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POVZETEK 

V diplomski nalogi smo raziskovali do katere mere študentje izbrane fakultete razvijajo 

kompetence in načrtujejo svojo kariero v času študija. Diplomska naloga je razdeljena na dva 

dela. Prvi je teoretični del, v katerem smo predstavili trenutno stanje na trgu dela, med seboj 

smo primerjali značilnosti različnih generacij na trgu delovne sile, opisali formalno in 

neformalno izobraževanje ter obštudijske dejavnosti, ki so na voljo študentom izbrane fakultete. 

V drugem, empiričnem delu smo s kvantitativnim in kvalitativnim raziskovalnim pristopom 

odgovarjali na raziskovalna vprašanja. Ključna ugotovitev je bila, da se študentje premalo 

udeležujejo dejavnosti, s katerimi bi razvijali svoj zaposlitveni listovnik, razloge za to pa smo 

našli predvsem v vzgoji, vplivu okolja in družbenih omrežjih. 

Ključne besede: študentje, obštudijske dejavnosti, načrtovanje kariere, kompetence, apatija. 

SUMMARY 

This thesis explores to what extent students develop their competences and plan their careers 

during the time at University. The first theoretical part presents the current state of the job 

market and the properties of workforce generations competing in it. It describes formal and 

informal education, as well as available extracurricular activities. The second empirical part 

analyses the results of quantitative and qualitative research, showing the students are 

underutilizing available resources to develop more competitive skillsets, with main culprits 

being upbringing, social environment and social networks. 

Key words: students, extracurricular activities, career planning, competences, apathy.   

UDK: 331.108.-055.1(043.2) 
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1 UVOD 

V uvodu smo predstavili obravnavani problem in teoretična izhodišča, iz katerih smo v 

diplomski nalogi izhajali. Na kratko smo predstavili trenutno stanje na trgu dela. Opredelili smo 

namen in cilje diplomske naloge in predstavili metode raziskovalnega dela, ki smo jih uporabili 

v nalogi. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Med študijskim procesom na Fakulteti za management Univerze na Primorskem smo opazili, 

da so študentje vedno manj dejavni na različnih obštudijskih področjih, prav tako jih tudi sam 

študij ne zanima prav veliko. Cilj je le pozitivno opraviti izpite in čim prej diplomirati. Kaj 

bodo od študija odnesli in kakšne kompetence bodo pridobili, pa je vprašanje. Čeprav so danes 

iskalci zaposlitve v prednosti, ker prihaja do pomanjkanja delovne sile, je trenutno na Zavodu 

Republike Slovenije za zaposlovanje še vedno registriranih 71.544 brezposelnih oseb (ZRSZ 

2018a), od tega je bilo v letu 2018 13.000 brezposelnih z najmanj višješolsko ali visokošolsko 

izobrazbo (SURS 2019a), kar predstavlja osemnajst odstotkov vseh brezposelnih v Republiki 

Sloveniji. V zadnjem času veliko slišimo o različnih generacijah, ki imajo različne vrednote, 

drugačne pristope do dela in se tudi po pomembnosti razlikujejo med seboj. Trenutno delovno 

dejavno populacijo zajemajo štiri različne generacije. Te so generacija blaginje, generacija X, 

generacija Y in nazadnje generacija Z, ki pa še ni delovno aktivna. V diplomski nalogi smo 

nekaj besed namenili predvsem zadnjima dvema generacijama, saj smo tako laže razumeli, 

kakšne so vrednote in prednostne naloge današnjih študentov Fakultete za management.  

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je bil raziskati, kako študentje izbrane fakultete zaznavajo vlogo in 

pomen pridobivanja kompetenc med svojim študijskim procesom. Zanimalo nas je, ali menijo,  

da pridobljene kompetence vplivajo na zaposlitvene možnosti in ali so študentje dejavni na 

področju pridobivanja kompetenc. Zanimalo nas je tudi, ali so med študijskim procesom 

dejavni tudi na področju obštudijskih dejavnosti, zakaj je temu tako in na kakšen način so  

dejavni. Ugotavljali smo, kako pogosta je apatija glede načrtovanja kariere pri študentih v času 

študijskega procesa.  

Cilji diplomske naloge so najprej v teoretičnem delu raziskati obstoječo literaturo s področja 

generacijskih razlik, kompetenc in načrtovanja kariere ter pregledati članke, ki so povezani s 

temo diplomske naloge. Predstavili smo možne načine pridobivanja kompetenc v času študija, 

in sicer med neformalnim izobraževanjem ter obštudijskih dejavnostih, ter raziskali, katere 

kompetence študentje s tem pridobijo. Pisali smo o kompetencah, ki so pomembne za delovne 

procese, ter kako na kompetence potencialnega zaposlenega gledajo delodajalci. V empiričnem 

delu naloge smo opisali izvedeno raziskavo in ugotavljali, kakšna so stališča študentov glede 
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pridobivanja kompetenc v času študija, kako načrtujejo kariero in na kakšen način pridobivajo 

kompetence (če sploh jih) ter podali predloge za izboljšanje oziroma za večjo dejavnost 

študentov na tem področju. Pridobili smo mnenja strokovnih delavcev Kariernega centra, ki se 

dnevno srečujejo s študenti in razvijajo karierne programe ter obštudijske dejavnosti, ki 

študentom pomagajo pri razvijanju kompetenc. Zanimal nas je predvsem njihov pogled na 

problematiko apatičnosti študentov in ali je res tako pogosta, kot smo opazili sami.  

1.3 Metode za doseganje ciljev 

V prvem, teoretičnem delu smo uporabili sekundarne vire, ki so dosegljivi v fizični ali 

elektronski obliki. Tukaj smo se osredotočili predvsem na domačo in tujo strokovno literaturo 

v obliki člankov in knjig. V drugem, raziskovalnem delu smo uporabili primarne vire. Najprej 

smo uporabili metodo anketiranja; v ta namen smo oblikovali vprašalnik, s katerim smo zajeli 

vzorec 50 študentov izbrane fakultete in ugotavljali, kako študentje razumejo pomembnost 

kompetenc, koliko jih je dejavnih na področju obštudijskih dejavnosti, ali so seznanjeni z 

dogajanjem na univerzi in izbrani fakulteti, katere kompetence so pridobili v času študija in v 

kolikšni meri so jih usvojili ter kakšen je njihov pristop k študiju.  

Druga raziskovalna metoda je bil intervju. Intervjuvali smo devet študentov, ki obiskujejo 

različne študijske programe in letnike na izbrani fakulteti. Od tega smo izbrali pet priložnostno 

izbranih študentov izbrane fakultete, ki so aktivni na področju obštudijskih dejavnosti in s tem 

pridobivajo kompetence, ter štiri priložnostno izbrane študente, ki niso dejavni. Po intervjujih 

in anketiranju smo analizirali dobljene odgovore, predstavili rezultate ter potrdili oziroma 

ovrgli postavljene hipoteze ter odgovorili na raziskovalna vprašanja, zastavljena ob začetku 

naloge. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

Predpostavljali smo, da bo v anketi sodelovalo dovolj študentov izbrane fakultete in da bodo 

njihovi odgovori na zastavljena vprašanja iskreni in resnični. Omejili smo se na študente ene – 

izbrane fakultete, ki so v času izvajanja tu študirali in so se vključevali (ali pa ne) v obštudijske 

dejavnosti. Študente smo morali k reševanju pozvati preko več različnih kanalov. 
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2 ZAPOSLOVANJE IN TRG DELA 

V zadnjih letih sicer število diplomantov poslovnih ved upada (SURS 2019b), kljub temu pa je 

število diplomantov še vedno visoko. 

Iz slike 1 lahko vidimo trend diplomiranja na področju poslovnih, upravnih in pravnih ved od 

leta 2012 do leta 2017. 

 

Slika 1: Trend rasti in upadanja števila diplomantov med leti 2012 in 2017 

Vir: SURS 2019b. 

Kljub temu, da lahko od leta 2016 opazimo trend upadanja, pa je število diplomantov na letni 

ravni še vedno veliko. Na sliki 1 lahko vidimo, da je leta 2016 na visokošolskih strokovnih 

programih (VS) diplomiralo 1151 študentov in 1838 študentov na visokošolskih univerzitetnih 

(UNI) programih, kar skupno pomeni 2989 diplomantov. Leta 2017 pa je na VS programih 

diplomiralo 1139 študentov, na UNI programih pa 1632 študentov, kar skupno pomeni 2771 

diplomantov znotraj področja ekonomije in managementa. 

 

Slika 2: Število diplomantov poslovnih in pravnih ved 

Vir: SURS 2019b. 
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V začetku leta 2018 je bilo v Republiki Sloveniji registriranih 83.919 brezposelnih oseb (ZRSZ 

2018b). Med naštetimi delovnimi področji zaposlovanja smo izbrali le tiste, ki sovpadajo z 

delom po zaključenem študiju ekonomije. Kot je razvidno iz preglednice 1, so te dejavnosti: 

administracija, komerciala in trženje, pravo in ekonomija, računovodstvo in revizija, 

bančništvo, finance in zavarovalništvo, upravljanje, svetovanje in vodenje, HR ter mediji in 

odnosi z javnostmi.  

Preglednica 1: Število razpisanih delovnih mest 

Dejavnost N 

Administracija 436 

Komerciala in trženje 366 

Pravo in ekonomija 150 

Računovodstvo in revizija 121 

Bančništvo, finance in zavarovalništvo 108 

Upravljanje, svetovanje, vodenje, HR 101 

Mediji in odnosi z javnostmi 12 

Skupaj 1294 

Vir: ZRSZ 2018b. 

Na sliki 2 lahko vidimo, da so januarja 2018 delodajalci povpraševali po 1294 delavcih s stroke 

ekonomije oziroma podobnih strok. Če to število primerjamo s številom diplomantov iz leta 

2017, vidimo, da je bila ponudba tako kvalificiranih oseb za 114,14 % višja od povpraševanja. 

 

Slika 3: Povezava med ponudbo iskalcev zaposlitve in povpraševanjem po kadru 

ekonomskih smeri 

Vir: po podatkih ZRSZ 2018b. 
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3 GENERACIJE IN NJIHOVE VREDNOTE SKOZI ČAS 

V tem poglavju opišemo različne generacije. Njihove vrednote se med generacijami razlikujejo, 

saj se je zaradi sprememb v kulturi ustvaril popolnoma drugačen pogled na delo, kariero, razlike 

med spoloma, pa tudi na družinsko življenje.  

Strauss in Howe (1991) sta razvila teorijo o štirih generacijah, ki se je sicer prvotno nanašala 

na generacijske razlike v ZDA. Generacije sta razdelila v skupine glede na letnice rojstva in 

opisala lastnosti, ki naj bi pripadale vsaki generacijski skupini. Sprva sta Strauss in Howe 

generacije razdelila v štiri skupine: veterane, generacijo blaginje, generacijo X in generacijo Y. 

Ker generacija veteranov danes ni več delovno dejavna, bomo opisali naslednje generacije in 

dodali generacijo Z, ki počasi vstopa na trg dela. 

3.1 Generacija blaginje 

Pripadniki generacije blaginje so okvirno rojeni med letoma 1946 in 1964, torej po končani 

drugi svetovni vojni. Odraščali so v obdobju sorazmerne ekonomske stabilnosti in blaginje, in 

zato tej generaciji pravimo »otroci blaginje«. Vladal je optimizem, priložnosti in napredek. Hart 

(2008) to generacijo opisuje kot tekmovalno, optimistično in osredotočeno na lastne dosežke. 

Označuje jih za deloholike, ki »živijo, da delajo«, delo jih definira, veliko pa jim pomeni tudi, 

da se počutijo koristne. Veliko so žrtvovali za kariero in marsikdaj postavili družinsko življenje 

na stran.  

V tem obdobju se je zgodil Woodstock, upirali so se študentje, ameriški filmi so prodrli na 

televizijske zaslone. Vrednote, ki so definirale to generacijo, so bile osebna izpolnitev, 

optimizem, timska naravnanost, vključenost, osebna zadovoljitev in učinkovito delo (Denard 

Goldman in Schmalz Jahn 2006). Zemke, Raines in Filipczah (2000) pa so med njihove 

vrednote uvrstili optimizem, timsko orientiranost, osebno priznanje, zdravje in zdrav način 

življenja, osebno rast, delo in udeležbo pri odločanju. 

3.2 Generacija X 

Generaciji X pripadajo osebe, okvirno rojeni med letoma 1960 in 1980. Rojeni v tem obdobju 

so bili zaradi odsotnosti obeh staršev (tudi matere so v tem obdobju pričele delati) bolj 

neodvisni in prilagodljivi. Do dela imajo strokoven pristop in ga jemljejo z vso resnostjo, 

vendar, ker »delajo, da živijo« in ne »živijo, da delajo«, jim je pomembnejša preskrbljenost za 

družino in otroke (Hart 2008 ter Beutell in Wittig-Berman 2008, v Ažman, Ruzzier in Škerlavaj 

2014, 37). 

Vloga žensk se je v tem obdobju pričela spreminjati in matere so odhajale na delo, zato so bili 

otroci prisiljeni naučiti se poskrbeti zase. To generacijo nekateri označujejo tudi kot 
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»tranzicijsko« generacijo, saj se je v času odraščanja zamenjal politični sistem. Vrednote te 

generacije so raznolikost, tehnična pismenost, zabava in neformalnost, zaupanje vase, mešanje 

v tuje zadeve, negotovost, osredotočanje nase, načelo živi za danes, varčuj, varčuj, varčuj, 

eliminiraj nalogo (Ažman, Ruzzier in Škerlavaj 2014, 37). 

3.3 Generacija Y 

Sem prištevamo osebe, rojena okvirno med letoma 1980 in 2000. To so otroci generacije X, ki 

je znana po permisivni vzgoji otrok, kar pomeni veliko popuščanja in pozornosti. To se kaže v 

visoki stopnji samozavesti. Pripadniki zaupajo vase in so zelo socialni (imajo velik krog 

poznanstev). So radovedni, ne bojijo se zahtevnih vodij in delo razumejo kot sredstvo za 

doseganje ciljev. Ažman, Ruzzier in Škerlavaj (2014) pišejo, da ta generacija želi fleksibilen 

delovni čas, pripadniki pa radi menjujejo službe. Odraščali so z informacijsko tehnologijo, česar 

posledica je fleksibilnejša miselnost v primerjavi s starejšimi generacijami. 

Značilnosti generacije Y so ustvarjalnost, učinkovitost, sposobnost početi več stvari naenkrat, 

prilagodljivost, radovednost, učljivost, odprtost do drugačnih, so pa tudi nepotrpežljivi,  

zdolgočaseni, apatični in neobčutljivi do sočloveka in skupnosti (Ažman, Ruzzier in Škerlavaj 

2014, 38). 

3.4 Generacija Z 

Pripadniki te generacije so rojeni po letu 2000. V zibelko jim je bila položena informacijska 

tehnologija in so dnevno vpeti v virtualni svet. Prednost dajejo virtualnim mrežam in 

dejavnostim. So ekspresivni, želijo interaktivnost, zavračajo obsežna branja in hitro 

preusmerjajo pozornost. Kljub temu so osveščeni, inovativni, imajo čut za okolje, veliko 

pozornosti namenjajo kakovosti, učijo se z raziskovanjem (Ovsenik in Kozjek 2015). Avtorja 

navajata tudi, da imajo pripadniki te generacije izredno visoko stopnjo individualizma, željo po 

eksperimentiranju in željo po svobodi pri delu. 

3.5 Razlikovanje generacij na delovnem mestu 

Kot vidimo, ima vsaka generacija svoje značilnosti, kar se odraža tudi na delovnem mestu 

oziroma v poslovnem okolju. Naredili smo primerjavo med generacijami. 
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Preglednica 2: Primerjava štirih različnih generacij v delovnem okolju 

Generacija Značilnosti 

Blaginje Delavnost, formalnost, osebno izpopolnjevanje in zadovoljstvo, vrednota 

enakosti, osebna vpletenost, sodelovanje – timsko delo, pripadnost 

delodajalcu, lojalnost, delovna etika in integriteta … 

X Neodvisnost, prilagodljivost, kreativnost, neformalnost, raznolikost, 

zahtevno delo, ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem, 

materializem, tehnološka pismenost, fleksibilnost … 

Y Pripravljenost na delo, neformalnost, spoštovanje, varnost zaposlitve, 

tehnološka pismenost, ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem, 

materializem, usmerjenost v cilje, dobri odnosi, osebna rast … 

Z* Iznajdljivost, odprtost, podjetnost, inovativnost, drznost, tehnološko 

napredni … 

* Ker gre za relativno mlado generacijo, ki še ni vstopila na trg dela, o njej nismo pridobili veliko 

podatkov. 

Vir: Ažman, Ruzzier in Škerlavaj 2014. 
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4 KOMPETENCE 

Kompetence delimo na splošne in specifične, kjer so splošne uporabljene v vsakdanjem 

življenju, specifične pa so povezane s stroko ter znanjem in veščinami, ki jih potrebujemo za 

uspešno opravljanje določenega poklica. 

Z usvojenimi kompetencami kažemo, koliko smo uspešni pri opravljanju dela, pa tudi, kakšen 

je naš odnos do dela. Kompetence tako izkazujejo naše znanje, veščine, sposobnosti in 

osebnostne lastnosti, vrednote, motivacijo, samopodobo ipd. Z njimi pokažemo, da smo 

sposobni opravljati določen poklic oziroma delo, ki nam je bilo zaupano (ZRSZ 2019). 

Perrenoud (1997) opisuje, da so kompetence posameznikove sposobnosti, da uporabi znanje, 

ki ga je pridobil v času učenja, za reševanje različnih in nepredvidljivih situacij. Svetlik (2005, 

13) je kompetence definiral kot »… zmožnost posameznika, da aktivira, uporablja in povezuje 

pridobljena znanja v danih kompleksnih in nepredvidljivih situacijah, v katerih se znajde«.  

Konrad (2001) kompetence opredeljuje kot pomembne za opravljanje neprogramiranih in 

nerutinskih nalog, hkrati pa so izražene tudi na kognitivni (mentalni) ravni in ne samo na 

vedenjski, izkazane pa so tudi pri delu v spremenljivem kompleksnem okolju. 

4.1 Katere kompetence potrebujemo 

Na Zavodu Republike Slovenije za Zaposlovanje (ZRSZ 2019) so razvili vprašalnik za 

samooceno kompetenc. Gre za tako imenovane mehke kompetence, ki vplivajo na medsebojne 

odnose, načine reševanja konfliktov in komuniciranje, na njih pa temelji zdravo in učinkovito 

delovno okolje. Mehke veščine so torej »zmožnosti posameznika, da učinkovito komunicira 

preko pisnih in ustnih medijev, pri čemer uporablja kritično mišljenje, veščine reševanja težav 

ter zmožnosti vzpostavljanja in vzdrževanja medosebnih odnosov s sodelavci.« (Zupan in 

Žnidaršič 2017) 

Vprašalnik sprašuje po kompetencah, kot so (ZRSZ 2019): 

 načrtovanje in organizacija (usklajevanje vsakodnevnih dejavnosti, sledenje navodilom in 

dokončanje zastavljenih ciljev v zastavljenih rokih), 

 medosebne veščine (oblikovanje in vzdrževanje odprtih odnosov z drugimi, spoštovanje, 

možnost vživetja v težave drugih in sposobnost empatije, sposobnost presoje primernosti 

reakcije v danem trenutku), 

 samoiniciativnost (sposobnost videti in opraviti delo, ki ni bilo naročeno s strani nadrejenih, 

reševanje težav, dajanje pobud), 

 odpornost (dobro odzivanje v stresnih situacijah, mirnost, vztrajanje pri doseganju 

zastavljenih ciljev, konstruktivno kritiko vidimo kot priložnost za učenje in izboljšave), 
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 osebni razvoj (stalno raziskovanje sebe, stremenje k lastnemu razvoju, radovednost, 

dejavno preživljanje prostega časa, poznavanje lastnih potencialov in iskanje novih 

priložnosti), 

 mreženje (hitro vzpostavljanje sproščenega odgovora s sogovornikom, samoiniciativa pri 

navezovanju stikov, zavedanje koristi navezovanja stikov, ohranjanje že nastalih vez in 

poznanstev), 

 vodenje (navduševanje in motiviranje ljudi, podajanje jasnih navodil, odgovornost, podajati 

pozitivne in negativne povratne informacije, sposobnost organiziranja in sledenja načrtov), 

 samozavest (zaupanje v lastne sposobnosti, gotovost v lastne odločitve, sproščenost v družbi 

drugih, komunikativnost, izražanje mnenja in sprejemanje mnenj drugih, sprejemanje in 

odpravljanje svojih napak), 

 samozavedanje (sposobnost samoopazovanja, predvidevanje kako bo nek dogodek vplival 

na druge ljudi, poznavanje svojih prednosti in izboljševanje svojih talentov), 

 urejenost (pozornost nase in na okolje, organiziran sistem shranjevanja, delovna površina 

je čista in pospravljena), 

 prilagodljivost (prilagodljivost na spremembe v okolju, sprejemanje ljudi take kot so, 

odprtost), 

 reševanje problemov (sposobnost hitrega in poglobljenega odkrivanja povezav in 

zakonitosti dogodkov ter iskanja primernih rešitev za nastale težave, opaziti prednosti in 

slabosti neke tehnike/metode/odločitve, iskanje boljših in bolj inovativnih načinov za 

reševanje težav), 

 uvajanje sprememb (dojemljivost za spremembe v okolju, spremembe se nam zdijo 

pozitivne in dobra priložnost za osebni razvoj, preizkušanje novih dejavnosti, spodbujanje 

novega načina razmišljanja, prepoznavanje situacije, ko bi spremembe naredile več škode 

kot koristi), 

 timsko delo (uspešno oblikovanje tima, kot tudi sodelovanje v njem, zaupanje v sposobnosti 

drugih udeležencev v skupini, zavedanje pomembnosti uspešnosti tima kot celote, 

upoštevanje zamisli drugih v timu, jasna komunikacija). 

4.2 Pomen kompetenc za delodajalca 

Vse pogosteje se dogaja, da delodajalci poleg ustrezne izobrazbe in znanj pozornost posvečajo 

kompetencam kandidata, saj to pomeni, da bodo delo opravili dobro. Najpogosteje iskane 

kompetence pri zaposlenih so delo s strankami, upoštevanje pravil, upoštevanje avtoritete, 

sposobnost dela pod stresom in reševanje stresnih situacij, sposobnost podajanja in sprejemanja 

povratnih informacij, mreženje, sposobnost timskega dela, sposobnost javnega nastopanja, 

sposobnost načrtovanja in organizacije, samoiniciativnost, znanje tujih jezikov, občutljivost za 

medkulturne razlike, empatija, sposobnost samoocene, sposobnost samostojnega dela, 

poslušanje, prilagodljivost, sodelovanje in sposobnost medosebnih odnosov (Senyuva 2014).  
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Avtorici Vodopivec in Gomezelj Omerzel (2015) sta v raziskavi »Pogled delodajalcev na 

znanja in kompetence diplomantov višjih strokovnih šol« ugotavljali, katere kompetence so za 

delodajalce pomembne in s katerimi so zadovoljni. Ugotovili sta, da delodajalci v povprečju 

kompetencam sicer pripisujejo večjo pomembnost, vendar je razlika do pomembnosti v znanju 

minimalna. Avtorici sta izvedli analizo pomembnost – zadovoljstvo s kompetencami pri 

delodajalcih. 

 

Slika 4: Matrika pomembnost–zadovoljstvo za posamezna znanja pri delodajalcih 

Vir: Vodopivec in Gomezelj Omerzel 2015. 

 

Slika 5: Matrika pomembnost–zadovoljstvo s kompetencami pri delodajalcih 

Vir: Vodopivec in Gomezelj Omerzel 2015. 

Ugotovili sta, da imajo študentje premalo znanja IKT in poslovnih jezikov in slabo razviti 

kompetenci za upravljanje s časom ter za presojanje in odločanje, prav ta znanja in kompetence 

pa so delodajalci izrazili kot pomembne. 
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5 NAČRTOVANJE KARIERNE POTI 

V tem poglavju na kratko opišemo, kaj je kariera, in podali nekaj njenih definicij ter 

povzamemo, kaj je načrtovanje kariere. 

5.1 Kaj je kariera? 

Kariera je način življenjske poti, ki jo povezujemo s profesionalnim razvojem in delom skozi 

delovno dobo. Predvsem je pomembno poudariti, da svojo karierno pot lahko načrtuje le vsak 

posameznik zase, saj je povezana s stopnjo motiviranosti za uspeh (Marušić 2001). 

Obstaja veliko različnih strokovnih opredelitev pojma »kariera«; nekatere navajamo v 

nadaljevanju. 

»Kariera je delovni proces, v katerem posameznik stremi k nečemu, kar želi narediti, in k 

doseganju postavljenih ciljev z izboljšanjem svojih poklicnih kvalifikacij.« (Mone in London 

2000, 218)  

Avtorica Brečko (2008) meni, da je to proces postopnega vzpenjanja, ki ima korelacijo z 

naraščajočimi prihodki, močjo in statusom.  

Možina (2002, 75) kariero definira kot »načrtovano in nenačrtovano razvojno pot posameznika, 

sestavljeno iz zaporedja del in dejavnosti, ki vključujejo prvine usposabljanja, napredovanja, 

samouresničevanja, skratka osebnega razvoja v določenem času v skladu z opredeljenimi cilji«. 

5.2 Načrtovanje kariere 

Možina (2002) pojasnjuje, da je načrtovanje kariere kompleksen proces, ki ga sestavlja več 

podrejenih procesov. To so predvidevanje, načrtovanje, razvijanje in upravljanje. Načrtovanje 

se nanaša na jasno zastavljen načrt poklicne poti, predvsem z vidika motiviranosti, ni pa treba, 

da je načrtovana do popolnosti, saj so med samim procesom načrtovanja možne spremembe 

zastavljenih ciljev. Zato avtor načrtovanje kariere razlaga kot »proces, skozi katerega se 

zaposleni zavejo svojih interesov, sposobnosti, prednosti in prav tako slabosti, se seznanijo z 

informacijami o možnostih, ki jih nudi organizacija za napredovanje, […]«. Na podlagi tega 

torej posameznik zastavi svoje karierne cilje in načrtuje dejavnosti, ki ga bodo do zastavljenih 

ciljev pripeljale (Gutman 2011). 
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6 FORMALNO IN NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 

Poznamo dve vrsti izobraževanja. Vsako od njiju nam prinese neka določena znanja ali veščine, 

ki jih lahko uporabimo v vsakdanjem življenju ali na področju profesionalnega delovanja.  

»Formalno izobraževanje je učenje v organiziranem in strukturiranem okolju (na primer v 

izobraževalni instituciji ali na delovnem mestu) in je izrecno zasnovano kot učenje (v smislu 

ciljev, časa in virov). Formalno izobraževanje je z vidika udeleženca namerna dejavnost. 

Praviloma vodi do vrednotenja in certificiranja.« (Cedefop 2008, v Eurydice 2011, 17)  

Neformalno učenje je »učenje, ki izhaja iz vsakodnevnih dejavnosti, povezanih z delom, 

družino ali prostim časom. Ni organizirano ali strukturirano po ciljih, trajanju ali učni podpori. 

V večini primerov je z vidika udeleženca nenamerna dejavnost (Cedefop 2008, v Eurydice 

2011, 17).  

Formalno izobraževanje se torej izvaja v sistemu formalnih izobraževalnih institucij, medtem 

ko neformalno poteka v izobraževalnih institucijah ali zunaj njih. Pri formalnem izobraževanju 

gre za učenje, medtem ko pri neformalnem to ni nujno. Prav tako gre pri formalnem 

izobraževanju za šolske in akademske programe, kjer je končni cilj pridobitev spričevala 

oziroma diplome, medtem ko gre pri neformalnem izobraževanju za krajše trajajoče dejavnosti, 

kjer se ob zaključku pridobi potrdilo (Cedefop 2008, v Eurydice 2011). 



13 

7 OBLIKE OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI IN NEFORMALNEGA 

IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV NA IZBRANI FAKULTETI 

V sedmem poglavju opišemo obštudijske dejavnosti in neformalna izobraževanja, s katerimi 

lahko študentje izbrane fakultete pridobivajo kompetence in širijo znanja na področju poslovnih 

ved. Predstavimo delovanje študentskega sveta, tutorstva, tečajev in seminarjev, projektov, 

študijske izmenjave Erasmus+, prostovoljnega dela in strokovne prakse ter kompetence, ki jih 

lahko z naštetimi dejavnostmi študentje pridobijo. 

7.1 Študentski svet 

Študentski svet (ŠS) je edini organ fakultete, ki zastopa pravice in predstavlja interese 

študentov. Zagotavlja sodelovanje študentov pri delu in soupravljanju fakultete ter skrbi za 

komunikacijo med študenti in vodstvom fakultete. Volitve v študentski svet potekajo enkrat 

letno, praviloma v začetku študijskega leta, mandat predstavnikov študentov pa traja eno leto. 

Dva predstavnika ŠS predstavljata fakulteto in interese študentov tudi v Študentskem svetu 

univerze. Študentski svet fakultete imenuje svoje člane za predstavnike v različne organe 

fakultete (senat fakultete, komisija za študentske zadeve, disciplinska komisija, komisija za 

priznavanje izobraževanja, komisija za priznavanje znanj in spretnosti, skrb za kakovost ipd.) 

in organizira interesne (obštudijske) dejavnosti za študente fakultete (Fakulteta za management 

2015a).  

Pa tudi: 

 daje mnenja in predloge o študijskem procesu in kakovosti ter izobraževalni dejavnosti, 

 na podlagi rezultatov ankete, ki jo izpolnjujejo študentje fakultete, podaja mnenja o 

pedagoški usposobljenosti predavateljev in njihovem napredovanju, 

 podaja mnenje o kandidatih za dekana v času volitev. 

Kandidira lahko kdor koli, ki ima status študenta, ne glede na letnik ali program študija. 

Kandidat oziroma član študentskega sveta naj bi imel ali razvil veščine vodenja, kreativnosti, 

komunikacije, sposobnost timskega dela, odgovornosti in predanosti fakulteti. Poleg tega pa 

spodbudi osebno rast, razvije sposobnost odločanja in organizacije (Wayside Middle School 

b. l.). 

7.2 Tutorstvo 

Tutorstvo je sistem pomoči znotraj formalnega sistema izobraževanja. Po navadi gre za študente 

višjih letnikov fakultete, ki že imajo nekaj izkušenj s sistemom delovanja fakultete. Tutor 

študentom pomaga, jim svetuje, spodbuja in jih usmerja od vpisa na fakulteto do zaključka 

študija (Fakulteta za management 2019). Pomembno je, da tutor do študentov vzpostavi tak 
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odnos, da mu študentje zaupajo, saj se tako lažje zaupajo ob nastanku težav. Tutor je tako neke 

vrste mentor mlajšim kolegom, osredotoča se na akademski razvoj študentov, izzive med 

študijem, vsakdanja vprašanja in tudi na osebnostni razvoj študentov. Nudi pomoč pri razvoju 

in iskanju študentove profesionalne poti, hkrati pa pomaga pri mreženju oziroma usvajanju 

socialnih veščin. Tutor mora biti empatičen, samoiniciativen in aktiven, poznati mora aktualno 

študijsko in splošno študentsko problematiko fakultete in univerze (Sikošek 2018). 

Kompetence, ki jih razvije tutor, so učinkovito komuniciranje, reševanje težav in konfliktov, 

učinkovito prenašanje znanja na druge, mentorstvo, svetovanje, vodenje, motiviranje sebe in 

drugih, coaching (Glotta Nova b. l.), pa tudi opazovanje, dejavno poslušanje in spodbujanje 

udeležencev k razpravi (Turnšek Mikačić 2008). 

7.3 Tečaji in seminarji 

Tečaji, seminarji in podobne dejavnosti so namenjene študentom in zaposlenim kot tudi širši 

javnosti. Udeležencem nudijo priložnost za širjenje znanja in osebnih pogledov ter pridobivanje 

različnih kompetenc. Organizirani so na ravni fakultet ali na ravni univerze, v večini primerov 

so za študente brezplačni. Pokrivajo različna področja, in sicer od jezikovnih tečajev, razvijanja 

osebnosti, komunikacijskih veščin in drugo. 

7.4 Projekti 

Na ravni univerze, pod okriljem mentorjev fakultete, že nekaj let poteka projekt »Po kreativni 

poti do praktičnega znanja«. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega 

sklada. Namen teh projektov je, da študentje v povezavi z mentorji iz akademskega in 

gospodarskega okolja opravljajo dejavnosti iz prakse na dejanskih primerih in rešujejo resnične 

težave, ki jih ima določeno podjetje, ali pa razvijajo popolnoma nove poslovne rešitve (Javni 

štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 2017). 

7.5 Prostovoljno delo 

Prostovoljno delo je zavestna oblika lastne solidarnosti v sodobnih družbenih razmerah, ki je 

prav tako imunski vzgib posameznika za osebno in družbeno preživetje (Ramovš 2007). 

Ramovš (2017) prostovoljstvo opisuje kot dejavnosti posameznika v svojem prostem času, ki 

jih nameni za določene dejavnosti in za določeno skupino ljudi, ki imajo specifične potrebe z 

namenom lastnega človeškega razvoja. Poudarja, da je glavni namen prostovoljstva 

človekoljubje, za katerega je bistveno doživljanje istega z drugimi ljudmi.  

Kompetence, ki jih pridobimo s prostovoljnim delom, so sposobnost komuniciranja in 

sporazumevanja, matematične kompetence, digitalna pismenost, socialne kompetence in 
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podjetnost (Gladek 2015). Tudi vsak študent ima možnost, da se poveže s prostovoljskimi 

organizacijami in postane prostovoljec.  

7.6 Erasmus+ 

ERASMUS+ je program Evropske unije in je shema financiranja, ki omogoča študij, 

usposabljanje in pridobivanje izkušenj v tujini. Podpira dejavnosti na področju izobraževanja, 

usposabljanja, mladih in športa. Program podpira organizacije, ustanove, državne organe ali 

skupine. Te organizacije pa podpirajo široko paleto posameznikov, med njimi študente, 

pripravnike, vajence, učence, odrasle učence, mlade, prostovoljce, mladinske delavce, učitelje, 

profesorje, trenerje, športnike in strokovnjake organizacij, ki delujejo na različnih področjih 

(Evropska komisija b. l.).  

7.7 Strokovna praksa 

V okviru strokovne prakse se študentje soočajo s potekom dejavnosti v podjetjih in drugih 

organizacijah. Primarni namen strokovne prakse je pridobivanje konkretnih znanj v poslovnem 

svetu, razvoj odgovornosti, iniciativnosti, kritičnosti in samostojnosti pri odločanju, izvajanju 

in vodenju dela. Študentje med strokovno prakso pridobivajo, razvijajo in nadgrajujejo 

kompetence, ki so povezane s študijskim programom in povezujejo teoretična znanja s 

praktičnimi. Cilj strokovne prakse je predvsem, da se študentje seznanijo z organizacijsko 

strukturo, poslovnimi funkcijami in procesi v organizaciji (Fakulteta za management 2015b). 
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8 EMPIRIČNI DEL 

V tem poglavju predstavljamo pripravo, izvedbo in analizo izvedene kvantitativne in 

kvalitativne raziskave. Na podlagi raziskovalnega problema smo si zastavili hipoteze in 

raziskovalna vprašanja, na katera smo odgovorili s pomočjo analize odgovorov na vprašanja iz 

anketnega vprašalnika in intervjujev. Na koncu poglavja smo podali ugotovitve in predloge. 

8.1 Anketni vprašalnik 

Vprašalnik o obštudijski dejavnosti študentov smo sestavili glede na vsebino teoretičnega dela 

diplomske naloge in glede na zastavljene hipoteze. Sestavljen je iz nagovora in obrazložitve 

ključnih besed (formalno, neformalno izobraževanje), demografskih podatkov (starost, spol, 

letnik študija in študijski program), sledilo je trinajst vprašanj, vezanih na tematiko diplomske 

naloge. Uporabili smo metodo zaprtega tipa vprašalnika. Anketiranje je bilo anonimno. 

8.1.1 Hipoteze 

H1: Več študentov Fakultete za management je na področju obštudijskih dejavnosti nedejavnih 

kot dejavnih.  

To hipotezo bomo potrdili, če bodo rezultati pokazali, da je najmanj 66,70 odstotkov študentov 

nedejavnih. 

H2: Več študentov izbrane fakultete meni, da med predavanji in vajami pridobijo dovolj znanja 

za vstop na trg dela, manj pa, da so za to potrebne dodatne dejavnosti.  

To hipotezo bomo potrdili, če bo analiza pokazala, da več kot 66,70 odstotkov študentov meni, 

da so predavanja in vaje dovolj za pridobivanje kompetenc. 

H3: Več študentov obštudijske dejavnosti razume kot »izgubo časa« in ne kot priložnost za 

pridobivanje kompetenc, manj pa, da so obštudijske dejavnosti priložnost za nadgradnjo znanja 

in kompetenc.  

To hipotezo bomo potrdili, če bo analiza pokazala, da najmanj 66,70 odstotkov študentov meni, 

da z obštudijskimi dejavnostmi ne pridobivajo dodatnih znanj. 

H4: Več odstotkov študentov Fakultete za management ne sledi dogajanju na univerzi in 

fakulteti. 

To hipotezo bomo potrdili, če bo analiza pokazala, da je takih študentov najmanj 66,70 

odstotkov. 



17 

8.1.2 Populacija in vzorec 

Populacijo zajemajo vsi redno vpisani študentje dodiplomskega študija Fakultete za 

management. Študentje obiskujejo visokošolski (VS) ali univerzitetni (UN) študijski program 

in so vpisani v prvi, drugi ali tretji letnik ali absolventski staž. Vseh študentov teh programov 

in letnikov je 488. K sodelovanju v raziskavi smo povabili študente visokošolskega strokovnega 

in visokošolskega univerzitetnega dodiplomskega programa. Vprašalnik je izpolnilo 50 

študentov, starih med 19 in 27 let. 

8.1.3 Pripomočki 

Kot pripomoček za izvajanje anketiranja smo uporabili spletne platforme za anketiranje, in sicer 

portal 1KA – EnKlik. Študente smo k sodelovanju v raziskavi pozvali osebno v Facebook 

skupinah posameznih letnikov in programov, na Facebook strani Študentskega sveta Fakultete 

za management ter preko uradne Facebook strani Fakultete za management. 

8.1.4 Analiza in predstavitev pridobljenih kvantitativnih podatkov 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 50 študentov Fakultete za management, starih med 19 in 27 let. 

Sodelovalo je 70 % žensk in 28 % moških, 2 % anketirancev pa se o svojem spolu ni želelo 

opredeliti (slika 6). 

 

Slika 6: Anketirani glede na spol 

Naslednja podatka se nanašata na letnik (slika 7) in študijski program (slika 8), v katerega so 

študentje vpisani. Ugotovili smo, da je vprašalnik izpolnilo 44 % študentov, vpisanih v 

absolventski staž, 26 % vpisanih v 3. letnik, 20 % vpisanih v 2. letnik in 5 % vpisanih v 1. 

letnik. 
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Slika 7: Anketirani glede na letnik študija 

Glede na delitev študentov po programih (slika 8) je 66 % študentov vpisanih v univerzitetni 

študijski program (UNI) in 34 % študentov v visokošolski študijski program. 

 

Slika 8: Analiza anketiranih glede na študijski program 

Nato smo se osredotočili na vprašanja, ki se nanašajo na temo diplomske naloge. Najprej nas je 

zanimalo, ali študentje menijo, da formalno izobraževanje zadostuje za vstop na trg delovne 

sile (slika 9). Odgovori so bili zelo razdeljeni, saj je 36 % odgovorilo, da zadostuje, 42 %, da 

ne zadostuje, 22 % študentov pa se ni moglo opredeliti. 
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Slika 9: Mnenje o zadostovanju formalnega izobraževanja za vstop na trg delovne sile 

Pri vprašanju, ali študentje ocenjujejo kompetence kot pomembne za boljšo zaposljivost (slika 

10), so anketiranci večinoma odgovarjali, da so zelo pomembne (44 % študentov) ali 

pomembne (46 % študentov). Deset odstotkov študentov je označilo odgovor »niti–niti«, nihče 

odgovoril, da »niso pomembne« ali da »sploh niso pomembne«. 

 

Slika 10: Pomembnost kompetenc 

Na vprašanje, ali menijo, da bodo med študijem pridobili dovolj kompetenc (slika 11), pa je 

56 % študentov odgovorilo, da ne, 22 % študentov meni, da bodo kompetence pomembne, 22 % 

študentov pa je odgovorilo, da ne vedo. 
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Slika 11: Mnenje o pridobitvi zadostnih kompetenc v času študija 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na obštudijske dejavnosti, s katerimi študentje lahko 

pridobivajo kompetence (slika 12). Pri tem vprašanju je bilo mogoče izbrati več ponujenih 

odgovorov. Izkazalo se je, da največ študentov opravlja študentsko delo (72 %), v Študentski 

svet Fakultete za management se je pridružilo 12 % študentov, tečaje, okrogle mize in seminarje 

je obiskalo po 10 % študentov, v študentskih organizacijah je dejavnih 8 % študentov, v sistem 

tutorstva se je vključilo 6 % študentov, prav toliko (6 %) jih je sodelovalo v projektu »Po 

kreativni poti do praktičnega znanja (PKP)«, prav toliko študentov pa je podalo odgovor 

»drugo«. Njihovi odgovori so se nanašali na prostovoljno delo, ERASMUS+ in prakso v 

podjetju. Deset študentov (20 %) je označilo odgovor, da se niso udeleževali ničesar od 

naštetega. 

 

Slika 12: Področja dejavnosti anketiranih študentov v času študija 
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Študente smo povprašali, ali menijo, da so študentje dovolj dejavni na področju obštudijskih 

dejavnosti (slika 13). Kar 73 % jih je odgovorilo, da ne. 10 % študentov je izrazilo mnenje, da 

so študentje na področju obštudijskih dejavnosti dovolj dejavni, 16 % pa je označilo odgovor 

»Ne vem/Ne želim odgovoriti«. 

 

Slika 13: Mnenje študentov o zadostni dejavnosti med študenti na področju obštudijskih 

dejavnosti 

V nadalje nas je zanimalo, koliko študentje poznajo dogajanje na fakulteti in univerzi (slika 14).  

 

Slika 14: Poznavanje dogajanja na fakulteti in univerzi ter udeleževanje dogodkov  

Največ, kar 43 študentov (86 %) je pritrdilo, da znajo svetovati svojim kolegom v primeru 

težav. Znajo jim svetovati, na koga se naj obrnejo, če težav ne znajo rešiti sami. 42 študentov 

(84 %) je ocenilo, da se ob pisanju seminarskih nalog potrudijo po svojih najboljših močeh. 39 

študentov (78 %) je pritrdilo, da poimensko pozna tutorje na fakulteti, prav toliko pa jih trdi, da 

v primeru nerazumevanja snovi ali dodatnih vprašanj brez sramu za pojasnilo vprašajo 
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predavatelja. 35 študentov (70 %) je odgovorilo, da sledijo in poznajo dogajanje na univerzi in 

fakulteti, 27 oziroma 54 % študentom se zdi dogodek FestINNO zanimiv in poučen. Pri teh 

trditvah lahko vidimo, da se študentje zavedajo okolice in splošnega dogajanja na univerzi in 

fakulteti.  

Pri naslednjih treh trditvah, kjer smo preverjali pasivnost, pa so študentje večinoma odgovarjali 

negativno. Na trditev »udeležil sem se volitev v Študentski svet Fakultete za management je 

pritrdilno odgovorilo 21 študentov, kar je 42 % vseh anketiranih. Še manj, devet študentov 

oziroma 18 %, jih je pritrdilo, da so se udeležili rektorskih volitev. Najmanj, le trije študentje 

oziroma 6 %, se jih je udeležilo kariernega svetovanja na Kariernem centru Univerze na 

Primorskem. S tem smo potrdili tudi razmišljanje študentov v prejšnjem vprašanju. 

Iz spodnjega grafa (slika 15) lahko razberemo, da 42 % študentov meni, da fakulteta in univerza 

ne nudita dovolj možnosti za razvoj kompetenc; 30 % študentov meni, da je teh možnosti 

dovolj, 28 % anketirancev pa se ni znalo opredeliti. 

 

Slika 15: Mnenje o zadostnosti ponujenih priložnosti za razvoj kompetenc s strani UP in 

FM 

Naslednje vprašanje smo zastavili tako, da smo navedli nekaj kompetenc, ki smo jih opisali v 

teoretičnem delu diplomske naloge in izhajajo iz vprašalnika, objavljenega na spletnem portalu 

Zavoda RS za zaposlovanje (slika 16). Pri odgovorih gre za samoevalvacijo po Likertovi 

lestvici, torej so pri vsaki dani kompetenci bili možni odgovori »popolnoma sem usvojil«, »sem 

usvojil«, »niti–niti«, nisem usvojil«, »sploh nisem usvojil«. 

Pri kompetenci osebni razvoj je šlo za iskanje novih priložnosti za učenje, dejavno preživljanje 

prostega časa in podobno. Študentje so le v 8 % odgovorili, da so to kompetenco popolnoma 

usvojili, večina (50 %) jih meni, da so kompetenco usvojili, 30 % študentov je označilo odgovor 
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»niti–niti«, 10 % študentov meni, da je niso usvojili, in 2 % študentov menita, da je sploh nista 

usvojila. 

 

Slika 16: Samoevalvacija kompetence »osebni razvoj« 

Druga kompetenca je sposobnost timskega dela (slika 17), ki smo jo opredelili kot uspešno 

oblikovanje tima in sodelovanje v njem, zmožnost zaupanja v sposobnosti drugih udeležencev 

in zavedanje o pomembnosti participacije vsakega udeleženca, pa tudi upoštevanje drugih v 

timu in jasno komuniciranje. O tej kompetenci 18 % študentov pravi, da so jo popolnoma 

usvojili, tudi tukaj je največ (kar 64 %) študentov označilo trditev »sem usvojil«, 12 % »niti–

niti«, 2 % študentov je mnenja, da je niso usvojili, 4 % pa, da je sploh niso usvojili. 

  

Slika 17: Samoevalvacija kompetence »timsko delo« 

Tretjo kompetenco smo naslovili kot »samostojno delo« (slika 18) in pomeni sposobnost videti 

in opraviti delo, ki ga nadrejeni niso naročili, pa tudi reševanje težav in dajanje pobud in 

organiziranje in načrtovanje dejavnosti ter samostojno opravljanje delovnih nalog. Popolnoma 

je kompetenco usvojilo 42 % študentov, ponovno je največ študentov (54 %) označilo odgovor 
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»sem usvojil«, 4 % študentov je označilo odgovor »niti–niti«, nihče pa ni izbral odgovorov 

»nisem usvojil« ali »sploh nisem usvojil«. 

 

Slika 18: Samoevalvacija kompetence »samostojno delo« 

V spodnjem grafu lahko vidimo izide samoevalvacije glede kompetence javno nastopanje (slika 

19). Glede na veliko število predstavitev seminarskih nalog in drugih daljših in krajših pisnih 

izdelkov podatki presenečajo. Le 14 % študentov je označilo, da je to kompetenco popolnoma 

usvojilo, 26 % študentov meni, da so jo usvojili. Sledi odgovor »niti–niti«, ki ga je izbralo 24 % 

študentov, za odgovor »nisem usvojil« se je odločilo 32 % študentov in »sploh nisem osvojil« 

4 % študentov. Vidimo torej, da več kot 50 % študentov te kompetence ni usvojilo. 

 

Slika 19: Samoevalvacija kompetence »javno nastopanje« 

Naslednja veščina se nanaša na kompetenco reševanja težav (slika 20). Tukaj gre za sposobnost 

iskanja novih idej in rešitev. Kar 54 % študentov je odgovorilo, da je to veščino usvojilo, 18 % 

pa, da so to veščino popolnoma usvojili. 24 % študentov je označilo odgovor »niti–niti«, 4 % 

pa »nisem usvojil«. Nihče ni odgovoril, da veščine »sploh ni usvojil«. 
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Slika 20: Samoevalvacija kompetence »iskanje novih idej in rešitev« 

Pri usvajanju kompetence pisanja poročil in dokumentov (slika 21) gre za samoiniciativnost. 

To veščino oziroma kompetenco je popolnoma usvojilo 18 % študentov, da jo je usvojilo, meni 

40 % študentov, 28 % študentov je odgovorilo z »niti–niti«, 14 % pa, da je niso usvojili. Nihče 

ni mnenja, da je sploh ni usvojil. 

 

Slika 21: Samoevalvacija kompetence »iskanje poročil in dokumentov« 

Študente smo vprašali tudi o tem, ali menijo, da so sposobni voditi projekt skozi vse korake 

(slika 22). To se nanaša na kompetenco vodenja, načrtovanja in organiziranja projektov. 16 % 

študentov je to veščino popolnoma usvojilo, 42 % jih meni, da so jo usvojili, 32 % študentov je 

označilo odgovor »niti–niti«, 10 % pa »nisem usvojil«. Nihče ni izbral odgovora »sploh nisem 

usvojil«. 
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Slika 22: Samoevalvacija kompetence »vodenje projekta« 

Ker nas je zanimal vzrok vpisa na izbrano fakulteto (slika 23), smo študentom zastavili tudi to 

vprašanje. Študentje so morali izbrati le en odgovor, ki zanje osebno najbolj velja. Z vzroki 

lahko pogojujemo tudi motivacijo po osebni rasti in željo po boljših zaposlitvenih možnostih, 

kar dodatno obštudijsko udejstvovanje zagotovo prinaša. Študentje so odgovarjali: 40 % jih je 

označilo odgovor, da so se na fakulteto vpisali zaradi višje stopnje izobrazbe, 20 % jih je želelo 

razširiti svoje znanje, 18 % se jih je vpisalo zaradi želje po osebni rasti, 16 % zaradi boljših 

možnosti za zaposlitev, 6 % pa jih pravi, da je vpis na fakulteto samoumeven. Nihče ni označil 

odgovorov »ker so starši tako želeli« in »da mi še ni treba vstopiti na trg delovne sile«. 

 

Slika 23: Razlog za vpis na izbrano fakulteto 
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Študente smo povprašali tudi, ali se jim zdijo neformalno izobraževanje in obštudijske 

dejavnosti pomembne ali nepomembne (slika 24). Kar 90 % študentov je odgovorilo, da se jim 

to zdi pomembno, saj na tak način pridobijo veščine, zaradi katerih bodo po zaključenem študiju 

bolj zaposljivi. 6 % študentov meni, da take dejavnosti niso pomembne, saj vse potrebne 

veščine pridobijo s formalnim izobraževanjem, 4 % študentov pa pravi, da se jim ne zdijo 

pomembne, ker imajo družinsko podjetje, kjer imajo po zaključenem študiju zagotovljeno 

zaposlitev. 

 

Slika 24: Pomembnost neformalnega izobraževanja pri osvajanju kompetenc 

Glede na to, da je zaznati apatičnost med študenti, nas je zanimalo, kakšni so vzroki, da se 

študentje ne udeležujejo oziroma niso dejavni na področju obštudijskih dejavnosti (slika 25). 

Največ študentov, kar 28, je odgovorilo, da nimajo časa za take dejavnosti. V enakem številu 

so odgovorili, da imajo drugačne prioritete (na primer nakupovanje, druženje s prijatelji …). 19 

študentov je mnenja, da te vsebine niso potrebne, 18 jih meni, da so možnosti obštudijskih 

dejavnosti slabo predstavljene, 14 jih pravi, da je razlog v nizki samozavesti in si ne upajo 

pristopiti k dejavnostim. 12 študentov je mnenja, da ponujene dejavnosti niso kakovostne, pet 

študentov je odgovorilo, da študentske populacije ne zanima študijsko okolje, pet študentov pa 

meni, da v svojih krogih niso zaznali apatije. 
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Slika 25: Vzroki za apatičnost študentov 

Nazadnje smo študente vprašali, ali bi se udeležili kariernega svetovanja v okviru fakultete, kjer 

bi svetovalec vodil njihovo personalno mapo, jim svetoval glede možnosti obštudijskih 

dejavnosti glede na želje in cilje, ki si jih zastavi študent. Svetovalca bi obiskali na primer 

dvakrat na študijsko leto, torej šestkrat v obdobju celotnega študija. Svetovalec bi spremljal 

njihov karierni razvoj in jih usmerjal. Kar 70 % študentov je odgovorilo, da se jim zdi ideja 

dobra in bi se takega svetovanja zagotovo udeležili, 14 % študentov pravi, da se jim zdi ideja 

dobra, vendar se svetovanja ne bi udeležili, 8 % študentov je ocenilo, da se takega svetovanja 

ne bi udeležili, saj menijo, da ga ne potrebujejo, 8 % študentov pa je odgovorilo z »drugo« in 

pripisalo svoja mnenja. 

Izrazili so naslednja mnenja: 

 Ideja se mi zdi super, vendar ne vem, koliko študentov bi se dejansko udeležilo tega. 

 Naša fakulteta potrebuje skupne prostore in pod nujno kakšno druženje, ki ni namenjeno 

samo \eliti\ Fakultete za management. 

 Ideja je dobra, ni pa fakulteta sposobna realizacije. 

 Bha. 

 

Slika 26: Mnenje o kariernem svetovalcu 
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8.2 Intervju 

S strukturiranim intervjujem (priloga 2) smo pridobili poglobljen vpogled intervjuvancev, česar 

z anketnim vprašalnikom ni bilo mogoče pridobiti. Vprašanja za intervju smo pripravili vnaprej 

in so vezana na raziskovalna vprašanja, ki smo jih določili. Intervjuvali smo študente Fakultete 

za management, ki so vpisani na dodiplomski in podiplomski študij. V tem primeru smo v 

vzorec sprejeli na študente, ki so dejavni na obštudijskem področju, in študente, ki niso dejavni 

na obštudijskem področju. Vsi intervjuji so bili z dovoljenjem intervjuvancev posneti in so 

anonimni. 

8.2.1 Raziskovalna vprašanja 

RV1a: Ali lahko govorimo o apatiji študentov v času študija in pri načrtovanju kariere med 

študijem? 

RV1b: Kateri so razlogi za pomanjkanje interesa in apatičnost študentov? 

RV2: Ali študentje načrtujejo svojo karierno pot že med študijem, ali se temu posvetijo ob 

zaključku študija oziroma med iskanjem prve zaposlitve? 

8.2.2 Populacija in vzorec 

Intervjuvali smo študente Fakultete za management, ki so vpisani na dodiplomski in 

podiplomski študij. Na fakulteto je v študijskem letu 2019/20 vpisanih 678 študentov. Zaradi 

vpeljanosti in poznavanja študijskega procesa smo v vzorec zajeli študente višjih letnikov 

dodiplomskega študija (2. in 3. letnik ter študente vpisane v absolventski staž) in študente 

podiplomskega študija. V tem primeru smo vzorec razdelili na študente, ki so dejavni na 

obštudijskem področju, in študente, ki niso dejavni na področju obštudijskih dejavnosti. Tako 

smo skupno intervjuvali devet priložnostno izbranih študentov, pet dejavnih in štiri nedejavne. 

8.2.3 Pripomočki 

Za izvajanje intervjujev smo uporabili programa za komuniciranje Skype. Intervjuji so potekali 

kot video klic in so bili z dovoljenjem intervjuvancev posneti za potrebe transkripta. Za vsak 

intervju smo porabili povprečno 16 minut.  

8.2.4 Postopek 

Intervjuji so potekali po naslednjem zaporedju: najprej smo se intervjuvancem predstavili in 

podali temo diplomske naloge oziroma intervjuja. Nato smo intervjuvance prosili za dovoljenje, 

da lahko intervju posnamemo za potrebe transkriptiranja. Vsi intervjuvanci so privolili. Nato 
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smo intervjuvance vprašali po imenu, starosti, letniku in smeri študija. Sledilo je devet 

strukturiranih vprašanj. 

8.2.5 Analiza in predstavitev pridobljenih kvalitativnih podatkov 

Intervjuvali smo devet študentov Fakultete za management. Trije imajo 21 let, en študent 22 

let, dva 23 let in po en 24, 26 in 27 let. En študent je vpisan v 2. letnik visokošolskega programa, 

štirje študentje so vpisani v tretji letnik (vsi UNI program), dva študenta sta vpisana v 

absolventski staž, dva študenta pa sta vpisana na podiplomski program. 

Prvo vprašanje se je nanašalo na razumevanje besedne zveze »pridobivanje kompetenc v času 

študija«. Študentje so večinoma podajali podobne odgovore, po čemer lahko sklepamo, da 

razumejo pomen kompetenc oziroma kako jih pridobivamo. 

Cx1: »To razumem tako, da si za časa študija kot študent, deležen različnih usposabljanj, 

predavanj iz prakse, da delaš na praktičnih primerih in da se tudi udeležuješ tudi obiskov 

delovnih okolij. […]« 

Ex1 :»Tako, da dobiš čim več izkušenj, znanj kar ti bo pomagalo za delo.« 

Fx1: »V smislu raznoraznih sposobnosti, ki se potem projicirajo v življenju in v karieri. 

Lahko se udeležuješ delavnic, okroglih miz, študentsko delo v povezavi s študijem, in 

podobno.« 

Ix1: »Da se udejstvuješ pri čim več stvareh v praktične namene.« 

Pri drugem vprašanju smo študente spraševali po mnenju o neformalnem izobraževanju kot 

načinu za pridobivanje kompetenc. Odgovori kažejo na to, da so mnenja precej deljena. 

Nekateri študenti neformalno izobraževanje podpirajo.  

Ex2: »Dejansko so zelo pomembna, glede na to da se iz neformalnega včasih veliko več 

naučiš kot pa na faksu. […]« 

Gx2: »To se mi zdi super, ker pokažeš, da te to zanima in se sam vključiš v te zadeve. Nisi 

prisiljen, da si tam. […]« 

Hx2: »[…] Menim pa, da je dobra oblika učenja in pridobivanja kompetenc, ker če delaš 

nekaj kar ti je všeč, se boš prej in hitreje naučil in več znal. […]« 

Nekateri študenti pa sicer tako obliko pridobivanja kompetenc podpirajo, vendar v tem vidijo 

nekaj ovir, predstavljenih v naslednjih odgovorih. 

Dx2: »[…] Obštudijske aktivnosti so samo nek bonus, da dodatno najdeš neka nova 

zanimanja ali strast. Mogoče nekdo s tako aktivnostjo najde kaj bi rad delal. Zelo odvisno 

od posameznika. So pa to definitivno bonusi in bi moglo mogoče biti na fakulteti še bolj 

stvari dovršene in še v večji meri bi mogle biti prisotne kot so zdaj.« 
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Ix2: »Sicer so zelo dober način ker ne rabiš iskat nekih drugih dejavnosti, je pa problem 

včasih, da so preveč povezane s študijem in ne nudijo neke širine. […]« 

Nato smo študente vprašali, kakšne so bile njihove dejavnosti v času študija, s katerimi so 

pridobivali kompetence. Kot rečeno, je bilo pet študentov na tem področju dejavnih, štirje pa 

ne. Večinoma so dejavni študentje pristopili v Študentski svet UP FM, bili člani komisij na UP 

FM ali UP, bili so tutorji, ena študentka se občasno udeležuje dejavnosti v sklopu ŠOUP-a in 

KŠOK-a, nekaj jih je pristopilo k projektom, ki so bili organizirani v sklopu fakultete. 

Ax3: »Za začetek študentski svet, projekti katerih smo se udeležili preko predavanj, vendar 

nimajo povezave s predavanji oziroma niso obvezni […]« 

Cx3: »Bil sem aktiven kot član študentskega sveta, raznih komisij na fakulteti in na ravni 

univerze, poleg tega pa še podjetniške delavnice podpornega okolja iz podjetništva, kot je 

na primer podjetniški inkubator, kjer smo bili deležni tudi določenih usposabljanj in 

delavnic. […]« 

Dx3: »Bil sem tutor in sem član študentskega sveta. […]« 

Ex3: »[…] Sem v študentskem svetu fakultete, občasno sodelujem v ŠOUPu, v KŠOKu sem 

delala par projektov, obiskovala dodatne delavnice in se udeležila dodatnih projektov v 

sklopu fakultete.« 

Ugotovili smo, da ne moremo pogojevati udeležbe na seminarjih, okroglih mizah, tečajih ipd. 

z dejavnostjo študentov na obštudijskih dejavnostih. 

Dx3: »[…] Raznih izobraževanj se nisem udeleževal, razen InOrbit konferenca, ki mi je bila 

zelo uredu. […]« 

Gx3: »Nisem vključena ne v ŠOUP, ne v nič. Kakšen krat sem se udeležila seminarjev in sem 

sodelovala v projektu v sklopu fakultete, kjer je sodelovalo več fakultet tudi iz drugih držav. 

Ni bilo obvezno ampak če si izbral projekt, nisi rabil delat seminarske pri predmetu.« 

Hx3: »Razen udeležbe na konferenci InOrbit, se nisem udeleževal takih aktivnosti ali drugih 

neformalnih izobraževanj.« 

Ix3: »Bolj malo. Jaz imam problem dislocirane enote, kar pomeni, da do večine teh stvari 

nimam dostopa. Že na primer na volitve v študentski svet bi se mogla peljat čez celo 

Slovenijo. Pri drugih stvareh pa gre mogoče tudi za to, da so premalo predstavljene in o 

njih nismo toliko obveščeni.« 

Pri naslednjem vprašanju smo intervjuvance spraševali, ali menijo, da so pridobili dovolj 

kompetenc in ali so zaradi teh bolj zaposljivi. Odgovore bomo razdelili na odgovore dejavnih 

študentov in odgovore pasivnih študentov. Tako bomo laže videli razliko, ki obstaja med 

dejavnimi in nedejavnimi študenti. 

Dejavni študenti so povedali: 
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Ax4: »Ja, ker si tudi sama tega želim, zato bom naredila vse, da sebi to omogočim. To bo 

nekega dne ena dobra podlaga za iskanje službe.« 

Bx4: »V mojem primeru nisem tako odprt, že za študentski svet sem zelo vesel, da sem v 

njem. To bo ostalo z mano. Lahko bi še več izkoristil, na primer tutorstvo, ampak nimam 

časa zato mi ni prišlo v poštev.« 

Cx4: »Menim, da sem dobil dovolj kompetenc, ker sem tudi rad udeležil in se odzval na vse 

ponujene možnosti, ki so bile na voljo. Menim tudi, da sem bolj zaposljiv, saj si v tem času 

spleteš določena poznanstva in se izpostaviš kot študent, zato te mogoče kdo bolj opazi.« 

Dx4: »[…]Glede sebe bi rekel da, ja. V bistvu sem veliko vložil in tako imam nekaj pojma 

(znanja/širine, op.p) o nekih stvareh. […] Definitivno pa mislim, da sem bolj zaposljiv, tudi 

zaradi samih praktičnih primerov s katerimi se moramo ukvarjat. […].« 

Ex4: »Ne bi rekla da sem bolj zaposljiva, definitivno pa sem se naučila veliko več kot bi se 

samo na faksu. Lažje je, da imam neko prakso.« 

Nedejavni študentje menijo, da: 

Fx4: »Če gledam študentsko delo, potem ja. Sam študij kot tak, razen papirja, ne.« 

Hx4: »Če ne bi imel kompetenc od prej, bi bila zaposlitev samo od naučenega v sklopu faksa, 

bolj boga. Ker imamo družinsko podjetje glede zaposljivosti nimam problema, ampak jaz 

bolj objektivno na to gledam, ker te kompetence, ki smo jih pridobili na faksu, niso 

najboljše. […]« 

Ix4: »Ne, ker kot sem že prej povedala. Pri marsikateri stvari se sploh ne moreš udejstvovat, 

tudi če bi se hotel [zaradi dislocirane enote, op. p.].« 

Peto vprašanje se je nanašalo na že pridobljene kompetence od začetka študija do danes. Dobili 

smo naslednja mnenja: 

Ax5: »[…] jaz sem bila prej dosti bolj zadržana glede izražanja mnenj pred ljudmi, ki jih ne 

poznam. Zdaj se mi zdi, da pred ljudmi nimam več toliko te treme. K temu je pripomoglo to, 

da ste me v študentskem svetu sprejeli. Če me ne bi upoštevali, se najverjetneje tega strahu 

ne bi otresla.« 

Bx5: »Sem bolj odprt, družim se lahko z vsemi, lažje sodelujem z drugimi, se vključim v 

delovne skupine med vajami, bolj pogumen sem. Faks me je naučil, da gledam vse z vrha, 

celo sliko, da imam razširjen cel pogled na vsako stvar. Prej sem bil veliko bolj zadržan in 

ozkogleden.« 

Cx5: »Komunikacijske kompetence, organizacijske, tako da znaš potem tudi organizirat 

stvari in jih spraviti v red. Mogoče tudi določene vodstvene kompetence.« 

Dx5: »Rekel bi, da se je izboljšala moja retorika, javni govori, priprava na govor, znam 

oceniti kaj moram povedati v točno določenem trenutku. […]« 
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Ex5: »Lažje se sporazumevam, bolj sem odprta, boljše govorne sposobnosti imam, znajdem 

se v težkih/čudnih situacijah na katere nisem pripravljena ampak zdaj ne zamrznem, ni mi 

več težko pristopit do človeka (prej nisem znala z ljudmi). […]« 

Nedejavni študenti: 

Fx5: »Predvsem time management, torej organiziranje časa. Samodisciplina v smislu, da 

usklajuješ življenje, faks, delo, družino itd. […]« 

Gx5: »V bistvu samo teorijo, nobenih kompetenc za katere bi lahko rekla, da jih lahko 

impliciram v praksi. Vse bolj ali manj na papirju napisano znanje, saj ne rečem, da to ni 

nič, a vendar… […]« 

Ix5: »Timsko delo, samostojno delo, prilagodljivost.« 

Pri šestem vprašanju smo intervjuvance povprašali po mnenju glede pripravljenosti na trg dela 

zgolj samo z znanjem, ki ga pridobijo na fakulteti. Odgovori dejavnih in nedejavnih študentov 

so bili zelo podobni. Vsi pa menijo, da samo formalna izobrazba ne zadostuje. 

Ax6: »Ja, ampak pod pogojem, da tudi ti vračaš z isto vnemo, kot ti faks daja. Če ti samo 

greš na faks in tam sediš, si tiho in poslušaš, greš domov, se naučiš in na koncu odpišeš 

izpit. Če prideš ti na faks in misliš nekaj pridobit, moreš sodelovat, debatirat. Še posebej 

pri predmetih, kjer se moraš naučit razmišljat »outside of the box«. 

Bx6: »[…] Mislim, da ni dovolj samo formalno izobraževanje, neke osnove poda, naprej pa 

se moraš razvijati sam.« 

C x6: »Teorija je v redu, samo ne dovolj, vsaj ne kar je obveznega in nujnega, saj je preveč 

surovo. Po mojem se ne da primerjati, da si samo nek reden obiskovalec predavanj in vaj 

in da si drugače pasiven. […] Najverjetneje študij ustreza nekim minimalnim standardom, 

ni pa to dovolj.« 

D x6: »Nikoli ni preveč. Vedno pravim, da bi morali še bolj stvari spodbujat, delat na tem, 

da se neke stvari izboljšajo. […] Je sicer neka osnova, ki jo moreš razumet, ampak zaradi 

tega nisi bolj zaposljiv. Imaš pa neke predmete, ki so bolj mehkega vidika … na primer 

marketing, inoviranje, kjer dobiš mehka znanja planiranja, organiziranja, načrtovanja in 

izvedbe, kar je zelo pomembno.« 

Ex6: »Ne, definitivno je premalo prakse. Naučiš se teorije, znaš tisto kar si naučen in potem 

te postavijo v neko situacijo v kateri se moreš učiti iz nule, da sploh lahko delaš. Faks ti da 

znanje, samo ne dovolj.« 

Fx6: »Samo s tem ne. Ker je preveč teoretično vse skupaj. Kljub temu, da se uvajajo neke 

prakse in predavatelji iz prakse, da so to ljudje, ki so delali po podjetjih, je to še vedno vse 

preveč teoretično. […]« 

Gx6: »Visokošolski program ima prakso, to jim mogoče bolj pomaga, da se soočijo z realnim 

svetom. Univerzitetni pa je samo teorija, lahko bi bilo malo več prakse. Čeprav smo tudi 

sami (študentje, op. p.) krivi, da se ne vključujemo toliko kot bi se lahko. Naši sošolci niso 

zainteresirani preveč, še na predavanja in vaje komaj hodijo. Sama naša iniciativa bi 

morala biti malo boljša glede vsega tega.« 
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Hx6: »Odvisno, kakšni so apetiti. Če hočeš imet dobro službo in da je dobro plačano, če 

imaš veze in koga poznaš potem ja. Drugače pa mislim, da če nekaj ne delaš zraven faksa, 

v smislu da se samostojno izobražuješ, bo zelo težko, če imaš samo to kar ti faks ponuja.« 

Ix6: »Tako bom rekla … marsikaj moreš sam vložit. Saj neke kompetence pridobiš, spet 

druge so pa take, da bi spet lahko več, če bi bile na drugačen način aktiven.« 

Zanimalo nas je, kako so intervjuvanci o svoji karierni poti razmišljali ob začetku študija. Ali 

so imeli zastavljene cilje glede uspešnosti, udejstvovanja, karierne poti, pridobivanja dodatnih 

znanj, ali ne in ali se je njihov pogled na to do danes kaj spremenil. Nekateri so že na začetku 

vedeli, česa si želijo, večina pa ne in so cilje razvili v času študija.  

Ax7: »Skoraj isto kot zdaj. Razmišljala sem, da bom nekega dne, ko končam faks, se zaposlila 

nekje začasno, dokler ne uspem odpret nekaj svojega. […].« 

Bx7: »Jaz sem na faks prišel dokaj nepripravljen, nisem niti vedel kaj me čaka. Zato v začetku 

študija nisem niti vedel oziroma poznal raznih dejavnosti in o tem nisem razmišljal. Po 

prvem letniku sem šele videl kakšne možnosti imam. […]« 

Cx7: »Na začetku sigurno ne, potem dobiš možnosti, da o tem razmišljaš skozi sam študij, ki 

ti da določene ideje, zagon in možnosti. Na začetku si bolj nisi toliko osredotočen na točno 

določene cilje, ki jih bom dosegel. Nisem imel definirano kako bom v prihodnosti. Miselni 

preskok se je zgodil kasneje, po prvem letniku.« 

Dx7: »Jaz sem že hitro začel razmišljat. Vem, da želim imeti svoje podjetje ampak mi je prvi 

cilj, da dobim službo zaradi stabilnosti in kjer bom nekaj prihranil, kasneje pa začel z 

biznisom. Jaz imam to logiko že od začetka in se ni veliko spreminjala. […]« 

Ex7: »Ciljev in predstav nisem imela, ker sem imela pred tem druge interese, ki niso bili 

povezani z managementom. Tudi nisem razmišljala o svoji karieri, šele v času študija nekaj 

malega.«  

F x7: »V ozadju je še vedno želja in razmišljanje o samostojnem podjetju. Je pa sam pogoj, 

da prideš do svojega podjetja to, da imaš kapital, katerega imam namen pridobit s tem 

listom papirja, torej diplomo. Študij in diploma je povod in način kako priti do 

samostojnega podjetja. Zato se nameravam najprej zaposliti v nekem podjetju in varčevat 

za lastno podjetje. […]«  

Gx7: »Nisem sploh vedela kam bom šla in kaj bom delala. Nisem imela zadanih ciljev, nisem 

vedela kaj me veseli. […] Nisem pa imela ciljev za prihodnost, sem pa vedela, da bom slej 

kot prej ugotovila kaj hočem delat.« 

Hx7: »Moja karierna pot je taka … oče ima podjetje, že prej sva spisala pogodbo, dal mi je 

štipendijo in po zaključenem študiju moram delat pri njemu. […]« 

Ix7: »Dosti bolj ambiciozno kot zdaj na koncu. Se mi pa vseeno zdi, da je študij toliko vplival 

na mene, da me je postavil na realna tla. […]« 
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Študente smo povprašali, kako vidijo svoje kolege pri načrtovanju kariere in pridobivanju 

kompetenc. Zanimalo nas je, ali so kot študenti bolj dejavni ali bolj pasivni. Vsi so podali 

podobno razmišljanje, in sicer, da so študenti zelo pasivni. 

Ax8: »Pasivni v skoraj 90 odstotkih. Sem prav žalostna, ko gledam te moje sošolce. Sploh 

jih ne skrbi, živijo iz danes na jutri. Ukvarjajo se z izpitom, ki bo naslednji na vrsti in po 

moje ne razmišljajo na dolgi rok. Ne vsi, večina pa.« 

Bx8: »Bolj pasivni, niso navdušeni nad obštudijskimi dejavnostmi. Vsi se že nekje vidijo in 

delajo v tej smeri, vendar kompetenc ne razvijajo, kar je slabo. […]«  

Cx8: »Iz generacije v generacijo bolj pasivni.« […] »Ne razmišljajo generalno, ne 

razmišljajo preveč po poslovnih zmožnostih, ki jih imajo kot študenti managementa, 

ekonomije, podjetništva, ampak slabo kaže v tej smeri. Nekateri imajo mogoče že neke 

planirane dejavnosti s katerimi se bodo ukvarjali po študiju, recimo pri družini ali pa 

sorodnikih in prijateljih, drugi bodo videli čez kakšno leto, ko bodo zaključili (študij, op. a.). 

Da bi pa kdo tako skrbno načrtoval v času študija, jih je pa zelo malo. Zdi se mi, da 

generacija, v povprečju ne misli na to.« 

Dx8: »Pasivni. Podiplomski študentje so dosti bolj aktivni, kot dodiplomski. Večinoma imajo 

dodiplomski študentje miselnost v smislu »eh, saj bom že. […]« 

E x8: »Zelo odvisno. Eni so zelo aktivni na tem področju, drugi so pa popolni flegmatiki na 

tem področju in se jim ne da nič. V mojem razredu so bili kar aktivni. Tisti, ki so bili pasivni 

so ali že imeli zagotovljeno službo po študiju, ali pa jih ni brigalo, ker so šli na faks samo 

zaradi stopnje izobrazbe.«  

F x8: »Dejansko nula. Več ali manj so vsi tam, ker so jim starši rekli, da morejo it študirat. 

Ker imajo doma podjetja in je to pač nekaj kar morajo v življenju naredit. Noben se ne 

udeležuje nobenih dodatnih dejavnosti, razen nekaterih ki imajo v ozadju druge bonitete, 

ne pa zato, ker bi jih to dejansko zanimalo. Da bi bila neka iniciativa z njihove strani, da bi 

se udeleževali delavnic, v smislu širšega znanja, pa ni. Samo narediti kar moreš, z 

minimalnim naporom, v minimalnem času in naredijo, ker je zelo slabo, ker če bi bilo vse 

skupaj bolj proaktivno bi bil boljši duh v razredu, tudi s predavatelji. […]« 

Gx8: »Pasivni, definitivno. Kot sem že prej rekla, moreš bit prisiljen, da si tam. Že to, da 

profesor reče, da je obvezno predavanje še vedno ne bodo prihajali. Ne vem za vse če jih 

skrbi kako bo po študiju. Verjamem, da jih je vsaj par, ki jih skrbi za svojo prihodnost in da 

razmišljajo o tem kaj bodo naredili, ampak dosti, recimo 80 % sošolcev, se mi zdi kot da 

jim je pomembno da imajo neko izobrazbo in zato hodijo na faks.« 

Hx8: »Bolj pasivni. Velika večina mi daje občutek, da jih ne briga. Kar bo, bo. Nekateri 

sicer nekaj razmišljajo v to smer, ampak velika večina se mi zdi zelo nezainteresirana kar 

se tega tiče. Se pa tudi vidi po tem kdo hodi na predavanja in kdo ne.« 

Ix8: »[…] Tukaj v Celju je bila čista pasiva. Tukaj se je gledalo samo to, da moreš prit na 

vaje in tam biti, ker je obvezno. Zdi se mi, da je večina že tako, da vedo kam grejo naprej. 

Sprijaznijo se že s tem, da bodo vsaj službo dobili in se vdali v usodo.« 

Kot zadnje vprašanje intervjuja smo študente povprašali po osebnem mnenju, zakaj pri 

študentih prihaja to tolikšne apatije in nezainteresiranosti za obštudijske dejavnosti in 
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neformalnega izobraževanja. Nekateri menijo, da gre za problem generacije kot take, nekateri 

pa vidijo vzrok v vzgoji, vplivu družbe in družabnih omrežij. 

Ax9: »Ker jih to ne zanima in ne razmišljajo o tem, da jim bo to (znanje, op. a.) prišlo prav 

nekega dne, ampak razmišljajo kot da je to ena dodatna obveznost, ki jim ne rabi. Veliko 

študentov ob študiju tudi dela in se jim potem take aktivnosti zdijo dodatna poraba časa.« 

Bx9: »Rekel bi, da ima okolica velik vpliv. Ker sošolci ne grejo na neko obštudijsko aktivnost, 

potem ne grejo niti sami. Tudi jaz nisem bil nikjer, ker ne vem kako to poteka pa tudi nobena 

tema me ni zanimala« 

Cx9: »Iskreno, ne vem. Mentaliteta je taka, ker ponujeno jim je, tudi promocija je kar močna 

(lahko bi bila še bolj, ampak to ne pomeni, da ne bi vsaj določeni lahko pristopili in bili 

aktivni). Mogoče je taka miselnost mladih. Mogoče so leni na tem področju, da se ne 

angažirajo dovolj ali pa prepuščajo usodi ali odlašajo. Vedno manj je študentov, ki 

pristopijo. Hodimo v predavalnice, imamo poseben pristop in promocija. Da ne govorimo 

o socialnih omrežjih. Ne morejo rečt, da preslišijo in ne vidijo. Ker tam si aktiven, če hočeš 

in če veš kdaj bo kakšen koncert, veš tudi to (kdaj so seminarji, volitve,… op. a.). Sej pravim, 

mentaliteta generacije je taka, da ne dojema, se ne zaveda, noče, se jim ne da ali pa je lena. 

Sami si zapirajo vrata, ki jih nočejo odpreti. Nič jih ne boli, če ne grejo (se ne udeležijo 

aktivnosti, op. p.), se pa ne vedo, da potem to vpliva na dolgi rok.« 

Dx9: »Jaz bi rekel lenoba in prevelika pomoč s strani staršev, ki jih ujčkajo. V bistvu jih 

starši niso naučili, da ni življenje samo za 5 evrov. Najlažje je študirat in ti vse plačajo ti 

pa hodiš na faks in žuraš. Starši plačujejo stroške, država plačuje šolanje, študent pa nima 

nobenega stroška. Če bi država uvedla šolnino za tiste ki padejo letnik, bi se začeli ljudje 

spraševat in prej razmišljat o karieri. Zdaj pa samo zamahnejo z roko. […] Žal pa je sama 

mentaliteta študentov taka, da se jim ne zdi vredno udeleževat seminarjev, okroglih miz, 

dogodkov in podobno. To se dogaja tudi, če je nekaj zanimivo. Lahko je tudi problem v 

promociji, saj tudi osebno za kakšen dogodek sploh ne vem, ker objava ne pride do mene 

oziroma zanj izvem šele po dogodku.« 

Ex9: »Mislim, da so socialni mediji veliko povezani s tem. Veliko ljudi prikazuje nekaj kar 

dejansko ni, v ozadju pa je veliko dela in veliko časa posvetijo delu ne pa študiju. Veliko 

študentov dela zato da se lahko preživlja, ne pa zaradi bonitet.« 

Fx9: »Definitivno generacijska hiba, ker prihajajo iz drugačnega časa, drugače gledajo na 

te stvari. Koliko jim je potrebno, koliko jim bo prav prišlo. Enostavno so vzgojeni v takem 

duhu, da narediš tisto kar moreš in greš naprej. Ni dodatnega interesa, definitivno jim to ni 

bilo niti privzgojeno, kar prevladuje. Po drugi strani pa mislim, da dodatne aktivnosti niso 

predstavljene na njim dovolj zanimiv način.« 

Gx9: »Že za predavanja nimajo dovolj volje, kaj šele na take stvari, ki niso obvezne. Je bolj 

problem v njih samih kot v faksu. Veliko jih je nezainteresiranih za take aktivnosti, tako da 

se ne čudim, da je tako majhna udeležba. Po moje je problem v človeku samem ali pa jih 

res to ne zanima. Na faks se vpisujejo tudi tisti, ki jih to področje sploh ne zanima, ker jim 

je pomemben samo papir.« 

Hx9: »Eden od razlogov je ta, da se da faks končat tudi brez nekega velikega truda. Jaz zase 

lahko rečem, da me študentski svet in podobne aktivnosti ne zanimajo, ker ne bom imel nič 

od tega. Niti ne vem kaj to pravzaprav je, ŠOUP neki dela, samo da lahko reče, da dela. 
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Glede seminarjev pa, po pravici povedano, se mi ne da, pa tudi ne zanima me preveč. Jaz 

ne vidim koristi v temu.« 

Ix9: »Malo se mi zdi, da ne vidijo neke koristi v tem, pri drugih stvareh pa egoizem bolj 

prevlada. V smislu »Jaz morem to naredit, za drugo mi je vseeno.« Tudi glede tutorstva je 

tako razmišljanje v smislu: »Kaj mene briga, če ima nekdo drugi probleme. Meni je važno, 

da jaz zaključim fakulteto. Predvsem mislim, da nismo več tako predani skupnosti, kot je 

bilo to pred leti. Takih, ki se vpisujejo zaradi želje po znanju, je zelo malo. Tukaj pri nas je 

prisotno razmišljanje, da če ne greš študirat, boš celo življenje delal za trakom in dobil 

minimalno plačo in vzpostavila se je stigma, da potrebuješ diplomo, da nekaj si.«  

Opravili smo tudi intervju z zaposleno na Kariernem centru Univerze na Primorskem. Želeli 

smo pridobiti njen pogled na obravnavano tematiko. Zanimalo nas je, kakšno izkušnjo ima s 

tem kot zaposlena na področju kariernega svetovanja in zakaj po njenem mnenju prihaja do 

nedejavnosti študentov v obštudijskih dejavnostih in ne nazadnje tudi med predavanji ter v 

kakšnem obsegu, če sploh. Intervju je bil polstrukturiran, vnaprej smo imeli pripravljena 

osnovna vprašanja, s katerimi smo si pomagali, da je intervju potekal tekoče in sledil rdeči niti. 

Glavni del intervjuja, kjer smo pridobili odgovore na ključna vprašanja, je trajal pol ure. 

Intervju smo opravili 6. junija 2019. Zaradi anonimnosti bomo osebo označili s črko X.  

A: V vseh teh letih odkar študiram, opažam, da se študentje nekako ne odzivajo oziroma niso 

dejavni na področjih, kjer bi lahko pridobili neke kompetence, ki bi prišle prav po diplomi 

oziroma pri zaposlitvi. Govorimo o tečajih, torej neformalnem izobraževanju, in tudi nekih 

obštudijskih dejavnostih, kot so na primer študentski svet, tutorstvo. Torej o dejavnostih, ki 

niso plačane, ampak z njimi študent dobi ogromno kompetenc. Kakšne so vaše izkušnje glede 

tega? Ali se študentije usmerjajo k načrtovanju kariere? 

X: Ne moremo na splošno govoriti. Nekateri so zaiteresirani. Konkretno, imamo dijake, ki 

pridejo k nam in se odločajo, kaj bodo naprej, prav tako tudi študenti. Je pa res, da je teh 

manjši delež. 

A: V številkah? 

X: Mi imamo na letni ravni približno 700 uporabnikov. Od tega jih je polovica vključenih 

v svetovanje, polovica pa v aktivnosti, ki jih delamo. Recimo delavnice, za pridobivanje 

kompetenc, na primer podjetni dnevi. Po drugi strani pa razumem tvoje razmišljanje, saj so 

tudi naše izkušnje podobne. 

Na primer, imeli smo karierni sejem, na katerem se je predstavilo 12 delodajalcev, udeležilo 

se ga je okoli 50 študentov, kar je veliko. Po kariernem sejmu pa se je izvajala »zaposlitvena 

kavarna«, kjer so pristopili le trije. Ti isti študentje, ki niso pristopili, bodo čez par let iskali 

službo. Imeli so možnost, ki je niso izkoristili. V lanskem letu smo v sklopu dogodka 

FestINNO prav tako organizirali karierni sejem in pripeljali štiri delodajalce, ki so iskali 

kader in so bili pripravljeni investirati v usposabljanje študentov ter jih po zaključenem 

študiju tudi zaposliti. Udeležilo se ga je pet študentov. 
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A: Ali menite, da se študentje zavedajo pomembnosti kompetenc, ki bi jih lahko pridobili s 

takimi dejavnostmi? 

X: No, tukaj se pri meni poraja vprašanje. Ali je to zato, ker študent po predavanjih gre 

opravljat študentsko delo zato, da lahko preživi, ali pa je to razmišljanje, »saj bom, to je 

prihodnost in imam še čas za to. Danes se s tem ne obremenjujem, ker sem v neki komfortni 

coni.« Tudi mene zanima, ali obstaja zavedanje med študenti, da jih bodo po zaključenem 

šolanju povozili tisti, ki bodo imeli papirje o tečajih, seminarjih in drugih aktivnostih.  

A: Ali je možno, da študentje o teh stvareh niso ozaveščeni in obveščeni? 

X: Ne, ni možno. Mi v prvem tednu novega študijskega leta vsem brucem predstavimo delo 

kariernega centra, kaj izvajamo, kaj je brezplačno, torej vse, kar nudimo. Obveščeni so, 

ampak se ne zavedajo, kakšen pomen ima taka zadeva. 

A: Torej se ne zavedajo okolice? 

X: Jaz bi rekla, da ne. Delajo po liniji najmanjšega odpora, naredijo faks, ker pač morajo, 

in to je to. 

A: Sama opažam tudi na fakulteti med študenti, da že vsaka dodatna naloga, ki jo da predavatelj, 

povzroči odpor.  

X: Ja, v večini je cilj samo naredit izpit, in še to s čim manj truda. Obstajajo študenti v 

manjšini, ki pa si želijo takih aktivnosti, ki si želijo novih izkušenj, znanj. To o človeku pove 

veliko, pa ne samo nam, ampak tudi potencialnim delodajalcem. 

A: Torej, če gledamo generalno, delodajalci dajejo več poudarka na pridobljene kompetence 

kot pa na formalno izobrazbo? 

X: Tako je. Ker je vsako leto določeno število diplomantov z istih področij. Jaz bi izpostavila 

tudi malo ta prepad med generacijami, in neko prepričanje, da bodo vsi direktorji. Nihče 

pa se ne vpraša, kakšen direktor bo, glede na to, da nima delovnih izkušenj in ne razume 

delavca, ki je v čevljih skladiščnika. Takemu direktorju bodo ljudje uhajali. Danes pa je 

dobro spoznat, da je delavca dobro zadržat, saj te vsak delavec stane. Plača že nekaj časa 

ni več glavni dejavnik motivacije za delo. Na prvih mestih so sedaj izobraževanja, 

delodajalci vedno več vlagajo v človeške vire. 

A: Kaj pa, če pogledamo stališča študentov na to pridobivanje kompetenc, a je kaj drugače 

potem na delovnem mestu? 

X: Je drugače. Osebno mislim, da se v študijskem času ne zavedajo, da bodo podjetja prej 

opazila tiste z debelejšim portfoliem, kot pa tiste, ki so naredili v roku vse izpite, lahko so 

tudi desetke. In potem dobiš nekoga, ki dejansko bolj malo zna, ker se nikoli še ni zares 

»obrnil«. 

Sprašujem se, zakaj je med našimi štipendisti toliko tujih študentov. K vlogi za štipendijo 

moraš predložiti dokazila. Naši študenti se ne udeležujejo poletnih taborov, mednarodnih 

dogodkov, nimajo nekih dodatnih »diplom« iz raznih aktivnosti. 
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A: Torej že v času srednje šole niso dejavni? 

X: Tako je, nihče jim nič ne pove, jim ne svetuje. Kljub temu, bi ta ista oseba v drugem ali 

tretjem letniku fakultete že imela neka dokazila, ki bi bila primerna za štipendijo, pa jih še 

vedno nima. Očitno je, da obstaja neka razlika med tujino in Slovenijo. 

A: Se vam zdi, da fakultete premalo poudarjajo pomembnost pridobivanja kompetenc? 

X: Absolutno. 

A: Kaj pa menite o nekem kariernem svetovalcu, ki bi študente spremljal od začetka študija pa 

vse do konca? 

X: To obstaja na našem kariernem centru – mi. 

A: Ampak je prostovoljno. Mislim na to, da bi prav v študijski program vpeljali karierno 

svetovanje, kjer bi se na začetku z vsakim študentom pogovorili o njegovih pričakovanjih in ga 

spremljali do konca študija. 

X: Odlično, če ni to stvar pod prisilo. To pomeni, da si mora študent še vedno sam to želet, 

ne pa da te svetovalec sili v neke zadeve. 

A: Najlepša hvala za odgovore. 

8.3 Ugotovitve in predlogi za izboljšave 

V tem podpoglavju bomo podali ugotovitve v raziskavi ter podali predloge za izboljšave.  

8.3.1 Kvantitativna raziskava 

Na začetku empiričnega dela smo si zastavili štiri hipoteze, ki smo jih preverjali z anketnim 

vprašalnikom. Z analizo odgovorov na vprašanja iz anketnega vprašalnika smo ugotovili, da 

lahko eno hipotezo potrdimo, treh ne moremo potrditi: 

H1: Več študentov Fakultete za management je na področju obštudijskih dejavnosti nedejavnih 

kot dejavnih.  

Hipotezo lahko potrdimo, saj je pri vprašanju, ki se je nanašalo na dejavnosti v času študija, 

obštudijske dejavnosti označilo v povprečju le 8,286 % študentov. Ob tem izvzemamo 

študentsko delo. Prav tako je kar 74 % anketiranih mnenja, da se študentje premalo udeležujemo 

obštudijskih dejavnosti. 

H2: Več študentov izbrane fakultete meni, da med predavanji in vajami pridobijo dovolj znanja 

za vstop na trg dela, manj pa, da so za to potrebne dodatne dejavnosti.  
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Te hipoteze ne moremo potrditi, saj je analiza pokazala, da tako meni le 36 % študentov. Mejnik 

za potrditev hipoteze smo vnaprej določili na 66,7 % študentov. 

H3: Več študentov obštudijske dejavnosti razume kot »izgubo časa« in ne kot priložnost za 

pridobivanje kompetenc, manj pa, da so obštudijske dejavnosti priložnost za nadgradnjo znanja 

in kompetenc.  

Tudi te hipoteze ne moremo potrditi, saj je analiza pokazala, da 90 % študentov meni, da so 

obštudijske dejavnosti in neformalno izobraževanje pomemben dejavnik za pridobivanje 

kompetenc in da bodo s tem bolj zaposljivi. 

H4: Več odstotkov študentov Fakultete za management ne sledi dogajanju na univerzi in 

fakulteti. 

Tudi te hipoteze ne moremo potrditi, saj smo z analizo ugotovili, da študentje sledijo dogajanju 

na fakulteti, torej se zavedajo študijskega okolja, vendar se večinoma ne odzivajo na dejavnosti, 

ki se dogajajo v sklopu fakultete in univerze (volitve v Študentski svet UP FM 42 %, rektorske 

volitve 18 %, karierno svetovanje 8 %). 

Z analizo pridobljenih odgovorov smo ugotovili, da se študentje zavedajo pomembnosti 

pridobivanja kompetenc, saj jih večina meni, da formalno izobraževanje ne zadostuje za vstop 

na trg delovne sile. Ugotovili smo tudi, s kakšnim razlogom so se vpisali na fakulteto –

najpomembnejši vzrok je pridobitev višje izobrazbe, torej diploma, ki naj bi bila povod za 

boljšo zaposlitev. Ker smo iz lastnih opažanj skozi leta študija tudi sami opažali pasivnost in 

apatijo glede udeleževanja in pristopa k obštudijskim dejavnostim, nas je zanimalo, zakaj pri 

študentih prihaja do tega. Analiza je pokazala, da sta dva najpogostejša odgovora po odstotkih 

enakovredna, in sicer, da študentje nimajo časa za take dejavnosti in da imajo drugačne 

prioritete, ki so nakupovanje, druženje s prijatelji in podobno. Iz tega lahko izhajamo, da se 

študentje pravzaprav ne zavedajo koristnosti pridobivanja kompetenc v času študija. Vedo torej, 

da bi sicer pripomogle k boljši zaposljivosti, vendar trenutno v tem ne vidijo koristi. 

8.3.2 Kvalitativna raziskava 

Pri kvalitativnem delu raziskave smo si postavili tri raziskovalna vprašanja. Na podlagi 

odgovorov intervjuvanih študentov, pojasnimo naše ugotovitve. 

RV1a: Ali lahko govorimo o apatiji študentov v času študija in pri načrtovanju kariere med 

študijem? 

Da, vsi intervjuvani, tako študenti kot zaposlena na KC UP opažajo visok delež apatije med 

vrstami študentov. Rezultati intervjujev so pokazali, da večina študentov opravi samo študijske 

obveznosti in se načrtovanju kariere ne posveča.  
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RV1b: Kateri so razlogi za pomanjkanje interesa in apatičnost študentov? 

Rezultati kažejo, da se študentje v času študija ne posvečajo karierni poti, saj se ne zavedajo 

pomembnosti njenega razvijanja že v tem obdobju. Nekateri intervjuvanci menijo, da gre za 

generacijsko hibo vzgoje iz primarne družine. Prav tako je videti, da v obštudijskih dejavnostih 

ne vidijo koristi, prisoten je egocentrizem, zaradi katerega ves svoj čas usmerjajo vase in 

spregledajo oziroma zanemarijo okolico. 

RV2: Ali študentje načrtujejo svojo karierno pot že med študijem, ali se temu posvetijo ob 

zaključku študija oziroma med iskanjem prve zaposlitve? 

Različno. Pri odgovorih, ki so povezani s tem raziskovalnim vprašanjem, lahko vidimo razliko 

že v tem, ali je odgovarjal dejaven ali nedejaven študent. Dejavni študenti imajo načeloma jasno 

začrtano pot oziroma do tega načrtovanja pridejo kmalu po začetku študija. Nedejavni študenti 

v glavnem nimajo jasnih ciljev, kaj bi želeli početi, in se s tem zaenkrat tudi ne ukvarjajo. 

Zanimivo je, da se večina intervjuvanih študentov, tako dejavnih kot tudi nedejavnih, zaveda, 

da samo formalna izobrazba ne zadostuje za vstop na trg delovne sile. Strinjajo se, da formalna 

izobrazba poda sicer neke osnove, vendar ne pripravi študenta na delo v praksi. Kljub temu 

zavedanju študenti živijo za danes in ne mislijo na prihodnost. 

Predlagamo, da fakulteta v študijski program vpelje kariernega svetovalca, ki bi študenta 

usmerjal. Ne tako, da bi študente prisilili k temu, da bi se dejavno udeleževal nekih tečajev in 

projektov, ampak da študentu prikaže načine, kako lahko pride do teh kompetenc, ki bi jih 

potreboval glede na zastavljene cilje. Namen takega svetovanja bi torej bil, da bi študentom 

pomagali, da začnejo raziskovati sebe, razmišljati o svojih ciljih in pričakovanjih. 
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9 SKLEP 

Zmotno je prepričanje, da formalna izobrazba oziroma listina, ki jo prejmemo ob zaključku 

formalnega izobraževanja, zadostuje za vstop na trg delovne sile. Potrebnega je veliko več 

znanja, veščin in kompetenc. Načrtovanje kariere je zapleten proces, zato je o tem treba začeti 

razmišljati že kmalu po vpisu na fakulteto, saj si s tem zastavimo pričakovanja in cilje, ki jih 

želimo doseči v življenju. V oseben in profesionalen razvoj je treba vložiti veliko več truda in 

časa, kot pa ga vložimo v formalno izobraževanje. Vse več delodajalcev meni, da je listina, kot 

je diploma, izgubila svoj pomen, saj je trg že tako prenasičen z iskalci zaposlitve. Prav zaradi 

tega je treba izstopiti iz povprečja in se razvijati na osebnem in profesionalnem področju, saj le 

tako ustvarimo dodano vrednost, ki v končni fazi zanima potencialnega delodajalca. Torej, 

kakšna znanja imamo, kakšne naloge smo sposobni opraviti, kje smo nabirali izkušnje in kakšne 

so naše kompetence.  

Iz generacije v generacijo se je miselnost o delu spreminjala, prav tako tudi vrednote. To je 

pokazatelj, da so potrebni novi pristopi za motiviranje študentov tako na področju formalnega 

kot tudi neformalnega izobraževanja. Pri študentih je treba prebuditi zavedanje za okolje in 

spodbujati prisotnost študentov tudi izven predavalnic. Živimo v učečem se okolju, ki nam 

ponuja nešteto možnosti za osebni razvoj in pridobivanje novih znanj in kompetenc na različnih 

področjih. Kljub temu, da smo v raziskavi dokazali apatičnost študentov, je raziskava pokazala, 

da se študentje zavedajo pomembnosti kompetenc in pomanjkljivosti formalnega 

izobraževanja, vendar po našem mnenju to zavedanje potlačijo oziroma se zanj ne zmenijo. 

Danes mladi pričakujejo, da se bo vse zgodilo ad hoc, kar bi lahko bila posledica razvoja 

tehnološke dobe, spletnih iskalnikov in družbenih omrežij, kjer z enim klikom pridemo do vseh 

informacij, ki jih potrebujemo. Kot je eden od intervjuvanih povedal, družbena omrežja 

prikazujejo neke končne izdelke, ne pa tudi, koliko truda je bilo vloženega v ta izdelek, zato se 

mladi ne zavedajo, da kompetence same od sebe ne bodo prišle, ampak da bodo morali vložiti 

veliko svojega časa in se prisiliti, da prestopijo prag izven cone udobja, da bodo postali 

konkurenčni na trgu delovne sile. Rešitev bi torej bila karierno svetovanje v sklopu študijskega 

programa, kjer bi svetovalec skupaj s študentom glede na njegove želje, cilje in pričakovanja 

izdelal karierni načrt in tudi preverjal njegov napredek, razmišljanja, težave.  Na ravni fakultete 

bi lahko razvili projekt, podkrepljen s strokovno službo za stike z javnostmi, s katerim bi 

študente ozaveščali o možnostih udejstvovanja v obštudijskih aktivnostih, na kakšne načine se 

lahko razvijajo in kaj jim fakulteta oziroma univerza ponuja. Morda bi bilo smiselno vse 

dogodke, ki jih izvaja Fakulteta za management, Univerza na Primorskem, ŠOUP in Karierni 

center UP, združiti na enem mestu (na primer v mobilni aplikaciji z možnostjo takojšnje prijave 

na dogodek) in glede na področje zanimanja študenta. Omenjeni načini bi morda spodbudili 

študente k aktivnostim in razmišljanju o svoji prihodnosti po zaključenem študiju. Prav tako bi 

raziskavo lahko naredili na ravni Univerze na Primorskem in vanjo vključili tudi tuje študente.
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PRILOGE 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 

Priloga 2  Intervju 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, 

Moje ime je Marinka Trebec in sem študentka 3. letnika Fakultete za management. Odločila 

sem se, da za diplomsko delo izberem temo »Ne/aktivnost študentov izbrane fakultete pri 

načrtovanju kariere v času študija«. Za potrebe raziskovalnega dela naloge bi Vas prosila, 

da izpolnite spodnji anketni vprašalnik. Prosim, da nanj odgovarjate iskreno, saj so odgovori 

zelo pomembni za verodostojnost končnih rezultatov.  

Zagotavljam Vam, da je anketni vprašalnik anonimen, vaši podatki bodo uporabljeni zgolj in 

samo za potrebe diplomskega dela. 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje. 

 

1. Splošno:  

 Starost (vpišite): ________  

Spol (označite):  M  Ž 

Letnik študija (označite):   1  2  3  absolvent  

Program študija (označite):  VS  UN 

2. Ali menite, da formalno izobraževanje, ki ga nudi fakulteta, zadostuje za vstop na 

trg dela? (Izberite samo en odgovor!) 

 Da   Ne  Ne vem 

3. Za boljšo zaposljivost po zaključenem študiju so kompetence … (Izberite samo en 

odgovor!) 

 Zelo pomembne 

 Pomembne 

 Niti – niti 

 Niso pomembne 

 Sploh niso pomembne 

4. Ali menite, da ste/boste v času študija pridobili dovolj kompetenc? (Izberite samo en 

odgovor!) 

 Da  Ne  Ne vem 
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5. V času študija kompetence/veščine pridobivam z … (Možnih je več odgovorov.) 

 Tečaji, ki jih organizira UP/ŠOUP 

 Tutorstvom 

 Kot član študentskega sveta 

 S prostovoljnim delom 

 S študentskim delom 

 Kot aktiven član ŠOUP, KMŠ,… 

 Obiskujem okrogle mize, goste iz prakse (izven predavanj) 

 Udeležil sem se projekta PKP 

 Drugo:________________________________ 

 Nič od naštetega 

6. Menite, da smo študentje v splošnem dovolj dejavni na področju obštudijskih 

dejavnosti? (Pomisli na to, koliko si aktiven/aktivna sam in koliko tvoji kolegi!) 

 Da  Ne 

7. V spodnji tabeli je navedenih nekaj trditev. Prosim, da ob njej obkrožite tisti 

odgovor, ki za Vas najbolj velja. 

V splošnem sem seznanjen/a z dogajanjem na fakulteti in univerzi. da ne 

Udeležil/a sem se rektorskih volitev. da ne 

Udeležil/a sem se/se bom volitev za predstavnike v Študentski svet UP 

FM 

da ne 

V Kariernem centru UP sem bil/a na kariernem svetovanju. da ne 

Če me kolega/ica prosi za pomoč pri reševanju težave, ki je povezana 

s študijem, mu/ji znam svetovati ali ga/jo napotiti na pravo osebo. 
da ne 

FestINNO je zanimiv in poučen. da ne 

Vem kdo so tutorji na katere se lahko obrnem v primeru težav. da ne 

Vsako seminarsko nalogo opravim po svojih najboljših močeh in kot 

najbolje znam. 
da ne 

Če me nekaj zanima, brez težav in sramu o tem povprašam 

predavatelja/ico. 
da ne 

8. Ali fakulteta/univerza ponuja dovolj možnosti za razvoj zaposlitvenih kompetenc? 

(Izberite samo en odgovor!) 

 Da  Ne  
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9. V spodnji tabeli je naštetih nekaj kompetenc, ki naj bi jih osvojili v času študija. 

Prosim, da za vsako označite, v kolikšni meri ste jo osvojili, kjer 1 pomeni »sploh je 

nisem osvojil/a« in 5 »popolnoma sem jo osvojil/a«. 

Kompetenca 

1 2 3 4 5 
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o
sv

o
ji

l/
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Osebni razvoj (iskanje novih priložnosti za učenje, 

dejavno preživljanje prostega časa …) 
1 2 3 4 5 

Timsko delo 1 2 3 4 5 

Sposobnost samostojnega dela (samostojno in z vso 

odgovornostjo opravim nalogo) 

1 2 3 4 5 

Veščine javnega nastopanja (nastopam 

samozavestno, brez treme, govorim razločno, glasno 

in tekoče) 

1 2 3 4 5 

Sposobnost iskanja novih idej in rešitev 1 2 3 4 5 

Sposobnost pisanja poročil in dokumentov (napišem 

dopis/sklep …, ki vsebuje vse prvine) 

1 2 3 4 5 

Sposobnost vodenja skozi vse korake projekta 1 2 3 4 5 

10. Na fakulteto sem se vpisal/a zato, da … (izberite odgovor, ki za vas osebno najbolj 

drži) 

 Imam boljše možnosti za zaposlitev 

 Mi še ni treba vstopiti na trg delovne sile 

 Pridobim višjo stopnjo izobrazbe 

 Razširim znanje 

 Delam na osebni rasti 

 Ker je to nekaj družbeno samoumevnega 

 Ustrežem staršem 

11.  Osebno se mi zdi neformalna dejavnost med študijem … 

 Pomembna, saj bom tako pridobil/a spretnosti in veščine in bom s tem bolj zaposljiv/a 

 Nepomembna, saj menim, da vse spretnosti in veščine pridobim med formalnim 

izobraževanjem 

 Nepomembna, saj imamo družinsko podjetje v katerem me čaka zaposlitev 
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12. Zakaj menite, da med študenti prihaja do apatičnosti in nezainteresiranosti za 

dejavno udeleževanje obštudijskih dejavnosti in neformalnega izobraževanja? 

 Te vsebine se večini ne zdijo potrebne 

 Te vsebine se večini ne zdijo dovolj kakovostne, da bi se od njih kaj naučili 

 Menim, da smo/so študentje nesamozavestni in se bojimo/bojijo pristopiti k 

dejavnostim 

 Imamo/imajo drugačne prioritete (druženje s prijatelji, nakupovanje …) 

 Za udeležbo nimamo/nimajo časa (študentsko delo, prostovoljstvo …) 

 Študentov ne zanima kaj se dogaja v njihovem okolju 

13. Kakšno mnenje imate o svetovalcu znotraj fakultete, ki bi študenta spremljal od 

začetka do zaključka študija in študentu svetoval o pridobivanju kompetenc glede na 

njegove zastavljene cilje (svetovalca bi obiskali na primer dvakrat na študijsko leto)? 

 Ideja se mi zdi odlična, saj bi s tem študente spodbudili k načrtovanju kariere. 

 Ideja se mi zdi dobra, vendar se svetovanja najverjetneje ne bi udeležil/a. 

 To bi bilo popolnoma odveč, saj menim, da takega svetovanja ne potrebujemo. 
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INTERVJU 

Pozdravljeni, 

Moje ime je Marinka Trebec in sem študentka 3. letnika Fakultete za management. Odločila 

sem se, da za diplomsko delo izberem temo »Ne/aktivnost študentov izbrane fakultete pri 

načrtovanju kariere v času študija«. Za potrebe raziskovalnega dela naloge bi Vas prosila za 

sodelovanje v intervjuju, saj mi bodo Vaši odgovori zelo koristili pri raziskavi. Prosim, da nanj 

odgovarjate iskreno, saj so odgovori zelo pomembni za verodostojnost končnih rezultatov.  

Zagotavljam Vam, da je intervju anonimen, Vaši podatki bodo uporabljeni zgolj in samo za 

potrebe diplomskega dela. 

1. Splošno:  

 Starost (vpišite): ________  

 Spol (obkrožite): M Ž  

 Letnik študija (obkrožite): 1 2 3 absolvent 

 Program študija (obkrožite): VS UN 

2. Kako razumete besedno zvezo »pridobivanje kompetenc v času študija«? 

3. Kaj menite o neformalnem izobraževanju in obštudijskih dejavnostih kot načinu za 

pridobivanje kompetenc? 

4. Na kakšen način ste Vi osebno v času študija bili dejavni na področju neformalnega 

izobraževanja in obštudijskih dejavnosti? 

5. Ali menite, da ste v času študija pridobili dovolj kompetenc in ali menite, da ste zaradi le 

teh bolj zaposljivi? 

6. Katere kompetence ste pridobili do sedaj, ne glede na to ali ste dejavni ali ne? 

7. Se Vam zdi, da študij nudi dovolj, da lahko rečete, da ste pripravljeni na trg dela? 

8. Kako ste o svoji karierni poti razmišljali ob začetku študija? 

9. Kako vidite ostale študente (kolege) pri načrtovanju kariere in pridobivanju kompetenc? 

So večinoma bolj dejavni ali bolj pasivni? Jih sploh zanima kako bo po zaključenem 

študiju ali jih pretirano ne skrbi? 

10. Zakaj menite, da med študenti prihaja do apatičnosti in nezainteresiranosti za dejavno 

udeleževanje obštudijskih dejavnosti in neformalnega izobraževanja? 

 


