

primerljivega objekta, psihološko stanje déležnika ob zaznavanju, koncept kakovosti z 

vidika déležnika, zaznavanje lastne vloge pri déležniku, prehodni in trajni storitveni 
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ojačevalci ter situacijski dejavniki. Nekateri dejavniki pričakovane kakovosti vsebujejo 

več sestavin. Če déležnik nima neposredne izkušnje z objektom, se zaznana kakovosti 

objekta snuje pri déležniku le na podlagi dejavnikov pričakovane kakovosti. Če pa ima 

déležnik neposredno izkušnjo z objektom, potem neposredna izkušnja in navedeni 

dejavniki pričakovane kakovosti vstopajo v proces potrjevanja pričakovanj, v katerem 

se snuje raven zadovoljstva déležnika in posledično zaznana kakovost objekta. 

Dejavniki zaznane kakovosti imajo različno sposobnost spreminjanja in 

obvladovanja z vidika organizacije/ponudnika. Poleg te raznolikosti v naravi samih 

dejavnikov zaznane kakovosti so ugotovljene tudi razlike v 'moči' posameznih 

dejavnikov pri snovanju zaznane kakovosti, kadar so obravnavane različne skupine 

déležnikov. V zaključnem delu poglavja zato identificiramo dejavnike zaznane 

kakovosti, na katere ima organizacija/ponudnik obvladljiv vpliv. To so neposredna 

izkušnja z objektom, stvarni dokazi o objektu, opaznost in podoba objekta. Pri tem se 

poraja vprašanje, na katerih dejavnikih zaznane kakovosti naj temelji 

tržnokomunikacijska strategija VŠZ. Predvsem je vprašanje ključno v primeru, ko VŠZ 

namerava ciljno komunicirati z izbrano skupino (strateških) déležnikov in s tem vplivati 

na njihovo zaznavanje kakovosti VŠZ. Slednje je predmet obravnave v empiričnem delu 

disertacije. 
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5 IZVEDBA RAZISKOVALNEGA NAČRTA 

5.1 Cilji poglavja 

Opis empiričnega dela raziskovanja začenjamo s predstavitvijo raziskovalnega 

načrta in njegove izvedbe. V začetku so predstavljeni predmet raziskovanja v 

empiričnem delu ter razlogi za izbor ciljne skupine ali vira podatkov. Predstavljena so 

temeljna raziskovalna vprašanja in izhajajoče raziskovalne hipoteze. Obširno je 

predstavljena metodologija empiričnega dela. V sklepu navajamo omejitve raziskave, ki 

predstavljajo izziv za nadaljnje raziskovalno delo. 

5.2 Predmet raziskovanja v empiričnem delu 

V teoretičnem delu disertacije je izdelan model zaznane kakovosti, ki ga je mogoče 

uporabiti v različnih kontekstih, za proučevanje zaznane kakovosti različnih objektov. V 

začetku empiričnega dela disertacije je zato treba model prilagoditi VŠZ in ciljem 

raziskovanja v disertaciji. 

V sklepu teoretičnega dela disertacije smo navedli, da se v empiričnem delu 

osredotočamo samo na dejavnike zaznane kakovosti, na katere ima 

organizacija/ponudnik obvladljiv vpliv s svojim delovanjem. Zaradi tega v empiričnem 

delu zapostavljamo druge dejavnike zaznane kakovosti in se osredotočamo le na 

izbrane. Ti sestavljajo raziskovalni model empiričnega dela disertacije (slika 5.1), v 

središču katerega je proučevanje dejavnikov zaznane kakovosti VŠZ, na katere ima 

VŠZ obvladljiv vpliv, z vidika delodajalcev. 

Kljub temu, da so to dejavniki, na katere ima VŠZ 'samo' obvladljiv vpliv in jih ne 

more popolnoma obvladovati, saj so odvisni še od drugih vplivov, ki delujejo na 

posameznika, ter samega posameznika, v nadaljevanju disertacije pogosto uporabljamo 

izraz 'obvladljivi' dejavniki zaznane kakovosti VŠZ, v empiričnem delu disertacije (pri 

interpretaciji rezultatov statističnih izračunov) pa kar dejavniki zaznane kakovosti VŠZ. 

Kontekst, v katerem je takšna navedba, namreč onemogoča potencialno dvoumnost. 

Raziskovalni model je osnova za iskanje odgovora na prvo raziskovalno vprašanje: 

'Kakšna je pomembnost dejavnikov zaznane kakovosti VŠZ, na katere ima VŠZ 

obvladljiv vpliv, z vidika delodajalcev?' Pomembnost posameznega dejavnika zaznane 

kakovosti z vidika skupin déležnikov je še neodgovorjeno vprašanje v literaturi. Owlia 

in Aspinwallova (1996, 19) puščata odprto vprašanje o vsebinskem pomenu dimenzij in 

dejavnikov institucionalne kakovosti VŠZ, Zeithamlova, Berry in Parasuraman (1993, 

11) pa o pomembnosti posameznega dejavnika pri snovanju pričakovane kakovosti. V 

doktorski disertaciji ti dve vprašanji povezujemo in nanju odgovarjamo v empiričnem 

delu. Pri tem se opiramo na izdelan model zaznane kakovosti, ki vključuje kot področje 

dejanske institucionalne kakovosti tudi področje pričakovane kakovosti. 
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Slika 5.1  Raziskovalni model empiričnega dela doktorske disertacije 

 
*Visokošolskega zavoda. 

Raziskovalni model ima dve ravni. Na prvi ravni je prepoznana pomembnost 

različnih notranjih in zunanjih informacij, na katere ima lahko VŠZ obvladljiv vpliv, pri 

zaznavanju kakovosti VŠZ z vidika delodajalcev. Na drugi ravni pa sta prepoznana 

vsebina in pomembnost posameznih dejavnikov znotraj kategorije stvarnih dokazov. Na 

takšen način je omogočena celovita identifikacija 'obvladljivih' dejavnikov zaznane 

kakovosti VŠZ in njihove pomembnosti za delodajalce. 

Za VŠZ bi bilo koristno prepoznati pomembnost informacij ali 'obvladljivih' 

dejavnikov zaznane kakovosti z vidika različnih skupin déležnikov, saj VŠZ nenehno 

implicitno ali eksplicitno komunicira z njimi. Literatura navaja, da obstajajo razlike pri 

zaznavanju kakovosti VŠZ med različnimi skupinami déležnikov (Owlia in Aspinwall 

1996, 12; Harvey in Green 1993 v Green 1994, 17). Tako Randle in Brady (1997 v 

Macfarlane in Lomas 1999, 83) pišeta o napetosti med strokovno in vodstveno 

paradigmo, pri čemer vodstvo presoja kakovost skozi vložke, [delodajalci] pa prek 

rezultatov in učinkov. O razlikah med koncepti kakovosti različnih déležnikov smo 

pisali tudi v poglavju 2.4.2. 

Vendar smo se odločili, da v disertaciji proučimo le vidik ene skupine déležnikov, 

in sicer delodajalcev. Izbor skupine déležnikov v empiričnem delu ima naslednje 

utemeljitve: 

– literatura pripisuje delodajalcem strateško vlogo v managementu VŠZ (Owlia in 

Aspinwall 1996, 18; Macfarlane in Lomas 1999, 78); 

– v raziskovanju so delodajalci zanemarjena kategorija déležnikov VŠZ, kar je 

bilo ugotovljeno v teoretičnem delu disertacije; 

– omejitev v obsegu doktorske disertacije. 

S proučitvijo skupine déležnikov VŠZ delno odgovarjamo na vprašanje 

Parasuramana, Zeithamlove in Berryja (1994, 123), ali bi bilo mogoče opredeliti 
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različne segmente odjemalcev z enotnim pogledom na zaznano kakovost storitve. V tem 

primeru je zaznana kakovost obravnavana na ravni segmenta, namesto na ravni 

posameznika, kar bi zmanjšalo analitične napore v organizaciji. Glede na število 

različnih profilov déležnikov VŠZ, je enostavnejše upravljati skupino déležnikov kot 

vsakega posebej, če se izkaže, da so ti homogeni pri zaznavanju kakovosti VŠZ. V 

doktorski disertaciji je tako raziskano, ali posamezna skupina delodajalcev enotno 

zaznava kakovost VŠZ, če jih razvrščamo po določeni lastnosti. Na ta del raziskovanja 

se nanaša drugo raziskovalno vprašanje, ki se glasi: V kakšnem odnosu sta 

delodajalčevo zaznavanje kakovosti VŠZ in kontekst oziroma panoga, v kateri deluje 

delodajalec? Pri tem izpostavljamo panogo delodajalca, vendar pa proučujemo tudi 

nekatere druge njihove lastnosti, za katere ocenjujemo, da so lahko razlikovalna lastnost 

pri zaznavanju kakovosti VŠZ. 

V teoretičnem delu disertacije smo ugotovili, da je déležnik pod vplivom okolja in 

lastnih izkušenj pri zaznavanju kakovosti VŠZ. Prejema namreč notranje in zunanje 

informacije, ki jih oddajajo: (1) subjekti v okolju, ki oddajajo neformalna priporočila o 

VŠZ, (2) VŠZ, ki komunicira s trženjskim spletom, (3) strokovni organi, organizacije in 

združenja za presojo kakovosti, državni organi, združenja déležnikov ter mediji, ki 

oddajajo formalna priporočila o VŠZ, ter (4) déležnik sam, ki informacije dobiva iz 

lastnih preteklih izkušenj. V raziskavi zato proučujemo zanesljivost virov informacij. 

Tretje raziskovalno vprašanje se glasi: Kateri viri informacij so za delodajalce najbolj 

zanesljivi? Odgovor na to raziskovalno vprašanje je prednostna lestvica virov informacij 

z vidika delodajalcev. 

Identifikacija vsebine in pomembnosti posameznih dejavnikov zaznane kakovosti 

VŠZ (na katere ima VŠZ obvladljiv vpliv) z vidika delodajalcev, identifikacija 

razlikovalnih lastnosti delodajalcev pri njihovem zaznavanju kakovosti VŠZ in izdelava 

prednostne lestvice virov informacij so osrednji cilji tega dela disertacije ter izhodišče 

za načrtovanje ciljnega komuniciranja VŠZ s to skupino déležnikov. 

5.3 Raziskovalne hipoteze 

V prejšnjem podpoglavju predstavljeni raziskovalni model (slika 5.1) je podlaga za 

razumevanje raziskovalnih hipotez. V empiričnem delu raziskovanja sta postavljeni dve 

hipotezi. 

Hipoteza 1: Zaznana kakovost VŠZ je večdimenzionalen koncept z vidika 

delodajalcev, ki delujejo v Sloveniji. 

Na podlagi analize literature smo v teoretičnem delu disertacije prepoznali dodatne 

dejavnike pričakovane kakovosti in jih umestili v model zaznane kakovosti. V 

empiričnem delu identificiramo pomembnost dejavnikov zaznane kakovosti VŠZ, na 

katere ima VŠZ obvladljiv vpliv, z vidika delodajalcev, prav tako pa vsebino dejavnika 

stvarni dokazi. Cilj je ugotoviti, skozi katere spremenljivke, na katere lahko VŠZ 
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obvladljivo vpliva, zaznavajo kakovost VŠZ delodajalci v Sloveniji. Slednje bo VŠZ v 

pomoč pri snovanju prilagojenega in ciljno usmerjenega komuniciranja s to skupino 

déležnikov. Prav tako pa je razumevanje zaznane kakovosti z vidika delodajalcev 

ključno za preverjanje druge hipoteze. 

Hipoteza 2: Panoga, v katero spada delodajalec, je razlikovalna lastnost 

delodajalcev, ki delujejo v Sloveniji, pri zaznavanju kakovosti VŠZ. 

Zaradi predpostavke, da so déležniki posameznega VŠZ delodajalci iz določenih 

panog, nameravamo prepoznati, ali je to razlikovalna lastnost, ki jo je pri komuniciranju 

z njimi treba upoštevati. Cilj je ugotoviti, ali delodajalci iz različnih panog zaznavajo 

kakovost VŠZ s pomočjo različnih dejavnikov (na katere ima VŠZ obvladljiv vpliv). Če 

bo ugotovljeno, da med skupinami organizacij iz različnih panog ni statistično 

pomembnih razlik pri zaznavanju kakovosti VŠZ, potem panoga ni razlikovalna 

lastnost, ki naj jo VŠZ upošteva pri komuniciranju z delodajalci. 

5.4 Faze raziskovalnega načrta in njihova izvedba 

Empirični del raziskovanja je sestavljen iz šestih faz (slika 5.2). 

Slika 5.2 Faze empiričnega dela raziskovanja 

 

Prva faza empiričnega dela vključuje izdelavo merskega instrumenta – vprašalnika. 

Izhodišče pri operacionalizaciji vprašanj so v teoretičnem delu identificirani dejavniki 

dejanske in zaznane kakovosti ter ugotovitve avtorjev na področju managementa 

kakovosti in trženja. V tej fazi sta izdelana tudi spremno in zahvalno pismo. 

Veljavnost instrumenta je preverjena v drugi fazi empiričnega dela. Faza se deli na 

dva dela. V prvem delu je veljavnost vprašalnika presojana s strokovnim pregledom 
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(angl. peer review), v drugem delu pa s testiranjem vprašalnika (angl. pretesting). 

Testiranje je potekalo z izvedbo polstrukturiranih intervjujev s ciljnimi osebami iz 

poslovnih organizacij. 

V tretji fazi raziskave je izdelana zbirka podatkov o ciljni populaciji. To so srednje 

veliki in veliki poslovni subjekti z več kot 50 zaposlenimi, ki delujejo v Sloveniji. Po 

telefonu smo dobili elektronske naslove ciljnih oseb iz organizacij. 

V četrti fazi je uporabljena spletna anketa kot metoda zbiranja podatkov. 

Vprašalniki so razposlani skupaj s spremnim pismom na elektronski naslov ciljne osebe. 

Na izrecno željo anketiranca je vprašalnik poslan po klasični pošti. Sledi eno 

opominjanje po elektronski pošti in nato še zadnji telefonski poziv k sodelovanju. 

Analiza zanesljivosti (angl. reliability) vprašalnika in statistična analiza podatkov 

spadata v peto fazo empiričnega dela. Programski paket SPSS je osnovno orodje za 

kvantitativno analizo. Pri tem so uporabljene različne statistične metode ter metode 

multivariantne analize. 

V zadnji fazi empiričnega dela so dobljeni rezultati vsebinsko interpretirani. Slednje 

je osnova za sklepni del doktorske disertacije. 

Posamezno fazo podrobneje obravnavamo v nadaljevanju, pri čemer so v tem 

poglavju obravnavane prve štiri faze, analiza podatkov in diskusija rezultatov pa v 

poglavju 6 pričujočega dela. 

5.4.1 Izdelava merskega instrumenta 

Predmet raziskovanja je neraziskan v slovenskem kot tudi v svetovnem merilu. 

Zaradi tega z analizo literature nismo prepoznali merskega instrumenta, ki bi ga lahko 

uporabili za potrebe empiričnega dela disertacije ali pa kot izhodišče pri izdelavi 

merskega instrumenta, s katerim bi uresničili zadane cilje. 

Izdelava merskega instrumenta je potekala samostojno, ob podpori literature s 

področja metodologije raziskovanja. Upoštevane so bile usmeritve za snovanje 

vprašalnika, ki jih navajajo različni avtorji. V nadaljevanju jih predstavljamo. 

Navodilu o logičnem sledenju vprašanj, ki ga predlagata Bourquejeva in 

Fielderjeva (2003, 63) smo sledili tako, da smo vprašanja združevali v skupine po 

tematiki. Pred podajanjem vprašanja je opredeljen namen posameznega sklopa vprašanj 

(Bourque in Fielder 2003, 139) oziroma področje proučevanja. S tem smo vprašanja 

umestili v kontekst ali okvir (Flere 2000, 123). 

Prav tako so pred vsakim sklopom vprašanj podane pojasnitve, s katerimi je 

zmanjšana možnost, da so vprašanja nerazumljiva. Pojasnitve se nanašajo na opredelitev 

pojma ali na pojasnitev krajšave, ki je uporabljena v besedilu. V vprašalniku je 

uporabljena ena krajšava, ki se večkrat ponavlja. Nanjo je bil anketiranec opozorjen v 

navodilih in pred vsakim sklopom vprašanj oziroma področjem proučevanja. Razlog za 

opozoritev na krajšavo pred vprašanjem je bil ta, da se anketiranec lažje osredotoči na 
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vsebino vprašanja, če se predhodno odpravijo ti potencialno moteči dejavniki v procesu 

razumevanja vsebine vprašanja. 

Področja proučevanja so v vprašalniku razvrščena od najmanj do najbolj zahtevnih 

(prirejeno po Bourque in Fielder 2003, 56). Pri tem se je pojavila dilema o položaju 

vprašanj o demografiji v vprašalniku. Postavitev tovrstnih vprašanj na začetek 

vprašalnika omogoča bolj popolno pridobljene demografske podatke (Bourque in 

Fielder 2003, 62), postavitev na konec pa bolj ustreza zahtevnejšim vprašalnikom, pri 

čemer se anketar zaveda, da pozornost anketiranca s časom upada. Glede na to, da smo 

v spletni anketi določili, da anketiranec lahko preide k naslednjemu vprašanju samo, če 

so podani vsi odgovori, popolno izpolnjevanje vprašalnika ni predstavljalo nevarnost. 

Zato smo ocenili, da ni utemeljenih razlogov za postavitev tovrstnih vprašanj na začetek 

vprašalnika. Predvidevali smo, da bo anketiranec prišel do konca vprašalnika, če bo 

zadosti zainteresiran za to. Zato smo veliko truda vložili v oblikovanje spremnega 

pisma, ki poziva k sodelovanju in dviguje raven motiviranosti anketiranca. V izsledkih 

lastnih raziskav Bourquejeva in Fielderjeva (2003, 62) navajata, da anketiranci opisujejo 

vprašanja o demografiji kot 'dolgočasna'. Zaradi tega smo ocenili, da ni koristno pričeti 

z 'dolgočasnimi' vprašanji, saj bi v nasprotnem primeru bila znižana raven motiviranosti, 

ki je bila dosežena s spremnim pismom. 

Med demografska vprašanja uvrščamo tudi druga vprašanja, ki omogočajo 

prepoznavanje in umeščanje organizacij v skupine. S tem smo se poskušali izogniti 

formalni pripadnosti posamezne organizacije določeni skupini, kar je značilno za zbirke 

podatkov na splošno (na primer razvrščanje poslovnih subjektov na mikro, majhne, 

srednje velike in velike). Flere (2000, 130) pripisuje takšnim razvrščanjem 'atomistično' 

perspektivo, ki se v anketah pogosto pojavlja. Pri tem je subjekt opazovan izolirano, 

upošteva se samo njegova formalna pripadnost posameznim skupinam, ne pa resnična 

povezanost in umeščenost v družbeno okolje (prav tam). Tako smo zadnjemu delu 

vprašalnika dodali vprašanja, ki so nam omogočila prepoznavanje in umestitev 

poslovnih subjektov v skupine glede na njihovo povezanost z družbenim okoljem ali 

glede na določene značilnosti, ki so pomembne za predmet raziskovanja. Poleg vprašanj 

o številu zaposlenih in osnovni dejavnosti organizacije zadnji del vprašalnika vsebuje 

vprašanja o neposrednem sodelovanju organizacije z VŠZ v zadnjih letih, o številu 

zaposlenih, starosti organizacije, pridobljenih veljavnih certifikatih ali znamkah 

kakovosti in patentih ter o raziskovalni skupini, ki je prijavljena pri Javni agenciji za 

raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju ARRS), v organizaciji. To 

nam je omogočilo bolj veljavno in zanesljivo sklepanje o povezavah med stališči in 

kontekstom, v katerem je poslovni subjekt. 

Vprašanja so nevtralna in nesugestivna. So zaprtega tipa (razen treh podvprašanj), 

kar omogoča lažje zbiranje, obdelavo in analizo podatkov ter utemeljitev rezultatov. 

Prav tako predpostavljamo, da bolj ustrezajo stopnji poznavanja uporabljene 
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terminologije in sposobnostim samostojnega izražanja ciljne osebe na področjih 

raziskovanja, kot bi to bilo doseženo z vprašanji odprtega tipa. Ocenjujemo, da so 

vprašanja zaprtega tipa tudi bolj primerna za izvedbo spletne ankete in bolj priljubljena 

med anketiranci (Bourque in Fielder 2003, 64). Pri vprašanjih odprtega tipa je namreč 

obremenitev anketiranca precej večja. Da bi se izognili omejenosti zaprtih vprašanj, 

smo uporabili teoretične ugotovitve avtorjev na področju managementa kakovosti in 

trženja, ki jih predstavljamo v teoretičnem delu disertacije, in določili čim bolj primeren 

nabor odgovorov ali spremenljivk znotraj področij proučevanja. Pri tem pa smo se 

poskušali izogniti prekrivanju spremenljivk. Da pa bi se izognili prisiljenemu 

umeščanju anketirančevih odgovorov v ponujene možnosti, kar je nevarnost vprašanj 

zaprtega tipa, smo: 

– omogočili, da je anketiranec vnesel odgovor. Ta možnost je dana samo tam, 

kjer je težko izdelati popoln nabor odgovorov oziroma kjer odprta vprašanja 

sledijo odvisnemu vprašanju in nanje ne odgovarjajo vsi anketiranci (na primer 

če anketiranec označi, da ima organizacija, v kateri je zaposlen, certifikat ali 

znamko kakovosti, je v naslednjem koraku povprašan o imenu certifikata ali 

znamke kakovosti); 

– omogočili večje število mogočih odgovorov, ki jih anketiranec lahko označi; 

– dopustili možnost 'drugo', kjer je to primerno; 

– dopustili možnost 'ne vem', 'ne morem se opredeliti' ali 'nimam izkušnje', da bi 

neopredeljenost anketirancev ali njihovo nepoznavanje predmeta proučevanja 

zaznali in ločevali od drugih (na primer od srednjih vrednosti). 

Pri mnenjskih vprašanjih v vprašalniku je bila anketirancem ponujena petstopenjska 

Likertova ocenjevalna lestvica, ki omogoča, da anketiranec označi naravnanost in jakost 

lastnega mišljenja o predmetu proučevanja. Predvsem pri proučevanju ordinalnih 

spremenljivk je raba pet- ali sedemstopenjskih ocenjevalnih lestvic pogosta (Fink 

2003a, 57). Izjema je eno vprašanje, pri katerem smo ordinalne spremenljivke 

kvantificirali. Zaradi potrebe po jasnem ločevanju stopenj in čim manjši obremenitvi 

anketiranca pri izpolnjevanju vprašalnika, smo se odločili za petstopenjsko lestvico. Pri 

tem pa so ordinalne spremenljivke v statistični analizi obravnavane kot intervalne, saj 

imajo uporabljene ocenjevalne lestvice več kot štiri kategorije odgovorov. 

Na ocenjevalni lestvici si kategorije odgovorov sledijo od najbolj negativnih do 

najbolj pozitivnih (Fink 2003a, 57). Testiranje vprašalnika, o katerem pišemo v 

nadaljevanju, je pokazalo, da je postavitev od negativnih k pozitivnim odgovorom bolj 

'naravna' in 'logična' oziroma v skladu z različnimi ocenjevanji ali stopnjevanji, ki so v 

praktični rabi. Zavedamo pa se, da postavitev odgovorov vpliva na prevladujočo 

naravnanost odgovorov. Tako avtorji (Foddy 1994, 166; Dillman in Tarnai 1991 v 
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Fowler 1995, 75) navajajo, da so dosežene višje ocene v primerih, ko ocenjevalna 

lestvica prehaja s pozitivnih k negativnim odgovorom. 

Odločili smo se, da pri vsakemu vprašanju ponudimo filter ali 'nevtralen odgovor' 

(Fink 2003a, 56–57). Filter je [sestavina vprašalnika], v katerem je izrecno sporočeno 

anketirancu, da je sprejemljivo, če anketiranec ne odgovori na vprašanje (Foddy 1994, 

101). Pri izdelavi vprašalnika smo se odločili za vključitev kategorije odgovorov 'ne 

vem', ki je najpogosteje uporabljen filter (Foddy 1994, 107), pri enem vprašanju pa tudi 

'nimam izkušnje' in 'ne morem se opredeliti'. S temi kategorijami odgovorov smo se 

izogniti vsiljevanju odgovora anketirancu. Pogoj, da je prehod na naslednje vprašanje 

mogoč samo, če so dani vsi odgovori, bi lahko vplival na anketiranca pri izbiri odgovora 

(Fink 2003a, 113). 

Pri tem smo teoretično proučili posledice uporabe filtra v vprašalniku. Raziskave 

kažejo, da se v povprečju za filter odloča 20 odstotkov anketirancev (Foddy 1994, 103). 

Prav tako je ugotovljeno (Foddy 1994, 102), da je med vsemi tistimi, ki se odločijo za 

izbiro filtra, samo 10 do 20 odstotkov takšnih, ki se odločijo za odgovor, če filter ni 

ponujen v vprašalniku. Slednje kaže na to, da izbor filtra v večini primerov izraža, da se 

anketiranec resnično ni mogel odločiti med ostalimi ponujenimi kategorijami 

odgovorov oziroma ni imel zadostnih informacij, da bi lahko podal odgovor. Tako filter 

omogoča bolj transparentno razločevanje odgovorov (ločevanje srednjih vrednosti od 

neodločenosti ali neizkušenosti) in posledično bolj verodostojno vsebinsko obdelavo 

rezultatov. O dodatnih informacijah, ki jih omogoča filter, pišeta tudi Sudman in 

Bradburn (1982 v Foddy 1994, 111), ki se strinjata, da naj bo filter vedno na razpolago. 

Odločitev o uporabi filtra med kategorijami odgovorov je povezana z vprašanjem o 

njegovem položaju. Glede na to, da se za izbor filtra odloča 22 odstotkov več 

anketirancev, če je postavljen v sredini, namesto na koncu ponujenih odgovorov (Foddy 

1994, 108), smo se odločili, da ga ponudimo na koncu seznama ponujenih odgovorov. 

Poleg elektronskega vprašalnika je oblikovan tudi vprašalnik v tiskani, papirnati 

obliki (priloga 4). Vsebina se med elektronskim in tiskanim vprašalnikom ne razlikuje. 

Razlikujeta se samo v poudarjenosti delov besedila. V vprašalniku v tiskani obliki so 

opisi področij proučevanja, ki ločujejo sklope vprašanj med seboj, odebeljeni. Drugi 

poudarki besedila (podčrtano besedilo, poševna pisava) niso uporabljeni. 

 V obeh oblikah vprašalnika je upoštevano pravilo, da se navodila, vprašanja in 

odgovori ne delijo po straneh (Bourque in Fielder 2003, 110). Tiskani vprašalnik obsega 

10 strani, dodano pa mu je še spremno pismo, ki obsega eno stran. V spletni 

komunikaciji je spremno pismo vsebina elektronskega sporočila. 

V zaključku navajamo pravilo o izogibanju predhodnega kodiranja kategorij 

odgovorov (Bourque in Fielder 2003, 110), ki je bilo upoštevano v spletni anketi. V 

tiskanem vprašalniku pa so odgovori kodirani. To bi v vnovični izvedbi ankete 
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spremenili, saj ocenjujemo, da so bili anketiranci po nepotrebnem obremenjeni z 

dodatno vsebino. 

Kratka predstavitev vsebine vprašalnika 

V uvodu vprašalnika so predstavljene smernice za izpolnjevanja vprašalnika. Poleg 

pojasnitve nekaterih izrazov vsebujejo navodilo, iz katerega vidika naj izhaja 

anketiranec pri izpolnjevanju vprašalnika. Pri testiranju vprašalnika, o čemer 

podrobneje pišemo v nadaljevanju, je bilo ugotovljeno, da se pri izpolnjevanju 

anketiranci srečujejo z različnimi vlogami, ki jih imajo v svojem življenju. To povzroča 

neodločnost pri izbiri primernega odgovora. 

Jedro vprašalnika se deli na štiri dele ali področja proučevanja. V prvem delu, ki 

vsebuje dve vprašanji, so obravnavani viri informacij o slovenskih VŠZ. V drugem 

delu, ki vsebuje tri vprašanja, je raziskana učinkovitost komuniciranja slovenskih VŠZ. 

V tretjem delu, ki vsebuje pet vprašanj, ugotavljamo, kakšno pomembnost pripisujejo 

organizacije posameznim informacijam. Eno od teh vprašanj je bilo v elektronskem 

vprašalniku razdeljeno na štiri dele, zaradi obsežnega števila proučevanih kazalnikov za 

posamezno spremenljivko v vprašanju. Sedem vprašanj v zadnjem delu vprašalnika pa 

je namenjenih razvrstitvi organizacije. Vprašalnik vsebuje skupaj 17 vprašanj. 

Na koncu vprašalnika je bila anketirancu predstavljena možnost prejema povratne 

informacije o rezultatih raziskave. V ta namen je bil anketiranec opozorjen na 

elektronski naslov nosilke raziskave, na katerega lahko pošlje sporočilo, če bi ga morda 

zanimali rezultati raziskave. Prav tako je lahko navedel lasten elektronski naslov na tem 

mestu. 

Kratka predstavitev spremnega in zahvalnega pisma 

Spremno pismo je ločeno od vprašalnika. Njegova vsebina spodbuja k sodelovanju, 

ustvarja pričakovanja glede sodelovanja in vpelje anketiranca v jedro vprašalnika. Da bi 

bilo spremno pismo kratko in jedrnato, smo vsako misel ali napotek ubesedili v enem ali 

največ dveh stavkih. 

Spremno pismo se začne z nagovorom anketiranca po imenu in priimku, saj to 

vpliva na stopnjo lastnega občutka pomembnosti pri anketirancu (Bourque in Fielder 

2003, 117). V uvodnem delu sta predstavljena namen zbiranja podatkov in pomembnost 

raziskave. Motivacijski del, ki smo ga izpostavili v uvodu, vključuje predstavitev koristi 

za anketiranca in poslovni subjekt, ki mu anketiranec pripada, v primeru sodelovanja 

(Bourque in Fielder 2003, 113). Koristi so izključno nematerialne. 

V nadaljevanju je anketiranec seznanjen z znanstvenim značajem vsebine, ki se od 

drugih [besedil] ločuje po metodičnosti, načrtnosti in sistematičnosti (Flere 2000, 113). 

Opredeljeni so (1) ciljna oseba za izpolnjevanje vprašalnika, (2) datum, do katerega 

želimo, da anketiranec izpolni vprašalnik, in (3) predvideni potrebni čas za izpolnitev 
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vprašalnika. V tem delu je bilo še posebej izpostavljeno, da vprašalnik ne povprašuje po 

podatkih o poslovanju poslovnega subjekta, kadrih ali drugih občutljivih informacijah. 

V zaključnem delu spremnega pisma je bilo navedeno ime in elektronski naslov 

nosilke raziskave, če bi se pri anketirancu ali drugi osebi iz organizacije pojavila 

potreba po dodatnih informacijah o izpolnjevanju vprašalnika ali raziskavi na splošno. 

Spremno pismo je nosilka raziskave lastnoročno podpisala samo pri vprašalniku v 

tiskani obliki. 

Na dnu spremnega pisma je bila navedena povezava na spletno anketo. Tako smo 

sledili pravilu Bourqua in Fielderja (2003, 114), da anketiranec ob odprtju sporočila 

nima takojšnje povezave na spletno anketo, temveč da se v prvem koraku seznani z 

nekaterimi (zanj) pomembnimi informacijami, ki dvigujejo raven njegove motivacije. 

Vsebinska razlika med spremnim pismom vprašalnika v elektronski (priloga 5) in 

tiskani obliki (priloga 6) je samo v delu besedila, ki opozarja na način vrnitve 

vprašalnika pošiljatelju oziroma nosilki raziskave, pri čemer je v tiskanem vprašalniku z 

ležečo pisavo poudarjeno, da ima priložena ovojnica že plačano poštnino in naveden 

naslov prejemnika pošte. 

Poleg spremnega pisma smo izdelali tudi zahvalno sporočilo (priloga 8), v katerem 

obveščamo anketiranca, da je uspešno končal anketo, in se mu zahvaljujemo za 

sodelovanje. Prenos zahvalnega sporočila na elektronski naslov organizacije je bil 

aktiviran samodejno ob koncu ankete. Osrednje pravilo, ki smo ga upoštevali, se nanaša 

na kratkost in jedrnatost sporočila. Glede na številne informacije v predhodnih 

sporočilih (pozivu, opomniku) smo prejemnika sporočila želeli čim manj dodatno 

obremenjevati. 

5.4.2 Veljavnost merskega instrumenta 

Ocenitev veljavnosti (angl. validity) zajema presojo veljavnosti spremenljivk, 

ocenjevalnih lestvic [in drugih sestavin] ter celotnega merskega instrumenta v smislu, 

kako dobro meri to, kar je treba meriti (Litwin 2003, 31). V fazi snovanja vprašalnika 

smo se odločili za presojo vsebinske veljavnosti (angl. content validity; Litwin 2003, 

33). To je kvalitativna presoja vsebine, ki jo opravijo strokovnjaki tako, da subjektivno 

ocenijo primernost sestavin vprašalnika. Odločili smo se, da presojo izvedemo v dveh 

korakih. Prvi korak zajema strokovni pregled vprašalnika, drugi pa testiranje 

vprašalnika. Nameni obeh korakov so bili: 

– prepoznati nepravilnosti in jih odstraniti; 

– ugotoviti, kje je treba vprašalnik preoblikovati; 

– napovedati morebitne težave pri rabi merskega instrumenta in jih čim bolj 

minimizirati. 
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Strokovni pregled 

Strokovni pregled vprašalnika je opravilo pet oseb, ki smo jih zaprosili za 

sodelovanje. To so: dva strokovnjaka na področju raziskovalne metodologije, en višji 

znanstveni sodelavec, mentor in predstavnik managementa iz poslovne organizacije. 

Srečanja s strokovnjaki so potekala v mesecu maju 2009. 

Osebam je bil vprašalnik izročen osebno ali poslan po elektronski pošti. Osebe so 

podale povratno informacijo nosilki raziskave posamično, in sicer neposredno med 

pregledovanjem vprašalnika (ob navzočnosti nosilke raziskave) oziroma posredno po 

elektronski pošti. 

Testiranje vprašalnika 

Pri sprejemanju odločitve o drugem koraku presojanja veljavnosti vprašalnika smo 

bili osredotočeni na dve možnosti. Odločali smo se med pilotno študijo in testiranjem 

vprašalnika. Za pilotno študijo je značilno, da ne omogoča poglobitve v obstoj in naravo 

težav, ki se pojavljajo pri anketirancu med izpolnjevanjem vprašalnika. S tem se strinja 

tudi Foddy (1994, 183), ki navaja, da pilotna študija ni najboljši način za preverjanje 

veljavnosti vprašalnika. Pilotna študija zrcali potek osrednje študije (pri čemer sodeluje 

ožji vzorec anketirancev). Pri tem je mogoče zaznati terminološke težave, ne pa tudi 

razna občutenja, časovne premore pri izpolnjevanju, neodločenost anketiranca in drugo, 

kar je omogočeno pri opazovanju oziroma neposredni navzočnosti raziskovalca v času 

izpolnjevanja vprašalnika. Omogoča pa vključitev večjega števila subjektov, ocenitev 

stroškov in predvidevanje potrebnega časa za izpolnitev vprašalnika. Ker smo želeli 

preveriti vprašanja, njihovo postavitev in razumevanje, smo se odločili za testiranje 

vprašalnika z navzočnostjo raziskovalke, ki je izvedla polstrukturirani intervju. Osnovni 

cilj tega dela je bil poglobitev v proces spraševanja in odgovarjanja pri intervjuvancu. 

Pri izbiri organizacij, s katerimi smo izpeljali individualne intervjuje, smo 

upoštevali štiri vodila: 

– vzorec v fazi testiranja je del populacije v osrednji študiji; 

– lastno sklepanje o nadpovprečni ali povprečni skrbi za kadre v ciljni 

organizaciji; 

– izraženo zanimanje organizacije za vsebino vprašalnika; 

– pripravljenost in dostopnost oseb, ki so v izbranih organizacijah odgovorni za 

razvoj kadrov. 

V fazi testiranja vprašalnika je bilo k sodelovanju povabljenih pet poslovnih 

subjektov, ki se delijo v dve skupini. V prvi skupini so trije poslovni subjekti, ki so bili 

v medijsko-raziskovalnem projektu Zlata nit 2008/2009 označeni kot najboljši 

delodajalci v slovenskem okolju. Izbrali smo jih iz nabora 101 poslovnega subjekta 

oziroma iz nabora najboljših delodajalcev v Sloveniji po kriteriju, da imajo več kot 50 
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zaposlenih. Pozvali smo dva nagrajena poslovna subjekta in enega, ki ni bil nagrajen, je 

pa bil označen kot najboljši delodajalec. Odločitev za črpanje sodelujočih poslovnih 

subjektov iz nabora najboljših delodajalcev sloni na predpostavki, da se tovrstni subjekti 

bolj zavzemajo za management znanja (kar je eden od parametrov v modelu, ki se 

presoja v projektu Zlata nit; več v Raškovič in drugi 2008), so potencialno bolj povezani 

z VŠZ ali pa bi bilo pri njih mogoče zaznati večje zanimanje za sodelovanje z VŠZ ali 

za obveščenost o delovanju VŠZ. 

Zaradi zagotavljanja večje sorodnosti med vzorcem v fazi presoje veljavnosti 

vprašalnika in populacijo v osrednji raziskavi (Bourque in Fielder 2003, 93), sta bila v 

fazo testiranja vprašalnika vključena še dva poslovna subjekta, ki delujeta v Sloveniji in 

zaposlujeta več kot 50 oseb, vendar nista sodelovala v projektu Zlata nit. V tej fazi smo 

si pomagali s socialnim mreženjem, pri čemer je bila upoštevana stopnja pripravljenosti 

za sodelovanje. S tem smo se poskušali izogniti vplivu socialne distance (Flere 2000, 

127). 

Ciljna oseba v organizaciji je bil vodstveni kader za področje upravljanja s kadri. 

Stik s ciljnimi osebami smo vzpostavili po elektronski pošti in osebno. Nobena od 

izbranih ciljnih oseb ni zavrnila sodelovanja, prav tako so vse privolile v snemanje 

pogovora. Polstrukturirani intervjuji so potekali od 2. do 8. junija 2009. 

Predhodno smo oblikovali niz vprašanj, ki smo jih uporabili v polstrukturiranem 

intervjuju. Vprašanja so se nanašala na spremno pismo in vprašalnik. Vprašanja, ki so 

obravnavala spremno pismo, so povpraševala po naslednjih informacijah: 

– ali besedilo spodbuja k izpolnitvi vprašalnika; 

– ali besedilo izpostavlja korist/koristi za organizacijo, v kateri deluje 

intervjuvanec, oziroma za organizacije v Sloveniji na splošno; 

– ali bi bilo treba v spremnem pismu kaj spremeniti oziroma dodati, kar bi 

povečalo verjetnost izpolnitve vprašalnika. 

Vprašanja, ki so obravnavala vprašalnik, so intervjuvancem narekovala, naj vnovič 

formulirajo vprašanje s svojimi besedami, razložijo nekatere uporabljene pojme ter 

glasno preberejo posamezno vprašanje in prav tako glasno razmišljajo o primernem 

odgovoru. Intervjuvanci so bili pozvani, da izrazijo neprijetne občutke in težave pri 

izpolnjevanju vprašalnika. Da bi preverili izvedljivost vprašalnika (angl. applicability; 

Foddy 1994, 193), so bili intervjuvanci na koncu pozvani, da izrazijo razmišljanje o 

primernosti izbora ciljne osebe za izpolnjevanje tega vprašalnika. Kljub potrditvi 

primernosti smo se v osrednjem delu raziskave odločili, da v spremnem pismu 

zaprosimo prejemnika sporočila za prenos sporočila do primerne osebe, če presodijo, da 

je to potrebno. Ugotovili smo, da imajo nekatera večja podjetja v organizacijski 

strukturi oddelek, ki je zadolžen za sodelovanje z VŠZ na različnih področjih (iskanje 

potencialnega kadra za zaposlitev, trženje svoje dejavnosti, ustvarjanje pozitivne 
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podobe pri svojih déležnikih in podobno) in je ločen od kadrovskega področja. Prav 

tako pa nismo želeli izključiti oseb, ki področja proučevanja poznajo in so voljne 

sodelovati, vendar v organizaciji ne zavzemajo vodstvenega položaja. 

Vprašanja so bila postavljena s strani intervjuvarja med izpolnjevanjem 

vprašalnika, da bi se izognili izgubi pomembnih informacij, kot so občutki, pomisleki in 

dvomi. Prav tako smo lahko ob branju vprašanja in iz izraza na obrazu intervjuvanca 

zaznali težavo, za katero smo lahko takoj raziskali vzroke. Vrstni red vprašanj, ki so se 

nanašala na posamezen del vprašalnika, ni bil strogo določen, temveč smo sledili poteku 

razgovora in že podanim odzivom intervjuvanca. Pri vseh intervjuvancih smo testirali 

celoten vprašalnik. 

Testiranje vprašalnika je v povprečju trajalo 40 minut, če odštejemo uvodni del, v 

katerem so bili intervjuvancu pojasnjeni temeljni cilji osrednje raziskave, namen 

testiranja ter vloga intervjuvanca v študiji. V uvodnem delu so bila intervjuvancu 

podana navodila ter pridobljeno ustno dovoljenje za snemanje pogovora. 

5.4.3 Izdelava zbirke podatkov o ciljni populaciji 

Ciljna populacija raziskave so srednje veliki in veliki poslovni subjekti z več kot 50 

zaposlenimi, ki delujejo v Sloveniji. Izbor srednje velikih in velikih organizacij temelji 

na predpostavkah, da imajo tovrstne organizacije bolj dolgoročno naravnano strategijo 

upravljanja s kadri in se zato bolj zanimajo za kakovost VŠZ. Posledično smo 

predvidevali, da bo odziv v raziskavi boljši, kot bi bil z vključitvijo majhnih in mikro 

organizacij. 

Osnova za izdelavo zbirke proučevane populacije so informacije v poslovnem 

registru Slovenije IPIS. Zanj smo se odločili, saj je v fazi naših priprav na raziskavo 

izšla zadnja različica te podatkovne zbirke (maj 2009), in smo ocenili, da so podatki, ki 

so dosegljivi tudi po stroškovni plati, najbolj aktualni iz tega vira. 

Zbirka podjetij je vključevala 998 organizacij na dan 21. maj 2009. Ob pregledu 

zbirke je bilo ugotovljeno, da so nekatere organizacije nedelujoče (13) ali pa so javni 

zavodi (18). Slednje smo izključili takoj ob pregledu zbirke podjetij. 

Ciljna oseba v organizacijah je vodstveni kader za področje upravljanja s kadri. 

Zaradi odločitve o elektronskem pozivanju ciljnih oseb k sodelovanju je bilo treba 

izdelano zbirko podjetij dopolniti z elektronskim naslovom ciljne osebe v organizaciji. 

Te podatke smo dobili s telefonskim klicem v posamezno organizacijo, v redkih 

primerih pa prek svetovnega spleta. Podatki so bili zbrani v maju in juniju 2009. 

Med pridobivanjem elektronskih naslovov ciljnih oseb smo morali izločiti še 113 

poslovnih subjektov iz zbirke poslovnih subjektov iz poslovnega registra (preglednica 

5.1). Razlogi so bili večinoma objektivne narave, kot so: (1) nedejavnost poslovnega 

subjekta, (2) neizpolnjevanje kriterijev za izbor (število zaposlenih pod 50), (3) 

vključenost poslovnega subjekta v fazo testiranja vprašalnika, (4) zunanje izvajanje 
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kadrovskega managementa ali skupno izvajanje te funkcije s povezanimi organizacijami 

in (5) odsotnost kadrovskega managementa, zaradi odpovedi, porodniške odsotnosti ali 

reorganizacije. V fazi izdelave zbirke podatkov pa je sodelovanje zavrnilo 15 poslovnih 

subjektov, pri čemer so obstajali subjektivni (nerazpoložljivost) in objektivni razlogi 

(politika organizacije glede dajanja podatkov). Tako je razpoložljiva zbirka podatkov 

vključevala 853 poslovnih subjektov. 

Preglednica 5.1  Poročilo o fazi priprave zbirke podatkov o ciljni populaciji 

Organizacije Število organizacij 

Javni zavodi, vključeni v IPIS 18 
Neaktivne in vključene v IPIS 13 
Neaktivne* 9 
Ne izpolnjujejo pogojev* 1 
Z zunanjim kadrovskim managementom* 82 
Brez kadrovskega managementa – reorganizacija* 4 
Ne želijo sodelovati* 15 
Vključene v fazo testiranja vprašalnika 2 

Primerne in vključene v raziskavo 853 

Skupaj 997 

* Ugotovljeno v 1. telefonskem pogovoru v fazi izdelave zbirke elektronskih naslovov 
poslovnih subjektov. 

5.4.4 Zbiranje podatkov 

Zaradi relativno majhnega števila ciljnih subjektov so bili v raziskavo vključeni vsi 

poslovni subjekti (census). Vprašalnik s spremnim pismom je bil poslan na 854 

elektronskih in poštnih naslovov v 853 organizacij (v eni organizaciji se kadrovsko 

področje deli na dva ločena dela), kar je razvidno iz preglednice 5.2. 

Preglednica 5.2  Poročilo o fazi pošiljanja prvega povabila k sodelovanju 

Način pristopa do ciljnih oseb Število elektronskih naslovov 

Elektronska pošta 851 
Klasična pošta 2 

Elektronska in klasična pošta 1 

Skupaj 854 

Povabilo k sodelovanju je bilo poslano 14. 6. 2009. Podatke smo zbirali 12 tednov, 

do vključno 7. 9. 2009 (preglednica 5.3). Raziskava je potekala v poletnih mesecih, ko 

je čas koriščenja letnih dopustov, zato smo morali temu prilagoditi terminski plan 

zbiranja podatkov. Prvi opomnik je bil poslan po elektronski pošti 3. 7. 2009 oziroma v 

tretjem tednu zbiranja podatkov. Njegova vsebina je predstavljena v prilogi 7. Opomnik 

je bil poslan samo tistim organizacijam, ki nam izpolnjenega vprašalnika še niso vrnile. 

Nato smo naredili daljši premor. Drugič smo organizacije, ki nam izpolnjenega 
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vprašalnika še vedno niso vrnile, pozvali k sodelovanju tudi po telefonu. Nekaj 

telefonskih klicev smo opravili v osmem tednu, vendar so bile ciljne osebe zaradi 

koriščenja letnega dopusta večinoma nedosegljive. Zato smo telefonski poziv k 

sodelovanju časovno preložili v drugo polovico avgusta 2009. 

Preglednica 5.3 Poročilo o odzivnosti ciljne populacije v raziskavi 

Teden Obdobje 
Izpolnjeni vprašalniki Odzivnost  

(%) Število Kumulativno število 

1 14. 6.–21. 6. 87 87 10,20 

2 22. 6. –28. 6.  17 104 12,19 

3 29. 6. –5. 7.* 28 132 15,47 

4 6. 7.–12. 7.  14 146 17,12 

5 13. 7.–19. 7.  3 149 17,47 

6 20. 7.–26. 7.  2 151 17,70 

7 27. 7.–2. 8.  0 151 17,70 

8 3. 8.–9. 8.  0 151 17,70 

9 10. 8.–16. 8.  1 152 17,82 

10 17. 8.–23. 8.** 27 179 20,98 

11 24. 8.–30. 8.** 85 264 30,95 

12 31. 8.–7. 9.** 75 339 39,74 

*3. 7. prvi vnovični poziv k sodelovanju (po elektronski pošti). 

**20. 8.–2. 9. drugi vnovični poziv k sodelovanju (po telefonu). 

Pred prvim opomnikom smo dosegli 13,01-odstotno odzivnost. S prvim 

opomnikom smo dosegli dvig odzivnosti še za slabih pet odstotnih točk (17,70-odstotna 

odzivnost). Ker z opominjanjem po elektronski pošti nismo dosegli ciljne odzivnosti, 

smo se odločili za spremembo tehnike pozivanja k sodelovanju. Ciljno osebo smo 

poklicali po telefonu in jo k sodelovanju pozvali neposredno. Pri izboru tehnike 

pozivanja k sodelovanju smo spoštovali pravilo, da najprej uporabimo cenejše in šele 

pozneje dražje tehnike (Bourque in Fielder 2003, 162). Tako je osebni stik, kot 

najdražja oblika pozivanja, bil vzpostavljen šele v zadnjem delu faze zbiranja podatkov. 

Skupaj je bila dosežena skoraj 40-odstotna odzivnost. Prejeli smo 339 izpolnjenih 

vprašalnikov, od tega štiri v tiskani obliki (od šestih poslanih na željo ciljne osebe) in 

335 v elektronskih obliki. Z odzivnostjo smo zadovoljni, saj avtorji navajajo, da v 

povprečju ni mogoče pričakovati števila vrnjenih vprašalnikov, ki bi bilo večje od 

polovice poslanih (prirejeno po Frankfort-Nachmias in Nachmias 1996 v Flere 2000, 

129). Dinamika izpolnjevanja vprašalnikov s spletno anketo in vračanja vprašalnikov v 

tiskani obliki je prikazana na sliki 5.3. 



Izvedba raziskovalnega načrta 

138 

Slika 5.3  Dinamika izpolnjevanja in vračanja vprašalnikov 

Kumulativno število izpolnjenih in vrnjenih vprašalnikov
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Iz slike je razvidno, da je bil največji uspeh dosežen z osebnim stikom s ciljno 

osebo. V telefonskem pogovoru smo ciljno osebo zaprosili za 'dovoljenje' za vnovično 

pošiljanje elektronske povezave na spletno anketo na njihov elektronski naslov. 

Telefonski stik smo opravili s 691 organizacijami (preglednica 5.4). 

Preglednica 5.4 Število vključenih organizacij v tretji poziv k sodelovanju 

  
Število 

organizacij 

Vse organizacije vključene v poziv k sodelovanju 853 
Naknadno izključene organizacije, ki ne želijo sodelovati 11 

Izpolnjeni in vrnjeni vprašalniki 151 

Organizacije v 3. pozivu 691 

Med temi organizacijami je vnovično pošiljanje povezave na spletno anketo na 

elektronski naslov ciljne osebe dovolilo skoraj 50 odstotkov klicanih (preglednica 5.5). 

Ostalih nekaj več kot 50 odstotkov pa smo razporedili v dve skupini. V prvo skupino 

(35,17 odstotkov) spadajo (1) organizacije, pri katerih osebe niso bile razpoložljive 

zaradi koriščenja letnega dopusta (98 organizacij), (2) organizacije, pri katerih ciljne 

osebe niso bile razpoložljive zaradi drugih razlogov (138 organizacij), in (3) 

organizacije, s katerimi nismo uspeli vzpostaviti telefonskega stika (7 organizacij). V 

drugo skupino (16,64 odstotkov) pa spadajo organizacije, s katerimi smo vzpostavili 

stik, vendar zaradi različnih razlogov niso mogle/želele sodelovati. 
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Preglednica 5.5 Poročilo o telefonskem stiku s ciljno populacijo v tretjem pozivu 

k sodelovanju 

  Število organizacij Delež organizacij (%) 

Poslana povezava na spletno anketo 331 47,90 
Poslan vprašalnik po klasični pošti 2 0,29 
Nedosegljiva ciljna oseba 243 35,17 
Ostale izključene organizacije 115 16,64 

Organizacije v 3. pozivu 691 100,00 

Uspešnost tretjega poziva k sodelovanju ali drugega opomnika je prikazana v 

preglednici 5.6.  

Preglednica 5.6 Poročilo o odzivnosti ciljne populacije s tretjim pozivom k 

sodelovanju 

  
Število/delež 
organizacij 

Poslan vprašalnik / povezava na vprašalnik  333 
Izpolnjeni in vrnjeni vprašalniki v 3. pozivu 187 
Odzivnost 3. poziva 56,16 % 

Ugotavljamo, da je osebni stik bistveno pripomogel k uspešnosti raziskave, saj 

znaša dosežena odzivnost tretjega poziva 56,16 odstotkov. Pri tem ocenjujemo, da je 

slednje rezultat izključno neposrednega stika s ciljno osebo in ne predhodnega 

pozivanja k sodelovanju, saj je med prvim in drugim opomnikom minilo več kot mesec 

in pol. 

Spremenjena tehnika pristopa do ciljne osebe ustvarja vprašanje, ali obstajajo 

statistično pomembne razlike med aritmetičnimi sredinami odgovorov dveh skupin 

anketirancev, ki smo jih pozvali k sodelovanju na različne načine. V prvo skupino 

spadajo anketiranci, ki so v raziskavi sodelovali na podlagi poziva po elektronski in/ali 

klasični pošti. V drugo skupino pa spadajo anketiranci, ki so se za sodelovanje odločili 

na podlagi telefonskega klica. Odgovor smo iskali z uporabo T-preizkusa, pri čemer 

smo ugotavljali razlike za ključne spremenljivke v raziskavi – dejavnike zaznane 

kakovosti VŠZ, na katere ima VŠZ obvladljiv vpliv. Nobena skupina anketirancev ni 

pokazala statistično pomembnih razlik med aritmetičnimi sredinami odgovorov, če 

anketirance razvrščamo po tehniki pristopa do ciljne osebe v organizacijah. Izračuni so 

v prilogi 9. 

Metoda zbiranja podatkov 

Pri odločitvi o uporabi spletne ankete kot metodi zbiranja podatkov smo sledili 

naslednjim predpostavkam in vodilom iz literature: 
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– elektronska pošta je sodobno in priročno orodje vodstvenega kadra ter zato bolj 

prilagojeno tistim, ki so voljni sodelovati; 

– prihranek z vidika stroškov in časa vseh vključenih; 

– anketiranci pogosteje uporabljajo tudi skrajne kategorije odgovorov, če 

raziskovalec ni navzoč (Bishop in drugi 1988 v Fowler 1995, 75); 

– odgovarjanje na vprašanja brez navzočnosti raziskovalca zmanjša možnost 

izkrivljanja odgovorov v smeri družbene sprejemljivosti (Aquilino in Losciuto 

1990 v Fowler 1995, 32; Fowler 1993 v Fowler 1995, 32; Mangione in drugi 

1982 v Fowler 1995, 32). 

Slednji predpostavki je treba dodati lastno oceno, da je možnost izkrivljanja 

odgovorov še toliko večja, če sta raziskovalec in tema raziskovanja tesno povezana. 

Nosilka raziskave je iz visokega šolstva, ki pa je predmet raziskovanja v disertaciji. 

Predpostavka temelji na ugotovitvi v fazi testiranja vprašalnika. Pogosto je namreč bilo 

zaznati občutek nelagodja intervjuvanca pri izbiri odgovorov, ki so negativno opisovali 

dosedanje sodelovanje ali komunikacijo med poslovnim subjektom in VŠZ. Tako smo 

se s spletno anketo izognili pristranskosti, ki lahko nastane pri osebnem stiku zaradi 

zavednega ali nezavednega vpliva anketarja. 

Anketa je tako potekala brez pomoči raziskovalca pri razumevanju vprašanj, 

odgovorov in postopka odgovarjanja. Anketiranec je imel možnost posvetovati se s 

sodelavci, neomejen čas izpolnjevanja ter možnost shraniti delno izpolnjen vprašalnik in 

nadaljevati v drugem trenutku. Obstajala pa je možnost, da je v anketi sodelovala oseba, 

ki ni predstavnik managementa v izbrani organizaciji. To možnost smo dopustili 

oziroma je nismo nadzorovali, saj je bilo poglavitno, da na vprašanja odgovarja oseba, 

ki ima potrebne informacije ne glede na pripadajočo organizacijsko raven. 

Med osrednjo raziskavo vprašalnik ni bil modificiran, spremenljivke in kategorije 

odgovorov niso bile dodane ali odvzete. 

Spletna anketa je sistematično vodila anketiranca pri izpolnjevanju vprašalnika. 

Vprašanja niso bila obremenjena s podvprašanji; prikazala so se samo, če je anketiranec 

izbral možnost, ki je zahtevala podvprašanje. 

Spletna anketa je omogočala, da so bili podatki 'čisti' (Bourque in Fielder 2003, 

111). Anketiranec ni mogel dati več kot enega odgovora, kjer to ni bilo zaželeno, prav 

tako ni mogel izpustiti nekega vprašanja ali dela vprašanja. Če je to želel narediti, ga je 

programsko orodje samodejno opozorilo na nepopolnost odgovorov in mu označilo 

vprašanje ali del vprašanja, pri katerem anketiranec ni dal (niti enega) odgovora. Pri 

obdelavi podatkov se je izkazalo, da sta med štirimi tiskanimi vprašalniki dva 

vprašalnika z nepopolnimi podatki. Ker sta anketiranca zapisala na vprašalnik tudi svoj 

elektronski naslov, smo manjkajoče odgovore dobili naknadno. 
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Tehničnim in vsebinskim področjem pri rabi spletne ankete je treba dodati še 

estetski vidik. Pozornost je bila posvečena videzu elektronskega vprašalnika ter vrsti 

uporabljene pisave in barv. 

Pri spoštovanju osnovnih pravil izdelave vprašalnika smo imeli nekatere težave. 

Število proučevanih spremenljivk je bilo znotraj nekaterih vprašanj preobsežno. To 

pomeni, da pri nekaterih vprašanjih nismo zadostili kriteriju, da vprašanje vizualno 

obsega največ en računalniški zaslon (Bourque in Fielder 2003, 108). Da bi čim bolj 

zadostili temu pravilu, smo se pri enem vprašanju odločili, da ga delimo. To pa je 

povzročilo neizpolnjevanje pravila, da vprašalnik ne sme obsegati več kot 12 strani 

(Bourque in Fielder 2003, 107). Nevarnost neizpolnjevanja tega pravila je predvsem 

upad motivacije anketiranca. Da bi slednje omilili, smo na uvodni strani zapisali število 

vprašanj v vprašalniku, med izpolnjevanjem pa je anketiranec lahko spremljal obseg že 

izpolnjenega in ostalega dela vprašalnika. Prav tako smo v spremnem pismu anketiranca 

obvestili o predvidenem času izpolnjevanja vprašalnika. 

5.4.5 Uresničena ciljna populacija 

Vprašalnik je izpolnilo in vrnilo 339 organizacij. V preglednici 5.7 jih razvrščamo 

po osnovni dejavnosti organizacije, pri čemer nabor dejavnosti temelji na Uredbi o 

standardni klasifikaciji dejavnosti iz leta 2007 (Uradni list RS 69/2007). Preglednica 

prikazuje razvrstitev ciljne populacije, ki smo jo vključili v spletno anketo, in 

uresničene populacije, ki je izpolnila in vrnila vprašalnik, po osnovni dejavnosti 

organizacije. 

Pri obdelavi odgovorov, ki so umeščeni v kategorijo 'ne morem se opredeliti', se 

raziskovalec lahko odloči, da te odgovore uvrsti v ločeno kategorijo odgovorov ali pa 

umesti v že ponujene odgovore (prirejeno po Bourque in Fielder 2003, 73). Uporabili 

smo obe možnosti. V petih primerih je anketiranec podal oznako ali ime osnovne 

dejavnosti organizacije in smo tako mi uvrstili organizacijo v skupino. V treh primerih 

pa ni bilo navedene usmeritve in smo odgovore pustili v ločeni kategoriji odgovorov. 
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Preglednica 5.7  Ciljna in uresničena populacija po osnovni dejavnosti organizacije 

Naziv osnovne dejavnosti organizacije 

Ciljna  
populacija 

Uresničena  
populacija Utež

Uresničena  
populacija – utežena 

Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%)

Kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo 20 2,01 15 4,42 0,45 7 1,98 

Rudarstvo 7 0,70 4 1,18 0,60 2 0,70 

Predelovalne dejavnosti 465 46,64 117 34,51 1,35 158 46,33 

Oskrba z električno energijo, plinom in paro 18 1,81 12 3,54 0,51 6 1,80 

Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 45 4,51 13 3,83 1,18 15 4,50 

Gradbeništvo 98 9,83 42 12,39 0,79 33 9,73 

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 161 16,15 37 10,91 1,48 55 16,06 

Promet in skladiščenje 46 4,61 14 4,13 1,12 16 4,60 

Gostinstvo 33 3,31 15 4,42 0,75 11 3,30 

Informacijske in komunikacijske dejavnosti 28 2,81 9 2,65 1,06 10 2,80 

Finančne in zavarovalniške dejavnosti 12 1,20 5 1,47 0,82 4 1,20 

Poslovanje z nepremičninami 5 0,50 1 0,29 1,70 2 0,50 

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 25 2,51 4 1,18 2,13 9 2,50 

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 15 1,50 5 1,47 1,02 5 1,50 

Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti 2 0,20 0 0,00 1,00 0 0,00 

Izobraževanje 0 0,00 2 0,59 1,00 2 0,59 

Zdravstvo in socialno varstvo 7 0,70 3 0,88 0,79 2 0,70 

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 7 0,70 0 0,00 1,00 0 0,00 

Druge dejavnosti 3 0,30 38 11,21 0,03 1 0,33 

Ne morem se opredeliti     3 0,88 1,00 3 0,88 

Skupaj 997 100,00 339 100,00   341 100,00 
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Iz podatkov je razvidno, da se uresničena populacija v nekaterih skupinah bistveno 

razlikuje od ciljne populacije (predvsem v skupinah 'predelovalne dejavnosti', 'trgovina; 

vzdrževanje in popravila motornih vozil' in 'druge dejavnosti'). Ker je osnovna 

dejavnost organizacije temeljni podatek za njihovo razvrščanje, smo podatke utežili 

glede na to lastnost organizacije. Posledica tega je sprememba skupnega števila 

izpolnjenih vprašalnikov, ki znaša 341. Uteženi podatki so predmet obdelave v vseh 

nadaljnjih analizah. 

Usklajenost ciljne in uresničene populacije smo preverjali še pri spremenljivki 

število zaposlenih. Koeficient asimetričnosti porazdelitve glede na normalno 

porazdelitev je znašal 0,658 (s standardno napako 0,132), koeficient sploščenosti 

porazdelitve glede na normalno porazdelitev pa 0,345 (s standardno napako 0,264). To 

ne narekuje uteževanja podatkov glede na število zaposlenih. Ker pa je uteževanje 

podatkov bilo narejeno za osnovno dejavnost organizacije, so se podatki spremenili tudi 

za število zaposlenih. Ugotavljamo, da je sprememba pozitivno vplivala na porazdelitev 

podatkov o številu zaposlenih v organizaciji. 

V preglednici 5.8 prikazujemo podatke o številu zaposlenih pred uteževanjem 

podatkov o osnovni dejavnosti organizacij in po njem. Pri dveh organizacijah, za kateri 

sta anketiranca označila, da zaposlujeta do 10 zaposlenih, smo po telefonu preverili, ali 

je podatek točen. S pomočjo vodstvenega kadra v teh dveh organizacijah smo ugotovili, 

da se je pojavila napaka in ti dve organizaciji razporedili (eno v skupino organizacij, ki 

imajo od 11 do 50 zaposlenih, drugo pa v skupino organizacij, ki imajo od 51 do 100 

zaposlenih). 

Čeprav smo poziv k sodelovanju pošiljali le organizacijam, ki imajo več kot 50 

zaposlenih, je na vprašalnik odgovorilo 14 organizacij, ki na dan izpolnjevanja 

vprašalnika niso več izpolnjevala tega pogoja. Iz telefonskih pogovorov s ciljno 

populacijo smo ugotovili, da so zaradi trenutne gospodarske krize nastale številne 

organizacijske spremembe (na primer odpuščanje zaposlenih), pa tudi druge lastniške 

spremembe, ki zahtevajo prestrukturiranje, delitev organizacije na dve ločeni 

organizaciji in podobno. Ker ocenjujemo, da trenutne okoliščine organizacije ne 

vplivajo na njihovo mnenje glede predmeta proučevanja v raziskavi (saj so bile 

organizacije v maju 2009 razvrščene v kategorijo srednje velikih ali velikih organizacij), 

smo sprejeli odločitev, da teh vprašalnikov ne izključimo iz zbirke podatkov. 
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Preglednica 5.8  Ciljna in uresničena populacija po številu zaposlenih v 

organizaciji 

Število  
zaposlenih 

Ciljna populacija Uresničena populacija 
Uresničena populacija – 

utežena 

Število Delež (%) Število Delež (%) Število Delež (%) 

do 10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

od 11 do 50 0 0,00 14 4,13 16 4,68 

od 51 do 100 368 36,91 93 27,43 100 29,35 

od 101 do 250 385 38,62 137 40,41 141 41,34 

od 251 do 500 139 13,94 50 14,75 45 13,20 

od 501 do 1000 61 6,12 25 7,37 22 6,39 

več kot 1000 44 4,41 20 5,90 17 5,03 

Skupaj 997 100,00 339 100,00 341 100,00 

Anketiranci so odgovarjali tudi na vprašanja o: sodelovanju organizacije z VŠZ v 

zadnjih treh letih, starosti organizacije, pridobljenih veljavnih certifikatih ali znamkah 

kakovosti v organizaciji, prijavljenih patentih in obstoju raziskovalne skupine v 

organizaciji, ki je prijavljena pri ARRS. Število in deleži odgovorov po posamezni 

kategoriji odgovorov so prikazani v preglednici 5.9. 

Iz podatkov je razvidno, da prevladujejo organizacije, ki imajo 11 ali več let (93,89 

%), so sodelovale z VŠZ v letih 2007–2009 (62,91 %), imajo veljavni certifikat ali 

znamko kakovosti (72,62 %), nimajo prijavljenega patenta v letih 2007–2009 (75,29 %) 

in nimajo prijavljene raziskovalne skupine pri ARRS (73,16 %). Med veljavnimi 

certifikati in znamkami kakovosti prevladuje družina standardov ISO (211 organizacij 

ali 76,17 % vseh odgovorov). Dve organizaciji sta v fazi pridobivanja certifikata o 

izpolnjevanju standardov ISO. Med ostalimi certifikati ali znamkami kakovosti 

prevladuje certifikat OSHAS (15 odgovorov ali 5,41 %). Ostali certifikati ali znamke 

kakovosti pa se pojavljajo v štirih ali manj primerih. Med temi so: FSC, IFS, OEKO 

TEX, EFQM, Vlagatelji v ljudi, Daimler in drugi. 

Podatke o imenu certifikatov in znamk kakovosti smo pridobili z obdelavo odprtih 

odgovorov anketirancev na podvprašanje o imenu pridobljenega certifikata ali znamke 

kakovosti. Od 248 ali 72,62 odstotkov organizacij, ki imajo certifikat ali znamko 

kakovosti, je na odprto vprašanje odgovorilo 233 ali 93,95 odstotkov organizacij. 
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Preglednica 5.9  Uresničena populacija po drugih lastnostih 

Lastnosti  
organizacij 

Število  
organizacij

Delež (%) 
Kumulativni 

delež (%) 

Leta delovanja organizacije     
 Od 0 do 1 0 0,00 0,00 
 Od 2 do 5 3 0,80 0,80 
 Od 6 do 10 18 5,31 6,11 
 Od 11 do 20 101 29,62 35,72 
 Od 21 do 50 87 25,46 61,18 

 Več kot 50 132 38,82 100,00 

 Skupaj 341 100,00   
Sodelovanje organizacije z VŠZ v letih 2007–2009 
 Da 214 62,91 62,91 
 Ne 111 32,62 95,53 

 Ne vem 15 4,47 100,00 

 Skupaj 341 100,00   
Veljavni certifikati/znamke kakovosti v organizaciji 
 Da 248 72,62 72,62 
 Ne 69 20,35 92,97 

 Ne vem 24 7,03 100,00 

 Skupaj 341 100,00   
Prijavljeni patenti v organizaciji v letih 2007–2009 
 Da 42 12,30 12,30 
 Ne 257 75,29 87,59 

 Ne vem 42 12,41 100,00 

 Skupaj 341 100,00   
Prijavljena raziskovalna skupina pri ARRS   
 Da 62 18,14 18,14 
 Ne 249 73,16 91,30 

 Ne vem 30 8,70 100,00 

 Skupaj 341 100,00   

5.5 Omejitve v empiričnem delu 

Redko ima nepridobitna organizacija samo enega [déležnika]. Če se [pri managementu VŠZ] 

osredotočimo na samo enega [déležnika], menim, da nam je spodletelo. (Frances Hesselbein v Niven 

2003, 191) 

Poglavitna omejitev empiričnega dela raziskovanja je osredotočenost na eno 

skupino déležnikov VŠZ. Z vključitvijo tudi ostalih skupin déležnikov bi lahko proučili 

veljavnost raziskovalnega modela še z vidika drugih déležnikov. Prav tako v raziskavi 

prevladujejo poslovni subjekti z več kot 50 zaposlenimi, ki delujejo v Sloveniji. Pri 

ostalih skupinah delodajalcev (namensko) ni dosežena reprezentativnost. Zaradi tega ne 

moremo popolnoma trditi, da so ugotovitve značilne za celotno populacijo delodajalcev 

iz Slovenije. 
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Druga omejitev se nanaša na odsotnost empiričnega preverjanja pravilnosti 

nekaterih ugotovitev iz teoretičnega dela raziskovanja. Identifikacija dejavnikov 

zaznane kakovosti VŠZ, na katere ima VŠZ obvladljiv vpliv in ki so bili uporabljeni kot 

opora pri operacionalizaciji vprašalnika, temelji na teoretičnih izsledkih drugih avtorjev. 

Prvi razlog za takšno odločitev je omejen obseg doktorske disertacije. Drugi razlog pa je 

v lastnem stališču, da bi bilo treba prepoznati vidik tudi drugih déležnikov glede 

dejavnikov zaznane kakovosti VŠZ, da bi lahko empirično potrdili ali zavrnili splošen 

model zaznane kakovosti VŠZ. 

Tretja omejitev empiričnega dela raziskovanja je v merskem instrumentu. Likertova 

ocenjevalna lestvica ima značilnost, da je ocenjevanje posameznih spremenljivk 

subjektivno. Tako ima lahko posamezna kategorija odgovorov na ocenjevalni lestvici 

pri anketirancih različno težo. V primerih, ki so to dopuščali, smo se Likertovi 

ocenjevalni lestvici izognili in oblikovali enopomenske kategorije odgovorov. 
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6 ANALIZA PODATKOV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

RAZISKAVE 

6.1 Cilji poglavja 

V prejšnjem poglavju smo predstavili prve štiri faze empiričnega dela raziskovanja: 

izdelavo in preverjanje veljavnosti merskega instrumenta, izdelavo zbirke podatkov o 

ciljni populaciji ter potek in uspešnost zbiranja podatkov. V tem poglavju so 

predstavljene ugotovitve statistične analize zbranih podatkov ciljne populacije in dane 

usmeritve za VŠZ. 

Prvi del poglavja je namenjen empiričnemu prepoznavanju dimenzij dejanske 

institucionalne kakovosti VŠZ in njihove pomembnosti z vidika delodajalcev. S tem 

preverjamo raziskovalni model v delu, ki obravnava dejansko institucionalno kakovost 

oziroma stvarne dokaze o kakovosti VŠZ. Drugi del poglavja je namenjen 

prepoznavanju pomembnosti teoretično identificiranih dejavnikov zaznane kakovosti 

VŠZ, na katere ima VŠZ obvladljiv vpliv, z vidika delodajalcev. Ob tem preverjamo 

raziskovalni model v celoti. V tem delu prepoznavamo tudi razlikovalne značilnosti 

delodajalcev, po katerih se ti razlikujejo pri ocenjevanju pomembnosti posameznega 

'obvladljivega' dejavnika zaznane kakovosti VŠZ. V tretjem delu poglavja 

prepoznavamo najpogostejše vire informacij in njihovo oceno zanesljivosti z vidika 

delodajalcev. V četrtem delu ključne ugotovitve navedenih delov poglavja povezujemo 

z drugimi ugotovitvami empiričnega dela raziskovanja, ki se nanašajo na zahteve 

delodajalcev in učinkovitost komuniciranja VŠZ s to skupino déležnikov. V zadnjem 

delu pa izdelamo priporočila za ciljno in prilagojeno komuniciranje VŠZ z delodajalci. 

Pri obdelavi podatkov so uporabljene različne statistične metode ter metode 

multivariantne analize: opisne statistike, preverjanje normalne porazdelitve 

spremenljivk, korelacijske analize in faktorska analiza z metodo glavnih osi. Analizo 

variance uporabljamo pri prepoznavanju razlikovalnih značilnosti delodajalcev, če se ti 

razvrščajo v skupine po različnih kriterijih. Vzporedno je za spremenljivke znotraj 

ključnih vprašanj izračunan Cronbachov koeficient, da bi preverili zanesljivost 

merskega instrumenta. V sklepnem delu poglavja pa uporabljamo tudi T-preizkus, pri 

čemer prepoznavamo razlike med delodajalci pri izražanju stališč glede njihovih zahtev 

in učinkovitosti komuniciranja VŠZ z njimi. V celotnem poglavju je uporabljena 

induktivna statistika (Flere 2000, 194), pri čemer na osnovi dela celotne populacije 

sklepamo o značilnostih celotne populacije. Trditve podajamo z določeno verjetnostjo 

in omejitvijo na slovensko okolje. 
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6.2 Identifikacija dimenzij dejanske institucionalne kakovosti visokošolskega 

zavoda z vidika delodajalcev 

V teoretičnem delu disertacije so identificirane štiri dimenzije dejanske 

institucionalne kakovosti VŠZ (v tem poglavju dimenzije kakovosti VŠZ): dimenzija 

sredstev in vložkov, dimenzija verige vrednosti, dimenzija trajnostnega razvoja in 

dimenzija učinkov. V nadaljevanju proučujemo pomembnost dejavnikov dejanske 

institucionalne kakovosti VŠZ (v tem poglavju dejavnikov kakovosti VŠZ) za 

delodajalce in njihovo homogenost v posamezni dimenziji. 

Vprašanje, ki omogoča dosego zastavljenega cilja, se v vprašalniku glasi: Prosim, 

ocenite, kako pomembne so posamezne informacije o VŠZ za vašo organizacijo. V 

strokovnem pregledu vprašalnika smo ugotovili, da je vprašanje preobsežno, saj se deli 

na številne dejavnike kakovosti VŠZ. Odločili smo se za delitev vprašanja (v 

elektronski obliki vprašalnika), in sicer v štiri vsebinske sklope, ki predstavljajo štiri 

teoretično identificirane dimenzije kakovosti VŠZ. V statistični obdelavi podatkov vsak 

sklop pomeni eno spremenljivko. Spremenljivke so v vprašalniku poimenovane, kar se 

je v strokovnem pregledu izkazalo kot prijaznejše do anketiranca. Ugotovili smo, da se 

tako anketiranec pripravi na področje proučevanja, ki sledi, laže razume proučevani 

kazalnik spremenljivke in ga istočasno umesti v kontekst. Delitev vprašanja je hkrati 

pomenila nujen pogoj za izvedbo spletne ankete, saj je treba zagotoviti, da je vprašanje 

v celoti vidno na računalniškem zaslonu. 

Vsaka spremenljivka vsebuje več potencialnih dejavnikov kakovosti VŠZ ali 

kazalnikov. Dimenzija sredstev in vložkov 10, dimenzija verige vrednosti 13, dimenzija 

trajnostnega razvoja 15 in dimenzija učinkov šest dejavnikov kakovosti VŠZ. Izhodišče 

pri operacionalizaciji vprašanja so v teoretičnem delu identificirani dejavniki kakovosti 

VŠZ ter ugotovitve avtorjev na področju managementa kakovosti. 

Pomembnost posameznih kazalnikov je bila ocenjena s petstopenjsko Likertovo 

ocenjevalno lestvico, pri čemer so si odgovori sledili v vrstnem redu od 'povsem 

nepomembne' do 'zelo pomembne' informacije. Dodan je bil filter 'ne vem', ki pa je 

izključen iz nadaljnje statistične analize. 

Pri analizi podatkov so uporabljene različne statistične metode, ki so v nadaljevanju 

predstavljene. Za identifikacijo dimenzij kakovosti VŠZ in njihovo pomembnost z 

vidika delodajalcev smo opravili faktorsko analizo. Faktorska analiza je orodje za 

analizo strukture povezanosti med velikim številom spremenljivk (Hair in drugi 2006, 

104) oziroma, v našem primeru, kazalnikov. Poglavitni namen uporabe eksplorativne 

faktorske analize je pretvoriti večje število kazalnikov, med katerimi obstaja močna 

povezava, v manjše število latentnih spremenljivk ali faktorjev. Pri tem je faktor 

hipotetična značilnost, za katero se domneva, da jo lahko merimo s pomočjo kazalnika, 

ki pripada posameznemu faktorju. Faktorji so v naši raziskavi dimenzije kakovosti VŠZ 



Analiza podatkov in interpretacija rezultatov raziskave 
 

149 

z vidika delodajalcev. S faktorsko analizo ugotavljamo, ali splošen nabor dimenzij 

kakovosti VŠZ, ki smo ga identificirali v teoretičnem delu, ustreza naboru, ki ga 

identificiramo pri empiričnem proučevanju mnenja delodajalcev. 

Pred uporabo faktorske analize najprej preverjamo, ali so podatki primerni za 

izvedbo tega. V prvem koraku preverjamo normalnost porazdelitve podatkov za 

posamezen kazalnik, pri čemer je treba zadostiti pogoju, da so koeficienti asimetrije in 

sploščenosti vsakega kazalnika v intervalu od –2 do +2. 

V drugem koraku presojanja primernosti podatkov za faktorsko analizo, opravimo 

Kaiser-Meyer-Olkinov preizkus ustreznosti vzorčenja (angl. Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy) (v nadaljevanju KMO) in Barlettov preizkus 

sferičnosti (angl. Bartlett's Test of Sphericity). Statistika KMO meri moč povezave med 

kazalnikoma in ima vrednosti med 0 in 1. Če je vrednost statistike KMO nad 0,5, so 

podatki primerni za nadaljnjo uporabo. Pri tem pa pomeni vrednost od 0,5 do 0,6 

zadostno, od 0,6 do 0,7 srednjo, od 0,7 do 0,8 povprečno in 0,8 ali več odlično oceno 

primernosti podatkov za nadaljnjo obdelavo (Hair in drugi 2006, 114). Z Barlettovim 

preizkusom pa preverjamo, če je korelacijska matrika enotska. Če preizkus pokaže, da 

so značilne razlike pri zanemarljivi stopnji tveganja (stopnja značilnosti je nižja od 

0,050), korelacijska matrika ni enotska oziroma so kazalniki do določene mere 

povezani. Slednje pomeni, da lahko nadaljujemo z uporabo drugih statističnih metod 

oziroma lahko opravimo faktorsko analizo. 

Za podrobno proučitev povezav med kazalniki in analizo veljavnosti konstrukta 

uporabljamo korelacijsko matriko. Korelacije med kazalniki določajo, do katere stopnje 

kazalnika pojasnjujeta drug drugega. Izbran statistični izračun je Pearsonov koeficient, 

ki se uporablja za numerične spremenljivke in za 'dobre' ordinalne oziroma takšne, ki 

ponujajo štiri ali več ordinalnih kategorij odgovorov. Če je korelacijski koeficient v 

intervalu (Fink 2003b, 58): 

– do +/–0,259, se razume, da povezave med dvema [kazalnikoma] ni ali je zelo 

šibka; 

– od +/–0,260 do +/–0,509, se razume, da je povezava med dvema [kazalnikoma] 

zadovoljiva; 

– od +/–0,510 do +/–0,759, se razume, da je povezava med dvema [kazalnikoma] 

dobra; 

– nad +/–0,759 se razume, da je povezava med dvema [kazalnikoma] odlična. 

Finkova (2003b, 58) celo navaja, da korelacijski koeficient z vrednostjo med 0,260 

in 0,509 pomeni dokaj visoko povezavo v družboslovnih vedah, predvsem če gre za 

modele z multiplo regresijo. Če pa korelacijski koeficient presega vrednost 0,900 

štejemo, da gre za multikolinearnost, pri čemer dva kazalnika merita isti pojav. 
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V četrtem koraku je preverjena zanesljivost merskega instrumenta (angl. 

reliability). Uporabljen je Cronbachov koeficient, ki pove, kakšna je statistična ocena 

reprodukcije ali stabilnosti podatkov, ki so dobljeni z nekim merskim instrumentom 

(Litwin 2003, 6). Izračun predstavlja moč povezave ali stopnjo korelacije med kazalniki 

posamezne spremenljivke (angl. internal consistency reliability; Litwin 2003, 22). Če 

Cronbachov koeficient presega vrednost 0,800, lahko sklepamo, da je merski instrument 

zanesljiv. 

Po opisanih štirih korakih uporabimo za identifikacijo latentnih spremenljivk 

R-faktorsko analizo (Hair in drugi 2006, 107). Izvedemo jo z metodo glavnih osi (angl. 

Principal axis factoring). Določitev primernega števila faktorjev temelji na presoji 

naslednjih parametrov: 

– lastne vrednosti uporabljenih faktorjev morajo biti višje od 1, tako da faktor 

pojasni vsaj en kazalnik; 

– kumulativni delež pojasnjene variance (angl. cumulative percentage of 

variance) mora znašati vsaj 50 odstotkov (v nadaljevanju %), kar pomeni, da z 

enim ali nekaj faktorji pojasnimo 50 % variabilnosti podatkov (značilno za 

družboslovje); 

– faktorske uteži (angl. factor loadings), ki pomenijo povezanost med 

posameznim kazalnikom in faktorjem, morajo biti vsaj +/–0,500. Višja kot je 

faktorska utež, večja je pojasnjenost kazalnika s faktorjem; 

– z uporabo grafičnega prikaza, imenovanega 'scree' diagram (angl. scree plot), 

razberemo, kje je 'občuten padec' v količini pojasnjene variance (angl. 

eigenvalue). Kjer se krivulja lastnih vrednosti lomi, je meja sprejemljivosti 

faktorja. 

Ob izpolnjevanju navedenih pogojev nastane eden ali več faktorjev, ki v nadaljnjih 

izračunih zamenja/zamenjajo prvotno skupino kazalnikov. Faktorji so v našem primeru 

dimenzije kakovosti VŠZ. Z združevanjem kazalnikov ali v našem primeru dejavnikov 

kakovosti VŠZ pa je izguba informacij zgolj minimalna. V nadaljevanju so predstavljeni 

rezultati navedenih statističnih izračunov za posamezno teoretično identificirano 

dimenzijo kakovosti VŠZ. 

6.2.1 Dimenzija sredstev in vložkov 

Dimenzija sredstev in vložkov se deli na deset dejavnikov kakovosti VŠZ. V 

preglednici 6.1 prikazujemo opisne statistike kazalnikov v tej skupini. Kazalniki so 

razvrščeni od najbolj do najmanj pomembnega na ocenjevalni lestvici od 1 (povsem 

nepomembne) do 5 (zelo pomembne) z vidika delodajalcev. Ocenjevalna lestvica 

vsebuje filter 'ne vem', ki pa je izločen iz statistične analize. 
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Preglednica 6.1  Opisne statistike za dejavnike kakovosti VŠZ v dimenziji sredstev 

in vložkov 

Informacije o … 
Število odgovorov**

AS* Modus SO* KAP* SE* KSP* SE* 
Veljavni Drugi***

… tehnični in tehnološki 
opremljenosti  333 8 3,498 4 1,051 –0,380 0,134 –0,345 0,266
… značilnostih 
študentov novincev 334 7 3,440 3 1,080 –0,242 0,133 –0,572 0,266
… naložbah VŠZ v 
trajnostni razvoj 331 9 3,431 4 1,036 –0,354 0,134 –0,318 0,267
… študijskih dosežkih 
študentov na VŠZ 336 5 3,405 3 1,080 –0,157 0,133 –0,682 0,265
… številu študentov 333 8 3,346 3 1,010 –0,288 0,134 –0,342 0,267
… zaposlenih 334 7 3,305 3 1,076 –0,187 0,133 –0,560 0,266
… vključenosti odraslih 
v štud. programe 332 9 3,228 4 1,033 –0,195 0,134 –0,569 0,267
… gospodarnosti porabe 
finančnih sredstev 330 11 3,112 3 1,083 0,015 0,134 –0,700 0,268
… virih financiranja 333 8 2,974 3 1,105 0,140 0,134 –0,729 0,267
… odhodkih 330 11 2,802 2 1,039 0,384 0,134 –0,445 0,268

* AS – aritmetična sredina na lestvici od 1 (povsem nepomembne) do 5 (zelo pomembne); 
SO – standardni odklon; KAP – koeficient asimetričnosti porazdelitve glede na normalno 
porazdelitev; KSP – koeficient sploščenosti porazdelitve glede na normalno porazdelitev; 
SE – standardna napaka. 

** n = 341, zaokroženo na nič decimalnih števil. 

*** Neodločeni in manjkajoči. 

V povprečju najpomembnejši dejavnik kakovosti VŠZ v dimenziji so informacije o 

tehnični in tehnološki opremljenosti VŠZ. Povprečna ocena 3,498 nakazuje na srednje 

močno pomembnost tega kazalnika za delodajalce. Nato sledijo informacije o 

značilnostih študentov, ki začenjajo s študijem na VŠZ (povprečna ocena 3,440), 

naložbah VŠZ v lasten trajnostni razvoj (povprečna ocena 3,431), študijskih dosežkih 

študentov na VŠZ (povprečna ocena 3,405), številu študentov (po študijskih programih, 

letniku, vrsti vpisa, spolu in podobno) (povprečna ocena 3,346), zaposlenih (strukturi 

zaposlenih in njihovem strokovnem razvoju) (povprečna ocena 3,305), vključenosti 

odraslih v študijske programe (povprečna ocena 3,228), gospodarnosti porabe finančnih 

sredstev (povprečna ocena 3,112) in virih financiranja (povprečna ocena 2,974). Za 

delodajalce v povprečju najmanj pomemben dejavnik kakovosti VŠZ znotraj dimenzije 

so informacije o odhodkih. Povprečna ocena 2,802 nakazuje na nepomembnost tega 

kazalnika za delodajalce. 

Vsak dejavnik kakovosti VŠZ ima koeficient asimetrije in sploščenosti znotraj 

želenih vrednosti (v intervalu od –2 do 2), kar nakazuje na normalno porazdelitev 

podatkov za posamezen kazalnik. Izračun statistike KMO kaže, da je povezava med 
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kazalniki v dimenziji odlična (KMO znaša 0,877). Barlettov preizkus sferičnosti pa 

kaže, da so povezave med kazalniki statistično značilne (stopnja značilnosti znaša 

0,000). Na osnovi navedenega ugotavljamo, da so podatki za dimenzijo sredstev in 

vložkov primerni za izvedbo faktorske analize. 

Za podrobno proučitev povezanosti med pari kazalnikov smo izračunali Pearsonov 

korelacijski koeficient (preglednica 6.2). 

Vsi pari kazalnikov imajo statistično značilne povezave. Odlične povezave (nad +/–

0,759) se izkažejo pri štirih parih kazalnikov: med informacijami o virih financiranja in 

odhodkih, med informacijami o odhodkih in gospodarnosti porabe finančnih sredstev, 

med informacijami o številu študentov in značilnostih novincev ter med informacijami o 

značilnostih novincev in študijskih dosežkih študentov na VŠZ. Dobre povezave (od +/–

0,510 do +/–0,759) se izkažejo pri 20 parih kazalnikov. Pri 10 parih kazalnikov se 

izkaže, da je povezava zadovoljiva (od +/–0,260 do +/–0,509), pri 11 parih kazalnikov 

pa, da je povezava šibka (do +/–0,259). Korelacije so pozitivne pri vseh parih 

kazalnikov. 

Dobre in odlične povezave parov kazalnikov (korelacijski koeficient nad +/–0,510) 

so v preglednici poudarjene z odebeljenim tiskom. Pri tem je razvidno, da se matrika 

deli na dva dela: na povezave med kazalniki finančnega značaja in na povezave med 

kazalniki nefinančnega značaja. Z 1-odstotno stopnjo značilnosti trdimo, da so za 

delodajalce, ki ocenjujejo informacije o gospodarnosti porabe finančnih sredstev kot 

pomembne, pomembne tudi informacije o virih financiranja in odhodkih. Z enako 

stopnjo značilnosti (1 %) trdimo, da so za delodajalce, ki ocenjujejo informacije o 

številu študentov kot pomembne, pomembne tudi informacije o značilnostih novincev, 

študijskih dosežkih študentov na VŠZ, o vključenosti odraslih v študijske programe, o 

zaposlenih, tehnični in tehnološki opremljenosti ter naložbah v trajnostni razvoj. 
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Preglednica 6.2  Korelacijski koeficienti za pare dejavnikov kakovosti VŠZ v dimenziji sredstev in vložkov 

Informacije o … 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J 

1A virih financiranja 1,000 ,792(**) ,716(**) ,247(**) ,134(*) ,173(**) ,221(**) ,349(**) ,291(**) ,249(**)
1B odhodkih  1,000 ,833(**) ,210(**) ,132(*) ,180(**) ,223(**) ,346(**) ,245(**) ,262(**)
1C gospodarnosti porabe finančnih sredstev     1,000 ,264(**) ,228(**) ,271(**) ,306(**) ,398(**) ,311(**) ,374(**)
1D številu študentov    1,000 ,795(**) ,703(**) ,610(**) ,570(**) ,571(**) ,598(**)
1E značilnostih novincev         1,000 ,810(**) ,687(**) ,622(**) ,583(**) ,631(**)
1F študijskih dosežkih študentov na VŠZ      1,000 ,709(**) ,694(**) ,646(**) ,646(**)
1G vključenosti odraslih v študijske programe             1,000 ,632(**) ,569(**) ,607(**)
1H zaposlenih        1,000 ,712(**) ,637(**)
1I tehnični in tehnološki opremljenosti                  1,000 ,744(**)
1J naložbah VŠZ v trajnostni razvoj                   1,000 

*Povezava med kazalnikoma s stopnjo značilnosti nižjo od 5 %. 

**Povezava med kazalnikoma s stopnjo značilnosti nižjo od 1 %. 
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V četrtem koraku preverjamo zanesljivost merskega instrumenta za del vprašalnika, 

ki proučuje dimenzijo sredstev in vložkov. Cronbachov koeficient znaša 0,901, kar 

pomeni, da je merski instrument zanesljiv pri proučevanju te spremenljivke. 

V nadaljevanju opravimo faktorsko analizo z metodo glavnih osi. Najprej 

predstavljamo lastne vrednosti in delež pojasnjene variance (preglednica 6.3). 

Preglednica 6.3  Celotna pojasnjena varianca za dejavnike kakovosti VŠZ v 

dimenziji sredstev in vložkov 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Končne lastne vrednosti 

Skupna 
Delež  

pojasnjene 
variance (%) 

Kumulativni  
delež pojasnjene 

variance (%) 
Skupna 

Delež  
pojasnjene 

variance (%) 

Kumulativni  
delež pojasnjene 

variance (%) 

1 5,429 54,292 54,292 5,116 51,159 51,159 
2 2,114 21,142 75,434 1,894 18,938 70,097 
3 0,624 6,245 81,678       
4 0,425 4,250 85,929    
5 0,373 3,725 89,654    
6 0,307 3,073 92,726    
7 0,226 2,259 94,986    
8 0,203 2,026 97,012    
9 0,151 1,513 98,525    
10 0,148 1,475 100,000    

Lastne vrednosti, ki ne smejo biti manjše od 1, in delež skupne pojasnjene variance, 

ki mora biti vsaj 50 %, kažejo, da se dejavniki kakovosti VŠZ združujejo v enega ali 

največ dva faktorja oziroma dimenziji kakovosti VŠZ. Ti dve dimenziji pojasnita več 

kot 70 % skupne variance. Prva dimenzija je tista, ki najmočneje določa pomembnost 

dejavnikov kakovosti VŠZ z vidika delodajalcev (začetne lastne vrednosti prvega 

faktorja znašajo 5,429 in pojasni 51,159 % variance). Druga dimenzija pa ima nižje 

začetne lastne vrednosti (2,114) in pojasni 18,938 % variance. 

V nadaljevanju prikazujemo faktorske uteži tako dobljene rešitve (preglednica 6.4). 
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Preglednica 6.4  Faktorske uteži za dejavnike kakovosti VŠZ v dimenziji sredstev 

in vložkov 

Informacije o … Utež faktorja 1 Utež faktorja 2 

… odhodkih 0,496 0,812 
… virih financiranja 0,471 0,676 
… gospodarnosti porabe finančnih sredstev 0,566 0,663 
… študijskih dosežkih študentov na VŠZ 0,836 –0,308 
… značilnostih študentov novincev 0,806 –0,346 
… zaposlenih 0,801 –0,058 
… naložbah VŠZ v trajnostni razvoj 0,778 –0,131 
… tehnični in tehnološki opremljenosti  0,765 –0,122 
… številu študentov 0,761 –0,219 
… vključenosti odraslih v študijske programe 0,754 –0,199 

Koeficienta asimetričnosti porazdelitve faktorja, ki znaša –0,360, in sploščenosti 

porazdelitve faktorja, ki znaša 0,225, povesta, da imamo opravka z normalno 

porazdelitvijo podatkov. Na podlagi te informacije bi se lahko zadovoljili z enim 

faktorjem ali dimenzijo kakovosti VŠZ. Vendar pa uteži na faktorjih nakazujejo, da bi 

bilo koristno preveriti, kakšne so statistične vrednosti, če sprejmemo dva faktorja. Iz 

preglednice je namreč razvidno, da se na eni strani povezujejo kazalniki nefinančne 

narave, ki imajo višje faktorske uteži na prvem faktorju, na drugi strani pa se povezujejo 

kazalniki finančne narave, ki imajo višje faktorske uteži na drugem faktorju. Sum, ki je 

nastal pri obdelavi korelacijske matrike, se na tem mestu potrjuje. Zato opravimo 

poševno rotacijo faktorske uteži, da bi dobili čim enostavnejšo faktorsko strukturo. 

Vendar se faktorske uteži pomembno ne spremenijo. Zato v nadaljevanju opravimo 

faktorsko analizo ločeno za ti dve skupini kazalnikov. 

V prvo skupino vključimo kazalnike: informacije o virih financiranja, odhodkih in 

gospodarnosti porabe finančnih sredstev. Lastne vrednosti in delež pojasnjene variance 

za kazalnike so prikazani v preglednici 6.5. 

Preglednica 6.5  Celotna pojasnjena varianca za dejavnike kakovosti VŠZ v 

dimenziji finančnih sredstev in vložkov 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Končne lastne vrednosti 

Skupna 
Delež  

pojasnjene 
variance (%) 

Kumulativni  
delež pojasnjene 

variance (%) 
Skupna 

Delež  
pojasnjene 

variance (%) 

Kumulativni  
delež pojasnjene 

variance (%) 

1 2,560 85,329 85,329 2,352 78,399 78,399 
2 0,289 9,618 94,947    
3 0,152 5,053 100,000    

Začetne lastne vrednosti izračunanega faktorja znašajo 2,560. Iz končnih lastnih 

vrednosti pa ugotovimo, da faktor, ki smo ga poimenovali dimenzija finančnih sredstev 
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in vložkov, pojasni 78,339 % variabilnosti podatkov. V nadaljevanju prikazujemo 

faktorske uteži za kazalnike v tej dimenziji (preglednica 6.6). 

Preglednica 6.6  Faktorske uteži za dejavnike kakovosti VŠZ v dimenziji finančnih 

sredstev in vložkov 

Informacije o … Utež faktorja 

… odhodkih 0,957 
… gospodarnosti porabe finančnih sredstev 0,870 
… virih financiranja 0,824 

Ugotavljamo, da so vse faktorske uteži narasle z ločevanjem kazalnikov v dve 

skupini. Gibljejo se med 0,820 in 0,960, kar pomeni, da kazalniki zelo dobro merijo 

empirično identificirani faktor ali dimenzijo kakovosti VŠZ. Koeficienta asimetričnosti 

porazdelitve faktorja, ki znaša 0,263, in sploščenosti porazdelitve faktorja, ki znaša  

–0,441, povesta, da imamo opravka z normalno porazdelitvijo podatkov za ta faktor. 

Navedene ugotovitve omogočajo, da faktor dimenzija finančnih sredstev in vložkov 

shranimo za nadaljnjo statistično analizo za preverjanje raziskovalnega modela. 

Isti postopek smo uporabili še za kazalnike nefinančne narave, med katere spadajo: 

informacije o številu študentov, značilnostih študentov novincev, študijskih dosežkih 

študentov na VŠZ, o vključenosti odraslih v študijske programe, o zaposlenih, tehnični 

in tehnološki opremljenosti ter naložbah VŠZ v trajnostni razvoj. V preglednici 6.7 

podajamo lastne vrednosti in delež pojasnjene variance. 

Preglednica 6.7  Celotna pojasnjena varianca za dejavnike kakovosti VŠZ v 

dimenziji nefinančnih sredstev in vložkov 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Končne lastne vrednosti 

Skupna 
Delež  

pojasnjene 
variance (%) 

Kumulativni  
delež pojasnjene 

variance (%) 
Skupna

Delež  
pojasnjene 

variance (%) 

Kumulativni  
delež pojasnjene 

variance (%) 

1 4,933 70,468 70,468 4,595 65,639 65,639 
2 0,656 9,367 79,835    
3 0,425 6,068 85,904    
4 0,356 5,082 90,986    
5 0,249 3,563 94,549    
6 0,228 3,259 97,807    
7 0,153 2,193 100,000    

Iz preglednice je razvidno, da ima faktor, ki smo ga poimenovali dimenzija 

nefinančnih sredstev in vložkov, začetne lastne vrednosti 4,933 in pojasni 65,639 % 

variabilnosti podatkov. V preglednici 6.8 prikazujemo faktorske uteži za to skupino 

kazalnikov. 
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Preglednica 6.8  Faktorske uteži za dejavnike kakovosti VŠZ v dimenziji 

nefinančnih sredstev in vložkov 

Informacije o … Utež faktorja 

… študijskih dosežkih študentov na VŠZ 0,882 
… značilnostih študentov novincev 0,860 
… številu študentov 0,790 
… zaposlenih 0,788 
… naložbah VŠZ v trajnostni razvoj 0,788 
… vključenosti odraslih v študijske programe 0,780 
… tehnični in tehnološki opremljenosti  0,776 

Tudi pri tej skupini kazalnikov ugotavljamo, da so se faktorske uteži pri šestih 

kazalnikih dvignile. Minimalna negativna sprememba je evidentirana pri informacijah o 

zaposlenih, vendar pa je faktorska utež še vedno visoka. Gibljejo se med 0,770 in 0,890, 

kar pomeni, da kazalniki zelo dobro merijo empirično identificirani faktor ali dimenzijo 

kakovosti VŠZ. 

Koeficienta asimetričnosti porazdelitve, ki znaša –0,360, in sploščenosti 

porazdelitve za faktor, ki znaša –0,055, povesta, da imamo opravka z normalno 

porazdelitvijo podatkov za ta faktor. Navedeni izračuni in ugotovitve omogočajo, da 

faktor dimenzija nefinančnih sredstev in vložkov shranimo za nadaljnjo statistično 

analizo za preverjanje raziskovalnega modela. 

Faktorska analiza kazalnikov, ki smo jih v teoretičnem delu identificirali kot 

predstavnike dimenzije sredstev in vložkov, je pokazala, da je treba dimenzijo ločiti na 

dve dimenziji, in sicer na dimenzijo finančnih sredstev in vložkov ter na dimenzijo 

nefinančnih sredstev in vložkov. 

6.2.2 Dimenzija verige vrednosti 

Dimenzija verige vrednosti se deli na 13 dejavnikov kakovosti VŠZ, ki smo jih 

identificirali v teoretičnem delu raziskovanja. V preglednici 6.9 prikazujemo opisne 

statistike kazalnikov v tej skupini. Kazalniki so razvrščeni od najbolj do najmanj 

pomembnega na ocenjevalni lestvici od 1 (povsem nepomembne) do 5 (zelo 

pomembne) z vidika delodajalcev. Ocenjevalna lestvica vsebuje filter 'ne vem', ki pa je 

izločen iz statistične analize. 
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Preglednica 6.9  Opisne statistike za dejavnike kakovosti VŠZ v dimenziji verige 

vrednosti 

Informacije o … 
Število odgovorov**

AS* Modus SO* KAP* SE* KSP* SE* 
Veljavni Ostali***

… vključevanju 
študentov v prakso 336 4 3,966 5 1,017 –0,887 0,133 0,453 0,265

... sodelovanju VŠZ z 
okoljem 336 4 3,805 4 1,002 –0,568 0,133 –0,106 0,265

… izvajanju raziskovalne 
dejavnosti 336 5 3,427 3 1,061 –0,249 0,133 –0,475 0,265
… vključenosti študentov 
v raziskovalno dejavnost 
VŠZ 336 4 3,417 3 1,074 –0,213 0,133 –0,656 0,265

… procesu stalnega 
izboljševanja 336 5 3,386 3 0,956 –0,199 0,133 –0,094 0,265
… strokovnem 
svetovanju študentom na 
študijskem in poklicnem 
področju 334 7 3,322 4 1,087 –0,263 0,133 –0,635 0,266
… povezovanju z 
déležniki  332 9 3,300 3 1,042 –0,145 0,134 –0,512 0,267
… internacionalizaciji 336 5 3,132 3 1,028 –0,028 0,133 –0,615 0,265

… svobodni izbiri 
predmetov študijskega 
programa 334 7 3,121 3 1,092 –0,007 0,133 –0,733 0,266

… izvajanju 
izobraževalne dejavnosti 336 5 3,111 3 1,021 0,103 0,133 –0,531 0,265

… vključenosti 
déležnikov v upravljanje 
in vodenje VŠZ 333 8 3,052 3 1,011 0,033 0,134 –0,439 0,266

… stroških izobraževanja 
na študenta 334 7 2,970 3 1,078 0,164 0,133 –0,639 0,266

… številu študentov na 
učitelja 333 8 2,770 2 1,036 0,263 0,134 –0,571 0,266

 * AS – aritmetična sredina na lestvici od 1 (povsem nepomembne) do 5 (zelo pomembne); 
SO – standardni odklon; KAP – koeficient asimetričnosti porazdelitve glede na normalno 
porazdelitev; KSP – koeficient sploščenosti porazdelitve glede na normalno porazdelitev; 
SE – standardna napaka. 

** n = 341, zaokroženo na nič decimalnih števil. 

*** Neodločeni in manjkajoči. 

V povprečju najpomembnejši dejavnik kakovosti VŠZ v dimenziji so informacije o 

vključevanju študentov v prakso. Povprečna ocena 3,966 pove, da je ta kazalnik 

pomemben za delodajalce. Nato sledijo informacije o: sodelovanju VŠZ z okoljem 

(povprečna ocena 3,805), izvajanju raziskovalne dejavnosti (povprečna ocena 3,427), 

vključenosti študentov v raziskovalno dejavnost VŠZ (povprečna ocena 3,417), procesu 

stalnega izboljševanja (povprečna ocena 3,386), strokovnem svetovanju študentov na 
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študijskem in poklicnem področju (povprečna ocena 3,322), povezovanju z déležniki 

(povprečna ocena 3,300), delovanju in povezovanju VŠZ izven nacionalnih meja 

(povprečna ocena 3,132), svobodni izbiri predmetov študijskega programa (povprečna 

ocena 3,121), izvajanju izobraževalne dejavnosti (povprečna ocena 3,111), vključenosti 

déležnikov v upravljanje in vodenje VŠZ (povprečna ocena 3,052) in stroških 

izobraževanja na študenta (povprečna ocena 2,970). Za delodajalce v povprečju najmanj 

pomemben dejavnik kakovosti VŠZ znotraj dimenzije so informacije o številu študentov 

na učitelja. Povprečna ocena 2,770 nakazuje na to, da je ta kazalnik v povprečju 

nepomemben za delodajalce. 

Vsi dejavniki kakovosti VŠZ imajo koeficienta asimetrije in sploščenosti znotraj 

želenih vrednosti (v intervalu od –2 do 2), kar nakazuje na normalno porazdelitev 

podatkov za posamezen kazalnik. Izračun statistike KMO kaže, da je povezava med 

kazalniki v dimenziji odlična (KMO znaša 0,932). Barlettov preizkus sferičnosti pa 

kaže, da so povezave med kazalniki statistično značilne (stopnja značilnosti znaša 

0,000). Na osnovi navedenega ugotavljamo, da so podatki za dimenzijo verige vrednosti 

primerni za izvedbo faktorske analize. 

Za podrobno proučitev povezanosti med pari spremenljivk smo izračunali 

Pearsonov korelacijski koeficient (preglednica 6.10). 

Vsi pari kazalnikov imajo statistično značilne povezave s stopnjo značilnosti nižjo 

od 1 %. Odlične in dobre povezave parov kazalnikov (korelacijski koeficient nad +/–

0,510) so v preglednici poudarjene z odebeljenim tiskom. Odlične povezave (nad +/–

0,759) se izkažejo pri štirih parih kazalnikov: med informacijami o procesu stalnega 

izboljševanja VŠZ ter strokovnem svetovanju študentov na študijskem in poklicnem 

področju, informacijami o vključenosti študentov v raziskovalno dejavnost VŠZ in 

povezovanju VŠZ z déležniki, informacijami o internacionalizaciji VŠZ in svobodni 

študentovi izbiri predmetov študijskega programa ter informacijami o številu študentov 

na učitelja in stroških izobraževanja na študenta. Dobre povezave (od +/–0,510 do +/–

0,759) se izkažejo pri 60 parih kazalnikov. Pri 14 parih kazalnikov se izkaže, da je 

povezava zadovoljiva (od +/–0,260 do +/–0,509). Korelacijska matrika ne izkazuje 

obstoja parov kazalnikov s šibko povezavo (do +/–0,259). Korelacije so pozitivne pri 

vseh parih kazalnikov. S stopnjo značilnosti nižjo od 1 % trdimo, da je vsak dejavnik 

kakovosti VŠZ v poprečju dobro povezan z vsemi drugimi dejavniki kakovosti VŠZ v 

proučevani dimenziji. To pomeni, da lahko vse dejavnike kakovosti VŠZ v dimenziji 

obdržimo za nadaljnjo statistično analizo. 
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Preglednica 6.10  Korelacijski koeficienti za pare dejavnikov kakovosti VŠZ v dimenziji verige vrednosti 

Informacije o 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J 2K 2L 2M 

2A vključevanju študentov v prakso 1,000 ,665(**) ,678(**) ,574(**) ,534(**) ,612(**) ,508(**) ,556(**) ,516(**) ,602(**) ,539(**) ,498(**) ,556(**) 

2B sodelovanju VŠZ z okoljem   1,000 ,669(**) ,526(**) ,510(**) ,516(**) ,466(**) ,614(**) ,583(**) ,516(**) ,527(**) ,501(**) ,436(**) 

2C izvajanju raziskovalne 
dejavnosti   1,000 ,706(**) ,676(**) ,749(**) ,596(**) ,543(**) ,462(**) ,600(**) ,547(**) ,552(**) ,556(**) 

2D vključenosti študentov v 
raziskovalno dejavnost VŠZ       1,000 ,660(**) ,718(**) ,759(**) ,474(**) ,433(**) ,583(**) ,521(**) ,535(**) ,628(**) 

2E procesu stalnega izboljševanja     1,000 ,787(**) ,607(**) ,614(**) ,480(**) ,589(**) ,581(**) ,577(**) ,610(**) 

2F strokovnem svetovanju  
študentom na študijskem in  
poklicnem področju           1,000 ,681(**) ,603(**) ,494(**) ,640(**) ,580(**) ,555(**) ,608(**) 

2G povezovanju z déležniki        1,000 ,445(**) ,422(**) ,578(**) ,508(**) ,522(**) ,551(**) 

2H internacionalizaciji               1,000 ,770(**) ,606(**) ,653(**) ,582(**) ,540(**) 

2I svobodni izbiri predmetov 
študijskega programa         1,000 ,621(**) ,653(**) ,549(**) ,483(**) 

2J izvajanju izobraževalne  
dejavnosti                   1,000 ,671(**) ,629(**) ,652(**) 

2K vključenosti déležnikov  
v upravljanje in vodenje VŠZ           1,000 ,674(**) ,638(**) 

2L stroških izobraževanja na 
študenta                       1,000 ,769(**) 

2M številu študentov na učitelja                         1,000 

** Povezava med kazalnikoma s stopnjo značilnosti nižjo od 1 %. 
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Zanima nas še zanesljivost merskega instrumenta za proučevani sklop kazalnikov. 

Cronbachov koeficient za kazalnike v dimenziji verige vrednosti znaša 0,949, na 

podlagi česar sklepamo, da je merski instrument zanesljiv v tem delu vprašalnika. 

V naslednji fazi opravimo faktorsko analizo z metodo glavnih osi. Prvi izračun 

celotne pojasnjene variance predlaga dva faktorja za obravnavano skupino kazalnikov. 

Začetne lastne vrednosti prvega predlaganega faktorja znašajo 8,057. Drugi predlagani 

faktor pa pojasni le en kazalnik (začetne lastne vrednosti 1,056, delež pojasnjene 

variance znaša 5,867 %). Zaradi 'občutnega' padca med začetnimi lastnimi vrednostmi 

prvega in drugega predlaganega faktorja ter zadovoljive pojasnjene variance prvega 

faktorja (59,324 %), se odločimo za omejitev na en faktor (preglednica 6.11). 

Preglednica 6.11 Celotna pojasnjena varianca za dejavnike kakovosti VŠZ v 

dimenziji verige vrednosti 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Končne lastne vrednosti 

Skupna 
Delež  

pojasnjene 
variance (%) 

Kumulativni  
delež pojasnjene 

variance (%) 
Skupna

Delež  
pojasnjene 

variance (%) 

Kumulativni  
delež pojasnjene 

variance (%) 

1 8,057 61,980 61,980 7,651 58,853 58,853 
2 1,056 8,123 70,103    
3 0,820 6,311 76,414    
4 0,545 4,190 80,604    
5 0,484 3,721 84,325    
6 0,393 3,026 87,351    
7 0,329 2,532 89,883    
8 0,295 2,266 92,149    
9 0,252 1,937 94,086    
10 0,240 1,848 95,934    
11 0,193 1,485 97,419    
12 0,173 1,327 98,746    
13 0,163 1,254 100,000    

Rezultati enofaktorske analize kažejo, da izbrani faktor 'dimenzija verige vrednosti' 

pojasni 58,853 % variabilnosti podatkov. Zanimajo nas faktorske uteži za kazalnike v 

tej skupini (preglednica 6.12). 
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Preglednica 6.12  Faktorske uteži za dejavnike kakovosti VŠZ v dimenziji verige 

vrednosti 

Informacije o … 
Utež 

faktorja 

… strokovnem svetovanju študentom na študijskem in poklicnem področju 0,830 
… izvajanju izobraževalne dejavnosti 0,804 
… izvajanju raziskovalne dejavnosti 0,802 
… procesu stalnega izboljševanja 0,788 
… vključenosti déležnikov v upravljanje in vodenje VŠZ 0,782 
… vključenosti študentov v raziskovalno dejavnost VŠZ 0,775 
… številu študentov na učitelja 0,775 
… stroških izobraževanja na študenta 0,758 
… internacionalizaciji 0,758 
… vključevanju študentov v prakso 0,754 
… povezovanju z déležniki  0,730 
… svobodni izbiri predmetov študijskega programa 0,702 
... sodelovanju VŠZ z okoljem 0,702 

Tudi faktorske uteži kažejo, da je omejitev na en faktor pravilna odločitev. Vse 

faktorske uteži so v intervalu od 0,700 do 0,830, kar pove, da vsi kazalniki zelo dobro 

merijo empirično identificirani faktor ali dimenzijo kakovosti VŠZ. Koeficienta 

asimetričnosti porazdelitve, ki znaša –0,495, in sploščenosti porazdelitve za faktor, ki 

znaša 0,220, povesta, da imamo opravka z normalno porazdelitvijo podatkov za ta 

faktor. Statistični izračuni kažejo, da lahko ohranimo dimenzijo verige vrednosti. Zato 

jo shranimo za nadaljnjo statistično analizo za preverjanje raziskovalnega modela. 

6.2.3 Dimenzija trajnostnega razvoja 

Dimenzija trajnostnega razvoja je zadnja notranja dimenzija kakovosti VŠZ, ki je 

identificirana v teoretičnem delu disertacije. V empiričnem delu disertacije jo 

proučujemo s 15 dejavniki kakovosti VŠZ. V preglednici 6.13 prikazujemo opisne 

statistike kazalnikov v tej skupini. Kazalniki so razvrščeni od najbolj do najmanj 

pomembnega na ocenjevalni lestvici od 1 (povsem nepomembne) do 5 (zelo 

pomembne) z vidika delodajalcev. Ocenjevalna lestvica vsebuje filter 'ne vem', ki pa je 

izločen iz statistične analize. 
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Preglednica 6.13  Opisne statistike za dejavnike kakovosti VŠZ v dimenziji 

trajnostnega razvoja 

Informacije o … 
Število odgovorov**

AS* Modus SO* KAP* SE* KSP* SE* 
Veljavni Ostali***

… odzivnosti VŠZ na 
potrebe in spremembe v 
okolju 334 7 3,836 5 1,086 –0,686 0,133 –0,159 0,266
… spoštovanju 
zakonskih določil in 
kodeksov delovanja 333 8 3,625 4 1,082 –0,495 0,134 –0,365 0,267
… zunanjem 
potrjevanju kakovosti 
delovanja 333 8 3,613 4 1,025 –0,531 0,134 –0,044 0,266
… etičnosti delovanja 334 7 3,548 4 1,061 –0,432 0,133 –0,365 0,266

… rezultatih mnenjskih 
raziskav zadovoljstva 
strateških déležnikov 333 8 3,453 3 1,030 –0,361 0,134 –0,156 0,266
… intelektualnih 
sredstvih 335 6 3,389 3 1,045 –0,350 0,133 –0,201 0,266
… upravljanju 
informacij 334 6 3,383 4 1,016 –0,408 0,133 –0,220 0,266

… uvrstitvi VŠZ v 
lestvice razvrščanja 332 9 3,370 3 1,091 –0,261 0,134 –0,576 0,267
… delovnem ozračju  335 6 3,314 3 1,076 –0,213 0,133 –0,521 0,266
… sistemski urejenosti 335 6 3,270 3 1,001 –0,235 0,133 –0,144 0,266
… strateških usmeritvah 334 7 3,264 4 0,967 –0,428 0,133 –0,144 0,266
… načelih in vrednotah 333 8 3,233 3 0,980 –0,254 0,134 –0,088 0,267
… temeljnih usmeritvah 334 7 3,185 3 0,949 –0,290 0,133 0,011 0,266
… upravljanju 
zaposlenih 336 5 3,171 3 1,071 –0,067 0,133 –0,574 0,265

… notranji evalvaciji ali 
samooceni kakovosti 333 8 3,130 3 1,030 –0,082 0,134 –0,514 0,267

* AS – aritmetična sredina na lestvici od 1 (povsem nepomembne) do 5 (zelo pomembne); 
SO – standardni odklon; KAP – koeficient asimetričnosti porazdelitve glede na normalno 
porazdelitev; KSP – koeficient sploščenosti porazdelitve glede na normalno porazdelitev; 
SE – standardna napaka. 

** n = 341, zaokroženo na nič decimalnih števil. 

*** Neodločeni in manjkajoči. 

V povprečju najpomembnejši dejavnik kakovosti VŠZ v dimenziji so informacije o 

odzivnosti VŠZ na potrebe in spremembe v okolju. Povprečna ocena 3,836 nakazuje na 

srednje močno pomembnost tega kazalnika za delodajalce. Nato sledijo informacije o: 

spoštovanju zakonskih določil in kodeksov (povprečna ocena 3,625), zunanjem 

potrjevanju kakovosti delovanja VŠZ (povprečna ocena 3,613), etičnosti delovanja 

(povprečna ocena 3,548), rezultatih mnenjskih raziskav zadovoljstva déležnikov VŠZ 

(povprečna ocena 3,453), intelektualnih sredstvih VŠZ (povprečna ocena 3,389), 

upravljanju informacij (povprečna ocena 3,383), uvrstitvi VŠZ v lestvice razvrščanja 
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(povprečna ocena 3,370), delovnem ozračju VŠZ (povprečna ocena 3,314), sistemski 

urejenosti (povprečna ocena 3,270), strateških usmeritvah (povprečna ocena 3,264), 

načelih in vrednotah (ali identiteti VŠZ) (povprečna ocena 3,233), temeljnih usmeritvah 

(povprečna ocena 3,185) in upravljanju zaposlenih (povprečna ocena 3,171). Za 

delodajalce v povprečju najmanj pomemben dejavnik kakovosti VŠZ znotraj dimenzije 

so informacije o notranji evalvaciji ali samooceni kakovosti VŠZ. Povprečna ocena 

3,130 pove, da je tudi ta kazalnik (kot vsi drugi v tej dimenziji kakovosti VŠZ) v 

povprečju srednje pomemben za delodajalce. 

Vsi dejavniki kakovosti VŠZ imajo koeficienta asimetrije in sploščenosti znotraj 

želenih vrednosti (v intervalu od –2 do 2), kar pomeni, da se podatki normalno 

porazdeljujejo za posamezen kazalnik. Izračun statistike KMO kaže, da je povezava 

med kazalniki v dimenziji odlična (KMO znaša 0,954). Barlettov preizkus sferičnosti pa 

kaže, da so povezave med kazalniki statistično značilne (stopnja značilnosti znaša 

0,000). Na osnovi navedenega ugotavljamo, da so podatki za dimenzijo trajnostnega 

razvoja primerni za izvedbo faktorske analize. 

Korelacijska matrika, ki je prikazana v preglednici 6.14, prikazuje izračune 

Pearsonovega korelacijskega koeficienta za pare kazalnikov. 

Vsi pari kazalnikov imajo statistično značilne povezave s stopnjo značilnosti nižjo 

od 1 %. Odlične in dobre povezave parov kazalnikov (korelacijski koeficient nad +/–

0,510) so v preglednici poudarjene z odebeljenim tiskom. Odlične povezave (nad +/–

0,759) se izkažejo pri sedmih parih kazalnikov: med informacijami o temeljnih in 

strateških usmeritvah VŠZ, informacijami o temeljnih usmeritvah in identiteti VŠZ, 

informacijami o strateških usmeritvah in identiteti VŠZ, informacijami o sistemski 

urejenosti VŠZ in upravljanju zaposlenih, informacijami o upravljanju zaposlenih in 

informacij, informacijami o upravljanju zaposlenih in delovnem ozračju VŠZ ter 

informacijami o uvrstitvi VŠZ v lestvice razvrščanja in notranji evalvaciji ali samooceni 

kakovosti VŠZ. Dobre povezave (od +/–0,510 do +/–0,759) se izkažejo pri 97 parih 

kazalnikov. Pri enem paru kazalnikov se izkaže, da je povezava zadovoljiva (od +/–

0,260 do +/–0,509). Korelacijska matrika nima parov kazalnikov s šibko povezavo (do 

+/–0,259). Korelacije so pozitivne pri vseh parih kazalnikov. S stopnjo značilnosti nižjo 

od 1 % trdimo, da je vsak kazalnik ali dejavnik kakovosti VŠZ v poprečju zelo dobro 

povezan z vsemi drugimi dejavniki kakovosti VŠZ v proučevani dimenziji. To dopušča, 

da lahko vse dejavnike kakovosti VŠZ obdržimo v dimenziji za nadaljnjo statistično 

analizo. 
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Preglednica 6.14  Korelacije med dejavniki kakovosti VŠZ v dimenziji trajnostnega razvoja 

Informacije o 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I 3J 3K 3L 3M 3N 3O 

3A temeljnih usmeritvah 1,000 ,859(**) ,779(**) ,677(**) ,670(**) ,637(**) ,646(**) ,571(**) ,605(**) ,524(**) ,579(**) ,551(**) ,585(**) ,578(**) ,631(**) 
3B strateških usmeritvah   1,000 ,834(**) ,725(**) ,678(**) ,686(**) ,630(**) ,585(**) ,637(**) ,551(**) ,603(**) ,606(**) ,621(**) ,648(**) ,671(**) 
3C načelih in vrednotah    1,000 ,736(**) ,673(**) ,696(**) ,591(**) ,615(**) ,616(**) ,620(**) ,646(**) ,597(**) ,598(**) ,650(**) ,680(**) 
3D sistemski urejenosti       1,000 ,797(**) ,743(**) ,653(**) ,708(**) ,594(**) ,571(**) ,589(**) ,573(**) ,577(**) ,638(**) ,606(**) 
3E upravljanju zaposlenih     1,000 ,782(**) ,711(**) ,783(**) ,565(**) ,606(**) ,619(**) ,616(**) ,577(**) ,632(**) ,594(**) 
3F upravljanju informacij           1,000 ,729(**) ,713(**) ,683(**) ,639(**) ,627(**) ,593(**) ,569(**) ,601(**) ,620(**) 
3G intelektualnih sredstvih       1,000 ,693(**) ,657(**) ,571(**) ,562(**) ,611(**) ,623(**) ,609(**) ,604(**) 
3H delovnem ozračju                1,000 ,606(**) ,628(**) ,607(**) ,580(**) ,501(**) ,575(**) ,569(**) 

3I odzivnosti VŠZ na 
potrebe in spremembe v 
okolju         1,000 ,590(**) ,656(**) ,599(**) ,626(**) ,577(**) ,620(**) 

3J spoštovanju zakonskih 
določil in kodeksov 
delovanja                   1,000 ,758(**) ,672(**) ,590(**) ,636(**) ,553(**) 
3K etičnosti delovanja           1,000 ,722(**) ,606(**) ,646(**) ,654(**) 

3L zunanjem potrjevanju  
kakovosti delovanja                       1,000 ,752(**) ,742(**) ,685(**) 

3M uvrstitvi VŠZ v  
lestvice razvrščanja             1,000 ,788(**) ,699(**) 

3N notranji evalvaciji ali  
samooceni kakovosti                           1,000 ,681(**) 

3O rezultatih mnenjskih 
raziskav zadovoljstva 
strateških déležnikov                             1,000 

** Povezava med kazalnikoma s stopnjo značilnosti nižjo od 1 %. 
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Analizi povezav med kazalniki sledi preverjanje zanesljivosti merskega 

instrumenta. Cronbachov koeficient znaša 0,965, kar pove, da izbrani dejavniki 

kakovosti VŠZ zelo dobro merijo dimenzijo trajnostnega razvoja. 

Nato opravimo faktorsko analizo z metodo glavnih osi. Najprej predstavljamo 

lastne vrednosti in delež pojasnjene variance (preglednica 6.15). 

Preglednica 6.15  Celotna pojasnjena varianca za dejavnike kakovosti VŠZ v 

dimenziji trajnostnega razvoja 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Končne lastne vrednosti 

Skupna 
Delež  

pojasnjene 
variance (%) 

Kumulativni  
delež pojasnjene 

variance (%) 
Skupna 

Delež  
pojasnjene 

variance (%) 

Kumulativni  
delež pojasnjene 

variance (%) 

1 10,134 67,563 67,563 9,789 65,263 65,263 
2 0,894 5,959 73,522    
3 0,773 5,151 78,673    
4 0,566 3,771 82,444    
5 0,467 3,113 85,557    
6 0,340 2,267 87,824    
7 0,289 1,928 89,752    
8 0,270 1,797 91,549    
9 0,241 1,607 93,156    
10 0,221 1,471 94,627    
11 0,205 1,367 95,994    
12 0,189 1,262 97,256    
13 0,162 1,079 98,335    
14 0,138 0,920 99,255    
15 0,112 0,745 100,000    

Iz preglednice je razvidno, da izračuni izkazujejo en faktor za obravnavano skupino 

kazalnikov. Njegove začetne lastne vrednosti znašajo 10,134. Faktor pojasni 65,263 % 

variabilnosti podatkov. 

V naslednjem koraku nas zanimajo faktorske uteži za kazalnike v tej skupini 

(preglednica 6.16). 
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Preglednica 6.16  Faktorske uteži za dejavnike kakovosti VŠZ v dimenziji 

trajnostnega razvoja 

Informacije o … Utež faktorja 

… načelih in vrednotah  0,841 
… upravljanju zaposlenih 0,838 
… upravljanju informacij 0,838 
… strateških usmeritvah 0,837 
… sistemski urejenosti 0,822 
… intelektualnih sredstvih 0,821 
… notranji evalvaciji ali samooceni kakovosti 0,818 
… temeljnih usmeritvah 0,805 
… zunanjem potrjevanju kakovosti delovanja 0,801 
… rezultatih mnenjskih raziskav zadovoljstva strateških déležnikov 0,799 
… etičnosti delovanja 0,796 
… delovnem ozračju  0,787 
… uvrstitvi VŠZ v lestvice razvrščanja 0,784 
… odzivnosti VŠZ na potrebe in spremembe v okolju 0,768 
… spoštovanju zakonskih določil in kodeksov delovanja 0,758 

Vse faktorske uteži imajo vrednosti med 0,750 in 0,850. Slednje pomeni, da izbrani 

dejavniki kakovosti VŠZ zelo dobro pojasnjujejo izračunani faktor ali dimenzijo 

kakovosti VŠZ. Koeficienta asimetričnosti porazdelitve, ki znaša –0,593, in sploščenosti 

porazdelitve za faktor, ki znaša 0,446, povesta, da imamo opravka z normalno 

porazdelitvijo podatkov za ta faktor. Opravljeni statistični izračuni omogočajo, da faktor 

dimenzija trajnostnega razvoja shranimo za nadaljnjo statistično analizo za preverjanje 

raziskovalnega modela. 

6.2.4 Dimenzija učinkov 

Dimenzija učinkov je edina teoretično identificirana zunanja dimenzija dejanske 

kakovosti VŠZ. V empiričnem delu disertacije jo proučujemo s šestimi dejavniki 

kakovosti VŠZ. V preglednici 6.17 prikazujemo opisne statistike kazalnikov v dimenziji 

učinkov. Kazalniki so razvrščeni od najbolj do najmanj pomembnega na ocenjevalni 

lestvici od 1 (povsem nepomembne) do 5 (zelo pomembne) z vidika delodajalcev. 

Ocenjevalna lestvica vsebuje filter 'ne vem', ki pa je izločen iz statistične analize. 
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Preglednica 6.17  Opisne statistike za dejavnike kakovosti VŠZ v dimenziji 

učinkov 

Informacije o … 
Število odgovorov**

AS* Modus SO* KAP* SE* KSP* SE* 
Veljavni Ostali***

… dosežkih 
diplomantov na 
delovnem mestu 337 4 3,913 4 1,012 –0,776 0,133 0,137 0,265
… implementaciji 
raziskovalnih dosežkov 
VŠZ v praksi 335 6 3,870 4 1,055 –0,782 0,133 0,048 0,266
… zaposljivosti 
diplomantov 338 3 3,860 4 0,977 –0,653 0,133 0,093 0,265
… uspešnosti 
diplomantov v 
nadaljnjem 
izobraževanju 338 3 3,714 4 0,992 –0,520 0,133 –0,016 0,265
… javni potrditvi 
kakovosti 
raziskovalnega dela 337 4 3,545 4 1,010 –0,468 0,133 –0,169 0,265
… spremembah v 
okolju/družbi, ki jih je 
povzročilo delovanje 
VŠZ  337 4 3,539 4 0,961 –0,385 0,133 –0,057 0,265

* AS – aritmetična sredina na lestvici od 1 (povsem nepomembne) do 5 (zelo pomembne); 
SO – standardni odklon; KAP – koeficient asimetričnosti porazdelitve glede na normalno 
porazdelitev; KSP – koeficient sploščenosti porazdelitve glede na normalno porazdelitev; 
SE – standardna napaka. 

** n = 341, zaokroženo na nič decimalnih števil. 

*** Neodločeni in manjkajoči. 

V povprečju najpomembnejši dejavnik kakovosti VŠZ v dimenziji so informacije o 

dosežkih diplomantov VŠZ na delovnem mestu (o vrsti delovnega mesta, plači, 

napredovanju, ponudbah za delo v trenutku diplomiranja). Povprečna ocena znaša 

3,913, kar pomeni, da je ta kazalnik pomemben za delodajalce. Nato sledijo informacije 

o: implementaciji raziskovalnih dosežkov VŠZ v praksi (povprečna ocena 3,870), 

zaposljivosti diplomantov VŠZ (povprečna ocena 3,860), uspešnosti diplomantov VŠZ 

v nadaljnjem izobraževanju (povprečna ocena 3,714) in javni potrditvi kakovosti 

raziskovalnega dela VŠZ (pridobljena priznanja, nagrade, objave in podobno) 

(povprečna ocena 3,545). Za delodajalce v povprečju najmanj pomemben dejavnik 

kakovosti VŠZ znotraj dimenzije so informacije o spremembah v okolju, ki jih je 

povzročilo delovanje VŠZ. Povprečna ocena 3,539 pove, da je ta kazalnik srednje 

pomemben za delodajalce. 

Vsi dejavniki kakovosti VŠZ imajo koeficienta asimetrije in sploščenosti znotraj 

želenih vrednosti (v intervalu od –2 do 2), kar nakazuje na normalno porazdelitev 

podatkov za posamezen kazalnik. Izračun statistike KMO kaže, da je povezava med 

kazalniki v dimenziji odlična (KMO znaša 0,886). Barlettov preizkus sferičnosti pa 
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kaže, da so povezave med kazalniki statistično značilne (stopnja značilnosti znaša 

0,000). Na osnovi navedenega ugotavljamo, da so podatki za dimenzijo učinkov 

primerni za izvedbo faktorske analize. 

Korelacijska matrika, ki je prikazana v preglednici 6.18, prikazuje izračune 

Pearsonovega korelacijskega koeficienta za pare kazalnikov. 

Preglednica 6.18  Korelacijski koeficienti za pare dejavnikov kakovosti VŠZ v 

dimenziji učinkov 

Informacije o 4A 4B 4C 4D 4E 4F 
4A zaposljivosti diplomantov 1,000 ,769(**) ,729(**) ,647(**) ,622(**) ,578(**) 

4B dosežkih diplomantov na 
delovnem mestu   1,000 ,772(**) ,656(**) ,604(**) ,553(**) 

4C uspešnosti diplomantov v 
nadaljnjem izobraževanju   1,000 ,717(**) ,699(**) ,549(**) 

4D implementaciji raziskovalnih 
dosežkov VŠZ v praksi       1,000 ,761(**) ,655(**) 

4E javni potrditvi kakovosti 
raziskovalnega dela     1,000 ,722(**) 

4F spremembah v okolju/družbi, ki 
jih je povzročilo delovanje VŠZ            1,000 

** Povezava med kazalnikoma s stopnjo značilnosti nižjo od 1 %. 

Vsi pari kazalnikov imajo statistično značilne povezave s stopnjo značilnosti nižjo 

od 1 %. Odlične in dobre povezave parov kazalnikov (korelacijski koeficient nad +/–

0,510) so v preglednici poudarjene z odebeljenim tiskom. Odlične povezave (nad +/–

0,759) se izkažejo pri treh parih kazalnikov: med informacijami o zaposljivosti in 

dosežkih diplomantov na delovnem mestu, informacijami o dosežkih diplomantov na 

delovnem mestu in uspešnosti diplomantov v nadaljnjem izobraževanju ter 

informacijami o implementaciji raziskovalnih dosežkov VŠZ v praksi in javni potrditvi 

kakovosti raziskovalnega dela VŠZ. Vse druge povezave med pari kazalnikov (12) so 

dobre povezave na intervalu od +/–0,510 do +/–0,759. Korelacijska matrika nima parov 

kazalnikov z zadovoljivo ali šibko povezavo (do +/–509). Korelacije so pozitivne pri 

vseh parih kazalnikov. S stopnjo značilnosti nižjo od 1 % trdimo, da je vsak dejavnik 

kakovosti VŠZ v poprečju zelo dobro povezan z vsemi drugimi dejavniki kakovosti 

VŠZ v proučevani dimenziji. To dopušča, da lahko vse dejavnike kakovosti VŠZ v 

dimenziji obdržimo za nadaljnjo statistično analizo. 

Izračunom korelacij sledi še preverjanje zanesljivosti merskega instrumenta. 

Cronbachov koeficient za nabor kazalnikov znaša 0,924, kar potrjuje, da je merski 

instrument za proučevanje te spremenljivke, dimenzije učinkov, zanesljiv. 

Zato nadaljujemo s faktorsko analizo kazalnikov z metodo glavnih osi. Najprej 

predstavljamo lastne vrednosti in delež pojasnjene variance (preglednica 6.19). 
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Preglednica 6.19  Celotna pojasnjena varianca za dejavnike kakovosti VŠZ v 

dimenziji učinkov 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Končne lastne vrednosti 

Skupna 
Delež  

pojasnjene 
variance (%) 

Kumulativni  
delež pojasnjene 

variance (%) 
Skupna 

Delež  
pojasnjene 

variance (%) 

Kumulativni  
delež pojasnjene 

variance (%) 

1 4,354 72,575 72,575 4,031 67,180 67,180 
2 0,594 9,902 82,476    
3 0,376 6,269 88,745    
4 0,249 4,158 92,903    
5 0,239 3,982 96,885    
6 0,187 3,115 100,000    

Izračuni lastnih vrednosti izkazujejo en faktor za obravnavano skupino kazalnikov, 

ki pojasni 67,180 % variabilnosti podatkov. Njegove lastne vrednosti znašajo 4,354. V 

nadaljevanju izračunamo še faktorske uteži tako dobljene rešitve (preglednica 6.20). 

Preglednica 6.20  Faktorske uteži za dejavnike kakovosti VŠZ v dimenziji 

učinkov 

Informacije o … Utež faktorja 

… uspešnosti diplomantov v nadaljnjem izobraževanju 0,861 
… implementaciji raziskovalnih dosežkov VŠZ v praksi 0,837 
… javni potrditvi kakovosti raziskovalnega dela 0,830 
… dosežkih diplomantov na delovnem mestu 0,826 
… zaposljivosti diplomantov 0,819 
… spremembah v okolju/družbi, ki jih je povzročilo delovanje VŠZ  0,739 

Vse faktorske uteži imajo vrednosti med 0,730 in 0,870, kar pomeni, da teoretično 

identificirani kazalniki zelo dobro pojasnjujejo dimenzijo učinkov. Koeficienta 

asimetričnosti porazdelitve, ki znaša –0,894, in sploščenosti porazdelitve za faktor, ki 

znaša 0,960, povesta, da imamo opravka z normalno porazdelitvijo podatkov za ta 

faktor. Faktor dimenzija učinkov shranimo za nadaljnjo statistično analizo za 

preverjanje raziskovalnega modela.  

Empirično identificirana dimenzija učinkov potrjuje obstoj teoretično identificirane 

dimenzije kakovosti VŠZ, ki je v zunanjem okolju VŠZ. Delodajalci so prepoznali 

nabor šestih dejavnikov kakovosti VŠZ kot pomembno dimenzijo kakovosti VŠZ. 

6.3 Pomembnost dimenzij dejanske institucionalne kakovosti visokošolskega 

zavoda za delodajalce 

Opravljeni statistični izračuni za vse štiri teoretično identificirane dimenzije 

dejanske institucionalne kakovosti VŠZ (v tem poglavju dimenzije kakovosti VŠZ) 

kažejo, da: 
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– se dimenzija sredstev in vložkov deli na dimenziji finančnih in nefinančnih 

sredstev in vložkov; 

– so preostale teoretično identificirane dimenzije kakovosti VŠZ empirično 

potrjene. 

Na osnovi teh ugotovitev je na sliki 6.1 prikazan model dejanske institucionalne 

kakovosti VŠZ z vidika delodajalcev. Tako dopolnjujemo teoretične ugotovitve, ki so 

predstavljene v poglavju 3.3.4. Splošni teoretičen model dejanske institucionalne 

kakovosti VŠZ prilagajamo eni skupini déležnikov VŠZ. To pa še ne pomeni, da velja 

sprememba modela tudi za druge skupine déležnikov. Slednje predstavlja prihodnji 

raziskovalni izziv, ki presega cilje te disertacije. 

Slika 6.1  Model dejanske institucionalne kakovosti VŠZ z vidika delodajalcev 

Dimenzija 
finančnih 

sredstev in 
vložkov

Dimenzija 
trajnostnega 

razvoja

Dimenzija 
verige vrednosti

Dimenzija 
učinkov

Vidik delodajalcev

Dimenzija 
nefinančnih 
sredstev in 

vložkov

 

V preglednici 6.21 je prikazano število kazalnikov ali dejavnikov kakovosti VŠZ, 

ki pojasnjujejo posamezno dimenzijo, in variabilnost podatkov v posamezni dimenziji. 

Dimenzije kakovosti so razvrščene po padajočem vrstnem redu glede na delež 

pojasnjene variance. 
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Preglednica 6.21  Število kazalnikov in delež pojasnjene variance za dimenzije 

kakovosti VŠZ 

Faktor 
Število  

kazalnikov 
Delež pojasnjene  

variance (%) 

Dimenzija finančnih sredstev in vložkov 3 78,399 
Dimenzija učinkov 6 67,180 
Dimenzija nefinančnih sredstev in vložkov 7 65,639 
Dimenzija trajnostnega razvoja 15 65,263 
Dimenzija verige vrednosti 13 58,853 

Ugotavljamo, da ima največji delež pojasnjene variance dimenzija finančnih 

sredstev in vložkov (78,399 %), ki ima hkrati tudi najmanjše število kazalnikov (tri). 

Sledi ji dimenzija učinkov z 67,180 % pojasnjene variabilnosti podatkov s šestimi 

kazalniki, dimenzija nefinančnih sredstev in vložkov z 65,639 % pojasnjene 

variabilnosti podatkov s sedmimi kazalniki ter dimenzija trajnostnega razvoja z 65,263 

% pojasnjene variabilnosti podatkov s 15 kazalniki. Najnižji delež pojasnjene variance 

ima dimenzija verige vrednosti (58,853 %), ki je predstavljena s 13 kazalniki. 

V nadaljevanju so prikazane frekvenčne porazdelitve za pet operacionaliziranih 

dimenzij kakovosti VŠZ. Interpretacija teh nam omogoča prepoznati pomembnost 

posamezne dimenzije kakovosti VŠZ za delodajalce. 

Slika 6.2  Frekvenčna porazdelitev dimenzije finančnih sredstev in vložkov 
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Slika 6.3  Frekvenčna porazdelitev dimenzije nefinančnih sredstev in vložkov 

 

Slika 6.4  Frekvenčna porazdelitev dimenzije verige vrednosti 
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Slika 6.5  Frekvenčna porazdelitev dimenzije trajnostnega razvoja 

 

 

Slika 6.6  Frekvenčna porazdelitev dimenzije učinkov 
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Vse identificirane dimenzije kakovosti VŠZ so normalno porazdeljene. Najbolj 

asimetrična v levo je dimenzija učinkov. Koeficient asimetričnosti porazdelitve znaša  

–0,894 (standardna napaka za koeficient znaša 0,134), koeficient sploščenosti 

porazdelitve pa 0,960 glede na normalno porazdelitev (standardna napaka za koeficient 

znaša 0,267). Manj asimetrični v levo sta dimenziji nefinančnih sredstev in vložkov ter 

trajnostnega razvoja. Dimenzija nefinančnih sredstev in vložkov ima koeficient 

asimetričnosti porazdelitve –0,360 (standardna napaka za koeficient znaša 0,135) in 

koeficient sploščenosti porazdelitve –0,055 glede na normalno porazdelitev (standardna 

napaka za koeficient znaša 0,269). Dimenzija trajnostnega razvoja ima koeficient 

asimetričnosti porazdelitve –0,593 (standardna napaka za koeficient znaša 0,136) in 

koeficient sploščenosti porazdelitve 0,446 glede na normalno porazdelitev (standardna 

napaka za koeficient znaša 0,270). Približno normalna porazdelitev podatkov je v 

dimenziji verige vrednosti. Koeficient asimetričnosti porazdelitve znaša –0,495 

(standardna napaka za koeficient znaša 0,135), koeficient sploščenosti porazdelitve pa 

0,220 glede na normalno porazdelitev (standardna napaka za koeficient znaša 0,269). 

Najbolj asimetrično v desno se porazdeljuje dimenzija finančnih sredstev in vložkov, ki 

ima koeficient asimetričnosti porazdelitve 0,263 (standardna napaka za koeficient znaša 

0,135), koeficient sploščenosti porazdelitve pa –0,441 glede na normalno porazdelitev 

(standardna napaka za koeficient znaša 0,268). 

Iz zapisanega ugotavljamo, da je za delodajalce v Sloveniji najpomembnejša 

dimenzija kakovosti VŠZ dimenzija učinkov. Nekoliko manj pomembni sta dimenziji 

nefinančnih sredstev in vložkov ter trajnostnega razvoja. Dimenzija verige vrednosti je 

za delodajalce srednje pomembna. Za delodajalce najmanj pomembna dimenzija 

kakovosti VŠZ pa je dimenzija finančnih sredstev in vložkov. Ugotovitev je pomemben 

prispevek k znanosti in praksi na področju managementa kakovosti, saj je v teoretičnem 

delu disertacije ugotovljeno, da obstoječi standardi in modeli kakovosti ne obravnavajo 

učinkov in ne spodbujajo uporabnikov standardov in modelov kakovosti k spremljanju 

in presojanju učinkov delovanja VŠZ. Z vidika delodajalcev pa so prav učinki 

poglavitna dimenzija kakovosti VŠZ. 

V naslednjem koraku ugotavljamo, kakšna je povezanost med dimenzijami 

kakovosti VŠZ. Korelacijska matrika, prikazana v preglednici 6.22, prikazuje 

Pearsonove korelacijske koeficiente. Pri tem so koeficienti, ki imajo vrednost +/–0,510 

ali več, poudarjeni z odebeljenim tiskom. 



Analiza podatkov in interpretacija rezultatov raziskave 

176 

Preglednica 6.22  Korelacijski koeficienti za pare dimenzij kakovosti VŠZ 

Dimenzija 1A 1B 2 3 4 

1A Dimenzija finančnih sredstev in vložkov 1,000 ,296(**) ,227(**) ,255(**) ,067 
1B Dimenzija nefinančnih sredstev in vložkov   1,000 ,812(**) ,700(**) ,655(**)
2 Dimenzija verige vrednosti   1,000 ,832(**) ,706(**)
3 Dimenzija trajnostnega razvoja       1,000 ,709(**)
4 Dimenzija učinkov         1,000 

** Povezava med dimenzijama kakovosti VŠZ s stopnjo značilnosti nižjo od 1 %. 

Ugotavljamo, da so vse povezave med pari dimenzij kakovosti VŠZ pozitivne. Za 

dimenzijo finančnih sredstev in vložkov ugotavljamo, da je zadovoljivo povezana z 

dimenzijo nefinančnih sredstev in vložkov (korelacijski koeficient je v intervalu od +/–

0,260 do +/–0,509) ter šibko povezana z dimenzijama verige vrednosti in trajnostnega 

razvoja (korelacijski koeficienti znašajo do +/–0,259). 

Dimenzija nefinančnih vložkov in sredstev je odlično povezana z dimenzijo verige 

vrednosti (korelacijski koeficient presega vrednost +/–0,759), dobro povezana z 

dimenzijama trajnostnega razvoja in učinkov (korelacijska koeficienta sta v intervalu od 

+/–0,510 do vključno +/–0,759) ter zadovoljivo povezana z dimenzijo finančnih sredstev 

in vložkov (korelacijski koeficient je v intervalu od +/–0,260 do +/–0,509). 

Dimenzija verige vrednosti je odlično povezana z dimenzijama nefinančnih 

sredstev in vložkov ter trajnostnega razvoja (korelacijski koeficient presega vrednost +/–

0,759), dobro povezana z dimenzijo učinkov (korelacijski koeficient je v intervalu od 

+/–0,510 do vključno +/–0,759) ter šibko povezana z dimenzijo finančnih sredstev in 

vložkov (korelacijski koeficient znaša manj kot +/–0,260). 

Dimenzija trajnostnega razvoja je odlično povezana z dimenzijo verige vrednosti 

(korelacijski koeficient presega vrednost +/–0,759), dobro povezana z dimenzijama 

nefinančnih sredstev in vložkov ter učinkov (korelacijska koeficienta znašata od +/–

0,510 do vključno +/–0,759) ter šibko povezana z dimenzijo finančnih sredstev in 

vložkov (korelacijski koeficient znaša manj kot +/–0,260). 

Dimenzija učinkov je dobro povezana z dimenzijami nefinančnih sredstev in 

vložkov, verige vrednosti in trajnostnega razvoja (korelacijski koeficienti znašajo od +/–

0,510 do vključno +/–0,759). 

Dimenzije kakovosti VŠZ se med seboj dobro povezujejo. S stopnjo značilnosti 

nižjo od 1 % trdimo, da so delodajalci, ki so označili kazalnike v dimenziji finančnih 

sredstev in vložkov kot pomembne, označili kot pomembne tudi kazalnike v drugih 

dimenzijah kakovosti VŠZ: dimenzijah nefinančnih sredstev in vložkov, verige vrednosti, 

trajnostnega razvoja ter učinkov. Izjema je povezava med dimenzijama finančnih 

sredstev in vložkov ter učinkov, pri čemer povezava ni statistično značilna. 

Multikolinearnost ni identificirana med pari dimenzij kakovosti VŠZ. 
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Na koncu smo opravili še faktorsko analizo za celoten model dejanske 

institucionalne kakovosti VŠZ. Zanima nas, kako dobro teoretično identificirani 

dejavniki kakovosti VŠZ merijo proučevani pojav (dejansko institucionalno kakovost 

VŠZ) z vidika delodajalcev. Prav tako pa nas zanima, v koliko faktorjev ali dimenzij 

kakovosti VŠZ bi se združili dejavniki kakovosti VŠZ, če ne sledimo teoretično 

identificiranim dimenzijam kakovosti VŠZ. V tem primeru je spremenljivka dejanska 

institucionalna kakovost VŠZ, kazalniki pa so vsi že obravnavani dejavniki kakovosti 

VŠZ. 

Najprej nas zanima zanesljivost merskega instrumenta za proučevanje celotnega 

pojava oziroma dejanske institucionalne kakovosti VŠZ. Cronbachov koeficient 

merskega instrumenta za proučevanje dejanske institucionalne kakovosti VŠZ znaša 

0,978. Na podlagi tega lahko sklepamo, da kazalniki, ki smo jih identificirali v 

teoretičnem delu disertacije kot dejavnike kakovosti VŠZ, merijo en pojav. Zanesljivost 

merskega instrumenta je odlična. 

Iz preglednice, ki je v prilogi 10, je razvidno, da s faktorsko analizo dobimo dva 

faktorja. Začetne lastne vrednosti prvega faktorja znašajo 23,393, drugega faktorja pa 

2,828. Skupaj pojasnita 57,763 % variabilnosti podatkov. Tudi iz preglednice faktorskih 

uteži (priloga 11) je razvidno, da se kazalniki povežejo v dve skupini. Ugotavljamo, da 

je prvi faktor finančne narave, drugi faktor pa je nefinančne narave. Faktorske uteži so 

pri kazalnikih finančne narave v intervalu od 0,690 do 0,820, pri kazalnikih nefinančne 

narave pa v intervalu od 0,600 do 0,820. 

Izračuni pojasnjene variance za dejavnike kakovosti VŠZ povedo, da izbrani 

dejavniki kakovosti VŠZ dobro pojasnjujejo spremenljivko, to je dejansko 

institucionalno kakovost VŠZ. Pri tem izračuni faktorskih uteži kažejo na potrebo po 

ločevanju dejavnikov kakovosti VŠZ v dve skupini, v dejavnike kakovosti finančne in 

nefinančne narave. To je še dodatna potrditev, da je dejanska institucionalna kakovost 

VŠZ z vidika delodajalcev večdimenzionalen konstrukt. 

6.4 Odnos med lastnostmi delodajalca in zaznano kakovostjo visokošolskega 

zavoda 

V teoretičnem delu disertacije smo oblikovali raziskovalni model (slika 5.1 v 

poglavju 5.2), na osnovi katerega proučujemo, kateri so dejavniki zaznane kakovosti 

VŠZ, na katere ima VŠZ obvladljiv vpliv, z vidika delodajalcev ter ali obstaja in kakšna 

je povezanost med temi dejavniki in panogo delodajalca. V prejšnjem poglavju smo 

proučili le en 'obvladljiv' dejavnik zaznane kakovosti VŠZ – stvarne dokaze o VŠZ. 

Dejanska institucionalna kakovost VŠZ (v nadaljevanju dejanska kakovost VŠZ) je 

notranjemu in zunanjemu okolju predstavljena s pomočjo stvarnih dokazov, ki jih VŠZ 

in drugi uporabljajo v komunikaciji, da bi opisali dejansko kakovost VŠZ. Zaradi 

ugotovitev v prvem empiričnem delu raziskovanja prilagajamo raziskovalni model 
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vidiku ene skupine déležnikov – delodajalcev (slika 6.7). Poleg stvarnih dokazov smo v 

teoretičnem delu prepoznali kot dejavnike zaznane kakovosti VŠZ, na katere ima VŠZ 

obvladljiv vpliv, še: podobo in opaznost VŠZ, ki sta skupaj s stvarnimi dokazi 

predstavnika zunanjih informacij o VŠZ, ter lastno neposredno izkušnjo z VŠZ, ki je 

predstavnik notranjih informacij o VŠZ. 

Slika 6.7  Dejanska institucionalna kakovost VŠZ v raziskovalnem modelu z 

vidika delodajalcev 

*Visokošolskega zavoda. 

V tem poglavju bomo analizirali povezanost dejavnikov zaznane kakovosti VŠZ, na 

katere ima VŠZ obvladljiv vpliv, s panogo delodajalca. Pri tem je panoga delodajalca 

neodvisna spremenljivka, posamezen 'obvladljiv' dejavnik zaznane kakovosti VŠZ pa 

odvisna spremenljivka. Pomembnost posameznega 'obvladljivega' dejavnika zaznane 

kakovosti VŠZ za delodajalce proučujemo z vprašanjem: 'Prosim, ocenite, kako 

pomembne so naslednje informacije o VŠZ pri sprejemanju odločitev o sodelovanju 

vaše organizacije z VŠZ (npr. pri zaposlovanju diplomanta, raziskovalnih podvigih, 

svetovanju).' Vprašanje vsebuje štiri vrste informacij ali štiri spremenljivke, ki 

predstavljajo štiri 'obvladljive' dejavnike zaznane kakovosti: (1) podobo ali 'kako 

družba/okolje vidi VŠZ – javno mnenje', (2) opaznost ali 'pojavnost VŠZ (stavba, 

simboli, blagovna znamka)', (3) stvarne dokaze ali 'informacije o stvarni kakovosti VŠZ 

(o študentih, izvajanju dejavnosti, finančnih in materialnih sredstvih' in (4) 'lastno 

neposredno izkušnjo z VŠZ'. Besedilo v narekovanjih so navedbe v vprašalniku. 

Pomembnost posameznih spremenljivk za delodajalce je bila ocenjena s 

petstopenjsko ocenjevalno lestvico, pri čemer so si odgovori sledili v vrstnem redu od 1 

(povsem nepomembne) do 5 (zelo pomembne). Dodan je bil filter 'ne vem', ki pa je 

izključen iz statistične obdelave podatkov. 
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Vprašalnik je strukturiran tako, da se pomembnost stvarnih dokazov proučuje v prej 

navedenem vprašanju, kjer so stvarni dokazi izrecno zapisani, kot tudi v vprašanju, s 

katerim smo (v prejšnjem poglavju) identificirali dimenzije dejanske kakovosti VŠZ. 

Kot smo že zapisali, so stvarni dokazi informacije o dejanski kakovosti VŠZ. Pri tem se 

pojavi vprašanje, ali spremenljivka stvarni dokazi, ki je v vprašalniku v 9. vprašanju, 

meri isto kot dimenzije dejanske kakovosti VŠZ, ki so bile identificirane na podlagi 

kazalnikov v 6. vprašanju istega vprašalnika. Da bi preverili zanesljivost merskega 

instrumenta (angl. alternate-form reliability; Litwin 2003, 13), smo najprej izračunali 

Cronbachov koeficient za spremenljivke stvarni dokazi in pet dimenzij dejanske 

kakovosti VŠZ. Koeficient znaša 0,859, kar pomeni, da spremenljivke dobro merijo 

proučevani pojav. Če spremenljivko stvarni dokazi odstranimo iz analize zanesljivosti 

merskega instrumenta, se Cronbachov koeficient pomembno ne spremeni in znaša 

0,853. 

Poleg tega smo s Pearsonovim korelacijskim koeficientom proučili povezanost 

spremenljivke stvarni dokazi s posamezno dimenzijo kakovosti VŠZ (preglednica 6.23). 

Preglednica 6.23  Korelacijski koeficienti za pare vsebinsko povezanih 

spremenljivk zaznane kakovosti VŠZ 

Vsebinsko povezane spremenljivke 1 2A 2B 2C 2D 2E 

1 Stvarni dokazi 1,000 ,097 ,477(**) ,499(**) ,490(**) ,573(**)
2A Dimenzija finančnih sredstev in vložkov   1,000 ,296(**) ,227(**) ,255(**) ,067 
2B Dimenzija nefinančnih sredstev in vložkov   1,000 ,812(**) ,700(**) ,655(**)
2C Dimenzija verige vrednosti       1,000 ,832(**) ,706(**)
2D Dimenzija trajnostnega razvoja     1,000 ,709(**)
2E Dimenzija učinkov           1,000 

** Povezava med spremenljivkama s stopnjo značilnosti nižjo od 1 %. 

Iz preglednice je razvidno, da so vse povezave pozitivne (poudarjene so z 

odebeljenim tiskom). Z 1-odstotno stopnjo značilnosti je spremenljivka stvarni dokazi 

dobro povezana z dimenzijo učinkov (korelacijski koeficient znaša od +/–0,510 do +/–

0,759). Z enako stopnjo značilnosti (1%) je spremenljivka stvarni dokazi zadovoljivo 

povezana z dimenzijami nefinančnih sredstev in vložkov, verige vrednosti ter 

trajnostnega razvoja (korelacijski koeficienti so med +/–0,260 in +/–0,509). Med 

spremenljivko stvarni dokazi ter dimenzijo finančnih sredstev in vložkov pa ne obstaja 

statistično značilna povezava. 

Glede na ugotovljeno smatramo, da so spremenljivke med seboj povezane in merijo 

en pojav. Zaradi tega zastopamo stališče, da lahko ohranimo povezavo med posamezno 

dimenzijo dejanske kakovosti in zaznano kakovostjo VŠZ z vidika delodajalca v 

raziskovalnem modelu. V statistični analizi, ki sledi v tem poglavju, tako proučujemo 

tudi obstoj in intenzivnost povezanosti posamezne dimenzije dejanske kakovosti VŠZ s 
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panogo delodajalca. Pri tem uporabljamo podatke o pomembnosti posamezne dimenzije 

dejanske kakovosti VŠZ za delodajalce, ki smo jih shranili po opravljeni faktorski 

analizi. 

Če zapisano povzamemo, je namen tega poglavja identificirati obstoj in 

intenzivnost povezav med panogo delodajalca in naslednjimi odvisnimi 

spremenljivkami ali dejavniki zaznane kakovosti VŠZ, na katere lahko VŠZ obvladljivo 

vpliva: 

– podobo VŠZ; 

– opaznostjo VŠZ; 

– stvarnimi dokazi o VŠZ; 

– lastno neposredno izkušnjo z VŠZ; 

– dimenzijo finančnih sredstev in vložkov VŠZ; 

– dimenzijo nefinančnih sredstev in vložkov VŠZ; 

– dimenzijo verige vrednosti VŠZ; 

– dimenzijo trajnostnega razvoja VŠZ; 

– dimenzijo učinkov VŠZ. 

Osnovna statistična metoda, ki jo uporabljamo v tem poglavju, je analiza variance. 

Na podlagi statističnih izračunov, ki jih v nadaljevanju predstavljamo, lahko presodimo, 

ali so si delodajalci enotni pri svojem razmišljanju o pomembnosti posameznih 

dejavnikov zaznane kakovosti VŠZ, na katere ima VŠZ obvladljiv vpliv, ali pa obstajajo 

statistično pomembne razlike med skupinami delodajalcev. 

Z analizo variance ugotavljamo, ali se aritmetične sredine za več skupin 

delodajalcev med seboj statistično pomembno razlikujejo. Pri tem je treba predhodno 

zadostiti pogojema, da se podatki nanašajo na normalno porazdeljeno populacijo in da 

so variance v vseh skupinah populacije približno enake (Field 2005, 324). Če sta pogoja 

zadoščena, omogoča statistična operacija Anova izračun zanesljivih rezultatov. 

V prvem koraku izračunamo opisno statistiko za posamezno odvisno spremenljivko 

(dimenzije kakovosti pri tem ne izpostavljamo vnovič, saj so izračuni prikazani na 

koncu prejšnjega poglavja). Ključna sta koeficienta asimetričnosti porazdelitve in 

sploščenosti porazdelitve glede na normalno porazdelitev. Če sta v intervalu od –2 do 

+2, sklepamo, da se podatki normalno porazdeljujejo. 

Nato nadaljujemo z Levenovim preizkusom enakosti varianc, s katerim testiramo 

homogenost varianc. Pri tem je ključna stopnja statistične pomembnosti Levenove 

statistike. Če je stopnja višja od 0,050, sklepamo, da ne obstajajo statistično pomembne 

razlike med variancami vseh vključenih skupin. Sprejeta je predpostavka o homogenosti 

varianc, s čemer je zadoščen pogoj za izvedbo statistične operacije Anova. Končni 

rezultat je F-statistika, ki ima poleg navedeno stopnjo statistične pomembnosti. Če je 

njena vrednost višja od 0,050, ni statistično pomembnih razlik (s stopnjo značilnosti 
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nižjo od 5 %) med aritmetičnimi sredinami po proučevanih skupinah populacije. Če pa 

je njena vrednost nižja ali enaka 0,050, obstajajo statistično pomembne razlike med 

aritmetičnimi sredinami po posameznih skupinah populacije. V tem primeru nas 

zanima, pri katerih skupinah se pojavljajo te razlike. Za pridobitev te informacije 

uporabimo Bonferronijevo metodo identifikacije statistično pomembnih razlik med 

aritmetičnimi sredinami parov spremenljivk. 

Če pa je stopnja statistične pomembnosti Levenove statistike nižja ali enaka 0,050, 

sklepamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med variancami vseh vključenih 

skupin. Zaradi tega ne moremo sprejeti predpostavke o homogenosti varianc, ki so prvi 

pogoj za izvedbo Anove. V tem primeru izračunamo Welchevo statistiko. Če je stopnja 

statistične pomembnosti Welcheve statistike višja od 0,050, ni statistično pomembnih 

razlik (s stopnjo značilnosti nižjo od 5 %) med aritmetičnimi sredinami po proučevanih 

skupinah populacije. Če pa je njena vrednost nižja ali enaka 0,050, obstajajo statistično 

pomembne razlike med aritmetičnimi sredinami po posameznih skupinah. V tem 

primeru nas zanima, pri katerih skupinah se pojavljajo te razlike. Za pridobitev te 

informacije uporabimo Dunnettovo metodo identifikacije statistično pomembnih razlik 

med aritmetičnimi sredinami parov spremenljivk. Kot pri Bonferroniju se tudi v tem 

primeru izračun opravi le v primerih, kadar imamo več kot dve skupini populacije. V 

nasprotnem primeru se razliko razbere iz preglednice opisnih statistik (aritmetičnih 

sredin pri dveh skupinah populacije). 

V ospredju tega poglavja je proučitev povezav med panogo delodajalca in 

teoretično identificiranimi dejavniki zaznane kakovosti VŠZ, na katere ima VŠZ 

obvladljiv vpliv. Temu je v nadaljevanju posvečena največja pozornost. Ker pa je 

panoga delodajalca hipotetično zastavljena razlikovalna lastnost delodajalcev, smo se 

odločili, da proučimo tudi nekatere druge lastnosti delodajalcev, ki so potencialno lahko 

razlikovalne lastnosti pri njihovem zaznavanju kakovosti VŠZ. Tako nadaljevanje tega 

poglavja delimo v dve podpoglavji. V prvem podpoglavju proučujemo povezave med 

'obvladljivimi' dejavniki zaznane kakovosti VŠZ in panogo delodajalca. V drugem 

podpoglavju pa proučujemo povezave med 'obvladljivimi' dejavniki zaznane kakovosti 

VŠZ in drugimi lastnostmi (številom zaposlenih v organizaciji, starostjo organizacije, 

lastnimi neposrednimi izkušnjami organizacije z VŠZ, posedovanjem veljavnega 

certifikata ali znamke kakovosti, posedovanjem prijavljenega patenta, prijavljenostjo 

lastne raziskovalne skupine v organizaciji pri ARRS). 

Navedene potencialne razlikovalne lastnosti delodajalca so neodvisne 

spremenljivke, ki jih imenujemo faktorji (Fink 2003b, 96). Faktorji so v našem primeru 

nominalne in ordinalne spremenljivke, zato je analiza variance ustrezna statistična 

metoda za proučevanje razlik med skupinami populacije (prirejeno po Fink 2003b, 78–

79). Analizo variance smo opravili za vse spremenljivke in za vsak faktor, vendar v 
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nadaljevanju izpostavljamo le tiste razlike med skupinami populacije, ki so statistično 

značilne. 

6.4.1 Odnos med panogo delodajalca in zaznano kakovostjo visokošolskega 

zavoda 

V uvodu podajamo opisne statistike za pomembnost posameznih dejavnikov 

zaznane kakovosti VŠZ (na katere ima VŠZ obvladljiv vpliv) z vidika delodajalcev pri 

sprejemanju odločitev o sodelovanju z VŠZ. Delodajalci so ocenili dejavnike na lestvici 

od 1 (povsem nepomembne) do 5 (zelo pomembne). V preglednici 6.24 so razvrščeni od 

najbolj do najmanj pomembnega z vidika delodajalcev. Ocenjevalna lestvica vsebuje 

filter 'ne vem', ki pa je izločen iz statistične analize. 

Preglednica 6.24  Opisne statistike za dejavnike zaznane kakovosti VŠZ 

Vrsta informacije 
o VŠZ 

Število odgovorov** 
AS* Modus SO* KAP* SE* KSP* SE*  

Veljavni Ostali*** 

Lastna neposredna 
izkušnja 326 15 3,936 4 0,993 –0,735 0,135 –0,029 0,269 
Stvarni dokazi 337 4 3,742 4 0,937 –0,574 0,133 0,143 0,265 
Podoba 338 3 3,266 3 0,914 –0,250 0,133 0,112 0,264 
Opaznost 337 4 2,767 3 0,885 0,153 0,133 –0,199 0,265 

 * AS – aritmetična sredina na lestvici od 1 (povsem nepomembne) do 5 (zelo pomembne); 
SO – standardni odklon; KAP – koeficient asimetričnosti porazdelitve glede na normalno 
porazdelitev; KSP – koeficient sploščenosti porazdelitve glede na normalno porazdelitev; 
SE – standardna napaka. 

** n = 341, zaokroženo na nič decimalnih števil. 

*** Neodločeni in manjkajoči. 

V teoretičnem delu disertacije je bilo zapisano, da je lastna pretekla neposredna 

izkušnja najpomembnejša informacija pri snovanju pričakovane kakovosti (poglavje 

4.3). Preglednica kaže, da tako menijo tudi delodajalci, ki so pomembnost lastne 

neposredne izkušnje z VŠZ pri sprejemanju odločitev o sodelovanju organizacije z VŠZ 

ocenili s povprečno oceno 3,936. To pomeni, da je pri sprejemanju te odločitve lastna 

neposredna izkušnja z VŠZ pomembna informacija za organizacijo. Nato sledijo stvarni 

dokazi o VŠZ (povprečna ocena 3,742) in podoba VŠZ (povprečna ocena 3,266). Za 

delodajalce najmanj pomembna informacija o VŠZ je opaznost. Povprečna ocena znaša 

2,767, kar pomeni, da je ta informacija v povprečju nepomembna za delodajalce pri 

sprejemanju odločitve o sodelovanju organizacije z VŠZ. 

Vsak dejavnik zaznane kakovosti VŠZ ima koeficienta asimetrije in sploščenosti 

znotraj želenih vrednosti (v intervalu od –2 do 2), kar nakazuje na normalno 

porazdelitev podatkov za posamezno spremenljivko. 
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Za podrobno proučitev povezanosti med pari dejavnikov zaznane kakovosti VŠZ 

smo uporabili izračune Pearsonovega korelacijskega koeficienta (preglednica 6.25). 

Dobre povezave parov dejavnikov zaznane kakovosti VŠZ (korelacijski koeficient nad 

+/–0,510) so v preglednici poudarjene z odebeljenim tiskom. 

Preglednica 6.25  Korelacijski koeficienti za pare dejavnikov zaznane kakovosti 

VŠZ 

Vrsta informacije o VŠZ 1 2 3 4 

1 Podoba 1,000 ,582(**) ,415(**) ,328(**) 
2 Opaznost   1,000 ,295(**) ,192(**) 
3 Stvarni dokazi   1,000 ,669(**) 
4 Lastna neposredna izkušnja       1,000 

** Povezava med spremenljivkama s stopnjo značilnosti nižjo od 1 %. 

Vsi pari spremenljivk imajo pozitivno in statistično značilno povezavo z 1-odstotno 

stopnjo značilnosti. Dejavnik podoba je dobro povezan z dejavnikom opaznost 

(korelacijski koeficient je v intervalu od +/–0,510 do vključno +/–0,759) in zadovoljivo 

povezan z dejavnikoma stvarni dokazi in lastna neposredna izkušnja (korelacijska 

koeficienta sta v intervalu od +/–0,260 do +/–0,509). 

Dejavnik opaznost je dobro povezan z dejavnikom podoba (korelacijski koeficient 

je v intervalu od +/–0,510 do vključno +/–0,759), zadovoljivo povezan z dejavnikom 

stvarni dokazi (korelacijski koeficient je v intervalu od +/–0,260 do +/–0,509) in šibko 

povezan z dejavnikom lastna neposredna izkušnja (korelacijski koeficient znaša manj 

kot +/–0,260). 

Dejavnik stvarni dokazi je dobro povezan z dejavnikom lastna neposredna izkušnja 

(korelacijski koeficient je v intervalu od +/–0,510 do vključno +/–0,759) in zadovoljivo 

povezan z dejavnikoma podoba in opaznost (korelacijska koeficienta sta v intervalu od 

+/–0,260 do +/–0,509). 

Dejavnik lastna neposredna izkušnja je dobro povezan z dejavnikom stvarni dokazi 

(korelacijski koeficient je v intervalu od +/–0,510 do vključno +/–0,759), zadovoljivo 

povezan z dejavnikom podoba (korelacijski koeficient je v intervalu od +/–0,260 do +/–

0,509) in šibko povezan z dejavnikom opaznost (korelacijski koeficient znaša manj kot 

+/–0,260). 

Dejavniki zaznane kakovosti VŠZ se med seboj zadovoljivo povezujejo. 

Multikolinearnost ni identificirana med pari dejavnikov zaznane kakovosti VŠZ. S 

stopnjo značilnosti nižjo od 1 % trdimo, da so delodajalci, ki so označili dejavnik 

podoba VŠZ kot pomemben, označili kot pomembne tudi druge dejavnike zaznane 

kakovosti VŠZ: opaznost VŠZ, stvarne dokaze o VŠZ in lastno neposredno izkušnjo z 

VŠZ. Iz izračunov v korelacijski matriki tudi sklepamo, da je najbolj opazna delitev 
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delodajalcev na tiste, ki se jim zdita pomembni podoba in opaznost VŠZ, ter na tiste, ki 

se jim zdijo pomembni stvarni dokazi o VŠZ in lastna neposredna izkušnja z VŠZ. 

Po pregledu odvisnih spremenljivk predstavljamo še faktor. Vprašanje, ki je 

omogočalo razvrstitev organizacij po osnovni dejavnosti, se glasi: Prosim, označite 

osnovno dejavnost vaše organizacije. Organizacije so v prvem koraku razporejene v 

sedem skupin (preglednica 6.26), pri čemer za to obstajajo vsebinski in metodološki 

razlogi (vsaj 30 predstavnikov v skupini, da lahko uporabimo opisane statistične 

metode). Panoge organizacij, ki nimajo niti enega predstavnika, in skupino tistih 

organizacij, ki se niso mogle opredeliti, smo izključili iz nadaljnje statistične obdelave 

podatkov. 

Statistično pomembne razlike med skupinami v populaciji se pokažejo le pri 

spremenljivki opaznost VŠZ. Ker so variance za to spremenljivko različne med 

skupinami populacije (Levenova statistika znaša 2,420 pri stopnji značilnosti 0,027), se 

odločimo za Welchevo statistiko. Stopnja statistične pomembnosti Welcheve statistike 

je nižja od 0,050 (znaša 0,046), zato sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnimi 

sredinami za skupine populacije. Z Dunnettovo metodo identifikacije statistično 

pomembnih razlik med aritmetičnimi sredinami parov spremenljivk ugotovimo, da sta 

statistično pomembni razliki med aritmetičnimi sredinami pri drugi in šesti skupini ter 

tretji in šesti skupini. S 5-odstotno stopnjo značilnosti trdimo, da je za delodajalce s 

predelovalno in gradbeno dejavnostjo opaznost VŠZ v povprečju bolj pomembna kot za 

delodajalce v šesti skupini, ki imajo naslednje osnovne dejavnosti: informacijsko in 

komunikacijsko dejavnost, finančno in zavarovalniško dejavnost, poslovanje z 

nepremičninami, strokovno, znanstveno in tehnično dejavnost, izobraževanje, 

zdravstveno in socialno varstvo ter druge dejavnosti (dejavnost članskih organizacij, 

popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo, druge storitvene dejavnosti). 
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Preglednica 6.26  Prva razvrstitev organizacij v skupine po osnovni dejavnosti 

Skupina Naziv osnovne dejavnosti organizacije 
Število 
enot* 

Delež 
(%) 

Število enot  
v skupini* 

Delež 
(%) 

1 

Kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo 7 1,98 

31 8,98 
Rudarstvo 2 0,70 
Oskrba z električno energijo, plinom in paro 6 1,80 

Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in  
odpadki; saniranje okolja 15 4,50 

2 Predelovalne dejavnosti 158 46,33 158 46,33 
3 Gradbeništvo 33 9,73 33 9,73 

4 Trgovina; vzdrževanje in  
popravila motornih vozil 55 16,06 55 16,06 

5 
Promet in skladiščenje 16 4,60 

32 9,40 Gostinstvo 11 3,30 
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti** 5 1,50 

6 

Informacijske in komunikacijske dejavnosti 10 2,80 

29 8,62 

Finančne in zavarovalniške dejavnosti 4 1,20 
Poslovanje z nepremičninami 2 0,50 
Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 9 2,50 
Izobraževanje 2 0,59 
Zdravstvo in socialno varstvo 2 0,70 
Druge dejavnosti*** 1 0,33 

7 Ne morem se opredeliti 3 0,88 3 0,88 

  Skupaj 341 100,00 341 100,00

* Zaokroženo na nič decimalnih števil. 

** Dajanje v zakup in najem, zaposlovalne dejavnosti, dejavnost potovalnih agencij, 
varovanje in poizvedovalne dejavnosti, dejavnost oskrbe stavb in okolice, pisarniške in 
spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti. 

*** Dejavnost članskih organizacij, popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo, 
druge storitvene dejavnosti. 

Drugih statistično pomembnih razlik s stopnjo značilnosti nižjo od 5 % ni 

identificiranih. Zato se odločimo, da še dodatno združimo organizacije v pet skupin 

(preglednica 6.27). Prvo skupino poimenujemo proizvodna dejavnost, drugo 

(gradbeništvo) in tretjo skupino (trgovina ter vzdrževanje in popravila motornih vozil) 

pustimo nedotaknjeni ter v četrto skupino združimo druge storitve. Kategorijo 'ne 

morem se opredeliti' pustimo v ločeni skupini in jo izločimo iz obdelave pri analizi 

variance. 
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Preglednica 6.27  Druga razvrstitev organizacij v skupine po osnovni dejavnosti 

Skupina Naziv osnovne dejavnosti organizacije 
Število
enot* 

Delež 
(%) 

Število enot  
v skupini* 

Delež 
(%) 

1 

Kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo 7 1,98 

189 55,31 

Rudarstvo 2 0,70 
Oskrba z električno energijo, plinom in paro 158 46,33 

Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in  
odpadki; saniranje okolja 6 1,80 
Predelovalne dejavnosti 15 4,50 

2 Gradbeništvo 33 9,73 33 9,73 

3 Trgovina; vzdrževanje in  
popravila motornih vozil 55 16,06 55 16,06 

4 

Promet in skladiščenje 16 4,60 

61 18,01 

Gostinstvo 11 3,30 
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti** 10 2,80 
Informacijske in komunikacijske dejavnosti 4 1,20 
Finančne in zavarovalniške dejavnosti 2 0,50 
Poslovanje z nepremičninami 9 2,50 
Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 5 1,50 
Izobraževanje 2 0,59 
Zdravstvo in socialno varstvo 2 0,70 
Druge dejavnosti*** 1 0,33 

5 Ne morem se opredeliti 3 0,88 3 0,88 

  Skupaj 341 100,00 341 100,00

* Zaokroženo na nič decimalnih števil. 

** Dajanje v zakup in najem, zaposlovalne dejavnosti, dejavnost potovalnih agencij, 
varovanje in poizvedovalne dejavnosti, dejavnost oskrbe stavb in okolice, pisarniške in 
spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti. 

*** Dejavnost članskih organizacij, popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo, 
druge storitvene dejavnosti. 

Tudi pri takšni razvrstitvi organizacij se edina statistično pomembna razlika pokaže 

pri spremenljivki opaznost VŠZ. Ker so variance za to spremenljivko različne med 

skupinami populacije (Levenova statistika znaša 2,901 pri stopnji značilnosti 0,035), se 

odločimo za Welchevo statistiko. Stopnja statistične pomembnosti Welcheve statistike 

je nižja od 0,050 (znaša 0,004), zato sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnimi 

sredinami za skupine populacije. Z Dunnettovo metodo ugotovimo, da sta statistično 

pomembni razliki med aritmetičnimi sredinami pri organizacijah, ki so uvrščene v prvo 

in četrto skupino ter v drugo in četrto skupino. S 5-odstotno stopnjo značilnosti trdimo, 

da je za proizvodne in gradbene organizacije opaznost VŠZ v povprečju bolj pomembna 

kot za delodajalce v četrti skupini, ki smo jo poimenovali 'druge storitve'. 

Drugih statistično pomembnih razlik s stopnjo značilnosti nižjo od 5 % ni 

identificiranih. Odločimo se še za en poizkus, in sicer organizacije združimo v tri 

skupine (preglednica 6.28). Prvo skupino poimenujemo proizvodna, drugo pa storitvena 
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dejavnost. Kategorijo 'ne morem se opredeliti' pustimo v ločeni skupini in jo izločimo iz 

obdelave pri analizi variance. 

Preglednica 6.28  Tretja razvrstitev organizacij v skupine po osnovni dejavnosti 

Skupina Naziv osnovne dejavnosti organizacije 
Število
enot* 

Delež 
(%) 

Število enot  
v skupini* 

Delež 
(%) 

1 

Kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo 7 1,98 

189 55,31 

Rudarstvo 2 0,70 
Oskrba z električno energijo, plinom in paro 158 46,33 

Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in  
odpadki; saniranje okolja 

6 1,80 

Predelovalne dejavnosti 15 4,50 

2 

Gradbeništvo 33 9,73 

149 43,81 

Trgovina; vzdrževanje in  
popravila motornih vozil 

55 16,06 

Promet in skladiščenje 16 4,60 
Gostinstvo 11 3,30 
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti** 10 2,80 

Informacijske in komunikacijske dejavnosti 4 1,20 
Finančne in zavarovalniške dejavnosti 2 0,50 
Poslovanje z nepremičninami 9 2,50 
Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 5 1,50 
Izobraževanje 2 0,59 
Zdravstvo in socialno varstvo 2 0,70 

Druge dejavnosti*** 1 0,33 
3 Ne morem se opredeliti 3 0,88 3 0,88 

  Skupaj 341 100,00 341 100,00 

* Zaokroženo na nič decimalnih števil. 

** Dajanje v zakup in najem, zaposlovalne dejavnosti, dejavnost potovalnih agencij, 
varovanje in poizvedovalne dejavnosti, dejavnost oskrbe stavb in okolice, pisarniške in 
spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti. 

*** Dejavnost članskih organizacij, popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo, 
druge storitvene dejavnosti. 

Statistično pomembne razlike med skupinama v populaciji se pokažejo le pri 

spremenljivki lastna neposredna izkušnja z VŠZ. Ker sta varianci za to spremenljivko 

homogeni med skupinama populacije (Levenova statistika znaša 0,831 pri stopnji 

značilnosti 0,363), opravimo Anovo. Stopnja statistične pomembnosti F-statistike je 

nižja od 0,050 (znaša 0,036), zato sklepamo, da obstaja razlika med aritmetičnima 

sredinama za skupini populacije. S 5-odstotno stopnjo značilnosti trdimo, da je 

proizvodnim organizacijam v povprečju bolj pomembna neposredna izkušnja z VŠZ kot 

storitvenim organizacijam. 

Drugih statistično pomembnih razlik s stopnjo značilnosti nižjo od 5 % ni 

identificiranih. Ugotavljamo, da so si delodajalci dokaj enotni pri ocenjevanju 

pomembnosti posameznih dejavnikov zaznane kakovosti VŠZ, če jih razvrščamo po 
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njihovi osnovni dejavnosti. Pri tem je lastna neposredna izkušnja v povprečju 

najpomembnejši dejavnik, opaznost pa najmanj pomemben dejavnik zaznane kakovosti 

VŠZ z vidika delodajalcev v Sloveniji. Lastna neposredna izkušnja z VŠZ je v povprečju 

pomembnejša za proizvodne kot pa za storitvene organizacije. Ugotavljamo, da je 

opaznost VŠZ v povprečju pomembnejša za proizvodne in gradbene organizacije kot za 

druge storitvene organizacije (z izjemo organizacij v dejavnosti trgovina ter 

vzdrževanje in popravila motornih vozil). 

6.4.2 Odnos med drugimi lastnostmi delodajalca in zaznano kakovostjo 

visokošolskega zavoda 

Poleg prepoznavanja odnosa med panogo delodajalca in zaznano kakovostjo VŠZ 

smo v fazi snovanja empiričnega dela raziskovanja sprejeli odločitev, da preverimo, ali 

obstajajo katere druge razlikovalne lastnosti delodajalcev, po katerih se ti razlikujejo pri 

zaznavanju kakovosti VŠZ. Tako smo v vprašalnik vključili še vprašanja, ki omogočajo 

razvrščanje organizacij glede na: 

– število zaposlenih v organizaciji; 

– starost organizacije; 

– lastne neposredne izkušnje organizacije z VŠZ v zadnjih treh letih; 

– posedovanje veljavnega certifikata ali znamke kakovosti; 

– pridobitev patenta v zadnjih treh letih; 

– prijavljenost lastne raziskovalne skupine v organizaciji pri ARRS. 

Navedene lastnosti predstavljajo faktorje, ki so predmet statistične obdelave v tem 

poglavju. Odvisne spremenljivke ostajajo nespremenjene. To so dejavniki zaznane 

kakovosti VŠZ, na katere ima VŠZ obvladljiv vpliv. 

Odnos med številom zaposlenih v organizaciji in zaznano kakovostjo 

visokošolskega zavoda 

Vprašanje, na katerega so anketiranci odgovorili, se glasi: Prosim, označite koliko 

zaposlenih (s polnim ali krajšim delovnim časom) ima vaša organizacija. Številu ne 

prištevajte oseb, ki delujejo pri vas prek agencij za zaposlovanje. Anketiranci so 

organizacijo, v kateri delujejo, umestili v enega od sedmih razredov. Na tem mestu 

razrede združujemo v tri skupine (preglednica 6.29), in sicer: do vključno 100 

zaposlenih, od 101 do 250 zaposlenih in nad 250 zaposlenih. 
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Preglednica 6.29  Razvrstitev organizacij v skupine po številu zaposlenih 

Skupina 
Število zaposlenih  
v organizaciji 

Število 
enot* 

Delež (%) 
Število enot 
v skupini* 

Delež (%) 

1 
Do 10 0 0,00 

116 34,02 Od 11 do 50 16 4,68 
Od 51 do 100 100 29,35 

2 Od 101 do 250 141 41,34 141 41,37 

3 

Od 251 do 500 45 13,20 

84 24,61 Od 501 do 1000 22 6,38 

Več kot 1000 17 5,03 

  Skupaj 341 100,00 341 100,00 

* Zaokroženo na nič decimalnih števil. 

F-statistika pokaže statistično značilne razlike pri petih spremenljivkah, Welcheva 

statistika pa pri dveh spremenljivkah. Vsi izračuni so podani s 5-odstotno stopnjo 

značilnosti. 

Statistično pomembne razlike med skupinami v populaciji se pokažejo pri 

spremenljivki podoba VŠZ. Ker so variance za to spremenljivko homogene med 

skupinami populacije (Levenova statistika znaša 1,018 pri stopnji značilnosti 0,362), 

opravimo Anovo. Ker je stopnja statistične pomembnosti F-statistike nižja od 0,050 

(znaša 0,002), sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnimi sredinami za skupine v 

populaciji. Z Bonferronijevo metodo ugotovimo, da se podoba VŠZ v povprečju zdi 

pomembnejša tistim organizacijam, ki imajo več kot 250 zaposlenih, v primerjavi z 

drugimi organizacijami. 

Statistično pomembne razlike med skupinami v populaciji se pokažejo tudi pri 

spremenljivki stvarni dokazi o VŠZ. Ker so variance za to spremenljivko homogene 

med skupinama populacije (Levenova statistika znaša 0,877 pri stopnji značilnosti 

0,417), opravimo Anovo. Stopnja statistične pomembnosti F-statistike je nižja od 0,050 

(znaša 0,000), zato sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnimi sredinami za 

skupine v populaciji. Z Bonferronijevo metodo ugotovimo, da se stvarni dokazi o VŠZ 

v povprečju zdijo pomembnejši tistim organizacijam, ki imajo več kot 100 zaposlenih, v 

primerjavi z drugimi organizacijami. 

Kot je bilo zapisano v začetku tega poglavja, ugotavljamo razlike med skupinami 

populacije tudi za dimenzije dejanske kakovosti VŠZ. Ugotavljamo, da obstajajo 

statistično pomembne razlike pri spremenljivki dimenzija verige vrednosti. Variance za 

to spremenljivko so homogene med skupinami populacije (Levenova statistika znaša 

0,431 pri stopnji značilnosti 0,650), zato opravimo Anovo. Ker je stopnja statistične 

pomembnosti F-statistike nižja od 0,050 (znaša 0,000), sklepamo, da obstajajo razlike 

med aritmetičnimi sredinami za skupine v populaciji. Z Bonferronijevo metodo 

ugotovimo, da je dimenzija verige vrednosti v povprečju pomembnejša informacija o 
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VŠZ za organizacije, ki imajo več kot 250 zaposlenih, v primerjavi z drugimi 

organizacijami. 

Tudi pri analizi odnosa med dimenzijo trajnostnega razvoja in skupinami populacije 

ugotovimo, da obstajajo statistično značilne razlike. Homogenost varianc med 

skupinami populacije za to spremenljivko (Levenova statistika znaša 1,277 pri stopnji 

značilnosti 0,280) omogoča, da opravimo Anovo. Stopnja statistične pomembnosti F-

statistike je nižja od 0,050 (znaša 0,000), zato sklepamo, da obstajajo razlike med 

aritmetičnimi sredinami za skupine v populaciji. Z Bonferronijevo metodo ugotovimo, 

da je dimenzija trajnostnega razvoja v povprečju bolj pomembna informacija o VŠZ za 

tiste organizacije, ki imajo več kot 100 zaposlenih, v primerjavi z drugimi 

organizacijami. 

Statistično značilne razlike med skupinami populacije obstajajo tudi pri 

spremenljivki dimenzija učinkov. Homogenost varianc med skupinami populacije za to 

spremenljivko (Levenova statistika znaša 2,040 pri stopnji značilnosti 0,132) omogoča, 

da opravimo Anovo. Stopnja statistične pomembnosti F-statistike je nižja od 0,050 

(znaša 0,000), zato sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnimi sredinami za 

skupine v populaciji. Z Bonferronijevo metodo ugotovimo, da je dimenzija učinkov v 

povprečju bolj pomembna informacija o VŠZ za organizacije, ki imajo več kot 250 

zaposlenih, v primerjavi z drugimi organizacijami. 

V dveh primerih se izkaže, da variance med skupinami populacije za obravnavane 

spremenljivke niso homogene. Pri spremenljivki lastna neposredna izkušnja z VŠZ 

znaša Levenova statistika 5,092 pri stopnji značilnosti 0,007. Ker je stopnja statistične 

pomembnosti Welcheve statistike nižja od 0,050 (znaša 0,000), sklepamo, da obstajajo 

razlike med aritmetičnimi sredinami za skupine populacije. Z Dunnettovo metodo 

ugotovimo, da se lastna neposredna izkušnja z VŠZ v povprečju zdi bolj pomembna 

tistim organizacijam, ki imajo od 101 do 250 zaposlenih, kot tistim, ki imajo do 

vključno 100 zaposlenih. V povprečju najbolj pomembna pa se zdi organizacijam, ki 

imajo več kot 250 zaposlenih. 

Drugi primer nehomogenosti varianc se izkaže pri spremenljivki dimenzija 

nefinančnih sredstev in vložkov. Levenova statistika za to spremenljivko znaša 3,043 

pri stopnji značilnosti 0,049. Ker je stopnja statistične pomembnosti Welcheve statistike 

nižja od 0,050 (znaša 0,000), sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnimi 

sredinami za skupine populacije. Z Dunnettovo metodo ugotovimo, da se dimenzija 

nefinančnih sredstev in vložkov v povprečju zdi bolj pomembna organizacijam, ki imajo 

več kot 250 zaposlenih, v primerjavi z drugimi organizacijami. 

S 5-odstotno stopnjo značilnosti trdimo, da so podoba VŠZ, dimenzije nefinančnih 

sredstev in vložkov, verige vrednosti ter učinkov v povprečju bolj pomembne informacije 

o VŠZ za organizacije, ki imajo več kot 250 zaposlenih, kot pa za druge, po številu 

zaposlenih, manjše organizacije. Tudi lastna neposredna izkušnja z VŠZ je v povprečju 
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najbolj pomembna organizacijam, ki imajo več kot 250 zaposlenih. Statistična razlika 

pa se pri tej lastnosti izkaže med organizacijami, ki imajo od 101 do 250 zaposlenih 

(katerim se lastna neposredna izkušnja z VŠZ zdi bolj pomembna), v primerjavi s tistimi, 

ki imajo do vključno 100 zaposlenih. Prav tako s 5-odstotno stopnjo značilnosti trdimo, 

da so stvarni dokazi o VŠZ in dimenzija trajnostnega razvoja v povprečju bolj 

pomembne informacije o VŠZ za organizacije, ki imajo več kot 100 zaposlenih, v 

primerjavi z drugimi, po številu zaposlenih, manjšimi organizacijami. Za ostali dve 

spremenljivki, opaznost VŠZ ter dimenzijo finančnih sredstev in vložkov, ni 

prepoznanih statistično pomembnih razlik (s stopnjo značilnosti nižjo od 5 %) med 

skupinami delodajalcev, če se ti razvrščajo po številu zaposlenih. 

Odnos med starostjo organizacije in zaznano kakovostjo visokošolskega zavoda 

Vprašanje, s katerim smo želeli dobiti informacijo o starosti organizacije, se glasi: 

Prosim, označite koliko let ima vaša organizacija na današnji dan. Anketiranci so 

organizacijo, v katerih delujejo, umestili v enega od šestih razredov. Da bi imeli 

posamezni razredi zadostno število enot za nadaljnjo statistično obdelavo, smo razrede 

združili v tri skupine (preglednica 6.30), in sicer: do vključno 20 let, od 21 do 50 let in 

nad 50 let delovanja organizacije. 

Preglednica 6.30  Razvrstitev organizacij v skupine po številu let delovanja 

Skupina 
Leta delovanja 
organizacije 

Število 
enot * 

Delež (%) 
Število enot 
v skupini* 

Delež (%) 

1 

Od 0 do 1 0 0,00 

122 35,72 
Od 2 do 5 3 0,80 
Od 6 do 10 18 5,31 
Od 11 do 20 101 29,62 

2 Od 21 do 50 87 25,46 87 25,46 
3 Več kot 50 132 38,82 132 38,82 

  Skupaj 341 100,00 341 100,00 

* Zaokroženo na nič decimalnih števil. 

F-statistika pokaže statistično značilne razlike pri dveh spremenljivkah, Welcheva 

statistika pa pri eni spremenljivki. Vsi izračuni so podani s 5-odstotno stopnjo 

značilnosti. 

Statistično pomembne razlike med skupinami v populaciji se pokažejo pri 

spremenljivki dimenzija finančnih sredstev in vložkov. Ker so variance za to 

spremenljivko homogene med skupinami populacije (Levenova statistika znaša 1,168 

pri stopnji značilnosti 0,845), opravimo Anovo. Stopnja statistične pomembnosti F-

statistike je nižja od 0,050 (znaša 0,021), zato sklepamo, da obstajajo razlike med 

aritmetičnimi sredinami za skupine v populaciji. Z Bonferronijevo metodo ugotovimo, 
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da se dimenzija finančnih sredstev in vložkov v povprečju zdi bolj pomembna tistim 

organizacijam, ki delujejo med 21 in 50 let, kot organizacijam, ki delujejo do vključno 

20 let. 

Tudi pri dimenziji nefinančnih sredstev in vložkov izračuni pokažejo statistično 

pomembne razlike med aritmetičnimi sredinami za skupine. Variance so homogene med 

skupinami populacije (Levenova statistika znaša 2,924 pri stopnji značilnosti 0,055), 

zato opravimo Anovo. Ker je stopnja statistične pomembnosti F-statistike nižja od 0,050 

(znaša 0,046), sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnimi sredinami za skupine v 

populaciji. Z Bonferronijevo metodo ugotovimo, da se dimenzija nefinančnih sredstev 

in vložkov v povprečju zdi bolj pomembna tistim organizacijami, ki delujejo več kot 50 

let, v primerjavi z organizacijam, ki delujejo do vključno 20 let. 

Pri spremenljivki lastna neposredna izkušnja z VŠZ variance za obravnavane 

spremenljivke niso homogene med skupinami populacije. Levenova statistika znaša 

6,534 pri stopnji značilnosti 0,002. Ker je stopnja statistične pomembnosti Welcheve 

statistike nižja od 0,050 (znaša 0,021), sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnimi 

sredinami za skupine populacije. Z Dunnettovo metodo ugotovimo, da se lastna 

neposredna izkušnja z VŠZ v povprečju zdi bolj pomembna tistim organizacijam, ki 

delujejo več kot 50 let, v primerjavi z organizacijami, ki delujejo do vključno 20 let. 

S 5-odstotno stopnjo značilnosti trdimo, da sta dimenzija nefinančnih sredstev in 

vložkov ter lastna neposredna izkušnja z VŠZ v povprečju bolj pomembni informaciji o 

VŠZ za organizacije, ki so starejše od 50 let, kot organizacijam, ki delujejo do vključno 

20 let. Prav tako s 5-odstotno stopnjo značilnosti trdimo, da je dimenzija finančnih 

sredstev in vložkov v povprečju bolj pomembna informacija o VŠZ za tiste organizacije, 

ki delujejo med 21 in 50 let, kot organizacijam, ki delujejo do vključno 20 let. Za ostale 

spremenljivke ni prepoznanih statistično pomembnih razlik (s stopnjo značilnosti nižjo 

od 5 %) med skupinami delodajalcev, če se ti razvrščajo po starosti organizacije. 

Odnos med lastnimi neposrednimi izkušnjami organizacije z visokošolskim 

zavodom in zaznano kakovostjo visokošolskega zavoda 

Vprašalnik je omogočal razvrstitev organizacij v tri skupine na osnovi vprašanja, ki 

se glasi: Ali ste kakor koli neposredno sodelovali z VŠZ v letih 2007–2009? Pred tem je 

zapisano, da se vprašanje nanaša na organizacijo in ne na posameznika. V prvo skupino 

spadajo organizacije, ki imajo izkušnjo/izkušnje z VŠZ v tem obdobju. Teh je 214 ali 

62,91 % sodelujočih organizacij. V drugo skupino pa spadajo organizacije, ki nimajo 

izkušenj z VŠZ v tem obdobju. Teh je 111 ali 32,62 % sodelujočih organizacij. Dodan 

je filter 'ne vem' (15 ali 4,47 % sodelujočih organizacij), ki pa je izključen iz nadaljnje 

statistične obdelave podatkov. 

Ker je odstotek organizacij, ki so v zadnjih treh letih sodelovali z VŠZ, pomembno 

višji od odstotka organizacij, ki nimajo te lastnosti, smo preverili koeficienta asimetrije 
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in sploščenosti. Koeficient asimetričnosti porazdelitve znaša 0,672 (standardna napaka 

za koeficient znaša 0,135), koeficient sploščenosti porazdelitve pa –1,558 glede na 

normalno porazdelitev (standardna napaka za koeficient znaša 0,269). Ker so vrednosti 

v intervalu od –2 do 2, lahko faktor uporabimo v nadaljnji analizi. 

F-statistika pokaže statistično značilne razlike pri štirih spremenljivkah, Welch 

statistika pa pri treh spremenljivkah. Ker sta samo dve skupini populacije, ki sta 

vključeni v statistične izračune, ne uporabljamo Bonferronijeve in Dunnettove metode 

identifikacije statistično pomembnih razlik med aritmetičnimi sredinami parov 

spremenljivk. Razlike razberemo iz opisnih spremenljivk. Vsi izračuni so podani s 5-

odstotno stopnjo značilnosti. 

Statistično pomembne razlike med skupinama v populaciji se pokažejo pri 

spremenljivki podoba VŠZ. Ker sta varianci za to spremenljivko homogeni med 

skupinama populacije (Levenova statistika znaša 0,092 pri stopnji značilnosti 0,762), 

opravimo Anovo. Stopnja statistične pomembnosti F-statistike je nižja od 0,050 (znaša 

0,002), zato sklepamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med aritmetičnima 

sredinama za skupini. S 5-odstotno stopnjo značilnosti trdimo, da se podoba VŠZ v 

povprečju zdi bolj pomembna tistim organizacijam, ki so sodelovale z VŠZ v letih 

2007–2009, v primerjavi s tistimi, ki v tem obdobju niso sodelovale z VŠZ. 

Enake ugotovitve veljajo za dimenzijo nefinančnih sredstev in vložkov. Varianci za 

to spremenljivko sta homogeni za skupini populacije (Levenova statistika znaša 0,485 

pri stopnji značilnosti 0,487). Stopnja statistične pomembnosti F-statistike je nižja od 

0,050 (znaša 0,000), zato sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnima sredinama 

za skupini. S 5-odstotno stopnjo značilnosti trdimo, da se dimenzija nefinančnih 

sredstev in vložkov v povprečju zdi bolj pomembna tistim organizacijam, ki so 

sodelovale z VŠZ v letih 2007–2009, v primerjavi s tistimi, ki v tem obdobju niso 

sodelovale z VŠZ. 

Naslednja statistično pomembna razlika se izkaže pri dimenziji verige vrednosti. 

Ker sta varianci za to spremenljivko homogeni med skupinama populacije (Levenova 

statistika znaša 3,504 pri stopnji značilnosti 0,062), opravimo Anovo. Stopnja statistične 

pomembnosti F-statistike je nižja od 0,050 (znaša 0,000), zato sklepamo, da obstajajo 

razlike med aritmetičnima sredinama za skupini. S 5-odstotno stopnjo značilnosti 

trdimo, da se dimenzija verige vrednosti v povprečju zdi bolj pomembna tistim 

organizacijam, ki so sodelovale z VŠZ v letih 2007–2009, v primerjavi s tistimi, ki v 

tem obdobju niso sodelovale z VŠZ. 

Tudi pri dimenziji trajnostnega razvoja je identificirana statistično pomembna 

razlika med aritmetičnima sredinama za skupini. Varianci za to spremenljivko sta 

homogeni za skupini (Levenova statistika znaša 1,174 pri stopnji značilnosti 0,279). 

Stopnja statistične pomembnosti F-statistike je nižja od 0,050 (znaša 0,000), zato 

sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnima sredinama za skupini. S 5-odstotno 
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stopnjo značilnosti trdimo, da se dimenzija trajnostnega razvoja v povprečju zdi bolj 

pomembna tistim organizacijam, ki so sodelovale z VŠZ v letih 2007–2009, v 

primerjavi s tistimi, ki v tem obdobju niso sodelovale z VŠZ. 

V treh primerih se izkaže, da varianci med skupinama populacije za obravnavane 

spremenljivke nista homogeni. Prva takšna spremenljivka so stvarni dokazi o VŠZ. 

Levenova statistika znaša 10,076 pri stopnji značilnosti 0,002. Ker je stopnja statistične 

pomembnosti Welcheve statistike nižja od 0,050 (znaša 0,000), sklepamo, da obstajajo 

razlike med aritmetičnima sredinama za skupini populacije. S 5-odstotno stopnjo 

značilnosti trdimo, da se stvarni dokazi o VŠZ v povprečju zdijo bolj pomembni tistim 

organizacijam, ki so sodelovale z VŠZ v letih 2007–2009, v primerjavi s tistimi, ki v 

tem obdobju niso sodelovale z VŠZ. 

Drugi primer nehomogenosti varianc se izkaže pri spremenljivki lastna neposredna 

izkušnja z VŠZ. Levenova statistika znaša 9,053 pri stopnji značilnosti 0,003. Ker je 

stopnja statistične pomembnosti Welcheve statistike nižja od 0,050 (znaša 0,000), 

sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnima sredinama za skupini populacije. S 5-

odstotno stopnjo značilnosti trdimo, da se lastna neposredna izkušnja z VŠZ v 

povprečju zdi bolj pomembna tistim organizacijam, ki so sodelovale z VŠZ v letih 

2007–2009, v primerjavi s tistimi, ki v tem obdobju niso sodelovale z VŠZ. 

Zadnji primer nehomogenosti varianc je identificiran pri dimenziji učinkov. 

Levenova statistika znaša 7,251 pri stopnji značilnosti 0,007. Ker je stopnja statistične 

pomembnosti Welcheve statistike nižja od 0,050 (znaša 0,000), sklepamo, da obstajajo 

razlike med aritmetičnima sredinama za skupini populacije. S 5-odstotno stopnjo 

značilnosti trdimo, da se dimenzija učinkov v povprečju zdi bolj pomembna tistim 

organizacijam, ki so sodelovale z VŠZ v letih 2007–2009, v primerjavi s tistimi, ki v 

tem obdobju niso sodelovale z VŠZ. 

Če povzamemo ugotovitve, je analiza variance pokazala, da se podoba VŠZ, stvarni 

dokazi o VŠZ, lastna neposredna izkušnja z VŠZ, dimenzije nefinančnih sredstev in 

vložkov, verige vrednosti, trajnostnega razvoja ter učinkov v povprečju zdijo bolj 

pomembne tistim delodajalcem, ki imajo lastno neposredno izkušnjo z VŠZ v zadnjih 

treh letih, v primerjavi s tistimi, ki v istem obdobju teh izkušenj nimajo. Za ostali dve 

spremenljivki, opaznost ter dimenzijo finančnih sredstev in vložkov, ni prepoznanih 

statistično pomembnih razlik (s stopnjo značilnosti nižjo od 5 %) med skupinami 

delodajalcev, če se ti razvrščajo po lastni neposredni izkušnji z VŠZ v letih 2007–2009. 

Odnos med posedovanjem certifikata ali znamke kakovosti v organizaciji in 

zaznano kakovostjo visokošolskega zavoda 

Organizacije so bile razvrščene v tri skupine glede na to, ali imajo veljaven 

certifikat oziroma znamko kakovosti. Vprašanje, ki je omogočalo razvrstitev 

organizacij, se glasi: Ali je vaša organizacija pridobila kakšen certifikat/znamko 
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kakovosti, ki je še veljaven/veljavna? V prvo skupino spadajo organizacije, ki imajo 

veljaven certifikat ali znamko kakovosti. Teh je 248 ali 72,62 % sodelujočih 

organizacij. V drugo skupino pa spadajo organizacije, ki nimajo certifikata ali znamke 

kakovosti ali ta ni več veljaven. Teh je 69 ali 20,35 % sodelujočih organizacij. Dodan je 

bil filter 'ne vem' (24 ali 7,03 % sodelujočih organizacij), ki pa smo ga iz nadaljnje 

statistične obdelave izključili. 

Ker je odstotek organizacij, ki imajo veljaven certifikat ali znamko kakovosti, 

pomembno višji od odstotka organizacij, ki nimajo te lastnosti, smo preverili koeficienta 

asimetrije in sploščenosti. Koeficient asimetričnosti porazdelitve znaša 1,366 

(standardna napaka za koeficient znaša 0,137), koeficient sploščenosti porazdelitve pa  

–0,135 glede na normalno porazdelitev (standardna napaka za koeficient znaša 0,273). 

Ker so vrednosti v intervalu od –2 do 2, lahko faktor uporabimo v nadaljnji analizi. 

Statistično značilne razlike se pokažejo pri petih spremenljivkah, ki imajo 

homogene variance. Razlike razberemo iz opisnih spremenljivk. Vsi izračuni so podani 

s 5-odstotno stopnjo značilnosti. 

Statistično pomembne razlike med skupinama se pokažejo pri spremenljivki stvarni 

dokazi o VŠZ. Ker sta varianci za to spremenljivko homogeni med skupinama 

populacije (Levenova statistika znaša 0,199 pri stopnji značilnosti 0,656), opravimo 

Anovo. Stopnja statistične pomembnosti F-statistike je nižja od 0,050 (znaša 0,000), 

zato sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnima sredinama za skupini. S 5-

odstotno stopnjo značilnosti trdimo, da se stvarni dokazi o VŠZ v povprečju zdijo bolj 

pomembni tistim organizacijam, ki imajo veljaven certifikat ali znamko kakovosti, kot 

tistim, ki veljavnega certifikata ali znamke kakovosti nimajo. 

Naslednja statistično pomembna razlika se izkaže pri spremenljivki lastna 

neposredna izkušnja z VŠZ. Ker sta varianci za to spremenljivko homogeni med 

skupinama populacije (Levenova statistika znaša 0,263 pri stopnji značilnosti 0,608), 

opravimo Anovo. Stopnja statistične pomembnosti F-statistike je nižja od 0,050 (znaša 

0,000), zato sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnima sredinama za skupini. S 

5-odstotno stopnjo značilnosti trdimo, da se lastna neposredna izkušnja z VŠZ v 

povprečju zdi bolj pomembna tistim organizacijam, ki imajo veljaven certifikat ali 

znamko kakovosti, kot tistim, ki veljavnega certifikata ali znamke kakovosti nimajo. 

Ugotovitve so enake tudi za dimenzijo nefinančnih sredstev in vložkov. Varianci za 

to spremenljivko sta homogeni za skupini populacije (Levenova statistika znaša 0,067 

pri stopnji značilnosti 0,797). Stopnja statistične pomembnosti F-statistike je nižja od 

0,050 (znaša 0,005), zato sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnima sredinama 

za skupini. S 5-odstotno stopnjo značilnosti trdimo, da se dimenzija nefinančnih 

sredstev in vložkov v povprečju zdi bolj pomembna tistim organizacijam, ki imajo 

veljaven certifikat ali znamko kakovosti, kot tistim, ki veljavnega certifikata ali znamke 

kakovosti nimajo. 
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Tudi pri dimenziji trajnostnega razvoja so statistično pomembne razlike med 

aritmetičnima sredinama za skupini. Varianci za to spremenljivko sta homogeni za 

skupini (Levenova statistika znaša 0,041 pri stopnji značilnosti 0,840). Stopnja 

statistične pomembnosti F-statistike je nižja od 0,050 (znaša 0,020), zato sklepamo, da 

obstajajo razlike med aritmetičnima sredinama za skupini. S 5-odstotno stopnjo 

značilnosti trdimo, da se dimenzija trajnostnega razvoja v povprečju zdi bolj pomembna 

tistim organizacijam, ki imajo veljaven certifikat ali znamko kakovosti, kot tistim, ki 

veljavnega certifikata ali znamke kakovosti nimajo. 

Zadnja statistično pomembna razlika se izkaže pri dimenziji učinkov. Tudi v tem 

primeru sta varianci za to spremenljivko homogeni med skupinama populacije 

(Levenova statistika znaša 2,380 pri stopnji značilnosti 0,124), zato opravimo Anovo. 

Stopnja statistične pomembnosti F-statistike je nižja od 0,050 (znaša 0,002), zato 

sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnima sredinama za skupini. S 5-odstotno 

stopnjo značilnosti trdimo, da se dimenzija učinkov v povprečju zdi bolj pomembna 

tistim organizacijam, ki imajo veljaven certifikat ali znamko kakovosti, kot tistim, ki 

veljavnega certifikata ali znamke kakovosti nimajo. 

V sklepu povzemamo, da se stvarni dokazi o VŠZ, lastna neposredna izkušnja z 

VŠZ, dimenzije nefinančnih sredstev in vložkov, trajnostnega razvoja ter učinkov v 

povprečju zdijo bolj pomembne tistim delodajalcem, ki imajo veljaven certifikat ali 

znamko kakovosti, kot tistim, ki veljavnega certifikata ali znamke kakovosti nimajo. Za 

ostale štiri spremenljivke, podobo VŠZ, opaznost VŠZ, dimenzije finančnih sredstev in 

vložkov ter verige vrednosti, ni prepoznanih statistično pomembnih razlik (s stopnjo 

značilnosti nižjo od 5 %) med skupinami delodajalcev, če se ti razvrščajo po 

posedovanju veljavnega certifikata ali znamke kakovosti. 

Odnos med pridobljenim patentom v zadnjih treh letih in zaznano kakovostjo 

visokošolskega zavoda 

Anketiranci so organizacije, v katerih delujejo, razvrstili v tri skupine glede na to, 

ali imajo pridobljen patent v zadnjih treh letih. Vprašanje, na katerega so anketiranci 

odgovorili, se glasi: Ali je vaša organizacija pridobila kakšen patent v zadnjih treh 

letih? V prvo skupino spadajo organizacije, ki so pridobile patent v zadnjih treh letih. 

Teh je 42 ali 12,30 % sodelujočih organizacij. V drugo skupino spadajo organizacije, ki 

niso pridobile patenta v zadnjih treh letih. Teh je 257 ali 75,29 % sodelujočih 

organizacij. Dodan je bil filter 'ne vem' (42 ali 12,41 % sodelujočih organizacij), ki pa 

smo ga iz nadaljnje statistične obdelave izključili. 

Ker je odstotek organizacij, ki niso pridobile patenta v zadnjih treh letih, 

pomembno višji od odstotka organizacij, ki nimajo te lastnosti, smo preverili koeficienta 

asimetrije in sploščenosti. Koeficient asimetričnosti porazdelitve znaša –2,080 

(standardna napaka za koeficient znaša 0,141), koeficient sploščenosti porazdelitve pa  
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–2,343 glede na normalno porazdelitev (standardna napaka za koeficient znaša 0,281). 

Ker so vrednosti izven sprejemljivega intervala od –2 do 2, faktor ne moremo uporabiti 

v nadaljnji analizi. Tudi pri poizkusu identifikacije statistično pomembnih razlik med 

skupinama populacije, izračuni kažejo, da ni statistično značilnih razlik pri nobeni 

spremenljivki zaznane kakovosti VŠZ. Ugotavljamo, da je faktor 'pridobitev patenta v 

zadnjih treh letih' konstanta. 

Odnos med lastno raziskovalno skupino v organizaciji in zaznano kakovostjo 

visokošolskega zavoda 

Organizacije so bile razvrščene v tri skupine glede na to, ali imajo prijavljeno lastno 

raziskovalno skupino pri ARRS. Vprašanje, ki je omogočalo razvrstitev organizacij, se 

glasi: Ali ima vaša organizacija prijavljeno lastno raziskovalno skupino pri Javni 

agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)? V prvo skupino spadajo organizacije, ki 

imajo prijavljeno lastno raziskovalno skupino pri ARRS. Teh je 62 ali 18,14 % 

sodelujočih organizacij. V drugo skupino pa spadajo organizacije, ki nimajo 

raziskovalne skupine oziroma ta ni prijavljena pri ARRS. Teh je 249 ali 73,16 % 

sodelujočih organizacij. Dodan je bil filter 'ne vem' (30 ali 8,70 % sodelujočih 

organizacij), ki pa smo ga iz nadaljnje statistične obdelave izključili. 

Ker je odstotek organizacij, ki imajo prijavljeno raziskovalno skupino pri ARRS, 

pomembno višji od odstotka organizacij, ki nimajo te lastnosti, smo preverili koeficienta 

asimetrije in sploščenosti. Koeficient asimetričnosti porazdelitve znaša –1,518 

(standardna napaka za koeficient znaša 0,138), koeficient sploščenosti porazdelitve pa 

0,305 glede na normalno porazdelitev (standardna napaka za koeficient znaša 0,275). 

Ker so vrednosti v intervalu od –2 do 2, lahko faktor uporabimo v nadaljnji analizi. 

F-statistika pokaže statistično značilne razlike pri treh spremenljivkah, Welcheva 

statistika pa pri dveh spremenljivkah. Razlike med aritmetičnimi sredinami parov 

spremenljivk razberemo iz opisnih spremenljivk. Vsi izračuni so podani s 5-odstotno 

stopnjo značilnosti. 

Statistično pomembne razlike med skupinama v populaciji se pokažejo pri 

spremenljivki lastna neposredna izkušnja z VŠZ. Ker sta varianci za to spremenljivko 

homogeni med skupinama populacije (Levenova statistika znaša 2,846 pri stopnji 

značilnosti 0,093), opravimo Anovo. Stopnja statistične pomembnosti F-statistike je 

nižja od 0,050 (znaša 0,003), zato sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnima 

sredinama za skupini. S 5-odstotno stopnjo značilnosti trdimo, da se lastna neposredna 

izkušnja z VŠZ v povprečju zdi bolj pomembna tistim organizacijam, ki imajo 

prijavljeno lastno raziskovalno skupino pri ARRS, kot tistim, ki lastne raziskovalne 

skupine nimajo oziroma ta ni prijavljena pri ARRS. 

Takšne ugotovitve veljajo tudi za dimenzijo nefinančnih sredstev in vložkov. 

Varianci za to spremenljivko sta homogeni za skupini populacije (Levenova statistika 
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znaša 1,656 pri stopnji značilnosti 0,199). Stopnja statistične pomembnosti F-statistike 

je nižja od 0,050 (znaša 0,003), zato sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnima 

sredinama za skupini. S 5-odstotno stopnjo značilnosti trdimo, da se dimenzija 

nefinančnih sredstev in vložkov v povprečju zdi bolj pomembna tistim organizacijam, ki 

imajo prijavljeno lastno raziskovalno skupino pri ARRS, kot tistim, ki lastne 

raziskovalne skupine nimajo oziroma ta ni prijavljena pri ARRS. 

Naslednja statistično pomembna razlika se izkaže pri dimenziji trajnostnega 

razvoja. Ker sta varianci za to spremenljivko homogeni med skupinama populacije 

(Levenova statistika znaša 0,062 pri stopnji značilnosti 0,804), opravimo Anovo. 

Stopnja statistične pomembnosti F-statistike je nižja od 0,050 (znaša 0,003), zato 

sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnima sredinama za skupini. S 5-odstotno 

stopnjo značilnosti trdimo, da se dimenzija trajnostnega razvoja v povprečju zdi bolj 

pomembna tistim organizacijam, ki imajo prijavljeno lastno raziskovalno skupino pri 

ARRS, kot tistim, ki lastne raziskovalne skupine nimajo oziroma ta ni prijavljena pri 

ARRS. 

V dveh primerih se izkaže, da varianci med skupinama populacije za obravnavane 

spremenljivke nista homogeni. Prva takšna spremenljivka je dimenzija verige vrednosti. 

Levenova statistika znaša 4,632 pri stopnji značilnosti 0,032. Ker je stopnja statistične 

pomembnosti Welcheve statistike nižja od 0,050 (znaša 0,000), sklepamo, da obstajajo 

razlike med aritmetičnima sredinama za skupini populacije. S 5-odstotno stopnjo 

značilnosti trdimo, da se dimenzija verige vrednosti v povprečju zdi bolj pomembna 

tistim organizacijam, ki imajo prijavljeno lastno raziskovalno skupino pri ARRS, kot 

tistim, ki lastne raziskovalne skupine nimajo oziroma ta ni prijavljena pri ARRS. 

Zadnji primer nehomogenosti varianc je identificiran pri dimenziji učinkov. 

Levenova statistika znaša 3,983 pri stopnji značilnosti 0,047. Ker je stopnja statistične 

pomembnosti Welcheve statistike nižja od 0,050 (znaša 0,002), sklepamo, da obstajajo 

razlike med aritmetičnima sredinama za skupini populacije. S 5-odstotno stopnjo 

značilnosti trdimo, da se dimenzija učinkov v povprečju zdi bolj pomembna tistim 

organizacijam, ki imajo prijavljeno lastno raziskovalno skupino pri ARRS, kot tistim, ki 

lastne raziskovalne skupine nimajo oziroma ta ni prijavljena pri ARRS. 

Če povzamemo ugotovitve, je analiza variance pokazala, da se lastna neposredna 

izkušnja z VŠZ, dimenzije nefinančnih sredstev in vložkov, verige vrednosti, 

trajnostnega razvoja ter učinkov v povprečju zdijo bolj pomembne tistim delodajalcem, 

ki imajo prijavljeno lastno raziskovalno skupino pri ARRS, kot tistim, ki lastne 

raziskovalne skupine nimajo oziroma ta ni prijavljena pri ARRS. Za ostale štiri 

spremenljivke, podobo VŠZ, opaznost VŠZ, stvarne dokaze o VŠZ ter dimenzijo 

finančnih sredstev in vložkov, ni prepoznanih statistično pomembnih razlik (s stopnjo 

značilnosti nižjo od 5 %) med skupinami delodajalcev, če se ti razvrščajo po 

prijavljenosti lastne raziskovalne skupine pri ARRS. 
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6.5 Zanesljivost virov informacij z vidika delodajalcev 

Zadnja cilja empiričnega dela disertacije sta (1) identifikacija najbolj razširjenih 

komunikacijskih kanalov, po katerih se prenašajo informacije o VŠZ do slovenskih 

delodajalcev, in (2) izdelava prednostne lestvice virov informacij glede na oceno 

njihove zanesljivosti z vidika delodajalcev. Pri snovanju merskega instrumenta za ta 

namen smo izhajali iz navedb Kotlerja (1996, 608–611), ki ločuje: 

– osebne komunikacijske kanale, kjer je komunikacija med dvema ali več subjekti 

neposredna (iz oči v oči, po telefonu ali pošti). Ti se delijo na zastopniške 

(prodajni zastopniki podjetja), strokovne (neodvisni strokovnjaki) ali družabne 

kanale (sosedje, prijatelji, družinski člani); 

– neosebne komunikacijske kanale, kjer se sporočila posredujejo brez osebnega 

stika. Ti kanali se delijo na občila [ali medije], ozračje (ali ustrezno opremljena 

okolja, ki spodbudijo ali povečajo [déležnikovo] zavzetost za [sodelovanje]), in 

na dogodke (ali priložnosti za posredovanje sporočil [déležnikom]). 

Slednje povezujemo z ugotovitvami iz poglavja 4.3, kjer smo identificirali štiri 

skupine virov informacij. V preglednici 6.31 vire informacij povezujemo s 

komunikacijskimi kanali. Pri tem ugotavljamo, da ima komunikacija 'od ust do ust' 

značaj osebnega, družabnega komunikacijskega kanala, sporočila 

organizacije/ponudnika so lahko prenesena do déležnika prek osebnih ali/in neosebnih 

komunikacijskih kanalov, neodvisni organi pa o kakovosti objekta déležnike obveščajo 

prek neosebnih komunikacijskih kanalov, pogosto medijev (predpostavljamo, da lahko 

tudi prek dogodkov), in osebnih komunikacijskih kanalov, med katerimi prevladuje 

strokovni. Pri tem déležnik obravnava lastne pretekle izkušnje brez komunikacijskega 

kanala. 

Preglednica 6.31  Viri informacij in komunikacijski kanali pri snovanju zaznane 

kakovosti 

Vrsta 
informacij 

Vsebina informacij Vir informacij 
Komunikacijski 
kanal 

Zunanja  
informacija 

Neformalna priporočila o 
objektu 

Subjekti v okolju Osebni/družabni 

 Trženjski splet  
organizacije/ponudnika 

Organizacija/ponudnik Osebni, neosebni

 Formalna priporočila o objektu Strokovni organi, organizacije in 
združenja za formalno presojo 
kakovosti, državni organi, združenja 
déležnikov, mediji 

Neosebni/mediji 
Osebni/strokovni

Notranja  
informacija 

Lastne pretekle izkušnje Déležnik Brez 
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Z vprašanjem Prosim, ocenite, kako pogosto ste bili iz naslednjih virov sporočanja 

obveščeni o delovanju slovenskih VŠZ v zadnjih dveh letih smo želeli izvedeti, kako 

pogosto in iz katerih virov informacij delodajalci prejmejo informacije o VŠZ. 

V preglednici 6.32 so rezultati razvrščeni od vira informacij, iz katerega so 

delodajalci v povprečju najpogosteje obveščeni, do vira informacij, iz katerega so 

delodajalci v povprečju najredkeje obveščeni. Delodajalci so se glede pogostosti 

prejemanja informacij iz različnih virov informacij odločali med naslednjimi 

kategorijami odgovorov: 1 pomeni vsaj enkrat na mesec, 2 pomeni vsaj enkrat na pol 

leta, 3 pomeni vsaj enkrat na leto, 4 pomeni redkeje kot enkrat na leto in 5 pomeni 

nikoli. Dodan je bil filter 'ne vem', ki je izločen iz statistične analize. 

Preglednica 6.32  Opisne statistike za pogostost obveščanja iz virov informacij 

Viri informacij 
Število 

odgovorov** AS* Me* Mo* SO* KAP* SE* KSP* SE*  
Veljavni Ostali***

Mediji s plačanimi  
objavami 327 14 2,711 3 2 1,220 0,379 0,135 –0,759 0,269

Ljudje, s katerimi so  
zaposleni v stiku 325 16 2,829 3 3 1,266 0,244 0,135 –0,893 0,270

Mediji z neplačanimi  
objavami 308 33 2,964 3 3 1,315 0,145 0,139 –1,079 0,277

Zaposleni v VŠZ  
osebno 336 5 3,259 3 3 1,216 –0,066 0,133 –1,029 0,265

Združenja déležnikov 313 28 3,423 3 3 1,228 –0,178 0,138 –1,053 0,275

Združenja za formalno 
presojo kakovosti 300 41 3,566 4 5 1,375 –0,458 0,141 –1,109 0,281
Pristojni državni 
organi 308 33 3,656 4 5 1,215 –0,533 0,139 –0,692 0,277

* AS – aritmetična sredina na ocenjevalni lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni vsaj 
enkrat na mesec, 2 pomeni vsaj enkrat na pol leta, 3 pomeni vsaj enkrat na leto, 4 pomeni 
redkeje kot enkrat na leto in 5 pomeni nikoli; Me – mediana; Mo – modus; SO – standardni 
odklon; KAP – koeficient asimetričnosti porazdelitve glede na normalno porazdelitev; KSP 
– koeficient sploščenosti porazdelitve glede na normalno porazdelitev; SE – standardna 
napaka. 

** n =341, zaokroženo na nič decimalnih števil. 

*** Neodločeni in manjkajoči. 

Iz rezultatov razberemo, da so delodajalci v povprečju najpogosteje obveščeni iz 

medijev, ki posredujejo oglasna sporočila o VŠZ (plačane objave) (povprečna ocena 

znaša 2,711). Najpogostejša vrednost za to spremenljivo znaša 2, kar pomeni, da v 

povprečju delodajalci prejemajo informacijo vsaj enkrat na pol leta. 

Najpogostejšo vrednost 3 imajo v povprečju naslednji viri informacij, ki jih 

razvrščamo po povprečni oceni od najnižje do najvišje: ljudje, s katerimi so zaposleni v 

stiku (partnerske organizacije, prijatelji, družina, sosedi in drugi znanci) (povprečna 
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ocena 2,829), mediji z neplačanimi ali novinarskimi objavami (povprečna ocena 2,964), 

zaposleni v VŠZ osebno (pri trženju storitev, ob posebnih dogodkih) (povprečna ocena 

3,259) in združenja déležnikov (delodajalcev, študentov, sindikata) (povprečna ocena 

3,423). Iz teh virov informacij so delodajalci najpogosteje obveščeni vsaj enkrat na leto. 

Najpogostejšo vrednost 5 pa imata v povprečju naslednja vira informacij: strokovni 

organi, organizacije in združenja za formalno presojo kakovosti (povprečna ocena 

3,566) ter pristojni državni organi (povprečna ocena 3,656). Iz teh virov informacij 

delodajalci najpogosteje niso obveščeni. 

Iz koeficientov asimetrije in sploščenosti sklepamo, da se podatki normalno 

porazdeljujejo za posamezno spremenljivko. 

Ugotavljamo, da se po pogostosti komuniciranja prepletajo osebni in neosebni 

komunikacijski kanali. Med neosebnimi komunikacijskimi kanali prevladujejo mediji, ki 

prenašajo plačana sporočila VŠZ. Med osebnimi komunikacijskimi kanali pa prevladuje 

družabni, po katerem se prenašajo neformalna priporočila o VŠZ. V povprečju pa 

delodajalci najredkeje prejmejo formalna priporočila o VŠZ s strani strokovnih 

organov s področja kakovosti, visokega šolstva ali drugih pristojnih državnih organov, 

ki uporabljajo neosebni in osebni/strokovni komunikacijski kanal za prenos informacij 

do ciljnega občinstva. 

Poleg pogostosti obveščanja delodajalcev nas je zanimalo, kako delodajalci 

ocenjujejo zanesljivost posameznih virov informacij. To smo proučevali z vprašanjem: 

Prosim, ocenite, v kolikšni meri se v vaši organizaciji zanesete na informacije, ki jih 

posredujejo posamezni viri sporočanja. 

V preglednici 6.33 so viri informacij razvrščeni od najvišje do najnižje povprečne 

ocene zanesljivosti vira. Delodajalci so se glede ocene zanesljivosti posameznih virov 

informacij odločali med šestimi kategorijami odgovorov na ocenjevalni lestvici od 1 

(sploh se ne zanesem) do 5 (se zelo zanesem), pri čemer je dodan še filter 'ne vem'. 

Slednji je izločen iz statistične analize. 

Iz izračunov povprečnih vrednosti ugotovimo, da delodajalci v povprečju najbolj 

zaupajo lastni neposredni izkušnji z VŠZ. Povprečna ocena 4,218 pomeni, da se 

delodajalci v povprečju zanesejo na lastne neposredne izkušnje z VŠZ. Nato si sledijo 

naslednji viri informacij, ki so razvrščeni po povprečni oceni zaupanja: pristojni državni 

organi (povprečna ocena 4,005), VŠZ (povprečna ocena 3,969), strokovni organi, 

organizacije in združenja za formalno presojo kakovosti (povprečna ocena 3,825), 

združenja déležnikov (povprečna ocena 3,595) ter ljudje, s katerimi so zaposleni v 

organizaciji v stiku (povprečna ocena 3,441). Za delodajalce v povprečju najmanj 

zanesljiv vir informacij so mediji z neplačanimi ali novinarskimi objavami (povprečna 

ocena 3,133). Na te informacije se delodajalci v povprečju srednje zanesejo. Iz 

izračunov koeficientov asimetrije in sploščenosti sklepamo, da se podatki normalno 

porazdeljujejo za posamezno spremenljivko. 
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Preglednica 6.33  Opisne statistike za zanesljivost virov informacij 

Viri informacij 
Število odgovorov**

AS* Me* Mo* SO* KAP* SE* KSP* SE* 
Veljavni Ostali***

Lastna neposredna  
izkušnja 324 17 4,218 4 4 0,794 –1,107 0,136 1,712 0,270
Pristojni državni 
organi 321 20 4,005 4 4 0,720 –0,709 0,136 1,349 0,271
VŠZ 333 7 3,969 4 4 0,732 –0,725 0,134 1,525 0,266
Združenja za 
formalno presojo 
kakovosti 313 28 3,825 4 4 0,659 –0,451 0,138 1,189 0,275
Združenja 
déležnikov 321 20 3,595 4 4 0,782 –0,459 0,136 0,761 0,271

Ljudje, s katerimi 
so zaposleni v stiku 332 9 3,441 3 3 0,831 0,028 0,134 –0,166 0,267
Mediji z 
neplačanimi 
objavami 329 12 3,133 3 3 0,759 –0,569 0,135 0,764 0,268

* AS – aritmetična sredina na ocenjevalni lestvici od 1 (sploh se ne zanesem) do 5 (se zelo 
zanesem); Me – mediana; Mo – modus; SO – standardni odklon; KAP – koeficient 
asimetričnosti porazdelitve glede na normalno porazdelitev; KSP – koeficient sploščenosti 
porazdelitve glede na normalno porazdelitev; SE – standardna napaka. 

** n = 341, zaokroženo na nič decimalnih števil. 

*** Neodločeni in manjkajoči. 

V teoretičnem delu disertacije je bilo ugotovljeno, da je lastna neposredna izkušnja 

najpomembnejša informacija pri nakupni odločitvi. Zato je bilo pričakovati, da se bo 

podobno izkazalo tudi pri oceni zanesljivosti različnih virov informacij. Delodajalci se 

najbolj zanesejo na lastne neposredne izkušnje z VŠZ. Temu sledijo informacije, ki jih 

sporočajo pristojni državni organi, ki pa delodajalce slabo obveščajo. Če primerjamo 

pogostost komuniciranja in zanesljivost virov informacij ugotovimo, da jih delodajalci v 

povprečju ocenjujejo prav nasprotno. Viri informacij, ki imajo visoko stopnjo zaupanja 

pri delodajalcih, v povprečju redko komunicirajo z delodajalci (strokovni organi, 

organizacije in združenja s področja kakovosti in/ali visokega šolstva). Viri informacij, 

ki pogosteje komunicirajo z delodajalci, pa pri teh v povprečju uživajo nizko raven 

zaupanja (mediji in družabni komunikacijski kanal). 

Poleg tega ugotavljamo, da z vidika delodajalcev ne drži ugotovitev avtorjev 

(poglavje 4.3), da so neformalna priporočila najpomembnejša zunanja informacija pri 

nakupni odločitvi. V pričujoči raziskavi so delodajalci v povprečju razvrstili neformalna 

priporočila na predzadnje mesto na lestvici pomembnosti virov informacij. Ta 

priporočila so v povprečju manj pomembna od informacij, ki izhajajo iz različnih 

združenj déležnikov. Tudi na tem mestu se ugotovitve razhajajo z ugotovitvami drugih 

avtorjev, v katerih so združenja déležnikov najmanj pomemben vir informacij pri 
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nakupni odločitvi. Ugotavljamo, da se delodajalci v povprečju bolj zanesejo na 

informacije, ki imajo višjo stopnjo verodostojnosti in so manj subjektivno 'obarvane'. 

Zanimiva je ugotovitev, da obstaja dokaj visoka raven zaupanja delodajalcev v 

VŠZ. Delodajalci se v povprečju zanesejo na informacije, ki jim jih da posamezen VŠZ. 

Ocenjujemo, da je ugotovljena pozitivna naravnanost delodajalcev na informacije iz 

tega vira pomemben temelj, na katerem je treba snovati učinkovito politiko 

komuniciranja VŠZ. Številne ovire in napori, s katerimi bi se moral soočati VŠZ v 

primeru negativne naravnanosti delodajalcev, so izključeni. 

Ob tem nas je zanimalo, ali je komunikacija VŠZ z delodajalci prilagojena tej 

skupini déležnikov. To smo proučevali z ocenitvijo različnih značilnosti komunikacije. 

V preglednici 6.34 so prikazane opisne statistike za značilnosti komunikacije. 

Značilnosti so razvrščene od najvišje do najnižje povprečne ocene na ocenjevalni 

lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). V lestvico sta 

vključena filtra 'nimam izkušnje' in 'ne vem', ki pa sta izključena iz statistične obdelave 

podatkov. 

Preglednica 6.34  Značilnosti komunikacije VŠZ z delodajalci 

Značilnosti  
komunikacije 

Število odgovorov** 
AS* Me* Mo* SO* KAP* SE* KSP* SE* 

Veljavni Ostali*** 

Razumljivost 305 36 3,482 4 4 0,844 –0,686 0,140 0,621 0,278
Koristnost 299 42 3,255 3 3 0,823 –0,603 0,141 0,759 0,281
Jedrnatost 302 39 3,218 3 3 0,871 –0,514 0,140 0,150 0,280
Dvosmernost 291 50 2,777 3 3 1,007 –0,183 0,143 –0,702 0,285

Upoštevanje  
zahtev okolja 264 77 2,773 3 3 0,877 –0,224 0,150 –0,228 0,299
Pogostost 304 37 2,692 3 2 1,065 0,218 0,140 –0,615 0,279

* AS – aritmetična sredina na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se 
strinjam); Me – mediana; Mo – modus; SO – standardni odklon; KAP – koeficient 
asimetričnosti porazdelitve glede na normalno porazdelitev; KSP – koeficient sploščenosti 
porazdelitve glede na normalno porazdelitev; SE – standardna napaka. 

** n = 341, zaokroženo na nič decimalnih števil. 

*** Neodločeni in manjkajoči. 

Iz izračunov povprečnih vrednosti za posamezno lastnost komunikacije razberemo, 

da se delodajalci v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo 'Sporočila, ki jih posredujejo 

VŠZ, so razumljiva' (povprečna ocena 3,482). Delodajalci se s to trditvijo v povprečju 

srednje strinjajo. Temu sledita trditvi 'Sporočila, ki jih posredujejo VŠZ, so za mojo 

organizacijo koristna' (povprečna ocena 3,255) in 'Sporočila, ki jih posredujejo VŠZ, so 

jedrnata' (povprečna ocena 3,218). Večji padec povprečne vrednosti je opaziti pri 

trditvah 'Komunikacija med VŠZ in mojo organizacijo poteka dvosmerno' (povprečna 

ocena 2,777) ter 'VŠZ upoštevajo pobude, predloge in zahteve iz okolja' (povprečna 
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ocena 2,773). Največje nestrinjanje se je izkazalo pri trditvi 'VŠZ komunicirajo z mojo 

organizacijo dovolj pogosto' (povprečna ocena 2,692). Delodajalci se s to trditvijo v 

povprečju ne strinjajo. Izračuni koeficientov asimetrije in sploščenosti omogočajo 

sklepanje, da se podatki normalno porazdeljujejo za posamezno spremenljivko. 

Ugotavljamo, da delodajalci v povprečju dokaj nizko ocenjujejo kakovost 

komunikacije VŠZ z njimi, saj je razpon ocen od nestrinjanja do srednje močnega 

strinjanja za navedene značilnosti komunikacije. Najbolj je kritična pogostost 

komuniciranja VŠZ z delodajalci, pri čemer so delodajalci najpogosteje navedli 

nestrinjanje s trditvijo, da je komunikacija VŠZ z organizacijo dovolj pogosta. 

Ugotovitev, da se delodajalci v povprečju ne strinjajo s trditvijo, da VŠZ upoštevajo 

pobude, predloge in zahteve iz okolja, zahteva poglobitev. Trditev postane pomembna, 

če so delodajalci izrazili svoje zahteve. Zanimalo nas je, koliko delodajalcev je v letih 

2007–2009 predstavilo svoje zahteve (potrebe in pričakovanja) konkretnemu VŠZ in 

kdo je bil pobudnik. Anketiranec je lahko izbiral več odgovorov, pri čemer so kategorije 

odgovorov bile: (1) da, predstavili smo jih na pobudo VŠZ, (2) da, predstavili smo jih 

na lastno pobudo, (3) da, predstavili smo jih na pobudo drugih in (4) ne, nismo jih 

predstavili. Kategorijam odgovorov je bil dodan še filter 'ne vem'. 

Preglednica 6.35  Izvor pobude za predstavitev zahtev delodajalcev VŠZ 

Izvor pobude   Drži Ne drži Skupaj 

VŠZ Število enot 59 282 341 
  Delež (%) 17,18 82,82 100 
Delodajalec Število enot 89 252 341 
  Delež (%) 26,22 73,78 100 
Drugi subjekti v okolju Število enot 23 318 341 
  Delež (%) 6,61 93,39 100 

Zahteve niso predstavljene Število enot 188 153 341 
 Delež (%) 55,25 44,75 100 
Ne vem Število enot 21 320 341 
  Delež (%) 6,13 93,87 100 

Iz preglednice 6.35 je razvidno, da so bile zahteve delodajalcev predstavljene VŠZ 

v 49,85 % primerov ali 170 organizacijah. Pri tem kot izvor pobude za predstavitev 

zahtev delodajalcev VŠZ prevladuje delodajalec sam. 26,22 % ali 89 delodajalcev je 

samih dalo pobudo za predstavitev svojih zahtev VŠZ. V 17,18 % ali 59 primerih je 

pobudo dal VŠZ. V 6,61 % ali 23 primerih pa so pobudo dali drugi subjekti v okolju. 

Pri izbiri tega odgovora so anketiranci imeli možnost dodati opisni odgovor na 

vprašanje, kdo so ti subjektu. Dobili smo 17 odgovorov. V prvo skupino spadajo 

združenja delodajalcev, obrtne zbornice in gospodarski razvojni centri (štirje odgovori). 

V drugo skupino spada notranje okolje organizacije v smislu sodelavcev (štirje 

odgovori). Tri odgovore smo združili v skupino nacionalnih subjektov, kot so zavod za 
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zaposlovanje, Gospodarska zbornica Slovenije ter visokošolsko in raziskovalno 

središče. Prav tako so bili dani trije odgovori za skupino študenti in študentske 

organizacije. Delodajalci so navedli še kategoriji profesorji in univerza (dva odgovora) 

ter poslovni partnerji (en odgovor). 

55,25 % ali 188 delodajalcev svojih zahtev ni predstavilo VŠZ. Pri izbiri tega 

odgovora so anketiranci imeli možnost dodati opisni odgovor na vprašanje, zakaj zahtev 

niso predstavili. Dobili smo 145 odgovorov. Najpogostejši razlog za to je odsotnost 

potrebe pri delodajalcu (60,69 % ali 88 delodajalcev). Z veliko razliko sledi razlog, da 

niso zaznali pobude ali interesa od zunaj (11,72 % ali 17 delodajalcev). Ocenjujemo, da 

ti delodajalci pričakujejo večjo zainteresiranost VŠZ za njihove zahteve. V 8,97 % ali 

13 primerih je razlog narava organizacije v smislu, da zaposlujejo osebje z nižjo 

izobrazbeno ravnijo ali pa so v fazi prestrukturiranja. Enak delež (3,45 %) ali število 

odgovorov (pet) sta prejela razloga neodzivnost VŠZ in informacije prejemamo iz 

drugih virov. Drugi odgovori so bili neveljavni (10 odgovorov) ali pa tako različni, da 

jih nismo mogli združiti v skupine (12 odgovorov). 

Spoznanja v empiričnem delu raziskovanja omogočajo identifikacijo zahtev 

delodajalcev glede sestavin komunikacijskega procesa. To je osnova za snovanje 

priporočil za komuniciranje VŠZ z delodajalci. V nadaljevanju je temu namenjena 

razprava. Da bi spoznanja laže operacionalizirali, bomo predstavili še nekatere 

ugotovitve empiričnega dela raziskovanja, ki izhajajo iz statistične obdelave zbranih 

podatkov. 

6.6 Izhodišča za načrtovanje politike komuniciranja visokošolskega zavoda z 

delodajalci 

Pri snovanju izhodišč za načrtovanje politike komuniciranja VŠZ izhajamo iz 

dejstva, da management kakovosti tesno sodeluje z managementom trženja. 

Management kakovosti pomeni spodbujanje ustvarjanja dodane vrednosti in 

izboljševanje (management stopnjevanja kakovosti), koordiniranje odnosov z déležniki 

(management déležnikov) in zagotavljanje, da informacije o odgovornem delovanju 

VŠZ dosežejo (strateške) déležnike VŠZ (management zagotavljanja kakovosti). 

Predvsem zadnji podsistem managementa kakovosti je pri svojem delovanju odvisen od 

managementa trženja. Management kakovosti potrebuje učinkovito politiko 

komuniciranja, s katero VŠZ zagotovi, da informacije o kakovosti VŠZ dosežejo 

déležnika na njemu prilagojeni način. 

Prvi pogoj za snovanje politike komuniciranja je analiza (notranjega in zunanjega) 

okolja. V komunikacijskem načrtu je analiza okolja prvo poglavje, ki mu sledijo 

poglavja o ciljih, strategiji in merilih, akcijski načrt ter ocena višine in strukture 

proračuna za izvedbo. Spoznanja empiričnega dela doktorske disertacije se nanašajo na 

prvi del komunikacijskega načrta – analizo okolja. Pri tem se omejujemo na eno 
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skupino strateških déležnikov – delodajalce – in na njihove zahteve glede vsebine, 

načina in pogostosti komuniciranja. Skupina delodajalcev je v komunikacijskem 

procesu naslovnik sporočila. 

V preglednici 6.36 so navedene značilnosti skupin delodajalcev, ki se v povprečju 

razlikujejo od drugih skupin delodajalcev po oceni pomembnosti posameznih informacij 

ali dejavnikov zaznane kakovosti VŠZ, na katere lahko VŠZ obvladljivo vpliva. 

Preglednica je povzetek analize variance iz poglavja 6.4. 

Preglednica 6.36  Povzetek statistično pomembnih razlik za pomembnost 

dejavnikov zaznane kakovosti VŠZ med skupinami delodajalcev 

Dejavnik zaznane  
kakovosti VŠZ 

Značilnosti organizacij, katerim je  
dejavnik kakovosti VŠZ bolj pomemben 

Podoba Več kot 250 zaposlenih 
  Neposredno sodelovali z VŠZ v letih 2007–2009 
Opaznost Predelovalna dejavnost in gradbeništvo bolj kot druge 

storitvene dejavnosti (z izjemo trgovine; vzdrževanje in 
popravila motornih vozil) 

Stvarni dokazi Več kot 100 zaposlenih 
 Neposredno sodelovali z VŠZ v letih 2007–2009 
  Imajo certifikat/znamko kakovosti 
Neposredna izkušnja Proizvodne bolj kot storitvene dejavnosti 
 Več kot 250 zaposlenih, zatem od 101 do 250 zaposlenih 
 Več kot 50 let glede na podjetja do vključno 20 let 
 Neposredno sodelovali z VŠZ v letih 2007–2009 
 Imajo certifikat/znamko kakovosti 
  Imajo prijavljeno projektno skupino pri ARRS 

Dimenzija finančnih  
sredstev in vložkov 

Med 21 in 50 let glede na podjetja do vključno 20 let 

Dimenzija nefinančnih  
sredstev in vložkov 

Več kot 250 zaposlenih 
Več kot 50 let glede na podjetja do vključno 20 let 

 Neposredno sodelovali z VŠZ v letih 2007–2009 
 Imajo certifikat/znamko kakovosti 
  Imajo prijavljeno projektno skupino pri ARRS 
Dimenzija verige vrednosti Več kot 250 zaposlenih 
 Neposredno sodelovali z VŠZ v letih 2007–2009 
  Imajo prijavljeno projektno skupino pri ARRS 

Dimenzija trajnostnega  
razvoja 

Več kot 100 zaposlenih 
Neposredno sodelovali z VŠZ v letih 2007–2009 

 Imajo certifikat/znamko kakovosti 
  Imajo prijavljeno projektno skupino pri ARRS 
Dimenzija učinkov Več kot 250 zaposlenih 
 Neposredno sodelovali z VŠZ v letih 2007–2009 
 Imajo certifikat/znamko kakovosti 
  Imajo prijavljeno projektno skupino pri ARRS 

Ugotovili smo, da se delodajalci delijo v dva segmenta, ki se razlikujejo po 

zainteresiranosti glede kakovosti VŠZ. V splošnem lahko trdimo, da so organizacije nad 
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100 zaposlenimi, stare nad 20 let, z veljavnim certifikatom ali znamko kakovosti, s 

prijavljeno raziskovalno skupino pri ARRS in z lastnimi neposrednimi izkušnjami z 

VŠZ v zadnjih treh letih v povprečju bolj zainteresirane za kakovost VŠZ kot 

delodajalci, ki teh značilnosti nimajo. Poleg navedenih statistično pomembnih 

razlikovanj med skupinami delodajalcev smo ugotovili, da so si delodajalci dokaj enotni 

pri določanju pomembnosti posameznim dejavnikom zaznane kakovosti VŠZ, če jih 

razvrščamo po njihovi osnovni dejavnosti. Ugotovili smo, (1) da je lastna neposredna 

izkušnja z VŠZ v povprečju pomembnejša za proizvodne kot pa za storitvene 

organizacije in (2) da je opaznost VŠZ v povprečju pomembnejša za proizvodne in 

gradbene organizacije kot za druge storitvene organizacije (z izjemo organizacij v 

dejavnosti trgovina ter vzdrževanje in popravila motornih vozil). 

Pri identificiranem segmentu delodajalcev se kaže potreba po povezanosti z VŠZ. 

Ta skupina delodajalcev se zaveda, da lahko vpliva ali je pod vplivom doseganja 

organizacijskih ciljev VŠZ. Torej ta segment delodajalcev (zavestno ali podzavestno) 

zaznava, da so déležniki VŠZ. Ti delodajalci iščejo oziroma dobivajo informacije o 

VŠZ iz različnih virov in tako zaznavajo kakovost VŠZ. Tej skupini delodajalcev je 

treba posvetiti osrednjo pozornost. 

Obstaja pa še drugi segment delodajalcev, ki so izrazili manjše zanimanje za 

kakovost VŠZ. Čeprav je večina pod vplivom doseganja organizacijskih ciljev VŠZ 

(vsaj z vidika zaposlovanja diplomantov VŠZ), njihovo zaznavanje lastne vloge ni 

optimalno. Ocenjujemo, da se mora VŠZ zavzemati za dvig zanimanja za delovanje 

VŠZ pri tem segmentu delodajalcev, saj je obstoječe stanje povezano z manjšim 

zanimanjem za sodelovanje z VŠZ. Prvi korak je sprožanje dvosmerne komunikacije, v 

kateri so delodajalci spodbujeni k izražanju lastnih potreb. To je osnova za nadaljnje 

faze komuniciranja, v katerih nastajajo na primer (nove) potrebe, ideje o mogočih 

področjih sodelovanja, sodelovanje med tema dvema subjektoma ali pa 'samo' 

delodajalčeva zaznana kakovost o VŠZ. Ta segment delodajalcev potrebuje v strategiji 

komuniciranja VŠZ dodatno skrb. VŠZ mora uporabljati komunikacijska orodja, s 

katerimi sproža dvosmerno komunikacijo s tem segmentom delodajalcev in spoznava 

njihove značilnosti. 

Dodatna analiza podatkov, dobljenih v raziskavi, nam omogoča sklepanje, da bo za 

skupini gradbenih in proizvodnih podjetij identifikacija njihovih potreb olajšana, saj ti 

pogosteje izražajo svoje zahteve VŠZ (na lastno pobudo). Več pozornosti bo moral VŠZ 

vložiti v prepoznavanje potreb, če so ciljna skupina VŠZ storitvene organizacije (z 

izjemo gradbeništva). Te namreč redkeje sporočajo svoje zahteve VŠZ (na lastno 

pobudo).1 V splošnem pa ugotavljamo, da so organizacije, ki zaposlujejo več kot 250 

                                                 
1 Levenova statistika za odvisno spremenljivko 'lastna pobuda' in faktor 'osnovna dejavnost 

delodajalca' znaša 19,486 pri stopnji značilnosti 0,000. Stopnja statistične pomembnosti 
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oseb2, delujejo na trgu 21 in več let 3, imajo certifikat ali znamko kakovosti4 ter 

prijavljeno raziskovalno skupino pri ARRS5, v povprečju pogosteje na lastno pobudo 

predstavile svoje zahteve VŠZ v letih 2007–2009 kot organizacije, ki teh lastnosti 

nimajo. 

Poleg naslovnika sporočila je treba določiti tudi vir informacij. Naslovnik sporočila 

in vir informacij sta poglavitna udeleženca v komunikacijskem procesu. Pri proučevanju 

virov informacij smo ugotovili, da delodajalci v povprečju zaupajo v informacije, ki jih 

sporočajo VŠZ, vendar niso dovolj pogosto obveščeni o VŠZ. Iz tega vira prejemajo 

informacije povprečno enkrat na leto. Poudariti je treba, da delodajalci najpogosteje 

zaznavajo plačane objave VŠZ v medijih, ki pa imajo najnižjo povprečno oceno stopnje 

zaupanja pri delodajalcih. Zato svetujemo, da VŠZ pogosteje vključijo v 

komunikacijsko strategijo druge vire informacij, ki pri delodajalcih dosegajo višjo 

povprečno oceno stopnje zaupanja. Predvsem izstopajo strokovni organi, organizacije in 

združenja s področja kakovosti in visokega šolstva ter združenja déležnikov. Glede na 

to, da smo v raziskavi ugotovili, da prav ti organi in organizacije v splošnem najredkeje 

komunicirajo z delodajalci (to je nikoli v primeru strokovnih organov, organizacij in 

združenj za formalno presojo kakovosti ter pristojnih državnih organov ali vsaj enkrat 

na leto v primeru združenj déležnikov), mora VŠZ sam poskrbeti, da se informacije, ki 

jih ustvarijo ti organi in organizacije, prenesejo do déležnikov. Ob tem pa naj VŠZ 

poskrbi za ohranitev note strokovnega, zunanjega in 'nepristranskega' vira. 

Kot primer takšnega orodja predlagamo izdelavo interaktivne spletne strani mreže 

VŠZ ali drugega strokovnega organa. Spletne strani namreč omogočajo déležniku 

pridobitev specifičnih ter aktualnih informacij, ko jih déležnik potrebuje. Priporočamo 

                                                                                                                                               
Welcheve statistike znaša 0,005, zato sklepamo, da obstajajo razlike med aritmetičnimi 
sredinami za skupine populacije. S 5 % stopnjo značilnosti trdimo, da so organizacije s 
proizvodno dejavnostjo v povprečju pogosteje (na lastno pobudo) predstavile svoje zahteve 
VŠZ v letih 2007-2009 kot organizacije z osnovno dejavnostjo trgovina ter vzdrževanje in 
popravila motornih vozil. Najpogosteje so to naredila gradbena podjetja. Tem sledijo 
proizvodna podjetja, nato skupina, v katero združujemo druge storitve (z izjemo gradbeništva 
ter dejavnosti trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil) ter kot zadnja podjetja z 
osnovno dejavnostjo trgovina ter vzdrževanje in popravila motornih vozil. 

2 Levenova statistika za odvisno spremenljivko 'lastna pobuda' in faktor ' število zaposlenih 
v organizaciji' znaša 24,794 pri stopnji značilnosti 0,000. Stopnja statistične pomembnosti 
Welcheve statistike znaša 0,001. 

3 Levenova statistika za odvisno spremenljivko 'lastna pobuda' in faktor 'starost 
organizacije' znaša 27,348 pri stopnji značilnosti 0,000. Stopnja statistične pomembnosti 
Welcheve statistike znaša 0,002. 

4 Levenova statistika za odvisno spremenljivko 'lastna pobuda' in faktor 'posedovanje 
veljavnega certifikata ali znamke kakovosti' znaša 43,341 pri stopnji značilnosti 0,000. T-
vrednost znaša –3,072 pri stopnji značilnosti 0,003. 

5 Levenova statistika za odvisno spremenljivko 'lastna pobuda' in faktor 'prijavljenost lastne 
raziskovalne skupine v organizaciji pri ARRS' znaša 32,114 pri stopnji značilnosti 0,000. T-
vrednost znaša –3,802 pri stopnji značilnosti 0,003. 
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spletno stran, na kateri ima obiskovalec spletne strani možnost izbrati (samo nekatere ali 

vse) dejavnike dejanske institucionalne kakovosti tistih VŠZ, ki ga zanimajo. Takšno 

reaktivno komuniciranje je množično komuniciranje po meri déležnika, pri čemer 

nastaja množica individualnih sporočil z vsebino, ki je prilagojena déležniku. 

Strokovne organe oziroma vire informacij, ki so bolj 'nepristranske' narave, je 

smiselno vključiti tudi v druga komunikacijska orodja. Predvsem je treba izbirati orodja, 

ki omogočajo dvosmerno komunikacijo. V raziskavi smo namreč ugotovili, da se 

delodajalci v povprečju samo delno strinjajo s trditvijo, da je komunikacija VŠZ z 

delodajalci razumljiva in jedrnata, ter se v povprečju ne strinjajo s trditvijo, da je 

komunikacija med VŠZ in delodajalci dvosmerna. Z osebnim odnosom do delodajalcev 

in z neposredno komunikacijo lahko VŠZ prilagodi vsebino sporočil in rezultate 

komuniciranja zahtevam te skupine strateških déležnikov. Zato cilj komunikacijskih 

orodij ne sme biti le izražanje dejanske institucionalne kakovosti VŠZ, temveč tudi 

izkazovanje zanimanja za potrebe in pričakovanja delodajalcev (in njihovo 

obravnavanje/upoštevanje), pa tudi vzbuditev potreb pri delodajalcih. V raziskavi je 

ugotovljeno, da je odsotnost potrebe pri delodajalcu ali odsotnost zanimanja za potrebe 

delodajalcev poglavitna ovira, zaradi katere delodajalci ne izražajo svojih zahtev VŠZ 

(v 72,41 % ali 105 organizacijah, ki niso izrazile svojih zahtev VŠZ v zadnjih treh 

letih). 

Zadnja sestavina komunikacijskega procesa, ki smo jo proučevali v disertaciji, je 

sporočilo. Vsebina sporočila mora biti koristna za delodajalca, kar pomeni, da mora 

vsebovati informacije, ki jih delodajalec pričakuje oziroma so zanj pomembne. 

Ugotovili smo, da so sporočila, ki jih pošiljajo VŠZ, srednje koristna za delodajalce. Če 

bi VŠZ sporočal delodajalcem informacije, ki so zanje pomembne, bi jih delodajalci 

zagotovo ali verjetno uporabili pri svojem delu v 83,83 % ali 286 organizacijah. Pri tem 

izstopajo organizacije, ki imajo neposredne izkušnje z VŠZ v zadnjih treh letih6, 

zaposlujejo več kot 250 oseb7 in delujejo na trgu več kot 50 let8. 

Delodajalcu prilagojeno sporočilo mora vsebovati predvsem informacije o dejanski 

kakovosti VŠZ. Ugotovili smo, da so stvarni dokazi o VŠZ najpomembnejša zunanja 

informacija za delodajalce. Delodajalci so ta dejavnik najpogosteje ocenili z oceno 

'pomemben'. Stvarne dokaze smo v teoretičnem modelu zaznane kakovosti uvrstili med 

                                                 
6 Levenova statistika za odvisno spremenljivko 'uporabnost informacij' in faktor 'lastna 

neposredna izkušnja organizacije z VŠZ v letih 2007–2009' znaša 10,247 pri stopnji značilnosti 
0,002. T-vrednost znaša –2,496 pri stopnji značilnosti 0,013. 

7 Levenova statistika za odvisno spremenljivko 'uporabnost informacij' in faktor 'število 
zaposlenih v organizaciji' znaša 13,316 pri stopnji značilnosti 0,000. Stopnja statistične 
pomembnosti Welcheve statistike znaša 0,000. 

8 Levenova statistika za odvisno spremenljivko 'uporabnost informacij' in faktor 'starost 
organizacije' znaša 21,422 pri stopnji značilnosti 0,000. Stopnja statistične pomembnosti 
Welcheve statistike znaša 0,002. 
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dejavnike, na katere ima VŠZ obvladljiv vpliv. Med stvarnimi dokazi o VŠZ pa je za 

delodajalce najpomembnejša informacija o dimenziji učinkov. To je še toliko bolj 

pomembno ob dejstvu, da jo standardi in modeli kakovosti zanemarjajo oziroma ne 

spodbujajo njihovega spremljanja kakovosti. Čeprav gre za zunanjo dimenzijo dejanske 

kakovosti VŠZ, jo je treba spremljati in o njej nepristransko poročati. 

Za delodajalce ključne informacije o VŠZ, ki jih na prednostni lestvici informacij o 

stvarnih dokazih ali dejavnikov dejanske kakovosti VŠZ prikazujemo v prilogi 12, so 

informacije o: vključevanju študentov v prakso, dosežkih diplomantov na delovnem 

mestu, implementaciji raziskovalnih dosežkov VŠZ v praksi, zaposljivosti diplomantov 

ter odzivnosti VŠZ na potrebe in spremembe v okolju. Na tem mestu navajamo le prvih 

pet. Opažamo, da so to dejavniki iz dimenzije učinkov ter dejavnik, ki je sicer umeščen 

v dimenzijo verige vrednosti, vendar je tesno odvisen od uspešnosti sodelovanja VŠZ z 

zunanjim okoljem (informacije o vključevanju študentov v prakso). 

Ker v literaturi nismo zasledili raziskav na temo, kako pomembna je informacija o 

tem, ali je VŠZ član univerze, smo se pri snovanju merskega instrumenta odločili, da to 

empirično preverimo. Ugotovili smo, da je to, da je VŠZ član univerze, v povprečju 

pomembna informacija za delodajalce (povprečna vrednost 2,692 na lestvici od 1, ki 

pomeni zelo pomembno, do 5, ki pomeni povsem nepomembno). Na vprašanje je 

odgovorilo 98,42 % ali 335 organizacij. Pri testiranju vprašalnika smo pri treh 

organizacijah (od petih) samodejno dobili odgovor, da ta informacija kaže na večji 

nadzor nad delovanjem VŠZ. Torej vsebina sporočila, ki je namenjeno delodajalcem, 

mora vsebovati tudi informacijo, če je VŠZ član univerze. Po navadi je ta informacija 

vključena v celostno grafično podobo VŠZ. 

Informacijam o naslovnikih sporočil, virih informacij in vsebini sporočil je treba 

dodati tudi informacijo o pogostosti komuniciranja VŠZ z delodajalci. Čeprav 

delodajalci v povprečju vedo, kje poiskati informacije o VŠZ (pozitivno je odgovorilo 

86,54 % ali 295 delodajalcev, negativno pa 13,46 % ali 46 delodajalcev), večina 

delodajalcev pričakuje, da bodo informacije o VŠZ prejemali samodejno. 44,83 % ali 

153 delodajalcev si želi, da bi jih prejemali enkrat na leto, 19,36 % ali 66 delodajalcev 

pa večkrat na leto. 31,98 % ali 109 delodajalcev bo samo poiskalo informacije, ko jih 

bodo potrebovali. Drugi delodajalci ne želijo prejemati informacij (2,64 %) ali jih želijo 

prejemati enkrat na več let (1,19 %). 

Ugotavljamo, da skoraj tretjina delodajalcev želi dobiti informacije o VŠZ šele 

takrat, ko jih bodo potrebovali. Nenehno obveščanje ni ustrezna rešitev za to skupino 

delodajalcev. To nas spodbuja k iskanju orodij, ki so prilagojena temu segmentu 

delodajalcev. Primer primernega orodja je že omenjena interaktivna spletna stran mreže 

VŠZ ali drugega strokovnega organa. Za druge segmente delodajalcev pa kot primer 

navajamo elektronsko trženje, katerega osnovni namen je ustvarjanje ali ohranjanje 

razmerja VŠZ z déležniki. To orodje omogoča prilagojeno vsebino sporočila posamezni 
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ciljni skupini, hkrati pa je takšna komunikacija nizkostroškovna in osebna. 

Komunikacija VŠZ naj poteka z majhnimi skupinami ali posameznimi delodajalci, pri 

čemer lahko delodajalce razvrščamo glede na razlikovalne lastnosti, ki smo jih 

izpostavili v doktorski disertaciji. 

V ozadju elektronskega trženja je izdelava in raba zbirke podatkov o delodajalcih. 

Zbirka omogoča ciljno komuniciranje z njimi (o preteklem ali trenutnem sodelovanju, 

izraženih ali neizraženih potrebah ali pričakovanjih, splošnih značilnostih posameznega 

delodajalca in podobnem). Takšno urejeno zbirko podatkov o delodajalcih mora VŠZ 

postopoma izdelati in jo nenehno dopolnjevati, ob tem pa izkoriščati različne vire 

(zbirke organizacij drugih strokovnih organov, na primer Agencije Republike Slovenije 

za javnopravne evidence in storitve, statističnega urada) ali komunikacijska orodja (na 

primer lastne ali druge dogodke, raziskave trga). 

Empirični del raziskovanja smo končali s snovanjem izhodišč za načrtovanje 

politike komuniciranja VŠZ z delodajalci. Ob tem smo se omejili na poglavitne 

sestavine komunikacijskega procesa: na naslovnika sporočila, vire informacij in vsebino 

sporočila. Te sestavine smo proučevali v raziskavi, zato so dana izhodišča za 

komunikacijo VŠZ z delodajalci verodostojna. Pri rabi priporočil pa mora VŠZ 

upoštevati, da je politika komuniciranja VŠZ del organizacijske politike in zato mora 

biti usklajena z njo. Izhodišče strateškega načrtovanja so temeljne usmeritve VŠZ, zato 

mora komunikacijski proces z delodajalci prispevati k uresničitvi organizacijskih (in ne 

le komunikacijskih) ciljev. 

 





 

213 

7 UGOTOVITVE IN SKLEPI 

7.1 Ključne ugotovitve teoretičnega in empiričnega dela 

V začetku določen splošni namen disertacije je prispevati k snovanju uspešnih in 

učinkovitih tržnokomunikacijskih strategij VŠZ, ki zagotavljajo déležnikom prilagojeno 

in ciljno komunikacijo VŠZ s svojimi (strateškimi) déležniki. Komunikacija z déležniki 

je eno od orodij, s katerimi VŠZ vpliva na zaznavanje kakovosti VŠZ pri déležnikih. 

VŠZ je pomembno, kakšna je zaznana kakovost VŠZ pri déležnikih, saj je od tega 

odvisna uspešnost potrditve delovanja VŠZ pri déležnikih in posledično sprejem VŠZ v 

okolju. 

Zato smo se odločili, da raziščemo kakovost VŠZ. Ugotovili smo, da obstaja 

'objektivni' in 'subjektivni' vidik déležnika, kar je povezano z izrazoma dejanska in 

zaznana kakovost. V disertaciji je bil sprejet izziv, da povežemo dejansko in zaznano 

kakovost, saj smo ugotovili, da déležnik zaznana kakovost na podlagi notranjih, 

miselnih procesov, v katerih presoja notranje in zunanje informacije. 

V prvem teoretičnem delu smo identificirali, da dejansko institucionalno kakovost 

VŠZ sestavljajo štiri dimenzije kakovosti: dimenzije sredstev in vložkov, verige 

vrednosti, trajnostnega razvoja in učinkov. Prvi znanstveni prispevek je v utemeljitvi, da 

model dejanske institucionalne kakovosti ne sestoji le iz notranjih dimenzij kakovosti, 

temveč tudi iz zunanje. To je dimenzija učinkov, ki jo proučeni modeli in standardi 

kakovosti zanemarjajo oziroma ne spodbujajo njenega spremljanja. Poleg tega pa smo v 

model vključili vidik déležnikov ter ga obravnavali ločeno in nadrejeno glede na 

dimenzije kakovosti VŠZ. Kakovost VŠZ je namreč opredeljena z vidika posameznega 

déležnika ali skupine déležnikov, ki samovoljno določa/določajo vsebino dimenzij 

kakovosti. 

Ugotovili smo, da je dejanska institucionalna kakovosti VŠZ odvisna tudi od 

dejavnikov iz zunanjega okolja (konteksta VŠZ in dejavnikov vpliva), ki pa jih ni 

smotrno upoštevati pri presojanju VŠZ, temveč so pomemben element obravnave pri 

managementu VŠZ, predvsem pri strateškem načrtovanju. 

V drugem teoretičnem delu disertacije smo izdelali teoretičen model zaznane 

kakovosti. V modelu je upoštevano, da zaznana kakovost nastane (1) s primerjavo 

déležnikovih pričakovanj z lastno neposredno izkušnjo z objektom, ali (2) samo na 

podlagi lastne neposredne izkušnje z objektom (v nepričakovanih dogodkih), ali pa (3) 

samo na podlagi pričakovane kakovosti objekta (če déležnik nima lastne neposredne 

izkušnje z objektom). Drugi znanstveni prispevek disertacije je v utemeljitvi, da 

zaznana kakovost nastane pri déležniku, tudi če ta nima neposredne izkušnje z 

objektom. 
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V modelu smo teoretično identificirali osem dejavnikov pričakovane kakovosti. Ti 

so: 

– poznavanje objekta, ki ima več sestavin: (1) stvarne dokaze o objektu, (2), 

podobo objekta, (3) opaznost objekta ter (4) pretekle neposredne izkušnje 

déležnika s tem in drugimi objekti; 

– zaznana kakovost primerljivega objekta; 

– psihološko stanje déležnika ob zaznavanju; 

– koncept kakovosti z vidika déležnika, ki ima več sestavin: (1) osebne potrebe, 

(2) prepričanja o mogočem in (3) značilnosti okolja; 

– zaznavanje lastne vloge pri déležniku v smislu moči, upravičenosti in nujnosti 

vplivanja; 

– predhodni storitveni ojačevalci, ki se lahko pojavijo v obliki časovne 

omejenosti déležnika pri odločanju ali déležnikovih težav; 

– trajni storitveni ojačevalci, ki imajo več sestavin: (1) déležnikove lastnost in 

izobrazbo, (2) déležnikove vrednote, (3) prepričanja in stališča déležnika o 

storitvah ter (4) pričakovanja drugih o déležnikovem delovanju; 

– situacijski dejavniki. 

Dopolnitev seznama dejavnikov pričakovane kakovosti pomeni tretji znanstveni 

prispevek disertacije. Dejavniki pričakovane kakovosti so dejavniki zaznane kakovosti, 

razen v primeru, ko je déležnik podvržen nepričakovani neposredni izkušnji, pred katero 

ni mogel oblikovati svoja pričakovanja (v tem primeru se namreč zaznana kakovost 

oblikuje samo na podlagi neposredne izkušnje). Ugotavljamo, da je izdelani model 

zaznane kakovosti holističen, saj zaznano kakovost obravnava tako z vidika procesov 

nastajanja kot tudi z vidika sestavin. 

Za snovanje učinkovitih tržnokomunikacijskih strategij v VŠZ je treba identificirati 

dejavnike zaznane kakovosti, na katere ima VŠZ obvladljiv vpliv. Razvili smo 

raziskovalni model s sedmimi dejavniki zaznane kakovosti. Ti dejavniki so: neposredna 

izkušnja déležnika z VŠZ, opaznost in podoba VŠZ ter dimenzije sredstev in vložkov, 

verige vrednosti, trajnostnega razvoja in učinkov. Raziskovalni model smo uporabili v 

empiričnem delu raziskovanja, pri čemer smo raziskovanje omejili na eno skupino 

déležnikov. Izbrana skupina déležnikov so delodajalci, ki jim literatura pripisuje 

strateško vlogo, vendar so v raziskovanju zanemarjena skupina. Omejili smo se na 

srednje velike in velike poslovne organizacije, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi in delujejo 

v Sloveniji. 

Namen empiričnega dela raziskovanja je odgovoriti na tri raziskovalna vprašanja, 

ki se glasijo: (1) Kakšna je pomembnost dejavnikov zaznane kakovosti VŠZ, na katere 

lahko VŠZ obvladljivo vpliva, z vidika delodajalcev? (2) V kakšnem odnosu sta 
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delodajalčevo zaznavanje kakovosti VŠZ in kontekst oziroma panoga, v kateri deluje 

delodajalec? in (3) Kateri viri informacij so za delodajalce najbolj zanesljivi? 

S spletno anketo kot osrednjo metodo zbiranja podatkov smo dosegli 

39,74-odstotno odzivnost ciljne populacije oziroma 339 izpolnjenih oziroma vrnjenih 

vprašalnikov. Ugotovili smo, da je lastna neposredna izkušnja delodajalca z VŠZ 

najpomembnejši med dejavniki zaznane kakovosti VŠZ, na katere lahko VŠZ obvladljivo 

vpliva, oziroma delodajalci so ta dejavnik najpogosteje ocenili z oceno 'pomemben'. 

Znanstveni prispevek je v ugotovitvi, da so stvarni dokazi najpomembnejša zunanja 

informacija o VŠZ za delodajalce oziroma delodajalci so ta dejavnik najpogosteje 

ocenili z oceno 'pomemben'. Med stvarnimi dokazi o dejanski institucionalni kakovosti 

VŠZ pa je najpomembnejša informacija o dimenziji učinkov. 

Pri analiziranju dejavnikov dejanske institucionalne kakovosti VŠZ smo ugotovili, 

da delodajalci prepoznavajo pet dimenzij kakovosti VŠZ. Dimenzijo sredstev in 

vložkov delijo na dimenziji finančnih sredstev in vložkov ter nefinančnih sredstev in 

vložkov. Druge dimenzije so nespremenjene. Tudi v primeru razvrstitve dejavnikov 

dejanske institucionalne kakovosti VŠZ po pomembnosti brez upoštevanja teoretično 

identificiranih dimenzij kakovosti prepoznamo dve dimenziji, ki se razlikujeta v 

finančni oziroma nefinančni naravi dimenzije. Če dimenzije kakovosti razvrstimo po 

padajočem vrstnem redu glede pomembnosti z vidika delodajalcev, si sledijo: dimenzija 

učinkov, nefinančnih sredstev in vložkov, trajnostnega razvoja, verige vrednosti ter 

finančnih sredstev in vložkov. 

Pri identifikaciji povezav med razlikovalnimi lastnostmi delodajalcev in 

delodajalčevo zaznano kakovostjo VŠZ smo poleg panoge delodajalca preverjali še 

naslednje razlikovalne lastnosti delodajalcev: število zaposlenih v organizaciji, starost 

organizacije, lastne neposredne izkušnje organizacije z VŠZ v zadnjih treh letih, 

posedovanje veljavnega certifikata ali znamke kakovosti in prijavljenost lastne 

raziskovalne skupine v organizaciji pri ARRS. 

Dve statistično pomembni razliki sta se izkazali pri razvrščanju delodajalcev po 

osnovni dejavnosti. Dejavnika zaznane kakovosti VŠZ, na katera lahko VŠZ obvladljivo 

vpliva in pri katerih smo ugotovili statistično pomembne razlike pri zaznavanju VŠZ z 

vidika različnih skupin delodajalcev, sta neposredna izkušnja in opaznost. S 5-odstotno 

stopnjo značilnosti trdimo, da je neposredna izkušnja v povprečju pomembnejša za 

proizvodne kot pa za storitvene organizacije. Prav tako s 5-odstotno stopnjo značilnosti 

ugotavljamo, da je opaznost VŠZ v povprečju pomembnejša za proizvodne in gradbene 

organizacije kot za druge storitvene organizacije (z izjemo organizacij v dejavnosti 

trgovina ter vzdrževanje in popravila motornih vozil). 

Razlikovalne lastnosti delodajalcev, pri katerih smo prepoznali statistično 

pomembne razlike v zaznavanju kakovosti VŠZ, so še: število zaposlenih v organizaciji, 

starost organizacije, lastne neposredne izkušnje organizacije z VŠZ v zadnjih treh letih, 
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posedovanje veljavnega certifikata ali znamke kakovosti in prijavljenost lastne 

raziskovalne skupine v organizaciji pri ARRS. S 5-odstotno stopnjo značilnosti trdimo, 

da so organizacije nad 100 zaposlenimi, stare nad 20 let, z lastnimi neposrednimi 

izkušnjami z VŠZ v zadnjih treh letih, z veljavnim certifikatom ali znamko kakovosti in s 

prijavljeno raziskovalno skupino pri ARRS v povprečju bolj zainteresirane za kakovost 

VŠZ kot delodajalci, ki teh značilnosti nimajo. 

V zadnji sklop ugotovitev, ki se vežejo na raziskovalna vprašanja, spada 

prepoznavanje zanesljivosti virov informacij z vidika delodajalcev. Upoštevali smo 

sedem virov informacij, ki si sledijo po povprečni oceni zanesljivosti z vidika 

delodajalcev v naslednjem padajočem vrstnem redu: déležnik z lastno neposredno 

izkušnjo z VŠZ, pristojni državni organi, VŠZ, organi, organizacije in združenja za 

formalno presojo kakovosti, združenja déležnikov, subjekti v okolju z neformalnimi 

priporočili ter mediji z neplačanimi objavami. 

Ugotavljamo, da viri informacij, ki imajo visoko stopnjo zaupanja pri delodajalcih, 

v povprečju redko komunicirajo z delodajalci (strokovni organi, organizacije in 

združenja s področja kakovosti in/ali visokega šolstva). Viri informacij, ki pogosteje 

komunicirajo z delodajalci, pa pri teh v povprečju uživajo nizko raven zaupanja (mediji 

in subjekti v okolju z neformalnimi priporočili). Ugotavljamo, da se delodajalci v 

povprečju bolj zanesejo na informacije, ki imajo višjo stopnjo verodostojnosti in so 

manj subjektivne narave. 

Poleg obravnavanja področij, ki smo jih opredelili z raziskovalnimi vprašanji, smo 

v raziskavi identificirali še druge pomembne informacije, ki so povezane s prakso 

komuniciranja VŠZ z delodajalci. 

Ugotavljamo, da delodajalci v povprečju dokaj nizko ocenjujejo kakovost 

komunikacije VŠZ z njimi. Ocene različnih lastnosti komunikacije se razprostirajo od 

nestrinjanja do srednje močnega strinjanja. Pri tem smo proučevali naslednje značilnosti 

komunikacije, ki jih navajamo po padajočem vrstnem redu glede na povprečno oceno 

strinjanja déležnikov s trditvami: 'Sporočila, ki jih posredujejo VŠZ, so razumljiva', 

'Sporočila, ki jih posredujejo VŠZ, so za mojo organizacijo koristna', 'Sporočila, ki jih 

posredujejo VŠZ, so jedrnata', 'Komunikacija med VŠZ in mojo organizacijo poteka 

dvosmerno', 'VŠZ upoštevajo pobude, predloge in zahteve iz okolja' in 'VŠZ 

komunicirajo z mojo organizacijo dovolj pogosto'. 

V raziskavi smo ugotovili, da se po pogostosti komuniciranja VŠZ z delodajalci 

prepletajo osebni in neosebni komunikacijski kanali. Med neosebnimi 

komunikacijskimi kanali prevladujejo mediji, ki prenašajo plačana sporočila VŠZ. Med 

osebnimi komunikacijskimi kanali pa prevladuje družabni, po katerem se prenašajo 

neformalna priporočila o VŠZ. V povprečju pa delodajalci najredkeje prejmejo 

formalna priporočila o VŠZ s strani strokovnih organov s področja kakovosti, visokega 
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šolstva ali drugih pristojnih državnih organov, ki uporabljajo neosebni in 

osebni/strokovni komunikacijski kanal za prenos informacij do ciljnega občinstva. 

Ugotavljamo, da delodajalci pričakujejo in potrebujejo pri svojem delu več 

informacij o dejanski kakovosti VŠZ. Informacije, ki bi bile prilagojene zahtevam 

delodajalcev, bi večina delodajalcev verjetno ali zagotovo uporabila pri svojem delu. Pri 

tem izstopajo organizacije, ki imajo neposredne izkušnje z VŠZ v zadnjih treh letih, 

zaposlujejo več kot 250 oseb in delujejo več kot 50 let. 

V raziskavi smo ugotovili, da so VŠZ premalo dejavni v prepoznavanju potreb in 

pričakovanj delodajalcev. Najpogostejši izvor pobude za predstavitev zahtev 

delodajalcev VŠZ je delodajalec sam. Najpogosteje so to naredila gradbena podjetja. 

Tem sledijo proizvodna podjetja, nato skupina, v katero združujemo druge storitve (z 

izjemo gradbeništva ter dejavnosti trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil) 

ter kot zadnja podjetja z osnovno dejavnostjo trgovina ter vzdrževanje in popravila 

motornih vozil. Gledano z vidika drugih proučevanih razlikovalnih lastnosti 

delodajalcev, pa so v povprečju pogosteje (na lastno pobudo) predstavile svoje zahteve 

VŠZ v letih 2007–2009 organizacije, ki zaposlujejo več kot 250 oseb, delujejo na trgu 

21 in več let, imajo certifikat ali znamko kakovosti ter prijavljeno raziskovalno skupino 

pri ARRS. 

V sklepu ugotovitev dodajamo, da je bil za potrebe empiričnega dela razvit 

vprašalnik. V njegovih poglavitnih delih (ključnih vprašanjih) je bila preverjena njegova 

zanesljivost. Cronbachov koeficient posameznega dela vprašalnika je znašal najmanj 

0,901 oziroma je za vse spremenljivke, ki določajo dejansko institucionalno kakovost 

VŠZ, znašal 0,978. Sklepamo, da je vprašalnik zanesljiv merski instrument. Zato ga 

razumemo kot znanstveni prispevek doktorske disertacije, ki ga je treba upoštevati pri 

nadaljnjem raziskovanju kakovosti pri izbrani ali drugih skupinah déležnikov VŠZ. 

Na možnost, da anketiranec prejme povratno informacijo o rezultatih izvedene 

raziskave, se je odzvalo 187 organizacij ali 55,16 % uresničene ciljne populacije. To 

informacijo in dokaj visoko odzivnost ciljne populacije (39,74 %, kar je 339 

organizacij) razumemo kot dodaten znak zanimanja poslovnih organizacij za kakovost 

VŠZ, kot potrditev primernosti namena raziskovanja v disertaciji in kot prepoznano 

koristnost raziskave pri delodajalcih. 

7.2 Testiranje raziskovalnih hipotez z diskusijo 

V doktorski disertaciji smo preverjali dve hipotezi. 

Hipoteza 1: Zaznana kakovost VŠZ je večdimenzionalen koncept z vidika 

delodajalcev, ki delujejo v Sloveniji. 

V teoretičnem delu disertacije smo identificirali štiri dimenzije dejanske 

institucionalne kakovosti VŠZ. Te dimenzije so bile upoštevane pri snovanju merskega 
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instrumenta v empiričnem delu in so bile v vprašalniku prednastavljene. V empiričnem 

delu smo ugotovili, da delodajalci razumejo dejansko institucionalno kakovost VŠZ s 

petimi dimenzijami. Pri tem ni bilo prepoznane multikolinearnosti med kazalniki 

dejanske institucionalne kakovosti, korelacijski koeficienti povezav med temi kazalniki 

pa so izračunani s stopnjo značilnosti nižjo od 1 % (razen pri dveh kazalnikih, ki imata 

povezavo izračunano s stopnjo značilnosti nižjo od 5 %). Tudi med empirično 

identificiranimi dimenzijami dejanske institucionalne kakovosti ni prepoznati 

multikolinearnosti, korelacijski koeficienti povezav med dimenzijami pa so izračunani s 

stopnjo značilnosti nižjo od 1 %. 

Preverjanja večdimenzionalnosti konstrukta dejanske institucionalne kakovosti 

VŠZ smo se lotili še na en način. Pri obdelavi podatkov smo opustili prednastavljene 

teoretično identificirane dimenzije kakovosti in smo dimenzije prepoznali s faktorsko 

analizo. Ugotovili smo, da delodajalci razumejo dejansko institucionalno kakovost VŠZ 

z dvema dimenzijama, ki se razlikujeta po finančni ali nefinančni naravi posamezne 

dimenzije. 

Poleg dejanske institucionalne kakovosti VŠZ, ki je predstavljena déležnikom s 

stvarnimi dokazi o VŠZ, so teoretično identificirani dejavniki zaznane kakovosti, na 

katere ima VŠZ obvladljiv vpliv, še: lastna neposredna izkušnja déležnika ter podoba in 

opaznost VŠZ. S korelacijskimi koeficienti smo ugotovili, da ni multikolinearnosti med 

'obvladljivimi' dejavniki zaznane kakovosti, povezave med njimi pa so zadovoljive. Vsi 

korelacijski koeficienti pa so izračunani s stopnjo značilnosti nižjo od 1 %. 

Z ugotovitvami je omogočeno, da potrdimo prvo hipotezo. Zaznana kakovost VŠZ 

je večdimenzionalen konstrukt z vidika delodajalcev, ki delujejo v Sloveniji. Dejavniki 

zaznane kakovosti VŠZ, na katere ima VŠZ obvladljiv vpliv, so: lastna neposredna 

izkušnja déležnika z VŠZ, stvarni dokazi o VŠZ, podoba in opaznost VŠZ. Pri tem se 

stvarni dokazi delijo na pet dimenzij dejanske institucionalne kakovosti: dimenzije 

učinkov, nefinančnih sredstev in vložkov, trajnostnega razvoja, verige vrednosti ter 

finančnih sredstev in vložkov. Dejavniki so razvrščeni po padajoči oceni pomembnosti 

za delodajalce, ki delujejo v Sloveniji. 

Hipoteza 2: Panoga, v katero spada delodajalec, je razlikovalna lastnost 

delodajalcev, ki delujejo v Sloveniji, pri zaznavanju kakovosti VŠZ. 

Preverjanje te hipoteze je potekalo v treh korakih, saj smo organizacije ali 

uresničeno ciljno populacijo razvrščali na tri različne načine. 

V prvem razvrščanju smo delodajalce razvrstili v sedem skupin, med katerimi smo 

skupino neodločenih delodajalcev izključili iz obdelave podatkov. S 5-odstotno stopnjo 

značilnosti trdimo, da je za delodajalce s predelovalno in gradbeno dejavnostjo opaznost 

VŠZ v povprečju bolj pomembna kot za delodajalce v skupini, v katero so vključene 

organizacije z naslednjo osnovno dejavnostjo: informacijska in komunikacijska 
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dejavnost, finančna in zavarovalniška dejavnost, poslovanje z nepremičninami, 

strokovna, znanstvena in tehnična dejavnost, izobraževanje, zdravstveno in socialno 

varstvo ter druge dejavnosti. 

V drugem razvrščanju smo delodajalce razvrstili v pet skupin, med katerimi smo 

skupino neodločenih delodajalcev izključili iz obdelave podatkov. Izračuni so pokazali, 

da lahko s 5-odstotno stopnjo značilnosti trdimo, da je za proizvodne in gradbene 

organizacije opaznost VŠZ v povprečju bolj pomembna kot za delodajalce s storitveno 

dejavnostjo, ki pa ni gradbeništvo ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. 

V tretjem razvrščanju smo delodajalce razvrstili v tri skupine, med katerimi smo 

skupino neodločenih delodajalcev izključili iz obdelave podatkov. Zadnji izračuni so 

pokazali, da lahko s 5-odstotno stopnjo značilnosti trdimo, da se proizvodnim 

organizacijam v povprečju zdi bolj pomembna neposredna izkušnja z VŠZ kot 

storitvenim organizacijam. 

Na podlagi ugotovitev potrjujemo hipotezo, da je panoga, v katero spada 

delodajalec, razlikovalna lastnost delodajalcev, ki delujejo v Sloveniji, pri zaznavanju 

kakovosti VŠZ. Vendar izračuni kažejo, da so si delodajalci precej enotni pri 

ocenjevanju pomembnosti posameznih dejavnikov zaznane kakovosti VŠZ (na katere 

lahko VŠZ obvladljivo vpliva), če jih razvrščamo po njihovi osnovni dejavnosti. Zato 

dodajamo, da panoga ni poglavitna razlikovalna lastnost delodajalcev pri njihovem 

zaznavanju kakovosti VŠZ. Pri segmentiranju delodajalcev je tako bolj pomembno, da 

VŠZ upošteva naslednje razlikovalne lastnosti delodajalcev: število zaposlenih v 

organizaciji, starost organizacije, lastne neposredne izkušnje organizacije z VŠZ v 

zadnjih treh letih, posedovanje veljavnega certifikata ali znamke kakovosti in 

prijavljenost lastne raziskovalne skupine v organizaciji pri ARRS. 

7.3 Nadaljnji raziskovalni izzivi 

Raziskovalni izzivi izhajajo predvsem iz omejitev in predpostavk, ki smo jih 

identificirali ali upoštevali v doktorski disertaciji. Poglavitna omejitev empiričnega dela 

raziskovanja je osredotočenost na eno skupino déležnikov VŠZ. Z vključitvijo tudi 

drugih skupin déležnikov bi lahko proučili veljavnost raziskovalnega modela še z vidika 

drugih déležnikov. Prav tako v raziskavi prevladujejo poslovni subjekti z več kot 50 

zaposlenimi, ki delujejo v Sloveniji. Pri drugih skupinah delodajalcev (namensko) ni 

dosežena reprezentativnost. Zato bi bilo treba preveriti, kako kakovost VŠZ zaznavajo 

druge skupine déležnikov. 

S proučevanjem kakovosti pri različnih skupinah déležnikov VŠZ bi lahko 

prepoznali dimenzije dejanske institucionalne kakovosti VŠZ z različnih vidikov. To bi 

omogočilo, da bi lahko empirično preverili teoretični model dejanske institucionalne 

kakovosti VŠZ, prav tako pa bi nove ugotovitve primerjali z modelom dejanske 

institucionalne kakovosti VŠZ, ki smo ga empirično potrdili z vidika delodajalcev. 
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Pri tem je raziskovalni izziv proučiti različne déležnike VŠZ v slovenskem in 

drugih geografskih okoljih, kar bi omogočilo primerjavo z ugotovitvami te disertacije. 

Prav tako je izziv longitudinalno raziskovanje, pri čemer bi isto ciljno populacijo 

proučevali v različnih časovnih obdobjih. Cilj bi bil prepoznati spremembe stališč ter 

dejavnike, ki so povezani s temi spremembami. 

Osnova za to je lahko merski instrument, ki smo ga razvili v pričujočem delu, 

vendar pa bi ga bilo treba delno prilagoditi značilnostim proučevane skupine 

déležnikov. Tudi to je nadaljnji raziskovalni izziv. 

Glede na to, da smo prepoznali, da je dejavnik zaznane kakovosti VŠZ stvarni 

dokazi najpomembnejša zunanja informacija o VŠZ (med temi pa izstopa dimenzija 

učinkov) z vidika delodajalcev, je raziskovalni izziv preveriti, ali in kakšna je povezava 

med uresničeno zaznano kakovostjo pri delodajalcih in rezultati kazalnikov dimenzije 

učinkov za posamezen VŠZ v slovenskem prostoru. Pri tem so potrebni dejanski 

podatki o učinkih VŠZ, kar ocenjujemo, da je poglavitna omejitev. Menimo, da v tem 

trenutku slovenski VŠZ ne izvajajo nenehnega procesa spremljanja različnih učinkov 

svojega delovanja, da bi to lahko preverili v slovenskem okolju. Omejeni smo na 

slovensko okolje, kot so tudi ugotovitve te disertacije, ki bi bile izhodišče za tovrstno 

raziskovanje. Prav tako niso poenotene metodologije kazalnikov in zbiranja podatkov, 

ki bi omogočile, da bi bili podatki različnih VŠZ primerljivi. 

V empiričnem delu smo identificirali déležnikovo oceno pomembnosti posameznih 

dimenzij dejanske kakovosti VŠZ. Predpostavljamo pa, da bi bila za vodstvo VŠZ 

uporabna tudi informacija, kakšno je déležnikovo zaznavanje 'razvrstitve moči' med 

dimenzijami dejanske kakovosti v praksi kot rezultat politike VŠZ. Glede na že 

omenjeno odsotnost zunanje dimenzije v modelih kakovosti, pogosto pa tudi v 

instrumentih za zagotavljanje kakovosti, predpostavljamo, da bi bila razpoložljivost 

informacij o dimenziji učinkov iz slovenskih VŠZ le delna. V upanju, da bo izdelani 

model dejanske institucionalne kakovosti VŠZ uporaben v managementu VŠZ kot 

orodje strateškega načrtovanja, nadzora in komunikacije z déležniki, lahko pričakujemo 

spremembe v razmišljanju in delovanju VŠZ. Če VŠZ vključijo zunanjo dimenzijo 

svoje kakovosti v lasten sistem dejanske institucionalne kakovosti, to pomeni, da bodo 

določeni cilji, strategija in merila za dejavnike kakovosti v dimenziji učinkov. Čez čas, 

ko bodo VŠZ učinke strateško spremljali, bo predlagani raziskovalni izziv aktualen. 
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SLOVAR UPORABLJENIH POJMOV 

Prva naloga vsakega pisca teorije je pojasnitev pojmov in konceptov, ki so dvomljivi […] Šele 

po prejetem soglasju o enotnem razumevanju pojmov in konceptov lahko ocenjujemo, da je besedilo 

enostavno in jasno, ter pričakujemo, da bodo drugi z nami delili razmišljanje. (Karl von Clausewitz 

1833 v Niven 2003, 145) 

AKREDITACIJA (angl. accreditation) – zunanja potrditev ali zavrnitev ustreznosti objekta 
presoje. Pri tem se objekt presoje proučuje skozi standarde in merila, ki so običajno 
minimalni, transparentno sprejeti in predhodno opredeljeni (Harvey 2004, 7). 

AKREDITACIJSKA SHEMA (angl. accreditation scheme) – institucionaliziran in sistematično 
izveden pregled VŠZ, študijskega programa ali podeljene izobrazbe, ki se konča s 
formalno sumativno odločitvijo o podelitvi ali zavrnitvi veljavnosti VŠZ, študijskega 
programa ali izobrazbe. Akreditacijsko shemo izvajajo na višji institucionalni ravni organi 
za zagotavljanje kakovosti [v visokem šolstvu] (Schwarz in Westerheijden 2004, 2–3). 

BLAGOVNA ZNAMKA (angl. trade mark) – ime, izraz, znak, simbol, ki označuje izdelke in 
storitve določene [organizacije] oziroma skupine [organizacij] ter jih ločuje od 
konkurenčnih (Kotler 1996, 444). Blagovna znamka je partnerska zveza med lastnikom in 
uporabnikom, tesno povezana z lastnostmi in koristmi izdelka/storitve ter vrednotami in 
osebnostjo [lastnika] in uporabnika (Henderson 2002, 2 v Bratina 2003, 3). Zato je 
blagovna znamka več kot samo simbol. Blagovna znamka je splet predstav in asociacij, ki 
[…] vplivajo na odločitve [déležnikov] […] (Bratina 2003, 6). 

DEJAVNIKI PRIČAKOVANE KAKOVOSTI (angl. expected quality factors) – različne 
informacije, ki se aktivirajo pri snovanju déležnikovih pričakovanj ali povzročajo nastanek 
pričakovane kakovosti. 

DEJAVNIKI ZAZNANE KAKOVOSTI (angl. perceived quality factors) – različne notranje in 
zunanje informacije, ki prispevajo k snovanju zaznane kakovosti objekta. 

DÉLEŽNIK (angl. stakeholder) – vsaka skupina ali posameznik, ki lahko vpliva ali je pod 
vplivom doseganja organizacijskih ciljev (Freeman 1984, 46 v Mitchell, Agle in Wood 
1997, 856). 

DIAGNOSTIČNI KAZALNIKI KAKOVOSTI (angl. diagnostic indicators of quality) – so 
namenjeni nadzoru nad poslovanjem in opozarjanju na dogodke, ki zahtevajo takojšnjo 
pozornost (Kaplan in Norton 2000, 173). Organizacije jih imajo v velikem številu in z 
njihovo pomočjo spremljajo, ali poslujejo v skladu z načrti, zakonodajo in/ali pričakovanji. 
Diagnostični kazalniki se pogosto uporabljajo za zunanje prikazovanje odgovornega 
delovanja (za dvig obveščenosti déležnikov) in za (notranje ali zunanje) primerjanje 
kakovosti VŠZ z drugimi podobnimi organizacijami. 

DIMENZIJA KAKOVOSTI (angl. quality dimension) – področje delovanja, na katerega lahko 
organizacija neposredno vpliva, ali neposredni učinki delovanja organizacije z vidika 
déležnika. 

DRUŽBENA ODGOVORNOST ORGANIZACIJE (angl. corporate social responsibility) – 
politika in praksa […] upravljanja okoljskega delovanja organizacije in njenega vpliva na 
družbo, njenega ugleda na teh področjih ter obojestransko komuniciranje z družbo in 
[déležniki] (EFQM 2007, 33). 
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EVALVACIJA (angl. evaluation) – združuje vse metode presojanja, ki vključujejo človeško 
presojo; ne glede na to, ali presoja temelji na bolj subjektivnih ali objektivnih podatkih, z 
vključitvijo strokovnjakov ali brez nje (CNAA, CHEPS, HIS 1992 v Green 1994, 11). 

EVALVACIJSKA SHEMA (angl. evaluation scheme) – vključuje institucionalizirane in 
sistematično izvedene dejavnosti presojanja kakovosti VŠZ, študijskega programa ali 
izobrazbe. Evalvacijske dejavnosti ne vodijo neposredno do podelitve veljavnosti VŠZ, 
študijskega programa ali izobrazbe. Evalvacijsko shemo izvajajo organi na višji 
institucionalni ravni oziroma organi za zagotavljanje kakovosti [v visokem šolstvu] 
(Schwarz in Westerheijden 2004, 2–3). 

FORMATIVNA EVALVACIJA/OCENJEVANJE/PRESOJA (angl. formative 
evaluation/assessment/judgement) – sprotno preverjanje kakovosti objekta presoje. 
Naslanja se predvsem na kvantitativne podatke in kazalnike kakovosti (Darchini, Giannini 
in Gola 2006, 8; Gola 2004, 25). Formativna evalvacija je usmerjena v nenehno 
spremljanje in izboljševanje delovanja objekta presoje, bolj kot pa v identifikacijo 
pomanjkljivosti namena. 

INFRASTRUKTURA (angl. infrastructure) – sistem zmogljivosti, opreme in storitev, ki so 
potrebni za delovanje organizacije (Slovenski standard SIST ISO 9000 2005, 20). 

INSTITUCIONALNA KAKOVOST (angl. institutional quality) – kakovost organizacije kot 
celote; v primeru doktorske disertacije je institucionalna kakovost enoznačna s kakovostjo 
VŠZ. 

INSTRUMENTI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (angl. quality assurance instruments) 
– instrumenti, s katerimi se presoja, ali objekt presoje ustreza standardom, merilom ali 
zahtevam. V visokem šolstvu sta značilna dva instrumenta za zagotavljanje kakovost (The 
Danish Evaluation Institute 2003; Scheerens 2007; Schwarz in Westerheijden 2004; 
Orsingher 2006; Vossensteyn 2007): akreditacija (angl. accreditation) in evalvacija (angl. 
evaluation). Znotraj teh dveh instrumentov pa obstajajo različne delitve (Hämäläinen in 
drugi 2001, 7; Schwarz in Westerheijden 2004, 3). 

INTERESI (angl. interests) – izražajo potrebe, želje in pričakovanja [déležnikov], ki izhajajo iz 
kratkoročnih, bolj spremenljivih in prilagodljivih potreb ter trajnih, malo spremenljivih 
vrednot [déležnikov] organizacije (Tavčar 2002, 79). 

IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI (angl. quality improvement) – del managementa kakovosti, 
osredotočenega na [povečevanje] zmožnosti za izpolnjevanje zahtev […] (Slovenski 
standard SIST ISO 9000 2005, 19). 

KAKOVOST (angl. quality) – stopnja, na kateri skupek svojstvenih [značilnosti] izpolnjuje 
zahteve (Slovenski standard SIST EN ISO 9000 2005, 16). 

KAPITAL BLAGOVNE ZNAMKE (angl. brand equity) – tržni učinek, ki je pripisan izključno 
blagovni znamki, oziroma dodana vrednost izdelka ali storitve, ki je rezultat trženjskih 
strategij ter vlaganj v blagovno znamko v času razvoja in trženja (Bratina 2003, 7–8). 

KAZALNIKI KAKOVOSTI (angl. indicators of quality) – empirični kvalitativni ali 
kvantitativni podatki, ki so lahko relativni ali absolutni (Green 1994, 11). So instrument, s 
katerim se presoja, ali je objekt presoje dosegel vnaprej opredeljene cilje. 

V jeziku računovodij se v slovenščini ločujeta pojma kazalniki in kazalci (SRS 29 2006). 
Računovodski KAZALCI so absolutna števila o pomembnih [poslovnih] kategorijah, kot 
so denarne merske enote. Računovodski KAZALNIKI pa so relativna števila o 
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pomembnih [poslovnih] kategorijah, kot so koeficienti, stopnje ali indeksi. V doktorski 
disertaciji sta pojma združena v izrazu 'kazalniki kakovosti'. 

KOMPETENCA (angl. competence) – zmožnost uporabe znanj in spretnosti za uspešno 
delovanje […] (Green 1994, 104). 

KULTURA KAKOVOSTI (angl. quality culture) – organizacijska kultura, ki se izkazuje v 
zavezi VŠZ k viziji in želji po nenehnem izboljševanju (Yorke 2000 v Lomas 2004, 157; 
Gordon 2002 v Lomas 2004, 157). Za kulturo kakovosti je značilno oblikovanje ciljev v 
sodelovanju s strateškimi déležniki in zavedanje o skupnih ciljih (prirejeno po Srikanthan 
in Dalrymple 2004, 271). 

LEGITIMNOST VPLIVANJA DÉLEŽNIKA (angl. stakeholder's legitimacy to influence) – 
splošno zaznavanje ali predpostavljanje, da so dejavnosti nekega subjekta želene, ustrezne 
ali primerne v nekem vzpostavljenem družbenem sistemu norm, vrednot, prepričanj ali 
določil (Mitchell, Agle in Wood 2004, 869). 

MANAGEMENT (angl. management) – vodenje in obvladovanje organizacije. V slovenskem 
poslovnem jeziku se je za angleški izraz management sicer uveljavil poslovenjeni izraz 
menedžment, vendar na Univerzi na Primorskem Fakulteti za management Koper skladno 
z nazivom fakultete obstaja dogovor, da uporabljamo angleški zapis. Po potrebi je poleg 
izraza management uporabljeno še določilo (na primer strateški management, management 
kakovosti). Za enega ali skupino ljudi s pooblastilom za vodenje in obvladovanje 
organizacije je v doktorski disertaciji uporabljen izraz vodstvo. 

MANAGEMENT DÉLEŽNIKOV ORGANIZACIJE (angl. stakeholders management) – 
hkratno [upravljanje] z upravičenimi [zahtevami] vseh [strateških] déležnikov pri snovanju 
organizacijskih struktur in pri splošni politiki [organizacije] (Low in Cowton 2004, 46). 

MANAGEMENT KAKOVOSTI (angl. quality management) – del managerskega sistema, ki 
vključuje management stopnjevanja kakovosti, management zagotavljanja kakovosti in 
management déležnikov. Osnovni namen tega podsistema je doseganje organizacijskih 
ciljev na področju kakovosti. 

MANAGERSKI SISTEM (angl. management sistem) – sistem, v katerem je določeno 
poslanstvo, vizija, vrednote in politika organizacije ter obsega načrtovanje, organiziranje, 
vodenje in nadziranje uresničevanja teh. Vključuje različne managerske podsisteme. 

MERILO KAKOVOSTI (angl. quality criteria) – vnaprej opredeljeni kriteriji, ki izhajajo iz 
zastavljenih ciljev in so osnova za opredelitev kazalnikov kakovosti, s pomočjo katerih se 
presoja uspešnost uresničevanja ciljev. 

METODA ZGLEDOVANJA (angl. benchmarking) – sistematična študija in primerjava 
ključnih kazalnikov, ki izražajo delovanje določene organizacije, s kazalniki druge 
organizacije, ki velja za najboljšo na določenem področju (Dervitsiotis 2000 v Hämäläinen 
in drugi 2002). V slovenskem jeziku se uporablja tudi izraz primerjalna metoda (Možina, 
Zorič in Klemenčič 2007). 

MOČ VPLIVANJA DÉLEŽNIKA (angl. stakeholder's power to influence) – odnos med dvema 
družbenima subjektoma, pri čemer subjekt lahko doseže, da drugi subjekt naredi nekaj, kar 
sicer slednji ne bi naredil (Mitchell, Agle in Wood 2004, 869). 

MONITORIRANJE (angl. monitoring) – [sistematično in] nenehno spremljanje kakovosti 
objekta presoje. Ni namenjeno izrekanju sodbe, temveč notranjemu obveščanju (Scheerens 
2007, 1–2, 8) in ukrepanju. 
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NAPOVEDANA STORITEV (angl. predicted service) – vrsta pričakovanj o tem, kaj se bo 
(angl. will) zgodilo med menjavo (Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 2; Boulding in 
drugi 1993 v Johnson in Mathews 1997, 292) oziroma standard, ki je opredeljen kot 
objektivna ocena verjetnosti izvedbe (Miller 1977 v Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 
2). V doktorski disertaciji napovedano storitev poimenujemo ‘poznavanje objekta’ zaradi 
obravnavanja déležnikovega vidika na kakovost, in ne vidika organizacije/ponudnika. 

NEPOSREDNA IZKUŠNJA (angl. direct experience) – nastane, ko je déležnik neposredno 
vključen v delovanje objekta ali neposredno ‘uporablja’ rezultate delovanja objekta. 

NOTRANJA EVALVACIJA (angl. internal evaluation) – poteka, ko zaposleni in vodstvo VŠZ 
evalvirajo objekt presoje. Pri tem je treba ločevati samoevalvacijo (angl. self-evaluation) 
in notranjo evalvacijo. Samoevalvacijo naredijo zaposleni in vodstvo VŠZ za notranje 
namene: za diagnosticiranje, samorefleksijo in izboljševanje delovanja. Notranja 
evalvacija pa je pogosto uporabljena tudi za druge déležnike (na primer študente ali kot 
pogoj in podlaga pri zunanjem presojanju). Torej ni vsaka notranja evalvacija 
samoevalvacija. Prav tako notranja evalvacija dopušča, da je pri izvajanju evalvacije 
vključen v svetovalni vlogi zunanji subjekt presoje, vendar pa je pobudnik evalviranja, 
oskrbovalec s podatki in uporabnik rezultatov evalviranja notranji déležnik (kot so 
zaposleni in vodstvo VŠZ), ki je hkrati tudi nosilec odgovornosti za izvedbo evalviranja 
(Scheerens 2007, 11). Notranja evalvacija se razlikuje od samoocenjevanja (glej v 
nadaljevanju), pri čemer se notranja evalvacija uporablja za pridobitev stvarnih dokazov, 
da so bile obstoječe politike, postopki ali zahteve izpolnjeni (Slovenski standard SIST ISO 
9004 2002, 64). 

NUJNOST VPLIVANJA DÉLEŽNIKA (angl. stakeholder's urgency to influence) – raven, na 
kateri je zahteva déležnika potrebna takojšnje pozornosti (Mitchell, Agle in Wood 2004, 
869). 

OBJEKT PRESOJE (angl. judgement object) – objekt, katerega kakovost se presoja; v VŠZ je 
to lahko organizacija kot celota, izvajalec študijskega programa, študijski program 
(Scheerens 2007, 8–9), predmet v izobraževalnem programu ali pa specifično področje 
delovanja VŠZ (The Danish Evaluation Institute 2003, 18, 20). 

OBVLADOVANJE KAKOVOSTI (angl. quality control) – del [managementa] kakovosti, 
osredotočen na izpolnjevanje zahtev za kakovost (Slovenski standard SIST EN ISO 9000 
2005, 19; Vlăsceanu, Grünberg in Pârlea 2007, 75). 

ODLIČNOST (angl. excellence) – izstopajoča praksa v [managementu] organizacije in v 
doseganju rezultatov (Marolt in Gomišček 2005, 526). 

ORGANIZACIJA/PONUDNIK (angl. organization/supplier) – skupina zaposlenih in sredstev z 
razporeditvijo odgovornosti, pooblastil in razmerij (Slovenski standard SIST EN ISO 9000 
2005, 19). Je instrument za doseganje ciljev in rezultanta interesov [déležnikov] (Tavčar, 
2002, 74). 

ORGANIZACIJSKA KULTURA (angl. organizational culture) – sistem vrednot, navad, norm 
in prepričanj zaposlenih (Piskar in Dolinšek 2006, 175). 

ORGANIZACIJSKE VREDNOTE (angl. organizational values) – načela delovanja v 
organizaciji, ki so globoko ukoreninjena v mišljenje ljudi in se izražajo skozi vedenje 
zaposlenih (Niven 2003, 111) in drugih skupin déležnikov. 
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PODOBA (angl. image) – niz [asociacij], prepričanj, idej in vtisov, ki jih ima človek o 
[objektu] (Kotler 1996, 599). Snuje jo organizacija/ponudnik, ki jo s svojimi dejanji 
oziroma izražanjem svoje korporativne identitete prenaša na druge déležnike. 

POLITIKA (angl. policy) – cilji, strategije za dosego ciljev (Tavčar 2002, 75) ter merila, ki 
omogočajo spremljanje uresničevanja strategij in ciljev. 

POSLANSTVO (angl. mission) – osnovni namen in razlog za obstoj organizacije (Niven 2003, 
102; Leon in Kern Pipan 2007, 37). 

PRESOJA (angl. judgement) – sistematičen […] in dokumentiran proces za pridobitev dokazov 
presoje z namenom ugotoviti, v kakšnem obsegu objekt presoje izpolnjuje kriterije presoje. 
PRESOJA PRVE STRANI – vodi jo lahko organizacija sama ali jo v njenem imenu vodi 
drugi subjekt, za notranje namene in lahko tvori osnovo za izjavo o samoustreznosti. 
PRESOJA DRUGE STRANI – vodijo jo [déležniki] organizacije ali druge osebe na 
zahtevo [déležnikov]. [Med te déležnike niso vključeni zaposleni v VŠZ.] PRESOJA 
TRETJE STRANI – vodijo jo zunanje neodvisne organizacije. Te organizacije so običajno 
pooblaščene in podeljujejo potrdilo o usklajenosti z zahtevami (v obliki certifikata, 
registracije in podobno) ali zaključno poročilo o ugotovitvah (Marolt in Gomišček 2005, 
115). 

PRIČAKOVANA KAKOVOST (angl. expected quality) – je raven kakovosti objekta, ki 
nastane na podlagi predhodnih prepričanj o [objektu] (Olson in Dover 1979 v Zeithaml, 
Berry in Parasuraman 1993, 1) in se uporablja kot standard ali referenčna točka pri 
presojanju vsesplošne kakovosti [objekta] (Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 1) 
oziroma zaznane kakovosti. 

PRIKAZOVANJE ODGOVORNEGA DELOVANJA (angl. accountability) – sporočanje 
napredka déležnikom z namenom ustvariti, ohraniti ali stopnjevati zaupanje med déležniki. 

PRIMERNO DELOVANJE (angl. adequate performance) – pričakovanja o delovanju objekta, 
ki so posledica déležnikovega zavedanja, da uresničitev želenega delovanja ni zmeraj 
možna (Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993, 6). 

PROAKTIVNOST (angl. proactive) – prevzemanje odgovornosti za spreminjanje namesto 
pasivnega opazovanja oziroma ukrepanje, še preden se pojavi kritična situacija. Je 
nasprotje reaktivnosti. 

PROCES (angl. process) – niz medsebojno povezanih ali soodvisnih dejavnosti, ki pretvarjajo 
vložke v rezultate z ustvarjanjem dodane vrednosti (prirejeno po Slovenski standard SIST 
ISO 9000 2005, 8; Sink in Tuttle 1989 v Sahney, Kumar Banwet in Karunes 2004, 152). 

PROCES POTRJEVANJA PRIČAKOVANJ (angl. expectations disconfirmation process) – 
nastane s primerjavo neposredne izkušnje s pričakovano kakovostjo. Rezultati so lahko: 
(1) usklajenost neposredne izkušnje s pričakovano kakovostjo (potrditev, angl. 
confirmation), (2) pozitivno odstopanje neposredne izkušnje od pričakovane kakovosti 
(pozitivna nepotrditev, angl. positive disconfirmation) ali pa (3) negativno odstopanje 
neposredne izkušnje od pričakovane kakovosti (negativna nepotrditev, angl. negative 
disconfirmation) (Ekonomski institut Sarajevo 2007, 12). V prvih dveh primerih sledi 
zadovoljstvo, v zadnjem primeru pa nezadovoljstvo déležnika (prav tam). 

RAZVRŠČANJE VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV (angl. ranking) – razvrščanje VŠZ po 
določenih kazalnikih kakovosti v razvrstitvene lestvice z namenom obveščanja. To po 
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navadi uporabljajo mediji, ki izdelajo metodologijo, opravijo proces razvrščanja VŠZ in 
obveščajo déležnike. 

REAKTIVNOST (angl. reactive) – odzivanje na zunanje pritiske oziroma, ko je že nastopila 
kritična situacija. Je nasprotje proaktivnosti. 

REVIZIJA INSTITUCIONALNE KAKOVOSTI (angl. audit) – je instrument zagotavljanja 
kakovosti, s katerim se presoja, kako je VŠZ zadovoljil samega sebe, tako da je uresničil 
svoje izbrane standarde (Hofmann 2005, 8). Od zunanje evalvacije se razlikuje v tem, da 
ocenjuje kakovost mehanizmov zagotavljanja kakovosti, ki jih je sprejel VŠZ (The Danish 
Evaluation Institute 2003, 20; Hofmann 2005, 8). To pomeni, da v središču niso rezultati 
procesa, temveč mehanizmi, ki vplivajo na rezultat. Največ praks rabe revizije 
institucionalne kakovosti je v irskem in britanskem visokem šolstvu, zaslediti pa jih je 
mogoče tudi v nordijskem sistemu za zagotavljanje kakovosti (The Danish Evaluation 
Institute 2003, 20). 

SAMOOCENJEVANJE (angl. self-assessment) – izčrpno, sistematično in redno pregledovanje 
dejavnosti organizacije in njenih rezultatov [glede na vnaprej pripravljena merila] (Hides, 
Davies in Jackson 2004, 195; Tarí 2006, 171), ki ga izvaja organizacija sama. 
Samoocenjevanje običajno izvaja vodstvo in mu sledi mnenje ali sodba o učinkovitosti in 
uspešnosti organizacije […] (Slovenski standard SIST ISO 9004 2002, 64). 

SISTEM (angl. sistem) – vrsta medsebojno povezanih ali vzajemno delujočih elementov 
(Marolt in Gomišček 2005, 120). 

SPECIFIKACIJA (angl. specification) – dokument, v katerem so navedene zahteve (Slovenski 
standard SIST ISO 9000 2005, 26). 

STANDARD (angl. standard) – splošno odobrena in sprejeta specifikacija (Marolt in Gomišček 
2005, 13). Po navadi se uporablja za potrebe primerjanja (Harvey 2006, 3) lastnosti 
objekta presoje z vsebino standarda. 

STOPNJEVANJE KAKOVOSTI (angl. enhancement) – se uresničuje, ko zaposleni 
ponotranjijo proces izboljševanja, pri čemer je cilj delati stvari bolje kot doslej (Newby 
1999 v Tarí 2006, 185). Pri tem ima ključno vlogo razvoj kulture kakovosti. 

STRATEGIJA (angl. strategy) – obsega dejavnosti, urejenost in sredstva za doseganje ciljev 
(Tavčar 2002, 75). Daje odgovor na vprašanje 'kako do uresničitve ciljev'. 

STRATEŠKI KAZALNIKI KAKOVOSTI (angl. strategic indicators of quality) – sporočajo o 
strategiji in usklajenosti delovanja organizacije s strategijo. Nabor teh v posamezni 
organizaciji je številčno zelo omejen (Kaplan in Norton 2000, 173). 

STVAREN DOKAZ (angl. tangible evidence) – podatki, ki potrjujejo obstoj ali verodostojnost 
nečesa (Slovenski standard SIST EN ISO 9000 2005, 27). 

SUMATIVNA EVALVACIJA/OCENJEVANJE/PRESOJA (angl. sumative 
evaluation/assessment/judgement) – zaključno presojanje kakovosti objekta presoje. 
Vključuje kvantitativne, predvsem pa kvalitativne podatke in kazalnike kakovosti 
(Darchini, Giannini in Gola 2006, 8; Gola 2004, 25). 

TRAJNOSTNI RAZVOJ ORGANIZACIJE (angl. organization sustainable development) – 
vključuje naslednje lastnosti sodobne organizacije: gospodarsko vitalnost, pravičnost, 
socialno kohezijo, varstvo okolja in trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, tako da so 
izpolnjene potrebe sedanje generacije brez ogrožanja sposobnosti prihodnjih generacij za 
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izpolnjevanje njihovih potreb (Združeni narodi 2005, 1). Pojem se nanaša na trajnostni 
razvoj evropske regije, vendar je v doktorski disertaciji prenesen v okolje organizacije 
oziroma VŠZ. 

UČINKI (angl. outcomes) – izražajo uporabnost rezultatov delovanja VŠZ v praksi in 'sprejetje' 
delovanja VŠZ in rezultatov te organizacije v zunanjem okolju. Učinki sledijo koristim, ki 
jih imajo déležniki kot rezultat delovanja organizacije (Niven 2003, 187). Izkazujejo se od 
tistega trenutka naprej, ko je 'izdelek predan odjemalcu v uporabo'. 

UČINKOVITOST (angl. efficiency) – razmerje med doseženim rezultatom in porabljenimi viri 
(Green 1994, 104; Slovenski standard SIST ISO 9000 2005, 19). 

UGLED (angl. reputation) – vsesplošno presojanje [organizacije] pri déležnikih. Ugled izhaja 
iz neposrednih izkušenj déležnikov z [organizacijo], iz različnih oblik komuniciranja in 
rabe simbolov, ki obveščajo o dejanjih [organizacije] in omogočajo primerjavo z drugimi, 
vodilnimi tekmeci (Gotsi in Wilson 2001, 29). Je izven nadzora organizacije in se pojavlja 
v obliki 'vrednotenja' podobe pri déležnikih. 

USPEŠNOST (angl. effectiveness) – obseg, do katerega so načrtovane dejavnosti uresničene in 
načrtovani rezultati doseženi (Green 1994, 104; Slovenski standard SIST ISO 9000 2005, 
19). 

VIR INFORMACIJ (angl. information source) – izvor informacij, ki z oddajanjem informacij 
vpliva na oblikovanje zaznane kakovosti objekta pri déležniku. To so (1) različni subjekti 
v okolju, ki oddajajo neformalna priporočila o objektu, (2) organizacija/ponudnik s 
trženjskim spletom, (3) strokovni organi za zagotavljanje in presojanje kakovosti, 
združenja déležnikov in mediji, ki oddajajo formalna priporočila o objektu ter (4) déležnik 
sam z lastnimi preteklimi izkušnjami. 

VERIGA VREDNOSTI (angl. value chain) – zajema procese inoviranja, operativne procese in 
procese ohranjanja partnerskega odnosa s (strateškimi) déležniki. Pri tem pa operativni 
procesi vključujejo procese osnovne dejavnosti, večino podpornih procesov ter procese 
managementa. 

VIZIJA (angl. vision) – smiselno povezuje in izraža pomembne in dolgoročne interese 
[strateških déležnikov] organizacije (Tavčar 2002, 80). Je izjava, v kateri je opisano, 
kakšna želi organizacija postati (Niven 2003, 116; Leon in Kern Pipan 2007, 38) in daje 
osnovo za oblikovanje politike. Je jasna podoba prihodnosti, ki je dovolj bližnja, da se zdi 
uresničljiva, in dovolj oddaljena, da vzbuja navdušenje. 

VODENJE (angl. leadership) – vplivanje in usmerjanje drugih k doseganju [načrtovanih] ciljev 
(Kotter 1988, 103 v Piskar in Dolinšek 2006, 183). Vključuje komuniciranje, 
navduševanje, omogočanje in nagrajevanje. 

ZADOVOLJSTVO DÉLEŽNIKA (angl. stakeholder's satisfaction) – [déležnikovo] dojemanje, 
do katere stopnje so bile njegove zahteve izpolnjene (prirejeno po Slovenski standard SIST 
EN ISO 9000 2005, 16). 

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (angl. quality assurance) – del managementa kakovosti, 
osredotočenega na pridobitev zaupanja, da bodo [ali so] zahteve kakovosti izpolnjene 
(Slovenski standard SIST EN ISO 9000 2005, 19; Slovenski standard SIST ISO 9004 
2002, 42). 



Slovar uporabljenih pojmov 

238 

ZAHTEVA (angl. demand) – potreba ali pričakovanje [déležnika/déležnikov] […] (Slovenski 
standard SIST EN ISO 9000 2005, 16), ki jih organizacija preoblikuje v zahteve za 
organizacijo (Slovenski standard SIST ISO 9004 2002, 19). 

ZAPOSLENI (angl. employees) – vsi posamezniki, ki jih organizacija zaposluje, vključno z 
zaposlenimi za polni in skrajšani delovni čas, začasnimi in pogodbenimi delavci (EFQM 
2007, 34). 

ZAZNANA KAKOVOST (angl. perceived quality) – vsesplošna sodba o kakovosti objekta 
(Zeithaml 1987 v Parasuraman, Zeithaml in Berry 1988, 15), ki nastane (1) s primerjavo 
déležnikovih pričakovanj z lastno neposredno izkušnjo z objektom ali (2) samo na podlagi 
lastne neposredne izkušnje z objektom (v kolikor ima déležnik nepričakovano neposredno 
izkušnjo) ali (3) pa samo na podlagi pričakovane kakovosti objekta (v kolikor déležnik 
nima lastne neposredne izkušnje z objektom). 

ZUNANJA EVALVACIJA (angl. external evaluation) – vključuje kriterije, orodja in postopke, 
ki jih upravljajo in izvajajo zunanji strokovni organi za zagotavljanje kakovosti ali osebe, 
ki niso neposredno vključene v delovanje evalviranega VŠZ (Eurydice 2004, 11; Hofmann 
2006, 54). Poleg ocenjevanja kvantitativnih in kvalitativnih dejavnikov zunanja evalvacija 
podaja smernice za nadaljnje izboljšanje delovanja objekta presoje. Presojanje se pri 
zunanji evalvaciji zaključi s povratno informacijo déležnikom o VŠZ (Eurydice 2004, 
131). 

ŽELENO DELOVANJE (angl. desired performance) – pričakovanja o želenem delovanju 
objekta. 
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Priloga 1 Razvrstitve déležnikov v skupine 

Avtorji/vir Skupine déležnikov 
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Déležniki na vhodu (študenti s starši) 
Déležniki v procesu spreminjanja (VŠZ, [ki vključuje vodstvo, akademsko in 
administrativno osebje]) 

Déležniki na izhodu izobraževalnega procesa (poslovne organizacije in družba) 
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Sistem koristi (angl. system of interest) oziroma sistem VŠZ (akademsko osebje, študenti, 
vodstvo, administrativno osebje, fizična infrastruktura) 

Širši sistem koristi (angl. wider system of interest), ki obkroža sistem VŠZ in z njim sodeluje 
(organizacije sekundarnega izobraževanja, delodajalci, dobavitelji izdelkov in storitev 
[oziroma upniki], ustanovitelji ter študenti in diplomanti samo v primeru, če ti še niso ali 
niso več del sistema VŠZ 

Okolje (angl. environment), ki obkroža širši sistem koristi, vpliva na delovanje VŠZ in 
hkrati sprejema učinke delovanja VŠZ (vlada, poslovni svet in industrija, družba) 
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Primarni déležniki, ki so neposredni koristniki izobraževalnih storitev (študenti) 
Sekundarni déležniki, ki imajo neposreden interes pri izobraževanju posamezne osebe ali 
delovanju specifične izobraževalne organizacije (starši, akademsko osebje, delodajalci 
štipenditorji) 

Terciarni déležniki, ki nimajo tako neposrednega vpliva, vendar zato niso nič manj odločilni 
(bodoči delodajalci, vlada in družba kot celota) 

Notranji déležniki (akademsko, administrativno [in vodstveno] osebje izobraževalne 
organizacije) 
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Oskrbovalci (ustanovitelji in širša družba) zaznavajo kakovost VŠZ kot vrednost za denar; 
pričakujejo, da visokošolski sistem in VŠZ z učinkovitim gospodarjenjem zagotavljajo 
sprejemljivo kakovost na koncu verige vrednosti 

Uporabniki izdelkov in storitev VŠZ (bodoči, obstoječi in [potencialni] študenti) zaznavajo 
kakovost VŠZ kot odličnost; pričakujejo informacije o primerljivih visokih standardih 
kakovosti VŠZ, ki bodo nakazovale na možnost lažjega vstopa in uspeha na trgu dela 

Uporabniki rezultatov VŠZ oziroma [kompetenc] diplomantov (delodajalci) zaznavajo 
kakovost VŠZ kot ustreznost namenu; od VŠZ pričakujejo zagotavljanje doseganja 
primerljivih in visokih standardov glede zmožnosti diplomantov; v ospredju so kompetence 
diplomanta, ki morajo biti skladne z namenom 

Zaposleni v VŠZ zaznavajo kakovost VŠZ kot popolnost ali doslednost; pomembno jim je, 
da so vedenjske norme dosežene, osrednja etika spoštovana in s tem zadovoljstvo zaposlenih 
doseženo (Lagrosen , Sayyed-Hashemi in Leitner 2004, 64); pričakujejo primerljivo in 
visoko stopnjo spoštovanja, ki je razvidna v plačilu in ugledu 



 

 



 
 

 

Priloga 2 Modeli kakovosti visokošolskega zavoda 

Ime modela Koncept kakovosti [VŠZ] Okoliščine rabe modela 
Merila kakovosti/ 
področja presoje kakovosti 

Model ciljev in specifikacij Doseganje zastavljenih institucionalnih  
ciljev ter skladnost z opredeljenimi  
specifikacijami 

Ko so cilji in specifikacije jasni,  
sporazumni, časovno omejeni in merljivi  
Ko so sredstva zadostna za doseganje 
ciljev in skladnosti s specifikacijami 

Institucionalni cilji, standardi  
in specifikacije, ki so opredeljeni v načrtih 

Model sredstev in vložkov Doseganje potrebne kakovosti sredstev in 
vložkov 

Ko so jasna razmerja med vložki in 
rezultati  
Ko so sredstva in vložki redka 

Pridobljeni vložki za delovanje, kakovost 
študentov, ki vstopajo v organizacijo, 
zmogljivosti VŠZ 

Model procesa Tekoče izpeljan notranji proces in  
bogata učna izkušnja 

Ko je jasno razmerje med procesom  
in učnimi rezultati 

Vodenje, sodelovanje, vzajemnost,  
klima v razredu, učne aktivnosti in 
izkušnje ter podobno 

Model zadovoljstva Zadovoljstvo vseh vplivnih déležnikov Ko so zahteve déležnikov združljive  
in ne smejo biti spregledane 

Zadovoljstvo vodstva organizacije in 
organov odločanja, učiteljev, študentov, 
staršev ter podobno 

Model upravičenosti Doseganje upravičenega položaja  
in ugleda organizacije 

Ko se tržni položaj med  
organizacijami ocenjuje  
Ko je okolje tekmovalno in zahtevno 

Odnosi z javnostmi, trženje, javna  
podoba, ugled, družbeni status, dokazi, ki 
izražajo odgovorno delovanje in podobno 

Model odsotnosti težav Odsotnost težav in motenj v  
organizaciji 

Ko ni sporazumnih meril kakovosti,  
vendar pa je strategija izboljševanja 
potrebna  

Prisotnost navzkrižij, nepravilnosti,  
težav, napak, slabosti, motenj in podobno 

Model organizacijskega učenja Prilagodljivost okoljskim  
spremembam in notranjim omejitvam  
Nenehno izboljševanje 

Pri novih ali spremenjenih  
organizacijah 
Ko okoljske spremembe ne smejo biti 
spregledane 

Zavedanje o zunanjih potrebah in  
spremembah, notranji monitoring procesa, 
programska evalvacija, razvojno 
načrtovanje, razvoj kadrov in podobno 

Vir: Cheng in Tam 1997, 24. 



 

 



 
 

 

Priloga 3 Urejenost področja 'komuniciranje z déležniki' v standardih in 

modelih kakovosti 

Standard  
ali model 
kakovosti 

Pomanjkljivosti na področju, ki ureja komuniciranje z déležniki 
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Standard za izobraževanje (Slovenski standard SIST TS IWA 2 2008, 20) navaja, naj [vrhnje] 
vodstvo identificira in dokumentira [zahteve] udeležencev izobraževanja. Zahteve drugih 
déležnikov so v standardu za izobraževanje zanemarjene. 
V standardih sta sicer poudarjena poročanje in komuniciranje, vendar pa v obliki notranjega 
komuniciranja (Slovenski standard SIST ISO 9001 2000, 15, Slovenski standard SIST ISO 9004 
2002, 22, 70, Slovenski standard SIST TS IWA 2 2008, 19) in pridobivanja informacij iz 
zunanjega okolja (Slovenski standard SIST ISO 9004 2002, 42), ne pa tudi v obliki obveščanja in 
poročanja zunanjim déležnikom.  
Poročanje je omejeno le na zaposlene (Slovenski standard SIST TS IWA 2 2008, 22). 
Pooblaščanje deležnikov je omejeno na zaposlene (Slovenski standard SIST ISO 9004 2002, 75). 
Pooblaščanje drugih déležnikov VŠZ in njihovo prispevanje h kulturi kakovosti je zanemarjeno.  

V smernicah je spodbujeno (Slovenski standard SIST ISO 9004 2002, 35), naj organizacija 
identificira svoje potrebe po informacijah, ni pa navedena zahteva o identifikaciji potreb po 
informacijah pri déležnikih. 
Standard za izobraževanje svetuje reaktivno komuniciranje z déležniki oziroma odzivnost pri 
postopkih dvostranskega komuniciranja med [déležniki] in izobraževalno organizacijo (Slovenski 
standard SIST TS IWA 2 2008, 25).  
Skop nabor predlaganih informacij, namenjenih obveščanju déležnikov(Slovenski standard SIST 
ISO 9001 2000, 19), déležnikom ne omogoča celovitega vpogleda v kakovost VŠZ in sklepanja o 
odgovornem delovanju VŠZ. 
Standardi ISO 9000 (Slovenski standard SIST ISO 9004 2002, 59) narekujejo, naj se merita 
uspešnost in učinkovitost komuniciranja z [déležniki], da bi se dognalo, ali so informacije 
pravočasne in jasno razumljive. Ne pojavlja pa se vprašanje, ali je vsebina informacij ustrezna za 
déležnika oziroma ali je z njo podan odgovor déležnikom o uspešnosti uresničevanja njihovih 
zahtev. 
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Med déležnike organizacije so vključeni: odjemalci, zaposleni, partnerji, dobavitelji, družba, v 
kateri organizacija deluje, ter tisti, ki imajo v organizaciji finančni interes(EFQM 2004a, 3). 
Predlagamo širše razumevanje pojma déležnik oziroma vključevanje déležnikov, ki imajo 
finančne in nefinančne interese ter so strateškega pomena za organizacijo. 
Zanemarjena je kategorija déležnikov vodstvo VŠZ (njihova motivacija, zvestoba, sprejemanje 
pooblastil, skladnost osebnih in poslovnih ciljev in podobno). 
Pooblaščanje je omejeno le na zaposlene v organizaciji (EFQM 2004a, 8). 
Sodelovanje z déležniki je omejeno na notranje komuniciranje, vključno z vzpostavljanjem 
mehanizmov [notranjega in zunanjega finančnega] poročanja (EFQM 2007, 16, 18) in na 
pridobivanje informacij o zahtevah déležnikov (EFQM 2007, 26). 
Model je omejen na dostopnost pomembnih informacij za [déležnike] (EFQM 2007, 19) in s tem 
spodbuja pasivno vlogo organizacije v prikazovanju odgovornega delovanja déležnikom. 
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Spodbujena je komunikacija v organizaciji (Lamotte in Carter 1999 v HEFCE 2003b, 13) z 
namenom, da vsi razumejo in se poistovetijo s temeljnimi usmeritvami in politiko ter dobijo 
povratne informacije o njihovem uresničevanju. Ni pa izrecno priporočeno informiranje in 
pooblaščanje zunanjih déležnikov. 

Prilagodljivost modela dopušča usmeritev politike k uresničevanju zahtev različnih déležnikov, za 
katere organizacija ugotavlja, da so strateški. Ocenjujemo, da je odprtost modela do različnih 
skupin déležnikov prednost, vendar pa upoštevanje vseh strateških déležnikov ni izrecno navedeno 
ali spodbujeno v modelu. 
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Priloga 4 Merski instrument empiričnega dela – vprašalnik v tiskani obliki 

Pred pričetkom izpolnjevanja vprašalnika podajam nekaj usmeritev: 
1. pri odgovarjanju izhajajte iz vidika vaše organizacije in ne iz drugih vlog, ki so lahko prisotne, če ste študent, starš študenta, član organizacije, ki je 

neposredno povezana z visokošolskimi zavodi ali podobno; 
2. izraz 'déležniki' ima enak pomen kot 'zainteresirane javnosti' in 'interesne skupine'; 
3. visokošolski zavodi so univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole; 
4. krajšava VŠZ pomeni visokošolski zavod(-i). 
 

 
Naslednja vprašanja obravnavajo vire sporočanja o visokošolskem zavodu (v nadaljevanju VŠZ). Vir sporočanja je subjekt, iz katerega izvira informacija. 
 
1. Prosim, ocenite, kako pogosto ste bili iz naslednjih virov sporočanja obveščeni o delovanju slovenskih VŠZ v zadnjih dveh letih? 

Moja organizacija je o delovanju VŠZ obveščena od… 
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… zaposlenih v VŠZ osebno  
(pri trženju storitev VŠZ, ob posebnih dogodkih – predavanjih, konferencah, okroglih mizah, delavnicah) 1 2 3 4 5 9 
… medijev, ki posredujejo oglasna sporočila o VŠZ 1 2 3 4 5 9 
… medijev z novinarskimi/neplačanimi objavami 1 2 3 4 5 9 

… združenj in drugih organizacij za formalno presojo kakovosti  
(ISO, EFQM, organov za akreditacijo ali evalvacijo) 1 2 3 4 5 9 
… pristojnih državnih organov (ministrstva, statističnih uradov) 1 2 3 4 5 9 
… združenj déležnikov (delodajalcev, študentov, sindikata) 1 2 3 4 5 9 

… ljudi, s katerimi so zaposleni v stiku  
(od partnerskih organizacij, prijateljev, družine, sosedov in drugih znancev) 1 2 3 4 5 9 

… drugih virov (prosim, napišite vir sporočanja _____________________________________________) 1 2 3 4 5 9 
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2. Prosim, ocenite, v kolikšni meri se v vaši organizaciji zanesete na informacije, ki jih posredujejo posamezni viri sporočanja. 

Na informacije, ki izvirajo iz … 
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… VŠZ 1 2 3 4 5 9 
… medijev z novinarskimi neplačanimi objavami 1 2 3 4 5 9 

… združenj in drugih organizacij za formalno presojo kakovosti 
(ISO, EFQM, organov za akreditacijo ali evalvacijo) 1 2 3 4 5 9 
… pristojnih državnih organov (ministrstva, statističnih uradov) 1 2 3 4 5 9 
… združenj déležnikov (delodajalcev, študentov, sindikatov) 1 2 3 4 5 9 

… ljudi, s katerimi so zaposleni v stiku  
(od partnerskih organizacij, prijateljev, družine, sosedov in drugih znancev) 1 2 3 4 5 9 
… lastnih neposrednih izkušenj z VŠZ 1 2 3 4 5 9 

… drugih virov (prosim, napišite vir sporočanja ________________________________________________) 1 2 3 4 5 9 
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Naslednja vprašanja obravnavajo učinkovitost komuniciranja slovenskih visokošolskih zavodov (v nadaljevanju VŠZ). 
 
3. Prosim, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami. 

Trditev 
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VŠZ komunicirajo z mojo organizacijo dovolj pogosto. 0 1 2 3 4 5 9 
Sporočila, ki jih posredujejo VŠZ, so razumljiva. 0 1 2 3 4 5 9 
Sporočila, ki jih posredujejo VŠZ, so jedrnata. 0 1 2 3 4 5 9 
Sporočila, ki jih posredujejo VŠZ, so za mojo organizacijo koristna. 0 1 2 3 4 5 9 
VŠZ upoštevajo pobude, predloge in zahteve iz okolja.  0 1 2 3 4 5 9 
Komunikacija med VŠZ in mojo organizacijo poteka dvosmerno. 0 1 2 3 4 5 9 
 
4. Ali veste, kje pridobiti informacije o VŠZ? 
 Da 
 Ne 

 
5. Ali ste v letih 2007–2009 predstavili svoje potrebe in pričakovanja konkretnemu VŠZ? Možnih je več odgovorov. 
 Da, na pobudo VŠZ   
 Da, na lastno pobudo   
 Da, na pobudo drugih Na čigavo pobudo?  
 Ne Zakaj ne?  
 Ne vem   
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Naslednja vprašanja obravnavajo informacije o visokošolskem zavodu (v nadaljevanju VŠZ) ter njihovo dostopnost in pomen za vašo organizacijo. 
 
6. Prosim, ocenite, kako pomembne so posamezne informacije o VŠZ za vašo organizacijo. 
PODROČJE SREDSTEV IN VLOŽKOV             

  

Informacije o … 
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 … virih financiranja (proračunskih sredstvih, tržnih virih) 1 2 3 4 5 9 
 … odhodkih 1 2 3 4 5 9 
 … gospodarnosti porabe finančnih sredstev 1 2 3 4 5 9 

 … številu študentov (po študijskih programih, letniku, vrsti vpisa: redni/izredni, spolu) 1 2 3 4 5 9 

 
… značilnostih študentov, ki pričenjajo s študijem na VŠZ  
(preteklih študijskih dosežkih, pretekli smeri šolanja) 1 2 3 4 5 9 

 
… študijskih dosežkih študentov na VŠZ  
(osipu in prehodnosti med letniki, zaključku študija v rednem roku, povprečnemu trajanju študija) 1 2 3 4 5 9 

 … vključenosti odraslih v študijske programe 1 2 3 4 5 9 
 … zaposlenih (strukturi, strokovnemu razvoju) 1 2 3 4 5 9 
 … tehnični in tehnološki opremljenosti  1 2 3 4 5 9 

 … naložbah VŠZ v trajnostni razvoj 1 2 3 4 5 9 
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PODROČJE PROCESOV             

  

Informacije o… 
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 … procesu stalnega izboljševanja v VŠZ 1 2 3 4 5 9 

 

… izvajanju izobraževalne dejavnosti v VŠZ  
(velikosti razredov, skupnemu številu opravljenih ur predavanj na letnik, študijskih programih po stopnjah, 
učnih okoljih, metodah poučevanja, dejanski obremenitvi študentov) 1 2 3 4 5 9 

 
… izvajanju raziskovalne dejavnosti v VŠZ  
(številu projektov po vrstah, trajanju in njihovem gibanju med leti) 1 2 3 4 5 9 

 

... sodelovanju VŠZ z okoljem  
(vključevanju strokovnjakov iz prakse v delovanje VŠZ, svetovanju podjetjem, predstavitvah delodajalcev 
in iskanju zaposlitvenih možnosti za študente, vključenosti zaposlenih v druge organizacije/organe) 1 2 3 4 5 9 

 
… delovanju in povezovanju VŠZ izven nacionalnih meja  
(izmenjavi študentov in učiteljev, sodelovanju z VŠZ v tujini, uspešnosti podružnic VŠZ v tujini) 1 2 3 4 5 9 

 … vključenosti študentov v raziskovalno dejavnost VŠZ 1 2 3 4 5 9 
 … vključevanju študentov v prakso (strokovna praksa v organizacijah kot del študijskega programa) 1 2 3 4 5 9 
 … številu študentov na učitelja 1 2 3 4 5 9 
 … stroških izobraževanja na študenta 1 2 3 4 5 9 
 … strokovnem svetovanju študentom na študijskem in poklicnem področju (delovanju kariernega centra) 1 2 3 4 5 9 
 … svobodni izbiri predmetov študijskega programa 1 2 3 4 5 9 

 
… vključenosti déležnikov (študentov, delodajalcev, predstavnikov lokalne skupnosti, zaposlenih v VŠZ) v 
upravljanje in vodenje VŠZ 1 2 3 4 5 9 

 
… povezovanju z déležniki  
(obsegu, vrsti in trajanju sodelovanja z delodajalci, predstavniki lokalne skupnosti, v združenjih) 1 2 3 4 5 9 
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PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA             

  

Informacije o… 
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 … temeljnih usmeritvah VŠZ (poslanstvu, viziji, prioritetah) 1 2 3 4 5 9 
 … strateških usmeritvah VŠZ (strategiji, ciljih in merilih) 1 2 3 4 5 9 
 … načelih in vrednotah VŠZ 1 2 3 4 5 9 

 
… sistemski urejenosti VŠZ  
(sistemu managementa kakovosti, sistemu upravljanja z ljudmi, razvojnemu sistemu) 1 2 3 4 5 9 

 
… upravljanju zaposlenih (usposabljanju, spodbujanju, ohranjanju zaposlenih, prepoznavanju dosežkov, 
delitvi pristojnosti, pooblaščanju, plačilu za delo) 1 2 3 4 5 9 

 
… upravljanju informacij (pretoku informacij med zunanjimi in notranjimi déležniki, urejenosti dostopa do 
informacij, spodbujanju timskega dela) 1 2 3 4 5 9 

 … intelektualnih sredstvih (patentih, inovacijah, avtorskih delih, objavah, citiranosti) 1 2 3 4 5 9 
 … delovnem ozračju (klimi, organizacijski kulturi) 1 2 3 4 5 9 
 … odzivnosti VŠZ na potrebe in spremembe v okolju 1 2 3 4 5 9 
 … spoštovanju zakonskih določil in kodeksov delovanja 1 2 3 4 5 9 

 
… etičnosti delovanja  
(skrbi za študente s posebnimi potrebami, skrbi za okolje, onemogočanju diskriminacije) 1 2 3 4 5 9 

 … zunanjem potrjevanju kakovosti delovanja VŠZ (pridobljeni certifikati, akreditacije, znamke kakovosti) 1 2 3 4 5 9 
 … uvrstitvi VŠZ v lestvice razvrščanja (svetovne rangirne lestvice) 1 2 3 4 5 9 
 … notranji evalvaciji ali samooceni kakovosti VŠZ 1 2 3 4 5 9 

 
… rezultatih mnenjskih raziskav zadovoljstva strateških déležnikov VŠZ (delodajalcev, diplomantov, 
študentov, zaposlenih na VŠZ) 1 2 3 4 5 9 
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PODROČJE UČINKOV             

  

Informacije o… 
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 … zaposljivosti diplomantov 1 2 3 4 5 9 

 
… dosežkih diplomantov na delovnem mestu 
(o delovnem mestu, plači, napredovanju, ponudbah za delo v trenutku diplomiranja) 1 2 3 4 5 9 

 … uspešnosti diplomantov v nadaljnjem izobraževanju 1 2 3 4 5 9 
 … implementaciji raziskovalnih dosežkov VŠZ v praksi 1 2 3 4 5 9 
 … javni potrditvi kakovosti raziskovalnega dela (priznanja, nagrade, objave) 1 2 3 4 5 9 

 … spremembah v okolju/družbi, ki jih je povzročilo delovanje VŠZ 1 2 3 4 5 9 
 
7. Ali želite, da vas nekdo obvešča o (nekaterih ali vseh) informacijah o VŠZ, ki ste jih označili kot pomembne ali zelo pomembne? 
 Da, enkrat na več let 
 Da, enkrat letno 
 Da, večkrat letno 
 Ne, informacije bom poiskal(-a), ko jih bom potreboval(-a) 
 Ne, ne želim, da me kdo obvešča o tem 

 
8. Ali pri svojem delu uporabljate oziroma ali bi uporabljali (vsaj nekatere) informacije o VŠZ, ki ste jih zgoraj označili kot pomembne ali zelo pomembne? 
 Da, zagotovo 
 Da, verjetno 
 Ne, zagotovo ne 
 Ne vem 
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9. Prosim, ocenite, kako pomembne so naslednje informacije o VŠZ pri sprejemanju odločitev o sodelovanju vaše organizacije z VŠZ (npr. pri zaposlovanju 
diplomanta, raziskovalnih podvigih, svetovanju). 

Vrsta informacije 
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Kako družba/okolje vidi VŠZ – javno mnenje 1 2 3 4 5 9 
Pojavnost VŠZ (stavba, simboli, blagovna znamka) 1 2 3 4 5 9 

Informacije o stvarni kakovosti VŠZ – stvarni dokazi (o študentih, izvajanju dejavnosti, 
finančnih in materialnih sredstvih) 1 2 3 4 5 9 
Lastna neposredna izkušnja z VŠZ (odgovorite, tudi če neposredne izkušnje še niste imeli) 1 2 3 4 5 9 

 
10. Ali je za vas pomembno vedeti, da je VŠZ član univerze? 
 Da, zelo pomembno 
 Da, pomembno 
 Srednje pomembno 
 Nepomembno 
 Povsem nepomembno 
 Ne vem 

 
Naslednja vprašanja so namenjena razvrstitvi vaše organizacije. 
 
11. Ali ste kakorkoli neposredno sodelovali z visokošolskim(-i) zavodom(-i) (v nadaljevanju VŠZ) v letih 2007–2009? 
 Da 
 Ne 
 Ne vem 
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12. Prosim, označite osnovno dejavnost vaše organizacije. 
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo 
B Rudarstvo 
C Predelovalne dejavnosti 
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 
F Gradbeništvo 
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 
H Promet in skladiščenje 
I Gostinstvo 
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 
L Poslovanje z nepremičninami 
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 
P Izobraževanje 
Q Zdravstvo in socialno varstvo 
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 
S Druge dejavnosti 
 V kolikor ste v dvomih, lahko tukaj vpišete številko dejavnosti vaše organizacije. 
   

 
13. Prosim označite koliko zaposlenih (s polnim ali krajšim delovnim časom) ima vaša organizacija. Številu NE prištevajte oseb, ki delujejo pri vas preko agencij za 

zaposlovanje. 
 Do 10 
 Od 11 do 50 
 Od 51 do 100 
 Od 101 do 250 
 Od 251 do 500 
 Od 501 do 1000 
 Več kot 1000 
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14. Prosim, označite koliko let ima vaša organizacija na današnji dan. 
 Od 0 do 1 
 Od 2 do 5 
 Od 6 do 10 
 Od 11 do 20 
 Od 21 do 50 
 Več kot 50 

 
15. Ali je vaša organizacija pridobila kakšen certifikat/znamko kakovosti, ki je še veljaven(-a)? 
 Da Kateri certifikat/znamko kakovosti ima vaša organizacija?  
 Ne   
 Ne vem   

 
16. Ali vaša organizacija pridobila kakšen patent v zadnjih treh letih? 
 Da 
 Ne 
 Ne vem 

 
17. Ali ima vaša organizacija prijavljeno lastno raziskovalno skupino pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)? 
 Da 
 Ne 
 Ne vem 

 
 
Če bi želeli povzetek rezultatov, vam ga bom z veseljem poslala na vaš elektronski naslov. Prosim, zaupajte mi vaš naslov na: karmen.rodman@fm-kp.si. Lahko pa ga 
vpišete tudi tukaj:  

 
 

 
Najlepša hvala za vaš trud in čas.



 

 

Priloga 5 Spremno pismo za vprašalnik v elektronski obliki 
 

Spoštovani {ime} {priimek}, 

 

        Sem doktorska študentka na Univerzi na Primorskem. V okviru doktorske disertacije želim 

ugotoviti, kako delodajalci zaznavajo kakovost visokošolskih zavodov. Z vašo pomočjo želim prepoznati, 

katere informacije o delovanju visokošolskih zavodov so za vas pomembne in koristne. S pričujočo 

raziskavo nameravam prispevati k dvigu učinkovitosti komuniciranja med visokošolskimi zavodi in 

poslovnimi subjekti. 

Zato se na vas obračam s prošnjo po sodelovanju. Povezava na spletno anketo se nahaja na dnu 

sporočila. Vprašalnik ne povprašuje po podatkih o poslovanju vaše organizacije, kadrih ali drugih 

občutljivih informacijah. Odgovarjanje na vprašalnik bo predvidoma trajalo 15 minut. Naprošam vas, da 

vprašalnik izpolnjuje oseba v vaši organizaciji, ki je zadolžena za zaposlovanje ali usposabljanje kadra 

oziroma za sodelovanje z visokošolskimi zavodi. V kolikor menite, da je druga oseba v vaši organizaciji 

bolj primerna za izpolnjevanje vprašalnika, vas prosim za prenos sporočila do te osebe. 

Zavedam se dragocenosti vašega časa, zato se vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje in za vaš 

pomemben prispevek h kakovosti moje raziskave. 

 

Karmen Rodman 

 

Za sodelovanje kliknite na spodnjo povezavo. 

---------------------------------------------- 

Kliknite povezavo za sodelovanje v anketi: 

{kodirana povezava na spletno anketo} 

Če povezava ne deluje, vas naprošam, da ime povezave skopirate in jo prenesete v brskalnik (npr. 

Google). Če vam je dostop onemogočen tudi v tem primeru, prosim, da me obvestite na: 

karmen.rodman@fm-kp.si. 

 



 

 



 

 

Priloga 6 Spremno pismo za vprašalnik v tiskani obliki 

Spoštovani {g./ga.} {ime} {priimek}! 

 

Sem doktorska študentka na Univerzi na Primorskem. V okviru doktorske disertacije želim 

ugotoviti, kako delodajalci zaznavajo kakovost visokošolskih zavodov. Z vašo pomočjo želim prepoznati, 

katere informacije o delovanju visokošolskih zavodov so za vas pomembne in koristne. S pričujočo 

raziskavo nameravam prispevati k dvigu učinkovitosti komuniciranja med visokošolskimi zavodi in 

poslovnimi subjekti. 

Zato se na vas obračam s prošnjo po sodelovanju. Vprašalnik ne povprašuje po podatkih o 

poslovanju vaše organizacije, kadrih ali drugih občutljivih informacijah. Odgovarjanje na vprašalnik bo 

predvidoma trajalo 15 minut. Naprošam vas, da vprašalnik izpolnjuje oseba v vaši organizaciji, ki je 

zadolžena za zaposlovanje ali usposabljanje kadra oziroma za sodelovanje z visokošolskimi zavodi. V 

kolikor menite, da je druga oseba v vaši organizaciji bolj primerna za izpolnjevanje vprašalnika, vas 

prosim za prenos sporočila do te osebe. 

Prosim, da izpolnjen vprašalnik pošljete v priloženi ovojnici, ki ima že plačano poštnino in naveden 

naslov: 

Karmen Rodman  

Univerza na Primorskem 

Fakulteta za management Koper 

Cankarjeva 5 Koper. 

Zavedam se dragocenosti vašega časa, zato se vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje in za vaš 

pomemben prispevek h kakovosti moje raziskave. 

 

Lep pozdrav! 

 

Karmen Rodman 

 





 

 

Priloga 7 Prvi opomnik v spletni anketi 

Spoštovani {ime} {priimek}, 

 

V okviru doktorske disertacije sem pripravila vprašalnik 'Komuniciranje visokošolskih zavodov s 

poslovnimi subjekti v Sloveniji', ki sem vam ga v juniju poslala po elektronski pošti. Če ste že sodelovali 

v spletni anketi, se vam najlepše zahvaljujem. Če pa vprašalnika še niste izpolnili, vas obveščam, da je 

anketa še vedno na voljo (do 21. 8. 2009) in vas ponovno vabim k sodelovanju. 

Na dnu sporočila je povezava na spletno anketo. Vprašalnik ne povprašuje po podatkih o poslovanju 

vaše organizacije, kadrih ali drugih občutljivih informacijah. Z vašo pomočjo želim prepoznati, katere 

informacije o delovanju visokošolskih zavodov so za vas in vašo organizacijo pomembne in koristne. 

Odgovarjanje na vprašalnik bo predvidoma trajalo 15 minut.  

Zavedam se dragocenosti vašega časa, zato se vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje in za vaš 

pomemben prispevek h kakovosti moje raziskave. 

 

Lep pozdrav, 

 

Karmen Rodman (karmen.rodman@fm-kp.si) 

 

---------------------------------------------- 

Za sodelovanje kliknite na spodnjo povezavo. 

{kodirana povezava na spletno anketo} 

 

Če povezava ne deluje, vas naprošam, da ime povezave skopirate in jo prenesete v brskalnik (npr. 

Google). Če vam je vstop onemogočen tudi v tem primeru, prosim, da me obvestite na: 

karmen.rodman@fm-kp.si. 



 

 



 

 

Priloga 8 Sporočilo o uspešno zaključeni anketi in zahvala 

 

Spoštovani {ime} {priimek}, 

 

S tem sporočilom potrjujem, da ste zaključili z anketo 'Komuniciranje visokošolskih zavodov s 

poslovnimi subjekti v Sloveniji'. Vaši odgovori so bili shranjeni. Najlepše se vam zahvaljujem za 

sodelovanje. 

 

Lep pozdrav, 

 

Karmen Rodman 

 



 

 



 

 

Priloga 9 Izračuni T-preizkusa za preverjanje homogenosti skupin anketirancev 

Obvladljivi' dejavniki 
zaznane kakovosti 

Sprejem 
predpostavke o 
enakosti varianc 

Levenov preizkus 
enakosti varianc 

T-preizkus 

F St.značil. T 
Stopinje 
prostosti 

St. značil.* 
(2-stranski preizkus)

Razlika v AS* 
SE* za 
razliko 

95 % interval  
zaupanja za 

razliko 

SpV* ZgV* SpV* ZgV* SpV* ZgV* SpV* ZgV* SpV*

Dimenzija finančnih  Da 0,008 0,929 0,415 324,000 0,678 0,046 0,110 –0,170 0,261
sredstev in vložkov Ne    0,416 306,818 0,678 0,046 0,109 –0,170 0,261
Dimenzija 
nefinančnih  Da 2,512 0,114 0,591 324,000 0,555 0,064 0,109 –0,150 0,279
sredstev in vložkov Ne     0,603 319,121 0,547 0,064 0,107 –0,146 0,274
Dimenzija verige  Da 4,438 0,036 1,279 322,000 0,202 0,143 0,112 –0,077 0,362
vrednosti Ne    1,312 319,812 0,190 0,143 0,109 –0,071 0,357
Dimenzija  Da 0,784 0,377 0,939 321,000 0,349 0,104 0,110 –0,113 0,321
trajnostnega razvoja Ne     0,950 314,662 0,343 0,104 0,109 –0,111 0,318
Dimenzija učinkov Da 2,541 0,112 1,423 326,000 0,156 0,155 0,109 –0,059 0,368
  Ne     1,441 319,442 0,150 0,155 0,107 –0,056 0,365
Podoba Da 0,128 0,721 1,427 334,000 0,155 0,142 0,100 –0,054 0,339
  Ne     1,437 326,856 0,152 0,142 0,099 –0,053 0,337
Opaznost Da 0,026 0,872 –0,024 333,000 0,981 –0,002 0,098 –0,196 0,191
  Ne     –0,024 323,131 0,981 –0,002 0,098 –0,195 0,190
Stvarni dokazi Da 2,134 0,145 1,173 333,000 0,242 0,121 0,103 –0,082 0,325
  Ne     1,181 324,384 0,239 0,121 0,103 –0,081 0,323
Lastna neposredna  Da 3,667 0,056 0,287 321,000 0,774 0,032 0,110 –0,186 0,249
izkušnja Ne     0,291 317,581 0,771 0,032 0,109 –0,182 0,246

* St. značil. – stopnja značilnosti; AS – aritmetična sredina; SE – standardna napaka; SpV – spodnja vrednost; ZgV – zgornja vrednost. 



 

 



 

 

Priloga 10 Celotna pojasnjena varianca za dejavnike dejanske institucionalne 

kakovosti visokošolskega zavoda  

Faktor 
Začetne lastne vrednosti Končne lastne vrednosti 

Skupna DPV* (%) KDPV* (%) Skupna DPV* (%) KDPV* (%) 

1 23,393 53,165 53,165 22,974 52,213 52,213 
2 2,828 6,426 59,591 2,442 5,550 57,763 
3 2,313 5,257 64,849    
4 1,694 3,849 68,698    
5 1,127 2,561 71,259    
6 1,019 2,316 73,575    
7 0,842 1,914 75,489    
8 0,785 1,784 77,273    
9 0,725 1,647 78,920    
10 0,705 1,603 80,523    
11 0,639 1,453 81,976    
12 0,576 1,309 83,285    
13 0,512 1,164 84,449    
14 0,483 1,099 85,547    
15 0,411 0,935 86,482    
16 0,392 0,891 87,374    
17 0,362 0,823 88,196    
18 0,356 0,809 89,005    
19 0,342 0,777 89,782    
20 0,305 0,694 90,476    
21 0,288 0,654 91,129    
22 0,271 0,617 91,746    
23 0,258 0,586 92,333    
24 0,248 0,563 92,895    
25 0,244 0,554 93,449    
26 0,228 0,519 93,969    
27 0,222 0,504 94,473    
28 0,210 0,476 94,949    
29 0,201 0,458 95,407    
30 0,189 0,430 95,838    
31 0,181 0,412 96,250    
32 0,175 0,397 96,646    
33 0,164 0,373 97,019    
34 0,154 0,350 97,368    
35 0,150 0,341 97,709    
36 0,141 0,321 98,030    
37 0,133 0,303 98,333    
38 0,127 0,288 98,621    
39 0,120 0,273 98,894    
40 0,114 0,259 99,153    
41 0,103 0,233 99,386    
42 0,094 0,214 99,600    
43 0,094 0,214 99,814    
44 0,082 0,186 100,000    

*DPV – delež pojasnjene variance; KDPV – kumulativni delež pojasnjene variance 



 

 



 

 

Priloga 11 Faktorske uteži za dejavnike dejanske institucionalne kakovosti 

visokošolskega zavoda 

Informacije o … Utež faktorja 1 Utež faktorja 2

… odhodkih 0,256 0,820 
… virih financiranja 0,238 0,694 
… gospodarnosti porabe finančnih sredstev 0,388 0,692 
… vključenosti študentov v raziskovalno dejavnost VŠZ 0,812 –0,143 
… strateških usmeritvah 0,811 0,006 
… načelih in vrednotah  0,805 –0,028 
… rezultatih mnenjskih raziskav zadovoljstva strateških déležnikov 0,804 –0,147 
… temeljnih usmeritvah 0,804 0,049 
… naložbah VŠZ v trajnostni razvoj 0,796 0,144 
… strokovnem svetovanju študentom na študijskem in poklicnem področju 0,780 0,031 
… intelektualnih sredstvih 0,777 0,010 
… sistemski urejenosti 0,773 0,060 
… izvajanju raziskovalne dejavnosti 0,772 –0,062 
… upravljanju informacij 0,772 0,012 
… internacionalizaciji 0,771 –0,067 
… upravljanju zaposlenih 0,769 0,124 
… uvrstitvi VŠZ v lestvice razvrščanja 0,768 –0,071 
… procesu stalnega izboljševanja 0,768 0,050 
… notranji evalvaciji ali samooceni kakovosti 0,767 –0,021 
… zunanjem potrjevanju kakovosti delovanja 0,766 –0,074 
… etičnosti delovanja 0,764 –0,120 
… odzivnosti VŠZ na potrebe in spremembe v okolju 0,762 –0,236 
… svobodni izbiri predmetov študijskega programa 0,760 0,056 
... sodelovanju VŠZ z okoljem 0,758 –0,146 
… implementaciji raziskovalnih dosežkov VŠZ v praksi 0,750 –0,265 
… povezovanju z déležniki  0,747 0,003 
… javni potrditvi kakovosti raziskovalnega dela 0,742 –0,186 
… vključenosti déležnikov v upravljanje in vodenje VŠZ 0,740 0,078 
… tehnični in tehnološki opremljenosti  0,738 0,156 
… številu študentov na učitelja 0,735 0,174 
… študijskih dosežkih študentov na VŠZ 0,732 0,060 
… značilnostih študentov novincev 0,731 –0,027 
… zaposlenih 0,726 0,222 
… delovnem ozračju  0,725 0,097 
… spremembah v okolju/družbi, ki jih je povzročilo delovanje VŠZ  0,704 –0,196 
… spoštovanju zakonskih določil in kodeksov delovanja 0,702 –0,020 
… izvajanju izobraževalne dejavnosti 0,697 0,103 
… vključevanju študentov v prakso 0,682 –0,108 
… uspešnosti diplomantov v nadaljnjem izobraževanju 0,676 –0,278 
… stroških izobraževanja na študenta 0,674 0,232 
… vključenosti odraslih v študijske programe 0,661 0,109 
… zaposljivosti diplomantov 0,660 –0,290 
… številu študentov 0,653 0,086 
… dosežkih diplomantov na delovnem mestu 0,609 –0,284 
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Priloga 12 Ocena pomembnosti dejavnikov dejanske institucionalne kakovosti visokošolskega zavoda z vidika delodajalcev 

Informacije o … 
Število odgovorov** 

AS* Modus SO* KAP* SE* KSP* SE* 
Veljavni Ostali*** 

… vključevanju študentov v prakso 336 4 3,966 5 1,017 –0,887 0,133 0,453 0,265 
… dosežkih diplomantov na delovnem mestu 337 4 3,913 4 1,012 –0,776 0,133 0,137 0,265 
… implementaciji raziskovalnih dosežkov VŠZ v praksi 335 6 3,870 4 1,055 –0,782 0,133 0,048 0,266 
… zaposljivosti diplomantov 338 3 3,860 4 0,977 –0,653 0,133 0,093 0,265 
… odzivnosti VŠZ na potrebe in spremembe v okolju 334 7 3,836 5 1,086 –0,686 0,133 –0,159 0,266 
… sodelovanju VŠZ z okoljem 336 4 3,805 4 1,002 –0,568 0,133 –0,106 0,265 
… uspešnosti diplomantov v nadaljnjem izobraževanju 338 3 3,714 4 0,992 –0,520 0,133 –0,016 0,265 
… spoštovanju zakonskih določil in kodeksov delovanja 333 8 3,625 4 1,082 –0,495 0,134 –0,365 0,267 
… zunanjem potrjevanju kakovosti delovanja 333 8 3,613 4 1,025 –0,531 0,134 –0,044 0,266 
… etičnosti delovanja 334 7 3,548 4 1,061 –0,432 0,133 –0,365 0,266 
… javni potrditvi kakovosti raziskovalnega dela 337 4 3,545 4 1,010 –0,468 0,133 –0,169 0,265 
… spremembah v okolju/družbi, ki jih je povzročilo delovanje VŠZ  337 4 3,539 4 0,961 –0,385 0,133 –0,057 0,265 
… tehnični in tehnološki opremljenosti  333 8 3,498 4 1,051 –0,380 0,134 –0,345 0,266 
… rezultatih mnenjskih raziskav zadovoljstva strateških déležnikov 333 8 3,453 3 1,030 –0,361 0,134 –0,156 0,266 
… značilnostih študentov novincev 334 7 3,440 3 1,080 –0,242 0,133 –0,572 0,266 
… naložbah VŠZ v trajnostni razvoj 331 9 3,431 4 1,036 –0,354 0,134 –0,318 0,267 
… izvajanju raziskovalne dejavnosti 336 5 3,427 3 1,061 –0,249 0,133 –0,475 0,265 
… vključenosti študentov v raziskovalno dejavnost VŠZ 336 4 3,417 3 1,074 –0,213 0,133 –0,656 0,265 
… študijskih dosežkih študentov na VŠZ 336 5 3,405 3 1,080 –0,157 0,133 –0,682 0,265 
… intelektualnih sredstvih 335 6 3,389 3 1,045 –0,350 0,133 –0,201 0,266 
… procesu stalnega izboljševanja 336 5 3,386 3 0,956 –0,199 0,133 –0,094 0,265 
… upravljanju informacij 334 6 3,383 4 1,016 –0,408 0,133 –0,220 0,266 
… uvrstitvi VŠZ v lestvice razvrščanja 332 9 3,370 3 1,091 –0,261 0,134 –0,576 0,267 
… številu študentov 333 8 3,346 3 1,010 –0,288 0,134 –0,342 0,267 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani. 



Priloga 12 

272 

Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani. 

Informacije o … 
Število odgovorov** 

AS* Modus SO* KAP* SE* KSP* SE* 
Veljavni Ostali*** 

… strokovnem svetovanju študentom na študijskem in poklicnem 
področju 334 7 3,322 4 1,087 –0,263 0,133 –0,635 0,266 
… delovnem ozračju  335 6 3,314 3 1,076 –0,213 0,133 –0,521 0,266 
… zaposlenih 334 7 3,305 3 1,076 –0,187 0,133 –0,560 0,266 
… povezovanju z déležniki  332 9 3,300 3 1,042 –0,145 0,134 –0,512 0,267 
… sistemski urejenosti 335 6 3,270 3 1,001 –0,235 0,133 –0,144 0,266 
… strateških usmeritvah 334 7 3,264 4 0,967 –0,428 0,133 –0,144 0,266 
… načelih in vrednotah 333 8 3,233 3 0,980 –0,254 0,134 –0,088 0,267 
… vključenosti odraslih v študijske programe 332 9 3,228 4 1,033 –0,195 0,134 –0,569 0,267 
… temeljnih usmeritvah 334 7 3,185 3 0,949 –0,290 0,133 0,011 0,266 
… upravljanju zaposlenih 336 5 3,171 3 1,071 –0,067 0,133 –0,574 0,265 
… internacionalizaciji 336 5 3,132 3 1,028 –0,028 0,133 –0,615 0,265 
… notranji evalvaciji ali samooceni kakovosti 333 8 3,130 3 1,030 –0,082 0,134 –0,514 0,267 
… svobodni izbiri predmetov študijskega programa 334 7 3,121 3 1,092 –0,007 0,133 –0,733 0,266 
… gospodarnosti porabe finančnih sredstev 330 11 3,112 3 1,083 0,015 0,134 –0,700 0,268 
… izvajanju izobraževalne dejavnosti 336 5 3,111 3 1,021 0,103 0,133 –0,531 0,265 
… vključenosti déležnikov v upravljanje in vodenje VŠZ 333 8 3,052 3 1,011 0,033 0,134 –0,439 0,266 
… virih financiranja 333 8 2,974 3 1,105 0,140 0,134 –0,729 0,267 
… stroških izobraževanja na študenta 334 7 2,970 3 1,078 0,164 0,133 –0,639 0,266 
… odhodkih 330 11 2,802 2 1,039 0,384 0,134 –0,445 0,268 
… številu študentov na učitelja 333 8 2,770 2 1,036 0,263 0,134 –0,571 0,266 

* AS – aritmetična sredina na lestvici od 1 (povsem nepomembne) do 5 (zelo pomembne); SO – standardni odklon; KAP – koeficient asimetričnosti porazdelitve 
glede na normalno porazdelitev; KSP – koeficient sploščenosti porazdelitve glede na normalno porazdelitev; SE – standardna napaka. 

** n=341, zaokroženo na nič decimalnih števil. 

*** Neodločeni in manjkajoči. 


