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POVZETEK 

V slovenskem prostoru je zelo malo ali skoraj nič literature na temo izbire in odločanja 

študentov za študij, raziskav pa je le peščica. Zaradi visokošolske politike, spreminjanja 

interesa bodočih študentov, povečanja števila visokih šol in programov se ustvarja trg 

visokošolskih programov, zato je za obstoj visokih šol izjemno pomembno, da poznajo 

vedenje odjemalcev. V nalogi sem analizirala novejšo tujo in domačo literature s 

področja marketinga v izobraževanju, marketinga storitev, vedenja odjemalcev ter 

odločanja in izbiranja. Pri tem pa tudi nanizala spoznanja, ki veljajo za visokošolsko 

izobraževanje ter jih osvetlila predvsem z vidika študenta kot odjemalca izobraževalnih 

storitev. V raziskavi ugotavljam vedenje študentov kot odjemalcev v visokem šolstvu na 

področju družboslovja, natančneje ekonomije. Pri tem me predvsem zanima kako 

študent, ki se odloča za študij ekonomije, zbira informacije in katere informacije. Kateri 

dejavniki najbolj vplivajo na njegovo odločitev in na kakšen način se odloča. Pri tem se 

postavlja tudi vprašanje, ali se študenti vedejo kot dobro obveščeni odjemalci storitev in 

ali je njihovo vedenje pri izbiri študija racionalno. 

Namen naloge je, na primeru raziskave, pokazati pomembnost poznavanja in 

razumevanja študentovega procesa odločanja, pomembnosti različnih dejavnikov, vpliva 

referenčnih skupin in vedenja študentov. Ugotovitev, če se študent vede kot 'klasičen' 

odjemalec v marketinški teoriji lahko pomembno vpliva na marketinško načrtovanje in 

nadaljnjo marketinško strategijo visokih šol. Ni namreč dovolj, da visoke šole 

uporabljajo marketing samo v smislu oglaševanja, delovati morajo tako, da pridobijo 

prednost pred konkurenti, zlasti pri pridobivanju ciljne publike, načrtovanju študijskih 

programov, zadovoljitvi povpraševanja interesentov, ustrezni razporeditvi virov za 

delovanje in tako povečujejo tudi svojo učinkovitost. Rezultati raziskave in 

inštrumentarij lahko predvsem služijo kot uporaben pripomoček visokim šolam pri 

nadaljnjem marketinškem načrtovanju in uporabi marketinških tehnik. 

Ključne besede: visokošolsko izobraževanje, izobraževanje kot storitev, marketizacija, 

vedenje in odločanje študentov, izbira študija 
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SUMMARY 

In Slovenia there is very little slovene literature available about student decision making 

and college choice in higher education and almost no significant research has been done 

within the university choice context. There is a higher education market emerging due 

to changing government higher education policies, changing interest of prospective 

students and the increasing number of new higher education institutions. It is therefore 

of great importance for the higher education institutions to gain knowledge about 

student choice behavoiur. The thesis combines an understanding of existing literature in 

buyer behaviour, consumer psychology and higher education and the research of the 

college choice in the field of economics. The position adopted in this thesis is that of a 

student as a buyer or consumer of the higher education service. The key question is: 

How do students choose the college in the field of economics in Slovenia? Implicit in 

this overarching question are several issues examined in this thesis: how students makes  

choices, what information they search and where, what are the most important factors of 

college choice. Consequently there are more questions to be answered: are students 

behaving as buyers – consumers and do they make economically rational decisions. 

This thesis stresses the importance of knowledge decision making and information 

search process of students choosing study programmes and higher education 

institutions. Finding out whether a student behaves as a consumer according to 

marketing theory can have a significant impact onto marketing planning and the future 

marketing strategies of HE institutions. It is namely not enough for HE institutions to 

use marketing tools only for promotional purposes. Education institutions seeking to 

achieve succes must undertake a range of activities (eg. programme desing, understand 

students wants and needs, students ability of decision making ) to attract prospective 

students and to emphasise advantages over their competitors. The knowledge developed 

from this thesis will enable marketers of institutions and courses to have a greater 

understanding of the influences on behaviour of their customers (prospective students). 

The findings also have a number of implications for higher education policy and the 

marketing of institutions.  

Key words: higher education, education as a service, marketisation, students decision 

making and consumer behaviour, college choice 

UDK: 378-057.875(043.3) 159.9.019.4  
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1 UVOD 

Znanje postaja vse pomembnejši dejavnik spodbujanja proizvodnje in 

konkurenčnosti narodnega gospodarstva, zato pomeni pomembno prednost v globalni 

tekmi za gospodarsko rast. Visokošolske institucije imajo odločilno vlogo pri 

ustvarjanju in prenosu znanja ter usposabljanju izobražene delovne sile. OECD (2007) 

je namreč ocenila, da v najbolj razvitih državah več kot 50 % bruto družbenega 

proizvoda ustvarijo v sektorjih z visoko izobraženim kadrom. Povpraševanje po visoko 

izobraženih kadrih se bo še povečevalo, saj se uporaba nove, zahtevnejše tehnologije 

širi, prednost pri zaposlovanju pa bodo imeli tisti, ki bodo to tehnologijo znali 

uporabljati. Svetovni trg1 visokošolskega izobraževanja se je v zadnjih 20 do 30 letih 

izjemno povečal. Po podatkih, ki jih navajata Newman in Couturier (2002), se je v 

svetovnem merilu samo v letih od 1975 do 1995 število študentov povečalo s 40,3 

milijona na 80,5 milijona, po predvidevanjih pa se bo do leta 2020 povečalo še za 48 

milijonov.  

Povečanje števila študentov je svetovni pojav. OECD (2007) ocenjuje, da se v 

državah članicah OECD v terciarno izobraževanje vpiše od 50 do 70 % srednješolske 

populacije. Tudi ponudba študijskih programov se povečuje. V Aziji in vzhodni Evropi 

je množica študijskih programov, ki jih ponujajo izpostave tujih univerz, predvsem 

avstralskih in angleških. Zaradi sodobnih informacijskih poti lahko tuja univerza odpre 

izpostavo kjer koli po svetu in tako resno tekmuje z nacionalno univerzo na njenem 

ozemlju. Po nekaterih ocenah naj bi mednarodno povpraševanje po študijskih mestih 

močno naraslo do leta 2025, s povprečno stopnjo rasti 3,5 % na leto. Na študij v tujino 

bo največ študentov odhajalo iz Kitajske – do leta 2025 bo odšlo v tujino 850.000 

študentov –, sledi Indija s 500.000 študenti. Ocenjujejo, da naj bi se svetovni trg 

mednarodnega visokega šolstva povečal na 1,8 milijona študentov do 2010 in 4,9 

milijona do leta 2025 (Mazzarol in Soutar 2002). Predvidevanja o tako velikem 

povečanju trga silijo univerze povsod po svetu k spremembam in prilagajanju trgu 

izobraževalnih storitev. Marginson (2006, 1) pravi, da  

»visoko šolstvo lahko pojmujemo kot eno veliko vsesvetovno ureditev: ne kot 

enotni globalni sistem, temveč kot kompleksno kombinacijo globalnih mrež in 

gibanj idej, znanja, financ in medinstitucionalnih dogovorov …«  

V Sloveniji se število študentov opazno povečuje od leta 1990, ko je bilo 30.744 

rednih in 5.760 izrednih študentov, in se je samo v desetih letih (2001) povečalo na 

47.835 rednih in 22.920 izrednih študentov. Po podatkih Statističnega urada republike 

Slovenije (SURS 2008) je v študijskem letu 2007/2008 na višješolski strokovni ter na 

                                                 
1 Visokošolski trg je v današnjem informacijskem okolju, v katerem ni nacionalnih mej, en sam 

velik trg – Marginson (2006) ter Hemsley-Brown in Oplatka (2006) ga poimenujejo »global market«.  
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visokošolski študij vpisanih skupaj 115.4452 rednih in izrednih študentov, samo v prvi 

letnik pa je vpisanih skupaj 24.929 študentov (17.614 rednih in 7315 izrednih). V 

preglednici 1.1 je prikazano število študentov, vpisanih v študijskem letu 2007/2008. 

Preglednica 1.1 Študenti visokošolskega izobraževanja po vrsti programa in 

visokošolskem zavodu, Slovenija, 2007/2008 

  Univerza  

 Skupaj 
v 

Ljubljani 
v 

Mariboru 

na 
Primorske

m 

v Novi 
Gorici 

Samostojni 
visokošolski 

zavodi 

Skupaj 99.021 61.210 24.221 6.344 749 6.497 

Visokošolski strokovni 
(stari) 

25.712 13.811 7.420 2.010 151 2.320 

Univerzitetni (stari) 41.402 31.567 8.888 759 188 - 

1. stopnja – visokošolski 
strokovni 

11.200 3.794 3.143 1.675 152 2.436 

1. stopnja – univerzitetni 11.023 6.908 2.714 946 57 398 

2. stopnja – enovit 
magisterij 

221 221 - - - - 

Specializacija (stara) 495 205 23 267 - - 

Magisterij (stari) 4.477 2.757 973 426 60 261 

2. stopnja – magisterij 2.909 1.007 735 179 50 938 

Doktorat (stari) 1.256 778 182 73 79 144 

3. stopnja – doktorat 326 162 143 9 12 - 

Vir: SURS 2008. 

Vendar se trend v Sloveniji počasi obrača, po podatkih Visokošolske prijavno-

vpisne službe Univerze v Ljubljani (VPIS) je bilo v študijskem letu 2006/2007 v 

zaključnem letniku srednje šole 21.917 dijakov, kar je manj, kot je bilo za študijsko leto 

2007/2008 vseh razpisanih mest za 1. letnik študija (24.929). V študijskem letu 

2007/2008 je bilo povpraševanje večje od ponudbe, saj je prijave za vpis oddalo 25.227 

kandidatov za vpis v redni in izredni študij za 24.929 mest (VPIS). Čeprav je 

srednješolska populacija manjša, delež srednješolske generacije, vključene v terciarno 

izobraževanje, še vedno narašča. Letos je v višje strokovne in visokošolske programe 

vključena že več kot polovica vseh oseb med 19. in 23. letom starosti (graf 1.1). Še pred 

desetimi leti je bila v terciarno izobraževanje vključena manj kot tretjina oseb v 

omenjeni starostni skupini (SURS 2008).  

                                                 
2 99.021 študentov v visokošolske programe in 16.424 študentov v višješolske programe. 
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Graf 1.1 Vključenost prebivalcev, starih od 19 do 23 let, v terciarno 

izobraževanje, Slovenija, študijska leta 1997/1998–2007/2008 

 
Vir: SURS 2008. 

S podpisom bolonjske deklaracije se je leta 1999 sprožil dinamičen proces 

preoblikovanja evropskega visokošolskega prostora (EHEA3). S podpisom bolonjske 

deklaracije je namreč tudi Slovenija začela oblikovati enoten sistem visokega šolstva, 

»ki bo mednarodno konkurenčen, državljanom Evrope pa bo omogočil, da si pridobijo 

sposobnosti za spoprijemanje z izzivi novega tisočletja, mobilnost in zaposljivost« 

(bolonjska deklaracija). Tako naj bi povečali konkurenčnost evropskega visokega 

šolstva ter se v tekmi na svetovnem izobraževalnemu trgu postavili ob bok Ameriki in 

Avstraliji. Oblikovanje Evrope znanja4 je postalo za Evropsko unijo glavni cilj, saj bo 

samo taka Evropa dovolj konkurenčna ostalemu svetu. Po mnenju Van Dammeja (2002) 

bo trajalo še nekaj let, preden bo to Evropi tudi uspelo, saj nekatere države še zelo 

zaostajajo pri prilagajanju svojih visokošolskih sistemov. Še več tekmovalnosti na trgu 

visokega izobraževanja je torej neizogibno, posledica tega pa je, da se visokošolske 

institucije že zavedajo nujnosti tržnega ravnanja visokega šolstva. Torej se morajo tiste 

institucije, ki želijo ostati konkurenčne, prilagoditi porajajočim se novim težnjam, kot 

so: nove tehnologije in uvajanje virtualnega izobraževanja, internacionalizacija 

izobraževalnih storitev, drugačne potrebe študentov kot odjemalcev storitev, nove 

potrebe okolja in nova področja znanosti. 

Tudi v Sloveniji se v zadnjih dveh letih ustanavlja veliko novih fakultet in visokih 

strokovnih šol, ustanovljena je bila tudi prva zasebna univerza, težnja po ustanavljanju 

novih fakultet in univerz pa se še nadaljuje. Z novimi fakultetami se izredno povečuje 

                                                 
3 European Higher Eduacation Area 
4 Europe of Knowledge; izraz, ki je v uporabi zlasti po lizbonskem zasedanju Evropskega sveta 

(EUNEC 2003). 
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tudi ponudba študijskih programov. Univerze in visokošolski zavodi skupaj izvajajo 456 

študijskih programov,5 še pred desetimi leti pa so izvajali »samo« 131 univerzitetnih in 

53 visokošolskih strokovnih programov (VPIS 2008, OECD 1999). Po podatkih SURS 

(2008) na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mariboru še vedno študira več kot 85 % 

vseh visokošolskih študentov, na drugi strani pa narašča število študentov, ki obiskujejo 

visokošolske programe na samostojnih visokošolskih zavodih, v študijskem letu 

2007/2008 je na 15 samostojnih visokošolskih zavodih6 vpisanih 6.500 študentov, kar 

pomeni 6,6 %. 

Položaj in konkurenčnost institucij na slovenskem trgu se je s povečanjem števila 

institucij in z vstopom Slovenije v Evropsko unijo zelo spremenil. Konkurenca je ob 

povečanju trga čedalje večja, po drugi strani pa s ponudbo zelo omejenega števila 

študijskih programov v angleščini ne privabljamo tujih študentov. Čeprav v Sloveniji 

spodbujamo študente k mobilnosti in študiju v tujini, se za zdaj sicer še ni treba bati 

množičnega odhajanja študentov v druge evropske države. Toda podatki kažejo, da 

vedno več slovenskih študentov študira v tujini, enako velja tudi za študente drugih 

evropskih držav (po podatkih EUNEC (2003) so na Nizozemskem 3 % tujih študentov, 

v Franciji 6,5 %, v Veliki Britaniji 10,1 % in v Švici 16,2 %).  

Čeprav, vsaj v študijskem letu 2007/2008, število prijavljenih študentov še presega 

število razpisanih mest, se bodo morale univerze oziroma fakultete bolj približati 

potrebam študentov, če bodo želele pridobiti in zadržati najboljše študente. Jasna 

usmeritev države (NPVŠ RS 2006–2010) v zadnjih nekaj letih, ki spodbuja in 

promovira vpis v naravoslovne in tehniške študijske programe, pa pomeni, da se število 

razpisanih mest za družboslovne študije zmanjšuje tako na rednem kot tudi na izrednem 

študiju. Fakultete bodo ob vse večji konkurenci, visokošolski politiki in spremembi 

financiranja7 morale vedno bolj uporabljati marketinška načela in tehnike. Premalo 

fakultet se za zdaj zaveda, da imajo z uvajanjem marketinški načel prednost pred 

konkurenti, zlasti pri načrtovanju študijskih programov, zadovoljitvi povpraševanja 

interesentov in ustrezni razporeditvi virov za delovanje ter da tako lahko povečajo tudi 

svojo učinkovitost pri privabljanju študentov za vpis. Devetak (2002, 39) meni, da 

fakultete, ki ne bodo posvečale dovolj pozornosti marketinškim dejavnostim, ne bodo 

imele dovolj kandidatov za študij. Podobno meni tudi Evans (1995, 4), ki pravi, da bodo 

preživele samo šole, ki bodo znale privabiti in obdržati svoje odjemalce, hkrati pa 

ugotoviti želje in potrebe svojih odjemalcev ter se jim vedno znova prilagajati. Fakultete 

                                                 
5 Za primerjavo: leta 2006 je bilo 419 programov, leta 2005 pa 398. 
6 Od tega je šest visokih šol prvič razpisalo prosta mesta v študijskem letu 2007/2008. 
7 V skladu z uredbo o financiranju visokošolskih in drugih zavodov se letna sredstva izračunajo na 

podlagi števila študentov in diplomantov. Visokošolskim zavodom se ne financirajo najemnine in fiksni 
stroški, prav tako ne število zaposlenih učiteljev. V skladu z omenjeno uredbo o financiranju so prenehali 
veljati normativi in standardi v visokem šolstvu, ki so določali višino sredstev za zaposlene učitelje, do 
katerih je bila visoka šola upravičena. 
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morajo ob tem nujno odgovoriti na naslednja vprašanja: kdo so naši odjemalci 

(uporabniki), potrebe in želje katerih odjemalcev bomo zadovoljili, kako lahko 

zadovoljimo njihove potrebe in želje (Maringe 2005); pa tudi na naslednja vprašanja: 

zakaj je poznavanje odločanja o izbiri študija tako pomembno, zakaj je stopnja iskanja 

informacij in poznavanje dejavnikov odločanja o izbiri posameznika tako pomembno ter 

kako lahko visokošolske institucije bolje uporabijo raziskave na področju izbire, prijave 

in vpisa (Paulsen 1990). Poznavanje kandidatov in njihovega načina razmišljanja, 

ravnanja, odločanja o izbiri študija je podlaga za kakršno koli načrtovanje marketinških 

odločitev. To ugotavlja tudi Trnavčevič (2000, 85), ki navaja:  

»Raziskave o tem, kdo izbira šolo in program in kdo odloča o izbiri ter po 

kakšnih merilih, bi bile v našem prostoru izredno dobrodošle. Tako bi lahko bolje 

izkoristili informativne dneve, dan odprtih vrat in podobno za dobro in jasno 

komunikacijo med šolo in uporabniki.« 

Zaradi visokošolske politike, spreminjanja interesa bodočih študentov, povečanja 

števila visokih šol in programov se ustvarja trg visokošolskih programov, zato je za 

obstoj visokih šol izjemno pomembno, da poznajo vedenje odjemalcev. Pri tem se 

postavlja tudi vprašanje, ali se študenti vedejo kot dobro obveščeni odjemalci storitev in 

ali je njihovo vedenje pri izbiri študija racionalno. V nalogi bom raziskala vedenje 

odjemalcev in na ta vprašanja poskušala odgovoriti na primeru študentov ekonomije v 

Sloveniji. Namen raziskave je ugotoviti vedenje študentov kot odjemalcev v visokem 

šolstvu na področju družboslovja, natančneje ekonomije. Pri tem pa tudi ugotoviti kateri 

dejavniki najbolj vplivajo na izbiro študija ekonomije v Sloveniji. Ugotovitev, če se 

študent vede kot 'klasičen' odjemalec v marketinški teoriji lahko pomembno vpliva na 

marketinško načrtovanje in nadaljnjo marketinško strategijo visokih šol.  

Naloga sledi naslednjim ciljem: 

− Pregled relevantne literature s področja marketinga, vedenja odjemalcev v 

visokem šolstvu. 

− Raziskati marketinško obnašanje odjemalcev in modele odločanja pri 

odločanju o izbiri študija. 

− Raziskati vire in vrsto informiranja, pomembnost virov, dejavnike in 

pomembnost dejavnikov na odločitev ter način izbiranja visoke šole.  

− Ugotoviti vpliv informacij, referenčnih skupin in drugih dejavnikov na izbiro 

šole. 

− Ugotoviti ali se študenti pri odločanju vedejo kot dobro informirani odjemalci. 

− Ugotoviti ali se študenti pri odločanju vedejo racionalno. 
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Na osnovi pregleda relevantne domače in tuje literature s področja marketinške 

teorije in teorije vedenja odjemalcev pri izbiri študija v visokem šolstvu ter pregleda 

rezultatov tujih raziskav sem postavila naslednje hipoteze: 

− H1: Študenti se pri zbiranju informacij z marketinškega vidika vedejo kot 

racionalni odjemalci.  

− H2: Med skupinami ni statistično pomembnih razlik pri uporabi virov 

informacij.  

− H3: Študenti uporabljajo več osebnih kot neosebnih virov informacij.  

− H4: Med skupinami ni statistično pomembnih razlik glede na vplivnost 

dejavnikov odločanja. 

− H5: Med skupinami ni statistično pomembnih razlik glede na pomembnost 

dejavnikov odločanja.  

− H6: Študenti se, z vidika kriterijev za odločanje, odločajo racionalno. 

− H7: Študenti se z marketinškega vidika vedejo kot odjemalci racionalno.  

Za namen raziskave sem sestavila anketni vprašalnik na podlagi podobnih 

vprašalnikov iz tuje literature (Cabrera in La Nasa 2000, James, Baldwin in McInnis, 

1999, Brennan, 2001) ter ga prilagodila. 

V prvem delu teoretičnih izhodišč te naloge so opredeljeni razlogi za tržno8 

ravnanje šolstva s poudarkom na visokem šolstvu. Marketing v šolstvu prikazujem 

predvsem skozi prizmo bolonjskega procesa in povečane konkurenčnosti, sprememb v 

financiranju ter novega nacionalnega programa visokega šolstva do leta 2013. Ker 

šolstvo spada v storitveno dejavnost, storitvam pa je mogoče pripisati določene skupne 

lastnosti, te opisujem v posebnem poglavju. Glede na to, da se marketing v šolstvu v 

Sloveniji pojavlja šele v zadnjem času in je na voljo le malo domače literature, se 

osredotočam predvsem na tujo literaturo ter izsledke tujih študij in raziskav. Opisu in 

analizi vedenja odjemalcev v visokem šolstvu ter procesom in modelom odločanja v 

visokem šolstvu je namenjeno posebno poglavje. Za kandidate za vpis in študente 

uporabljam v nalogi izraz študent; s tem izrazom je mišljen študent kot odjemalec 

storitev v izobraževanju. Pri splošnih opisih za osebe, ki uporabljajo blago ali storitev, 

ki jih sicer v literaturi in splošno poznamo kot potrošnik9, porabnik, uporabnik ali 

odjemalec, pa izraz odjemalec.10 Z izrazom visoka šola in visoko šolstvo v nalogi 

poimenujem vse institucije, ki se pojavljajo na področju terciarnega izobraževanja, tj. 

                                                 
8 Izraza trženje in marketing sta sopomenki, v nadaljevanju v nalogi uporabljam za izraz marketing. 
9 Potrošnik ali porabnik je oseba, ki (u)porablja blago ali storitev (Slovar poslovnih izrazov, 

Filipović 2001). 
10 Izraz odjemalec zajema kupce ali/in uporabnike izdelkov, storitev in ponudbe neke organizacije 

(Snoj v Trnavčevič in dr. 2007, 57). 
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fakultete, univerze; razen ko gre za citate avtorjev. Prevodi iz tuje literature (članki v 

angleščine) so moji in večinoma niso uradni prevodi. 

V empiričnem delu najprej postavim raziskovalno paradigmo, predstavim metode 

raziskovanja, anketni vprašalnik in vzorec ter podrobneje opišem metode obdelave, 

analiziram in interpretiram podatke. Pri analizi podatkov sem uporabila program SPSS, 

s katerim sem izdelala opisno statistiko, korelacije in faktorsko analizo. V raziskavo naj 

bi bilo vključenih vseh pet visokih šol, ki ponujajo študijski program iz ekonomije, tri 

šole so se odzvale. Z raziskavo sem ugotavljala predvsem značilnosti odločanja 

študentov, ki so se vpisali na te tri visoke šole, saj zaradi omejenosti vzorca in omejitve 

na tri šole ugotovitev ni mogoče posplošiti na vse študente, ki izbirajo študij ekonomije. 

Kljub vsemu pa so rezultati uporabni predvsem za načrtovanje marketinških dejavnosti 

treh šol, ki so bile vključene v raziskavo. Sklepno poglavje tako vsebuje priporočila za 

nadaljnje raziskovanje in ukrepanje, ki temelji na spoznanjih teoretičnih konceptov in je 

podkrepljeno z izsledki raziskave. 

Omejitve raziskave 

V nalogi ne bom raziskovala psiholoških, socioloških, demografskih in drugih 

vplivov na proces odločanja o izbiri študija. V raziskavi sem se omejila na visoke šole, 

ki vpisujejo v študijske programe za pridobitev strokovnega naslova diplomirani 

ekonomist, torej v študijske programe ekonomije. Proučujem predvsem izbiro študija z 

vidika študenta, torej se osredotočam na vedenje študenta kot uporabnika storitev, in ne 

z vidika visokošolske institucije in njenega marketinškega ravnanja. Vključila sem 

redne študente prvih letnikov, ker je minilo malo časa od vpisa in imajo najbolj svež 

spomin na postopke izbire in dejavnike vpliva na vpis. Nisem pa vključila izrednih 

študentov, saj so ti, po mojem mnenju, specifična populacija, ki zahteva drugačen način 

proučevanja obravnavane problematike zlasti zato, ker so tudi plačniki storitve.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠ ČA  

Na področju splošnega marketinga in specifično marketinga storitev je veliko 

dosegljive literature, tudi na področju marketinga v izobraževanju je vse več 

objavljenega in s tematiko se ukvarja veliko število avtorjev, na primer Kotler (1995, 

1996), Evans (1995), Gray (1991), Kinell in McDougallova (1997), Foskett (1998), v 

slovenskem prostoru pa tudi Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000), Snoj (2007) ter 

Devetak in Vuković (2002).  

2.1 Opredelitev marketinga  

Trg11 v marketinški teoriji označuje skupino potencialnih ali dejanskih kupcev 

oziroma porabnikov blaga in storitev (Evans 1995). Te skupine kupcev oziroma 

porabnikov dobrin tako postanejo ciljne skupine, na katere z marketinškimi tehnikami 

vplivamo, da bodo dobrino »kupili«. Vplivamo dejansko na njihovo nakupno vedenje. 

Po Kotlerju in Andreasenu (1995a, 37) je marketing »… aktivnost modernih institucij, 

ki izhaja iz potrebe, da učinkovito zadovolji katero od človeških potreb //…// predvsem 

pa je cilj marketinga vplivanje na nakupno obnašanje in odločanje«, medtem ko Evans 

(1995, 4) meni, da je marketing »proces identifikacije in zadovoljevanja potreb 

potrošnikov in družbe na sprejemljiv način.« 

Ti dve definiciji se pravzaprav dopolnjujeta in bi ju lahko navedli tako za profitne 

kot tudi za neprofitne organizacije. Po Snoju (2003, 5) je marketing miselnost, 

filozofija, koncepcija in miselna naravnanost. Boyd in dr. (1995, 4) pa opredeljujejo 

marketing kot  

»proces, ki vključuje aktivnosti, ki omogočajo posameznikom in organizacijam 

pridobiti, kar potrebujejo in želijo v menjavi z drugimi ter tudi z razvijanjem 

nenehne menjalne aktivnosti«. 

Marketinški proces omogoča: 

− identifikacijo trga, ciljne skupine;  

− razvoj izdelkov in storitev, ki omogoča zadovoljevanje potreb ciljnega trga in 

je boljši od konkurenčnih; 

− razvijanje zavedanja porabnikov, da ponudba lahko zadovolji njihove potrebe; 

− pridobiti povratno informacijo trga o uspešnosti izdelka ali storitve. 

V profitnih organizacijah spada marketing med dejavnosti, ki so izrazito usmerjene 

v povečanje prodaje in dobička. Najbrž je zato toliko zadržkov glede uporabe 

marketinških prijemov v neprofitnih organizacijah. Vendar sta Kotler in Levy že leta 

1969 (v Kinell 1997, 3) opozorila, da bi bil tradicionalni marketinški koncept, ki ga 

                                                 
11 Trg je v ekonomiji prostor, kjer se ob določenem času srečujejo kupci in prodajalci zaradi 

menjave blaga oziroma dobrin. 
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uporabljajo profitne organizacije, dober okvir za uspešno delovanje neprofitnih 

organizacij ob predpostavki, da se ga učinkovito uporablja. Po drugi strani še dvajset let 

pozneje Foskett (1998, 197) navaja, da v vzgoji in izobraževanju raziskovalno področje 

trga in marketinga še ni primerno razvito in šele v zadnjem času dobivamo empirične 

podatke o organizacijskih in kulturnih odzivih šol, kar omogoča identifikacijo 

sprememb in prilagajanja ob marketinških procesih. Marketing v izobraževalnih 

organizacijah ima sicer svoje značilnosti, vendar se po mojem mnenju ne razlikuje 

pomembno od marketinga v drugih storitvenih organizacijah, kajti jedro marketinga je 

vedno menjava. Večina izobraževalnih institucij pa potrebna sredstva dobi na podlagi 

menjave. Izobraževalna institucija v tem procesu menjave, po Kotlerju in Foxovi (1995, 

6), ponuja svoje izobraževalne programe in storitve v zameno za sredstva v obliki 

šolnin, donacij, vloženega denarja, dela in napora itn. Z marketinškimi tehnikami torej 

želi vplivati na potencialne študente, starše in druge zainteresirane, da se odločijo za 

vpis v določeno šolo. Marketing v izobraževanju je torej prav tako proces kot v drugih 

organizacijah in marketinške dejavnosti morajo biti prav tako premišljene in načrtovane, 

kar navajata tudi Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000, 51): »Marketing je voden in 

načrtovan proces. Zanj je značilno, da šola identificira potrebe in želje ter pričakovanja 

uporabnikov, izvede raziskavo in posnetek stanja ter se na tej osnovi loti načrtovanja.«  

Kotler in Foxova (1995, 26–27) navajata prednosti, ki jih lahko imajo 

izobraževalne organizacije ob upoštevanju marketinških načel: 

− večja uspešnost pri uresničitvi poslanstva organizacije, 

− večje zadovoljstvo pri uporabnikih in javnostih, 

− večja uspešnost pri pridobivanju sredstev, 

− večja učinkovitost znotraj marketinških dejavnosti. 

Vpeljava marketinških konceptov v šolstvo sega v 80. leta prejšnjega stoletja, ko so 

se v ameriških šolah začeli intenzivno obračati k trgu in marketinškim zakonitostim 

(Trnavčevičeva in Zupanc Gromova 2000, 9). Sledile so podobne spremembe tudi v 

nekaterih drugih državah, na primer na Novi Zelandiji in v Avstraliji, kmalu pa tudi v 

Veliki Britaniji. Gray (1991) poroča, da je v Veliki Britaniji vrsta reform v 

izobraževanju in vse manj sredstev, ki jih država namenja izobraževanju, pripomogla k 

temu, da so vodstva šol začela uvajati marketinške tehnike. Brez dvoma je uvajanje 

marketinga v šole nuja. Evans (1995, 4) meni, da bodo preživele samo šole, ki bodo 

znale privabiti in obdržati svoje odjemalce, hkrati pa ugotoviti želje in potrebe svojih 

odjemalcev ter se jim vedno znova prilagajati. Kljub temu pa Maringe (2005) poudarja, 

da je marketing v visokem šolstvu v večini držav šele v povojih. Navaja tri glavne 

vzroke: prvič, gre za notranje nasprotovanje marketizaciji v visokih šolah; drugič, gre za 

nesposobnost visokih šol identificirati se s specifičnim produktom oziroma storitvijo ter 

nenehno kolebanje visokih šol med poučevanjem in raziskovanjem; tretjič, gre za 
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nesposobnost visokih šol sprejeti marketing kot filozofijo, ki temelji na menjavi koristi 

in hkrati pomeni uporabo podobnih, vendar prilagojenih, marketinških konceptov kot v 

profitnih organizacijah. 

Sodobni pogled na marketing v izobraževanju po mnenju Trnavčevičeve in Zupanc 

Gromove (2000, 25) pomeni marketing kot filozofijo kulture dialoga, vzajemnosti in 

interakcije organizacije z njenim okoljem. Evans (1995, 19) pravi, da je marketing 

filozofija, ki jo morajo uporabljati oziroma vzeti za svojo najprej vsi zaposleni v 

izobraževalni instituciji in je dejavnost celotne organizacije, Kotler in Foxova (1995) pa 

govorita o marketinški usmerjenosti organizacije ali o marketinškem konceptu, ki v 

osnovi pomeni oziroma izraža kulturo organizacije. Razloge za uvajanje marketinga 

navajata tudi Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000, 18):  

»Z uporabo marketinških tehnik in s spremenjeno, marketinško usmerjeno 

filozofijo šola kot organizacija nič ne izgubi, lahko pa bistveno pridobi v odnosu do 

uporabnikov, v pridobivanju sredstev in ne nazadnje v oblikovanju lastne, 

organizacijske identitete in podobe v javnostih.«  

Temeljni poudarek pri marketinškem procesu je na identifikaciji potreb in želja, 

načrtovanju in zadovoljevanju potreb udeležencev v menjavi. V marketingu je kupec 

definiran/znan, prav tako njegove potrebe in želje, proizvodi in storitve pa so prilagojeni 

tem potrebam in željam. Po Foskettu (1998, 199) je marketinško naravnana organizacija 

tista, v kateri je za delovanje odločilen odjemalec in ki poudarja zadovoljevanje zahtev 

odjemalcev. Več avtorjev, med katerimi so tudi Evans (1995), Gray (1991) in Kotler in 

Foxova (1995), menijo, da enako velja tudi za izobraževanje.  

V zvezi z izobraževanjem neradi govorimo o »trgu«, saj morajo biti za delovanje 

»pravega« trga izpolnjeni pogoji prostega toka blaga in storitev, torej »prave« ponudbe 

in povpraševanja. Izobraževalni trg pravzaprav ni nekaj čisto novega, po svoje se trg že 

nekaj časa pojavlja v izobraževanju, na primer študenti lahko izbirajo študij, prav tako 

pa šole izbirajo študente. Predvsem v ZDA, pa tudi drugje, je izobraževanje le deloma 

državno regulirano, obstajajo zasebne šole, ki po nekaterih ocenah obvladujejo dve 

tretjini trga (EUNEC 2003). Woods in dr. (1998, 136), Agasisti in Catalano (2006) v 

zvezi z izobraževalnim trgom govorijo o »kvazitrgu«, ker storitev pravzaprav ostane za 

odjemalca do neke mere brezplačna (osnova šola, srednja šola in redni študij) in 

institucije z marketinškim delovanjem ne dosegajo optimizacije in ne maksimirajo 

dobička. Osnovna misel avtorjev je, da trga v javnem šolstvu pravzaprav ni, saj država 

postavi določene omejitve in pogoje. Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000, 11) 

menita, da se ne glede na filozofijo šolske zakonodaje oblikujejo trgi in spodbujajo 

marketinške zakonitosti, pa tudi da šole za pridobivanje prednosti na izobraževalnem 

trgu, in v bitki za učence celo osnovne šole, posegajo po marketinških metodah, saj se 

celo v Sloveniji dogaja, da so nekatere šole prazne, nekatere pa preveč polne.  
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Lahko rečemo, da trg visokošolskih izobraževalnih storitev v Sloveniji vendarle do 

neke mere obstaja, saj se za državni denar potegujejo štiri univerze in nekaj samostojnih 

visokošolskih zavodov, obstaja več istovrstnih študijskih programov, med katerimi se 

vzpostavlja konkurenca. Zaradi novega financiranja visokega šolstva, ki temelji na 

številu rednih študentov in diplomantov, in ob dejstvu, da je v letu 2008/2009 na voljo 

več vpisnih mest, kot je dijakov, ki se zanje potegujejo, se bodo morale visokošolske 

institucije v prihodnje bolj potruditi tudi za svoje bodoče študente/odjemalce.  

Razlogi za uvajanje marketinga v visokih šolah so tudi v Sloveniji v oblikovanju 

trga in povečanju števila ponudnikov, v večji odzivnosti šol, v izboljševanju kakovosti 

in ne nazadnje v boljšem komuniciranju na trgu izobraževanja. Devetak (2002, 41) 

meni, da je marketing v izobraževalnih organizacijah več kot sredstvo prodaje in 

promocije. Je sredstvo načrtovanja in upravljanja izobraževalnih odnosov in izmenjav 

med različnimi javnostmi. O marketinškem ravnanju šol lahko govorimo, ko v šoli in 

zunaj nje potekajo dejavnosti, ki prinašajo konkurenčno prednost na trgu izobraževalnih 

storitev. Visokošolske institucije si morajo ob tem nujno odgovoriti na naslednja 

vprašanja: kdo so naši odjemalci, potrebe in želje katerih odjemalcev bomo zadovoljili, 

kako lahko zadovoljimo njihove potrebe in želje (Maringe 2005). Da bi na ta vprašanja 

šola lahko odgovorila, pa potrebuje tudi podatke, kako se bodoči študenti odločajo, 

katere informacije zbirajo in kako ter na podlagi katerih dejavnikov se odločajo. Paulsen 

(1990) meni, da je pomembno, da šole čim bolj uporabijo raziskave na področju izbire, 

prijave in vpisa.  

2.1.1 Marketizacija šolstva 

Glavni koncept v marketizaciji je izbira oziroma prosta izbira posameznika, ki je 

odgovoren za svoje šolanje in izobraževanje. Posameznik (starši, otrok) naj bi imel 

pravico do izbire vrste šole (javna, zasebna ali s koncesijo) kot tudi do določene 

izbirnosti v kurikulumu. Ta široki krovni koncept izbire je v osnovi povezan z 

drugačnim šolstvom, ki temelji na štirih procesih: decentralizaciji, večji avtonomiji šol, 

večji deregulaciji šolstva in financiranju »na učenca« ali »per capita« financiranju.  

Subotsky (v Kraak 2000) omenja marketizacijo šolstva v povezavi z delovanjem 

univerz kot podjetniških institucij. Za marketizacijo je značilno partnerstvo z zunanjimi 

odjemalci in »klienti« ter drugimi ponudniki »znanja« zaradi boljšega dostopa do 

zunanjih finančnih virov. Prav tako sta za marketizacijo značilna managersko vodenje 

institucije in strateško pozicioniranje v vedno bolj konkurenčnem okolju. 

De Boer in Goedegebuure (2003) pa v zvezi z marketizacijo omenjata tudi 

spremembe na področju uvajanja kvazimarketinških (market-like) mehanizmov, kot so 

konkurenčnost, sodelovanje na razpisih in diferencirano financiranje. Ti so v različnih 

šolskih sistemih lokalno in/ali nacionalno obarvani in se ne odražajo povsod enako. 

Stopnje decentralizacije na različnih področjih znotraj nacionalnih sistemov so različne 
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in odvisne od tega, katero področje vzamemo pod drobnogled. Vedno več držav 

zmanjšuje sredstva za financiranje visokega šolstva in tako »prisili« visoke šole, da se 

za preživetje obrnejo na trg. S ponudbo svojih storitev gospodarstvu in tujim študentom 

poskušajo izboljšati svoj finančni položaj (EUNEC 2003). 

Agasisti in Catalano (2006, 248) omenjata dva modela kvazitrga v visokem šolstvu, 

ki sta si diametralno nasprotna. Model »trga« predvideva, da je visoka šola, podobno 

kot katero koli podjetje, samostojna pri določanju cen izobraževalnih in raziskovalnih 

storitev. Pomanjkljivost tega modela je pomanjkanje nadzora, izbira študija pa je v 

celoti povezana z zmožnostjo financiranja študija posameznika. Po drugi strani pa v 

»centralističnem« modelu država v celoti nadzira financiranje in število vpisnih mest 

oziroma storitve univerz. Pomanjkljivost tega modela je nesposobnost in neučinkovitost 

države kot regulatorja v tako kompleksnem sistemu, kot je visoko šolstvo. Trg tukaj 

ostaja na ravni izbire med institucijami. V resnici gre za prepletanje državne regulative 

in avtonomije univerze, torej obeh omenjenih modelov. Pravzaprav naj bi z 

makroekonomskega vidika visokošolski trg v resnici deloval kot oligopol, trg pa naj bi 

bil reguliran s konkurenco med javnimi in zasebnimi institucijami, ki delujejo na 

različnih območjih. 

Koncept marketizacije se v visokem šolstvu v Sloveniji že pojavlja, saj se institucije 

ob državni regulaciji12 za pridobitev dodatnih finančnih sredstev vedno bolj obračajo na 

trg. Tako se prilagajajo povpraševanju manjših skupin in specifičnim potrebam 

gospodarstva. Država z regulacijo oziroma omejevanjem vpisnih mest v družboslovnih 

programih vodi svojo politiko in s tem odvzema avtonomijo visokim šolam pri vodenju 

politike ponudbe in povpraševanja ter visokošolski prostor centralizira. Država odloča o 

ustanavljanju visokošolskih zavodov,13 novih študijskih programih, številu razpisnih 

vpisnih mest pa tudi o financiranju, ki po novem temelji na številu rednih študentov in 

diplomantov (Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov 

2004). Visokošolski trg je torej s tega vidika v celoti državno reguliran, lahko rečemo, 

da ga sploh ni oziroma je zelo omejen. Konkurenca se tako lahko vzpostavi izključno 

med ponudniki, ki jih določi država ali če se institucija internacionalizira. Tako je za 

razvoj institucije pravzaprav nujno povezovanje z zunanjimi partnerji. Razvoj 

»zunanjega14« trga, ki je samo delno podrejen državni regulaciji,15 pa se kaže kot edina 

možnost za plasiranje izobraževalnih storitev institucije.  

                                                 
12 Visokošolski sistem je v Sloveniji podobno kot na primer v Avstraliji, na Madžarskem, Češkem v 

veliki meri državno reguliran (File in Goedegebuure 2003), na primer število vpisnih mest, študijski 
programi itn.  

13 Soglasje k ustanavljanju novih fakultet daje pravzaprav Svet za visoko šolstvo Republike 
Slovenije, vendar so člani sveta imenovani v državnem zboru.  

14 Kot »zunanji« trg je tukaj mišljena ponudba programov ali delov programov, lahko tudi 
posameznih predmetov zaključenim skupinam, podjetjem ipd., udeležencem izobraževanja, ki ne 
pridobijo statusa študenta.  
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2.1.2 Izobraževanje kot storitev  

Kotler (1996, 436) opredeljuje storitve kot  

»… dejavnosti, koristi ali zadovoljstva, ki so naprodaj. Koristi so neotipljive, 

neločljive od izvajalca, spremenljive in minljive. Posledica tega je, da potrebujejo 

večji nadzor kakovosti, verodostojnosti dobavitelja in večjo prilagodljivost.« 

Vsem storitvam, ne glede na pridobitno ali nepridobitno orientiranost organizacije, 

je mogoče pripisati skupne lastnosti, Kotler in Andreasen (1995a, 377) jih navajata pet: 

− neotipljivost (storitve ne moremo videti, okusiti, vonjati); 

− nerazdružljivost (storitve najprej prodamo, potem proizvedemo in porabimo 

istočasno, medtem ko proizvode uskladiščimo, potem prodamo, nato mirujejo 

in so porabljeni); 

− spremenljivost, raznovrstnost (kakovost storitev je odvisna od tega, kdo opravi 

storitev komu, in od tega, kdaj je storitev opravljena ter kje in kako so 

odjemalci storitve oskrbljeni, kakovost pa je odvisna od vsakega stika 

udeležencev); 

− minljivost (storitve ne moremo uskladiščiti za poznejšo prodajo ali uporabo, so 

torej neponovljive) ter 

− odvisnost od kupca oziroma odjemalca pri proizvodnji oziroma realizaciji. 

Snoj (1998, 36) pravi, da so skupne značilnosti samo tri: procesnost, neotipljivost in 

neobstojnost. Ostale značilnosti so izvedene značilnosti storitev, odvisno od tega, za 

katero storitev gre.  

Izobraževalne organizacije glede na naravo dela uvrščamo med storitvene 

organizacije (bolnišnice, univerze, fundacije, politične stranke, komunalne službe 

ministrstva), hkrati pa tudi med neprofitne oziroma nepridobitne organizacije.16 

Weinberg in Lovelock (v Kotler in Andreasen 1995a) sta opisala štiri značilnosti 

neprofitnih organizacij: 

− veliko različnih javnosti – to so na primer stranke in ustanovitelji, fakulteta ima 

na primer študente, starše študentov, osebje, lokalna podjetja, vladne 

organizacije; 

− veliko različnih ciljev – neprofitne organizacije poskušajo slediti več 

pomembnim ciljem, ne samo enemu, kot je recimo dobiček; 

− storitev namesto izdelka – storitve so nedotakljive, neločljive, spremenljive in 

minljive, fakulteta ponuja neotipljivo storitev – njena »dostava« je neločljiva 

                                                                                                                                               
15 Samo če gre za dele akreditiranih študijskih programov. 
16 Tavčar (2000) javne šole uvršča med javne organizacije, ki spadajo v skupino, ki jo imenuje 

nepridobitne organizacije. 
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od »dostavljalca«, kakovost je spremenljiva glede na to, kdo jo podaja, pravo 

tako ne more biti fizično shranjena; 

− delovanje na očeh javnosti – neprofitne organizacije proizvajajo javne storitve, 

ki so subvencionirane in oproščene davkov, njihovo delovanje lahko spremlja 

javnost. 

Kljub nekaterim zgoraj navedenim lastnostim storitev pa na vrednotenje in 

zaznavanje storitve vplivajo nekatere značilnosti organizacij, ki storitve ponujajo. 

Adcock (v Logaj 2004) navaja naslednje: 

− otipljivost (videz in opremljenost zgradb), 

− zagotovila (znanje, varnost, poklicna verodostojnost), 

− zanesljivost (sposobnost izvesti zanesljivo in natančno), 

− dostopnost (pripravljenost na hiter odziv), 

− usmerjenost (previdnost, pozornost, občutljivost). 

Kotler in Foxova (1995, 376) omenjata predvsem tri dejavnike, ki so pomembni pri 

izbiri storitve: ljudi, ki storitev ponujajo, lokacijo, kjer se izvaja, ter uporabo 

infrastrukture in opreme. Snoj (2002) navaja še naslednje značilnosti izobraževalnih 

organizacij: 

− večina naštetih javnosti želi imeti nadzor; 

− številni cilji, ki se med seboj razlikujejo (socialni, politični, ekonomski …), 

zato je težje vrednotenje uspešnosti; 

− programi so čvrsto določeni, predpisi pa so togi; 

− relativno defenzivno poslovanje in tog, pogosto centraliziran management; 

− odvisnost od trenutnih političnih elit; 

− kronično pomanjkanje finančnih sredstev; 

− težje prilagajanje specifičnim potrebam posameznih javnosti. 

Za izobraževanje kot storitev je značilno tudi nekaj posebnosti: 

− odnos izvajalec – odjemalec, 

− otipljivost, 

− izkustvenost. 

Ena od metod poznavanja odjemalcev je razumevanje porabe kot izkušnje, in ne 

razumevanje nakupnega odločanja, meni Holbrook (v Gibbs in Knapp 2002). To je 

zlasti pomembno pri marketingu storitev in spoznavanju odjemalcev v visokem šolstvu. 

Odjemalec v storitev vloži čas, trud in svoje sposobnosti, v nasprotju z denarjem, ki je 

vložek v materialno dobrino. Seveda je vložek v izobraževanje tudi denarni, vendar 

lahko rečemo, da je izobraževanje, zlasti visokošolsko, za odjemalca v tem smislu 
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izkustveno (Gibbs in Knapp 2002). Kot primer lahko vzamemo študenta kot odjemalca 

storitve v visokošolskem izobraževanju, ki je v času odločitve za določen študij v veliki 

negotovosti glede uspeha pri študiju pa tudi glede uspešnosti na trgu delovne sile. 

Izobraževanje je v tem smislu izkustvena dobrina oziroma storitev, ki jo lahko 

ocenjujemo v času porabe pa tudi še dolgo potem, saj je uspešna kariera povezana tudi z 

uspešnim študijem, rezultati pa se lahko pokažejo z veliko časovno odmaknjenostjo. 

Preden se študent odloči za izobraževanje, ga dejansko ne more preizkusiti, niti izmeriti, 

nihče mu ga namreč ne more poslati domov v preizkušnjo. Lahko pa si ogleda nekatere 

fizične atribute, kot so opremljenost šole, knjižnice, računalniška oprema in podobno, 

ter se na podlagi tega odloči za študij. Toda šola storitve brez študentov ne more izvesti, 

saj pri storitvi sodelujeta tako izvajalec kot odjemalec/uporabnik. Predavanje kot ena od 

storitev je v tem smislu enkratno in neponovljivo ter odvisno od tega, kdo, kdaj, kje in 

kako ga izvede ter kdo je študent oziroma udeleženec. To tudi pomeni, da ne more biti 

vedno enako, odvisno je namreč še od drugih dejavnikov, kot so interakcija in 

komunikacija s študenti, pričakovanja, motiviranost in podobno. Prav tako šola ne bo 

uspešna in študenti se zanjo ne bodo odločali, če ne bo zaposlovala in razvijala dobrega 

kadra, ki se bo pripravljen nenehno prilagajati in izpopolnjevati. Trnavčevičeva in 

Zupanc Gromova (2000, 48) menita, da tudi način poučevanja, skrb za varnost in 

počutje učencev, odnos do učencev in staršev, medsebojna komunikacija, sistem pravil, 

vrednot in celotna interakcija med udeleženci izobraževanja postanejo storitev. Lahko bi 

rekli, da gre za osnovne in pomožne oziroma dodatne storitve, kot jih opredeljuje Snoj 

(1998, 61). 

Slovenski šolski sistem pozna javne in zasebne šole, ki so po zakonu po svoji 

naravi nepridobitne, zato govorimo o nepridobitnih storitvah, čeprav določen del 

storitev ponujajo tudi na trgu. Sredstva, ki jih šole ustvarjajo na ta način, so po 

slovenski zakonodaji dolžne porabiti za vzdrževanje objektov, opreme, nabavo učne 

tehnologije ter razvijanje novih programov. Izobraževanje kot storitev v visokih šolah se 

po Zakonu o visokem šolstvu (ZViS-UPB3)17 šteje kot javna služba, vir financiranja pa 

je državni proračun ali tržna dejavnost. Primarna dejavnost javne službe so 

izobraževanje, raziskovanje in knjižnična storitev, medtem ko so tržna dejavnost 

založniška dejavnost, oddajanje prostorov, izvedba seminarjev. V skladu z ZViS18 pa se 

morajo vsa sredstva porabiti za izboljšanje in razvoj primarne dejavnosti.  

2.1.3 Marketinški koncepti 

Zadnjih nekaj desetletij organizacije uporabljajo različne marketinške koncepte, v 

okviru katerih vodijo svoje marketinške dejavnosti. Trnavčevičeva (2000, 21) 

                                                 
17 72. in 75. člen ZViS.  
18 13. člen ZViS. 
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marketinške koncepte razdeli v tradicionalne in sodobne. Tradicionalni koncepti 

izražajo usmerjenost organizacije v izdelek, proizvodnjo, trg ali kupce, kjer je eden od 

naštetih pomembnejši od drugega, odvisno od tega, kakšna je poslovna filozofija 

podjetja kot celote. Te koncepte zelo preprosto prenesemo tudi v visoko šolstvo.  

− Prvi koncept – usmerjenost v proizvodnjo – je posledica večjega povpraševanja 

po proizvodu ali storitvi, organizacija se osredotoči na produkcijo, pri tem pa 

pozabi na odjemalce. Univerze, ki uporabljajo ta koncept, so usmerjene v 

številčnost programov in dejavnosti, pozabijo pa povprašati po potrebah 

študentov in trga. Primer takšne univerze je Open University (Maringe 2005). 

− Usmerjenost v izdelek poudarja čim boljši in čim kakovostnejši izdelek, pri tem 

pa pozabi na uporabnost in koristnost izdelka za porabnika. Univerze po vsem 

svetu zelo rade hvalijo svoje programe in kakovost, merila za kakovost in 

odličnost pa so pogosto postavljena preveč ohlapno. Kot »izdelek« se 

poudarjajo rezultati na preverjanjih, sam proces, kako se dobi rezultate, pa 

zanemari.  

− Pri usmerjenosti v prodajo se vse sile uprejo v to, da se študenti vpišejo, potem 

pa njihove potrebe in želje niso več pomembne, pri tem se seveda ni mogoče 

izogniti nezadovoljnim študentom. Maringe (2005) meni, da je ta koncept sicer 

najmanj priznan, vendar kljub vsemu najbolj uporabljan v visokem šolstvu.  

− Četrti koncept – usmerjenost v kupca oziroma uporabnika – je po mojem 

mnenju najbliže modernim konceptom marketinga, saj je usmerjen v 

zadovoljevanje potreb in zadovoljstvo svojih odjemalcev. Za univerze je ta 

najbrž najspornejši med koncepti, saj študentom brezpogojno ne morejo 

ugoditi. Toda visoke šole spoznavajo, da je pri odločanju vedno bolj 

pomembno prisluhniti študentom.  

Vsak posamezen koncept je po mojem mnenju preveč enostranski, zato se strinjam 

z Evansom (1995, 9), da v šolah uporabljajo kar nekaj teh konceptov posamezno ali 

hkrati, saj uporaba enega ne izključuje tudi uporabe drugih.  

Na drugi strani pa sodobni koncepti marketinga poudarjajo menjalni odnos med 

vpletenimi v organizaciji in zunaj nje, kar bi lahko razumeli kot bolj enakopraven odnos 

med ponudnikom in odjemalcem. Temelj tega odnosa je ustrezna identifikacija in 

ustrezno zadovoljevanje potreb odjemalcev, kar pomeni, da je treba ne glede na vlogo, 

ki jo študent ima v različnih okoliščinah, spoznati in poznati njegove potrebe in želje, da 

bi se lahko približali njegovim pričakovanjem.  

V zadnjih letih se pojavljajo avtorji (Svensson in Wood 2007; Eagle in Brennan 

2007), ki svarijo pred tem, da se študenti obravnavajo kot odjemalci storitev. Menijo, da 

se študenti ne smejo obravnavati enako kot drugi odjemalci, kjer velja, da je kupec kralj. 

Koncept študenta odjemalca je najbrž mišljen kot dobronameren, vendar lahko pripelje 
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do rezultatov, ki so povsem v nasprotju s tem, kar je v najboljšem interesu študentov. 

Lahko pa povzroči tudi večje nesporazume v komunikaciji med visoko šolo in študenti. 

Predvsem Svensson in Wood (2007) menita, da odnos med visoko šolo in študentom ne 

more sloneti na odnosu prodajalec – kupec. Študente v zadnjem času vedno pogosteje 

sprašujemo, kaj jim je všeč in kaj si želijo pri študiju. To jih še okrepi v mišljenju, da so 

pravi odjemalci, in jim daje občutek soodločanja. Visoka šola in študent pa vendarle ne 

moreta biti enakovredna partnerja. Visoka šola namreč mora zagotavljati profesionalne 

standarde, v okviru aktualnosti metode dela in kurikularne zasnove pa tudi pedagoške 

standarde. Študent je v tem odnosu v neenakopravnem položaju, saj v akademskih 

vprašanjih ne more biti v vlogi partnerja visoki šoli.  

Pri tem se hkrati postavlja vprašanje, ali je študent ves čas študija v vlogi odjemalca 

storitve. Sharrock (v Maringe 2005) navaja štiri različne vloge študenta kot odjemalca: 

− vloga odjemalca kot uporabnika storitve (ko je v vlogi tistega, ki neposredno 

uporablja primarno storitev, skratka udeleženec v procesu); 

− stranka, ko potrebuje pomoč pri izbiri predmetov ali vpogled v izpit (in je v 

vlogi tistega, ki uporablja sekundarno storitev, kot pomožno storite v procesu 

izobraževanja); 

− občan, državljan, ko uveljavlja svoje pravice pri odločitvah institucije (v vlogi 

soodločanja pri upravljanju v skladu z zakoni in predpisi ali kot posameznik v 

procesih, povezanih z izobraževalno storitvijo, na primer pri ocenjevanju); 

− subjekt, stranka, ko je v postopku kaznovanja ipd.  

Maringe (2005) navaja, da so visoke šole v tem kontekstu soočene z nekaterimi 

dilemami: ali se študent lahko ves čas obravnava kot odjemalec, ali naj bi izobraževanje 

kot storitev ponujalo študentu zadovoljstvo v smislu izpolnjevanja vseh potreb in želja 

ter s tem povezan strah, da bo osredotočenost na odjemalca povzročila, da bo moč 

odločanja prešla na odjemalca. Scott (v Maringe 2005) meni, da je ta strah odveč, saj 

študenti kot odjemalci pravzaprav želijo samo reševati svoje dnevne težave, ter da 

visoke šole ne morejo oblikovati novih programov brez razumevanja želja in potreb 

svojih odjemalcev.  

Sama se ne strinjam s Scottom in na podlagi izkušenj pri svojem delu pritrjujem 

Maringu, saj si študenti vedno bolj jemljejo pravico soditi in ocenjevati tudi na 

akademskem profesionalnem področju, zato smo lahko priča pravi poplavi mnenj 

študentov in študentskih svetov, ki ocenjujejo (pravilno ali napačno) ravnanje 

posameznih visokih šol v strokovnih vprašanjih.  
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2.2 Vedenje odjemalcev 

Središče pozornosti vsake storitvene organizacije je oziroma bi moral biti 

odjemalec, saj je pravzaprav sestavina storitve.19 Posledično odjemalec neposredno 

prispeva h kakovost storitve in lastnega zadovoljstva z njo, meni Hill (1995, 11). Z 

vidika organizacije je pri oblikovanju storitev treba raziskati vedenje odjemalcev, zato 

da jih bolje spoznamo. Snoj (1998, 61) navaja, da moramo spoznati, kdo so dejanski in 

morebitni odjemalci, kakšne so njihove značilnosti, kakšne naj bi bile značilnosti 

sestavin storitev. V tem poglavju razpravljam o vedenju odjemalcev, procesu in modelih 

odločanja ter o vlogi in vedenju študenta kot odjemalca. 

V marketingu potrebe, želje in pričakovanja omenjamo v povezavi z vedenjem 

odjemalcev. Zaradi boljšega razumevanja si nekoliko pobliže poglejmo, kaj ti pojmi 

pomenijo.  

− Želja je zahteva po posebni obliki zadovoljevanja določene potrebe oziroma 

specifična oblika hrepenenja po izpolnitvi potreb.  

− Pričakovanje je izoblikovana potreba po določenem izdelku oziroma storitvi, 

ki je podprta z željo in nakupno sposobnostjo.  

− Povpraševanje pa so želje po določenih izdelkih, ki so podprte s sposobnostjo 

in pripravljenostjo za nakup teh izdelkov.  

Proizvajalci in tržniki poskušajo vplivati na zadovoljitve potreb, zato morajo o njih 

tudi nekaj vedeti. Kotler (1996, 7) ugotavlja, da se marketinško razmišljanje začne s 

človeškimi potrebami, željami ter pričakovanji. Boyd in dr. (1995, 6) menijo, da je 

potreba osnovno gonilo, ki porabnika sili v dejavnost za njeno zadovoljevanje. Kotler in 

Foxova (1995, 7) navajata tudi, da je potreba stanje, v katerem človek občuti deprivacijo 

neke osnovne zadovoljitve. Podobno tudi Snoj (2000, 26) meni, da je potreba 

psihofizični občutek pomanjkanja nečesa. Vendar pa imamo ljudje številne med seboj 

prepletene potrebe. Študent tako v procesu študija zadovoljuje tudi potrebo po novem 

znanju, potrebo po druženju, po razvedrilu, po pridobitvi statusa itn. Na nastajanje in 

zadovoljevanje potreb ljudi vpliva splet dejavnikov, ki jih delimo na ljudem lastne 

(osebnostne: vzgoja, dednost, kultura, običaji, spol, dohodek, izobrazba) in dejavnike, ki 

delujejo iz okolja (referenčne skupine, kulturno okolje, ekonomsko okolje, družina, 

znanci, prijatelji, ponudba izdelkov in storitev).  

»Pod pojmom vedenje porabnika razumemo vedenje pri iskanju, 

povpraševanju, uporabi, opustitvi in vrednotenju ter razporejanju izdelkov, storitev 

in idej, za katere pričakuje, da bodo zadovoljili njegove potrebe.« (Shiffman in 

Kanuk v Mumel 1999, 18) 

                                                 
19 Odjemalec v storitvi sodeluje, je del izvedbe storitve, saj brez njega storitev ne bi bila izvedena, 

na primer pri predavanjih sodelujejo študenti, brez njih storitev ne bi potekala (Hill 1995). 
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Pri spoznavanju vedenja odjemalcev gre pravzaprav za spoznavanje procesa 

odločanja in fizične dejavnosti, ki se pojavlja pri posamezniku pri vrednotenju, 

pridobivanju informacij, uporabi in porabi dobrin in storitev (Loudon in Della Bitta v 

Mumel 1999, 18). Podobno kot Snoj tudi Schiffman in Kanuk (v Mumel 1999, 20) 

pravita, da je raziskovanje vedenja odjemalcev raziskovanje tega, kako odjemalci 

sprejemajo odločitve za porabo razpoložljivih virov (denar, čas, napor) v situacijah, 

pomembnih za porabo. Večina raziskav s področja vedenja odjemalcev je osredotočena 

na nakupni proces oziroma proces odločanja, medtem ko so drugi vidiki (na primer 

zaznavanje, navade, motivi, stališča, vpliv komunikacije) deležni manj pozornosti. 

Natančneje nas pri odločanju zanimajo odgovori na naslednja vprašanja: 

− kaj kupuje (katere izdelke za določene potrebe);  

− kje kupuje (v katerih prodajalnah); 

− kdaj kupuje in kako pogosto (sezonsko, vsak mesec, teden, dan); 

− kdo kupuje (posameznik, družina, člani družine); 

− kdo uporablja izdelek (kupec ni nujno tudi uporabnik); 

− kako kupuje (za gotovino, s posojilom, rutinsko, iz navade); 

− zakaj kupuje (katere cilje želi doseči). 

V visokem šolstvu je zlasti težko odgovoriti na vprašanje, kdo dejansko je 

odjemalec (kdo kupuje, kdo uporablja, kdo plača). Gibbs in Knapp (2002, 105) 

navajata, da je izobraževanje neposredna izkušnja študenta, ki je najpogosteje imenovan 

odjemalec, vendar ni nujno, da je študent tudi tisti, ki izbira ali pa za storitev plača. 

Študent je tako le eden od tistih, ki imajo koristi od izobraževalne storitve; drugi so 

lahko družina, država, pa tudi gospodarstvo v smislu plačnika za svoje delavce, ki 

študirajo. 

Raziskovanje vedenja odjemalcev se razen tega ukvarja tudi z načini uporabe in 

vrednotenjem izdelkov po nakupu. Baker (1994, 674) pravi, da zelo malo modelov 

vedenja odjemalcev sploh omenja storitev poleg izdelka, prav tako nobeden od modelov 

do zdaj ni kompleksno zajel samo tega področja. Howard in Sheth (v Gabbott 1998, 23) 

menita, da teorije vedenja odjemalcev veljajo tako za izdelke kot za storitve in uporabni 

tudi za storitve. Nekateri avtorji pa se s tem ne strinjajo. 

Prve objave na temo izbire študija so se pojavile že v 70. in 80. letih prejšnjega 

stoletja, kljub temu pa je šele v zadnjem desetletju zaslediti povečanje števila 

objavljenih študij na temo raziskovanja, vedenja in odločanja študentov o izbiri študija. 

Več študij je nastalo v Avstraliji (James in dr. 1999; James 2001; Brennan 2001) in 

Veliki Britaniji (Price in dr. 2003; Foskett 2001), v ZDA pa so študije opravljene na 

nacionalni ravni posamezne zvezne države (Noel in Levitz 2007) oziroma so povsem 

osredotočene na določene družbene sloje ali posamezne skupine študentov, na primer 

vedenje ameriškega črnskega in španskega prebivalstva (Hayden 2000; Davis, Nolan in 
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Deaton 2001; MacGowan 2002; Raniero 1999), vedenje atletov (Letawsky, Schneider, 

Pedersen in Palmer 2003), vpis ameriškega indijanskega prebivalstva (Urbanski 2000). 

Nekateri avtorji v teh raziskavah predvsem ugotavljajo razlike v odločanju med črnci ali 

hispanci in belci ter rezultate primerjajo med seboj, ugotavljajo vpliv informativnih dni 

in raznih drugih dejavnikov. Večina omenjenih raziskav je pokazala, da je za dijake zelo 

pomembno, da jim izbrana univerza20 ponuja program, ki ga potrebujejo za opravljanje 

poklica, priložnost za zanimivo in ugodno kariero, zanimanje za področje, za študente 

pa so manj pomembni dejavniki možnost študija v tujini, informacijska tehnologija in 

splošna kakovost poučevanja. Omejitev vpisa je kar pomemben dejavnik, saj večina 

študentov meni, da pomeni tudi boljšo kakovost in večji ugled študija. Predvsem pa 

ugotavljajo, da se študenti večinoma odločajo na podlagi nepopolnih informacij, 

intenzivnost iskanja informacij je pogosto nizka, večinoma pa se študenti niti ne 

zavedajo zahtevnosti in posledic odločitve. Baldwin in James (2000) sta proučevala, ali 

se študenti dejansko vedejo kot odjemalci v marketinškem smislu in ali lahko rečemo, 

da je študent dobro obveščen odjemalec. Ugotovila sta, da so študenti pogosto slabo 

obveščeni in se odločajo neracionalno, najbolj pa se pri odločitvah opirajo na vtise in 

občutke ter imidž. 

Da postaja poznavanje procesa odločanja dijakov za posamezne študije tudi v 

Sloveniji vedno pomembnejše, predvsem kako in na podlagi katerih meril se odločajo, 

kdo pri tem vpliva nanje, je pokazala tudi raziskava Fakultete za družbene vede. Prva 

raziskava je bila izvedena leta 1996 in zajema slovensko srednješolsko populacijo ter 

raziskuje proces vpisa na univerzo, druga je iz leta 2007 in je pravzaprav ponovitev 

prve, le da je razširjena na višje in visoke šole in zajema 1752 maturantov s 24 šol, obe 

pa je opravil Center za metodologijo in informatiko Fakultete za družbene vede. Obe 

proučujeta proces vpisa, iskanje in pridobivanje informacij, študijsko izbiro in 

rangiranje šol (Vehovar in Kveder 1996; Vehovar in dr. 2007). V obeh raziskavah je 

bilo ugotovljeno, da je najpopularnejši vpis v družboslovne študijke programe, za vpis 

se dijaki odločajo na podlagi privlačnosti študijskega programa, največji vir informacij 

so informativni dan, spletne strani (bolj leta 2007 kot leta 1996) ter brošure fakultet, 

dijaki pa so za študij večinoma odločeni že pred informativnim dnem. Najpomembnejši 

dejavniki odločitve so: zanimiv poklic, znanje in sposobnosti ter možnost zaposlitve. 

Tretjo raziskavo je leta 2004 opravila skupina študentov v okviru predmeta 'Tržno 

raziskovanje' in je osredotočena na poznavanje študija družboslovne informatike (Bučan 

in dr. 2004) ter nekoliko širše tudi na pridobivanje informacij, ugled fakultet in 

dejavnike, ki vplivajo na izbiro. Raziskava je bila opravljena v obliki spletne ankete, v 

vzorec pa je bilo zajetih 1178 dijakov tretjih in četrtih letnikov srednjih šol. Raziskava 

                                                 
20 V ZDA, Avstraliji in Kanadi pogosto najprej izbirajo med univerzami, šele potem se določajo za 

študijske programe. 
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je pokazala, da je slaba polovica dijakov v četrtem letniku že odločena o izbiri študijske 

smeri. Internet ter bližnje družinske in prijateljske vezi so dijakom osrednji viri 

informacij o prihodnjem študiju. Zanimivost poklica, možnost zaposlitve in število točk 

na maturi pa so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na izbiro fakultete. Povečana 

konkurenčnost torej tudi v Sloveniji sili visoke šole, zlasti tiste s skromnim vpisom, k 

poznavanju vedenja bodočih študentov pri izbiri študija. Kljub temu sem za področje 

visokega šolstva v Sloveniji zasledila samo te tri objavljene raziskave.  

2.2.1 Proces odločanja 

Odločanje odjemalcev je »osrednji problem« vedenja odjemalcev, zato v 

nadaljevanju podrobneje poglejmo sam proces odločanja. Kako se odločamo, je odvisno 

od zapletenosti odločanja in osebne vpletenosti v odločanje oziroma nakup in uporabo. 

Odvisno je tudi, ali se za določeno stvar odločamo prvič ali že večkrat. Tako ločimo 

(Mumel 1999, 170 –171): 

− odločanje iz navade oziroma rutinsko odločanje, ko gre za odločanje na 

podlagi preteklih izkušenj in zadovoljstva s kakovostjo ter se odločimo v 

trenutku brez velikega razmišljanja, stopnja vpletenosti je majhna; 

− zožen proces odločanja, ko gre za vsakdanje nakupe, ki prinašajo majhno 

tveganje, in nakupu ne pripisujemo velike pomembnosti, stopnja vpletenosti je 

majhna; 

− razširjen proces odločanja, ko gre za sprejemanje odločitve prvič in je proces 

bolj zapleten, naša vpletenost je visoka, alternative se zelo razlikujejo in o 

nakupu natančno in poglobljeno razmišljamo. 

Nelson (2002, 186) meni, da množica izbire otežuje odločanje, čas in dostopnost 

informacij pa sta pomembna dejavnika, ki vplivata na porabo in porabnike. Množičnost, 

povečanje izbire še zlasti velja za trg storitev. Na vseh področjih bivanja imamo zdaj 

veliko več možnosti izbire. Nelson (prav tam) navaja, da moderni porabnik raje izbira 

med manj možnostmi izbire kot več, tudi zato, ker je večinoma pod časovnim pritiskom. 

Adair (1985, 7) meni, da pogosto ni dovolj časa za odločanje in zbiranje potrebnih 

informacij, zato se odločamo impulzivno. Govorimo tudi o racionalnem in intuitivnem 

odločanju: 

− Pri razširjenem procesu odločanja se večinoma odločamo racionalno, previdno 

tehtamo in ocenjujemo funkcionalne lastnosti izdelka ter se odločamo 

premišljeno. Večji kot je vložek, in s tem tveganje, bolj racionalno se 

odločamo. Tavčar (2000, 11) navaja, da imajo ljudje, ki se racionalno odločajo, 

določene cilje in znane alternative, popolno racionalnost dosežejo, ko poznajo 

vse alternative in vse možnosti, ko jih lahko kvantificirajo, objektivno 
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ovrednotijo, izključijo individualne preference in nagnjenja. Racionalno 

odločanje torej temelji na popolnoma informiranem posamezniku. Pri 

racionalnem odločanju se predpostavlja, da naj bi kupec in odjemalec vedela, 

kaj želita in kaj trg ponuja, ter naj bi se v večini primerov vedla tako, da je 

dobra kakovost nagrajena, slaba pa ne. Povsem odprt trg in možnost izbire ter s 

tem povezan proces odločanja sloni namreč na predpostavki, da bodo na trgu 

obstali samo dobri/kakovostni izdelki in storitve, ker se kupci in odjemalci pri 

izbiri in nakupu vedejo racionalno.  

− Nasprotno pa, poudarja Adair (1985, 7), se, ko gre za manjše nakupe in so ti 

rutinski, večinoma odločamo zelo intuitivno, o samem procesu ali nakupu 

sploh ne razmišljamo in se v trenutku odločimo. Intuitivno odločanje je torej 

nezavedno, nenačrtno in nenadzorovano, proces odločanja slabo poznamo, 

podlaga za odločanje pa je znanje, izkušnje in osebnostne značilnosti 

odjemalca. Omenjene tuje raziskave o odločanju študentov potrjujejo, da gre 

pri študentih bolj za intuitivno odločanje kot za racionalno, čeprav bi glede na 

tveganje in vložek moralo biti racionalno.  

Modeli odločanja 

Proces odločanja najlaže razložimo z modelom odločanja. Prvi klasični model 

odločanja (nakupnega vedenja) je opisal E. K. Strong (v Lancaster 2004) leta 1925, 

poimenoval ga je AIDA (po fazah v procesu), v literaturi pa ga omenjajo še danes, ker 

najbolj preprosto opisuje faze v nakupnem procesu. 

Slika 2.1 Model nakupnega vedenja AIDA  

Awareness – zavedanje 

 

Interest – interes 

 

Desire – želje 

 

Action – akcija 

Vir: Strong v Lancaster 2004. 

Dubois (2000, 296–302) opisuje še nekaj modelov odločanja, ki veljajo za splošno 

nakupno odločanje, bolj znani pa so Nicosijev model, Howard-Shethov model, Engelov 

model, ki vsak po svoje razlagajo in poudarjajo pomembnost določene faze nakupnega 

procesa ter poudarjajo večjo ali manjšo kompleksnost odločitve. 



Teoretična izhodišča  

24 

Vpogled in lažje razumevanje bolj kompleksnega odločanja nam omogoča 

petstopenjski model, ki ga prikazuje slika 2.2. Prikazane so stopnje, skozi katere gre 

odjemalec, ko se odloča za nakup določenega izdelka oziroma storitve, ta model so leta 

1967 opisali Robinson, Faris in Wind (v Lancaster 2004), povzemajo pa ga različni 

avtorji, na primer Možina (2002, 148) in tudi Kotler in Foxova (1995). 

Slika 2.2 Petstopenjski model nakupnega procesa  

Prepoznavanje potrebe  
(zaznavanje med želenim in dejanskim stanjem) 

 

Iskanje informacij  
(iskanje notranjih in pridobivanje zunanjih informacij) 

 

Ocenjevanje alternativ  
(ocenjevanje možnosti z vidika pričakovanih koristi) 

 

Odločitev za nakup  
(izbira najboljše ponudbe ali njene alternative) 

 

Ponakupno vedenje 

(uporaba in ocenjevanje zadovoljevanja potrebe) 

Vir: Robinson, Faris in Wind v Lancaster 2004. 

Proces odločanja se začne s prepoznavanjem potrebe, to se zgodi, ko odjemalec 

zazna razliko med trenutnim in želenim stanjem. Ko je potreba zaznana, odjemalec 

potrebuje primerne informacije, da jo zadovolji. Tako preide na naslednjo stopnjo, tj. 

iskanje informacij, pri kateri v svojem okolju raziskuje in pridobiva primerne podatke 

za razumne odločitve. Pri tem ima na voljo notranje (spomin) in zunanje pridobljene 

informacije (oglasi, prijatelji, znanci, opazovanje). Naslednja stopnja je ocenjevanje 

alternativ, ki je najtežja stopnja v nakupnem odločanju, saj mora odjemalec med vsemi 

možnostmi izbrati tisto, ki bo najbolje zadovoljila njegovo potrebo. Pojavlja se 

vprašanje, katera je najustreznejša možnost. Odgovor se razlikuje glede na stopnjo 

vpletenosti odjemalca v nakup. Odjemalec z visoko vpletenostjo v nakup bo pazljivo 

vrednotil nekaj možnosti, odjemalec z nizko vpletenostjo pa bo izbral tisto, ki po navadi 

kupuje. Ko oceni vse dane možnosti, se lahko odloči za nakup ene od njih. Nekako 

velja, da se proces odločanja nikdar ne konča, ker je veliko odjemalcev vedno v stanju 

neravnotežja. Vedno so z nečim zadovoljni, z drugim pa ne. Odjemalec se torej stalno 

odloča, tudi takrat, ko se odloča, da nečesa ne potrebuje. Velja pa tudi, da ni nujno, da 

gre odjemalec vedno skozi vseh pet stopenj.  
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Dean, Hunt in Smith (2006) navajajo pet teoretičnih modelov odločanja študentov o 

študiju, ki jih opisujejo različni avtorji: 

− ekonomski model, ki opisuje študentovo odločitev kot naložbeno odločitev 

(Hossler, Smith in Vesper 1999; Paulsen 1990); 

− model pridobivanja statusa, ki opisuje študentovo odločitev kot kalkulacijo 

pričakovanega družbenega statusa (Paulsen 1990); 

− psihološki model, ki proučuje, kako se študijsko okolje ujema s študentovo 

identiteto (Chapman 1981); 

− model procesiranja informacij, v katerem študenti poskušajo zmanjšati 

negotovost s procesiranjem informacij skupaj z družino in drugimi vplivnimi 

posamezniki (Hossler, Smith in Vesper 1999); 

− kombinirani model, ki je sestavljen iz dveh ali več zgoraj omenjenih modelov 

(Chapman 1981).  

Na podlagi omenjenih teorij zasledimo v literaturi različne opise (modele) procesa 

odločanja, ki veljajo za visoke šole. Modele odločanja študentov navajajo kot funkcijo 

študentovih osebnostnih značilnosti, percepcije in preferenc o šoli (Fuller, Manski in 

Wise 1982; Welki in Navratil v Brennan 2001). Hossler in dr. (v Cabrera in La Nasa 

2000) navajajo tristopenjski proces: odločanje o nadaljevanju študija, iskanje informacij 

in odločitev o šoli, medtem ko Brennanova (2001) opisuje bolj kompleksen, 

sedemstopenjski proces. Ta poleg osnovnih sedmih stopenj upošteva tudi zunanje 

vplive, kot so psihološki dejavniki, socialni dejavniki in nakupna situacija, poleg tega pa 

kot zelo pomembne dejavnike znotraj procesa prepoznava tudi oblikovanje meril za 

odločanje, odločitev ter izbiro samo. Drugi avtorji (Hossler, Kotler, Chapman) 

uporabljajo različne načine za prikaz in opis procesa odločanja, večina tudi meni, da 

ima proces odločanja za vpis v visoke šole podobne/enake stopnje kot proces odločanja 

za katero koli dobrino ali storitev. Ker proces odločanja nikoli ne poteka v nekem 

vakuumu, je treba upoštevati tudi zunanje dejavnike, ki vplivajo na študenta in jih 

zgoraj že omenjam. 

Ponudba in s tem možnosti izobraževanja se je v zadnjih nekaj letih toliko povečala 

in spremenila, da se morajo študenti veliko bolj kompleksno odločati, ob tem pa 

prevzamejo večje tveganje za pravo odločitev (Maringe 2006). Posamezne faze v 

odločanju so lahko različno dolge in lahko trajajo tudi daljše časovno obdobje, na 

primer več let, kar je odvisno tudi od kompleksnosti odločitve. Odločitve o na primer 

udeležbi na tečaju tujega jezika nikakor ne moremo primerjati z odločitvijo o izbiri 

poklica, kariere ali študija. Jasno je, da več tveganja kot prinaša odločitev, bolj zapleten 

je proces odločanja. Kotler in Foxova (1995, 245) menita, da se odločitev o študiju 

posameznika začne veliko prej, kot posameznik sprejme odločitev o vpisu na določeno 

šolo, in lahko ima posledice za njegovo življenje. Pomembno namreč vpliva na 
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nadaljnjo poklicno pot, zaposlitvene možnosti, kakovost življenja ipd., še dolgo po tem, 

ko je ta odločitev sprejeta. 

Na odločanje odjemalcev vpliva množica dejavnikov. Mumel (1999, 163) opisuje 

tri pomembne skupine dejavnikov: individualne razlike, vplivi okolja, psihološki 

procesi. Kotler (1996) navaja kulturne (kultura, subkultura, družbeni razred), družbene 

(družina, prijatelji, sosedje, sodelavci), osebne (starost, izobrazba, poklic, osebnost in 

samopodoba ipd.) in psihološke dejavnike (motivacija, zaznavanje, stališča idr.) 

Podobno velja tudi pri odločanju študentov pri izbiri študija saj, tako navajata Chapman 

(1984, 247) in podobno tudi Trnavčevičeva (2000, 55),  

»… nanje razen poklicnih interesov, zanimanja in nagnjenja, vplivajo 

družinske okoliščine, življenjski slog, osebne in kulturne vrednote ter splošne 

razmere v družbi«. 

2.2.2 Proces odločanja študenta kot odjemalca 

Chapman (1984) je med prvimi teorijo vedenja odjemalcev uporabil v 

izobraževanju in trdi, da gredo študenti pri izbiri študija, prav tako kot drugi odjemalci 

pri nakupu drugih dobrin, skozi proces oziroma stopnje odločanja. Te stopnje so 

podobne petstopenjskemu procesu, ki ga prikazuje slika 2.2. Chapman (1984, 246) 

navaja naslednje stopnje: prediskalno vedenje, iskanje informacij, odločitev o prijavi 

oziroma prijava, odločitev o izbiri oziroma izbira in vpis. Petstopenjski model omenja 

tudi Evans (1995, 35). Njegov model se nekoliko razlikuje od Chapmanovega, vendar 

samo v tem, da stopnje nekoliko drugače poimenuje. Drugi avtorji (Cabrera in La Nasa 

2000; James, Baldwin in McInnis 1999; Hoyt in Brown 2003; Hossler in Gallager 1987) 

pa se omejijo na tristopenjski model: predispozicija, iskanje informacij in izbira 

oziroma vpis. Te tri stopnje dovolj na široko zajamejo vse stopnje študentovega 

odločanja in so hkrati najbolj razumljiva in logična delitev procesa odločanja, zato na 

tem modelu temelji nadaljnja razprava.  

Prva stopnja: predispozicija 

Ta stopnja je povezana z željami, sposobnostjo in zmožnostjo študenta za študij, 

menijo Hossler, Braxton in Coopersmith (1989), nanj pa vplivajo izobrazba staršev, 

spodbuda staršev in srednješolska uspešnost. Na tej stopnji se študent po navadi ukvarja 

s svojo prihodnostjo in v njem dozorevajo potrebe, želje in odločitev o izobrazbi, 

poklicu in karieri. Potem ko je zaznal potrebo, potrebuje ustrezne informacije za 

zadovoljitev te potrebe. Pomembno je tudi, da ga podpirajo starši. Na tej stopnji po 

navadi zaznava informacije o različnih šolah in pojavljanje šol na trgu ter oblikuje 

izbran niz šol glede na svoje želje ter sposobnosti doseganja pogojev za vpis. Ta stopnja 

se lahko začne že zelo zgodaj v srednješolskem obdobju.  
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Druga stopnja: iskanje informacij 

Iskanje informacij je proces, v katerem študent raziskuje okolje za ustrezne 

informacije, da bi lahko sprejel primerno odločitev. Na drugi stopnji že išče 

konkretnejše informacije o šolah, ki jih je predhodno zaznal, naredi si ožji izbor glede 

na svoje želje in področje študija. Iskanje in zbiranje informacij poteka različno: 

običajno poteka na šoli, pri prijateljih, pri zaposlenih na šoli, študentih, diplomantih itn. 

Te informacije se večinoma prenašajo od ust do ust (Evans 1995, 37). 

Zazna in išče veliko množico informacij, ki so povezane s poznejšimi dejavniki, 

pomembnimi za odločanje, na primer cena, kraj, dostop, ugled institucije. Vsak dejavnik 

lahko ima za posameznika drugačno vlogo in vrednost. Pri iskanju informacij uporablja 

notranje iskanje, na primer iskanje po spominu, in zunanje iskanje, na primer pri 

znancih, po strokovni literaturi, ponudbi na trgu, po internetu ipd. 

Značilno je, da bolj ko gre za razširjen proces odločanja, bolj se potrudimo pri 

iskanju informacij, torej je iskanje obsežnejše. Študent pa se mora sam odločiti, ali več 

informacij pripomore k boljši odločitvi in ali porabljen čas odtehta »vrednost« 

odločitve. Antonides (1998, 252) meni, da bo odjemalec z malo izkušnjami ali 

neizkušen odjemalec v novi odločitveni situaciji posegal predvsem po strokovni 

literaturi, proučil ponudbo, poiskal svetovalce ipd. 

Študent pred prijavo in vpisom večinoma zbere informacije o visokih šolah, na 

katere pošlje prijave. Vendar za to ni nikakršnega vzorca vedenja, nekateri se odločijo 

zelo hitro in na podlagi malo informacij, nekateri pa potrebujejo veliko časa in veliko 

informacij. Kotler in Foxova (1995, 252) navajata dva načina zbiranja informacij: 

− Prvi način imenuje povečana pozornost, zanj je značilno, da je študent bolj 

pasiven in samo zaznava informacije, povezane z visokimi šolami, posluša 

prijatelje, ki se pogovarjajo itn.  

− Drugi način je iskanje informacij, ko je študent pri tem aktiven in informacije 

išče v literaturi, informativnih gradivih, se udeleži informativnih dni, se 

posvetuje s svetovalnimi delavci. Koliko obsežno bo iskanje, je odvisno od 

motivacije, obsega začetnih informacij, kako zlahka najde informacije ter od 

vrednosti informacij za odločanje in od zadovoljstva, ki ga pri iskanju občuti.  

V procesu pridobivanja informacij lahko rečemo, da gre študent skozi tri stopnje, ki 

jih omenja Sheth (v Brennan 2001, 88): 

− Na prvi stopnji študent samo zaznava prisotnost fakultet, ki so na trgu, 

fakultete se na tej stopnji morajo potruditi, da so čim bolj »vidne«. Fakulteta, 

za katero študent ne ve, ne bo nikoli prešla v drugo stopnjo iskanja informacij. 
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− Na drugi stopnji študent naredi izbor med fakultetami, ki jih je zaznal, na 

primer izloči tiste, ki ne ponujajo programov s področja, ki ga zanima. Za 

fakultete iz tega izbora bo poiskal več informacij. 

− Na tretji stopnji izoblikuje nabor šol za ožji izbor tako, da na podlagi 

informacij, ki jih je zbral, izoblikuje merila, na podlagi katerih bo izbiral šole, 

na katere bo oddal prijavo. 

Za ilustracijo tovrstnega pridobivanja informacij smo oblikovali preglednico 2.1 in 

kot izhodišče vzeli visoke šole v Sloveniji. 

Preglednica 2.1 Izoblikovanje nabora visokih šol na primeru slovenskih visokih 

šol 

Celotni nabor šol  Zaznani nabor šol  
Nabor šol za 

iskanje informacij 
 

Nabor šol za ožji 
izbor 

− Fakulteta za 
management 
Koper 

− Fakulteta za 
humanistične 
študije 

− Visoka 
zdravstvena šola 
Izola 

− Pedagoška 
fakulteta  

− Ekonomska 
fakulteta 
Ljubljana 

− Visoka poslovna 
šola Novo mesto 

− Filozofska 
fakulteta  

− Fakulteta za 
arhitekturo 

− Fakulteta za 
računalništvo in 
informatiko 

− GEA College – 
VŠP* * * 

 − Fakulteta za 
management 
Koper 

− Fakulteta za 
humanistične 
študije 

− Pedagoška 
fakulteta  

− Ekonomska 
fakulteta 
Ljubljana 

− Fakulteta za 
arhitekturo  

− Visoka 
poslovna šola 
Novo mesto 

− GEA College – 
VŠP 

 

 − Fakulteta za 
management 
Koper 

− Ekonomska 
fakulteta 
Ljubljana  

− Visoka 
poslovna šola 
Novo mesto 

− GEA College – 
VŠP 

 − Fakulteta za 
management 
Koper 

− Ekonomska 
fakulteta 
Ljubljana  

− GEA College – 
VŠP 
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Preglednica 2.1 – nadaljevanje 

  
Nezaznani nabor 

šol 
 

Šole, izločene iz 
zaznanega nabora 

 
Šole, izločene iz 
ožjega nabora 

  − Visoka 
zdravstvena 
šola Izola 

− Filozofska 
fakulteta  

− Fakulteta za 
računalništvo in 
informatiko 

 − Fakulteta za 
humanistične 
študije 

− Pedagoška 
fakulteta 

− Fakulteta za 
arhitekturo 

 − Visoka 
poslovna šola 
Novo mesto 

 

 

Komunikacijski kanali 

Cox (v Brennan 2001, 90) omenja tri različne komunikacijske kanale, po katerih 

študent pridobiva informacije. Trženjsko naravnani viri so komercialne narave, med 

katere prištevamo publikacije šol in ponudnikov izobraževanja in so po navadi najbolj 

dostopni bodočemu odjemalcu. Vplivajo na odjemalčevo zaznavo in ga usmerjajo v 

zaznavanje tistih informacij, ki jih želijo poudariti. Zato je priporočljivo, da odjemalec 

pridobi informacije iz drugih virov. Uporabniško naravnani viri so po navadi 

neformalni viri in so prav tako lahko dostopni kot trženjsko naravnani. To so predvsem 

informacije ter mnenja prijateljev in družine, ki so kot edini vir infomacij pri odločanju 

pogosto poveznani s precejšnjim tveganjem. Nevtralni viri pa so tisti, ki niso niti 

trženjsko niti uporabniško naravnani, na primer poročila zvez potrošnikov in članki 

neodvisnih medijev. Beale (v Brennan 2001, 91) pa k Coxovim trem doda še četrti vir: 

obisk šole (oziroma ogled izdelka). Ni nujno, da študent uporabi vse vire in načine 

pridobivanja informacij, lahko se odloči, da bo napor za iskanje minimiziral. Vendar je 

tveganje, povezano z odločitvijo za študij, tako veliko, da se predpostavlja, da se bo 

študent zelo potrudil na tej stopnji procesa odločanja. Sicer ni vedno tako, saj James 

(2001a; 2001b) navaja, da so študenti pogosto slabo informirani ali pa sploh niso aktivni 

pri iskanju informacij.  

Osebni formalni in neformalni viri 

Družina in družinski prijatelji, sošolci in znanci, študenti in diplomanti so tako 

imenovani osebni oziroma neformalni viri, razni svetovalci in zaposleni na visokih 

šolah pa formalni viri. Brennanova (2001, 94) ugotavlja, da so neformalni viri laže 

dostopni in zato tudi pogosteje uporabljeni kot formalni. Na formalne vire se študenti po 

navadi obračajo, če so vprašanja bolj tehnične in strokovne narave. Študent, ki se 

aktivno vključi v iskanje informacij, pogosto uporabi osebne vire. S pridobljenimi 

informacijam si izoblikuje merila za nadaljnje odločanje. Torej ta vir informacij vpliva 
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predvsem na končno zožitev nabora šol. Z osebnimi viri poskuša zmanjšati tveganje pri 

odločanju. V kolikšni meri bo študent upošteval osebne vire, je odvisno predvsem od 

tega, koliko je osebnostno dovzeten za vpliv drugih na svoje odločitve, pa tudi od tega, 

koga šteje kot zanesljivejši vir informacij, na primer starši so pogosteje najzanesljivejši 

vir. Študenti, pa tudi drugi odjemalci, delujejo v tako imenovanih socialnih mrežah, v 

katerih se družijo z ljudmi enakih vrednot in pričakovanj. Brennanova nadalje navaja, 

da je zato večina odjemalcev, med njimi tudi študenti, zelo dovzetna za osebna 

priporočila in informacije ter govorice pri odločanju.  

Neosebni viri 

Poleg osebnih virov študenti včasih iščejo tudi neosebne vire, kot so poročila, 

kvantitativna in kvalitativna mnenja neodvisnih agencij in institucij, na primer 

šanghajska lestvica najboljših fakultet. Pridobivanje informacij iz takih virov je pogosto 

povezano z večjim naporom in višjimi stroški, vendar je to zanemarljivo, če 

upoštevamo, da je tveganje pri izbiri veliko. Te informacije študenti pogosteje 

uporabijo, če nimajo dostopa do drugih informacij, druge informacije ocenijo kot manj 

zanesljive ali se težko odločijo na podlagi že pridobljenih informacij pa tudi, če želijo 

odgovore, ki so bolj specifični ali so strokovne narave (Brennan 2001). 

Poleg zgoraj naštetih so najpogostejši viri razne publikacije. Tako imenovani viri 

komercialne narave so na primer informativno gradivo, internetne strani, medijske 

objave, ki so predvsem promocijsko in prodajno gradivo visokih šol. Večinoma najmanj 

vplivajo na odločanje študentov, saj po navadi niso edini vir informacij, na podlagi 

katerega se odločajo, temveč so dopolnilo informacijam iz osebnih virov (Cabrera in La 

Nasa 2000; James, Baldwin in McInnis 1999; Hoytt in Brown 2003; Urbanski 2000). To 

lahko povežemo z dejstvom, da se komercialni viri večinoma štejejo kot manj 

zanesljivi. Res je, da so ti viri najbolj dostopni in povezani z majhnim naporom in 

nizkimi stroški, vendar vsebujejo veliko podatkov, ki študentu pogosto ne povedo 

dovolj o sami naravi in kakovosti študijskega programa in visoki šoli ali pa ju 

prikazujejo zelo enostransko. 

Avstralska raziskava, ki jo navaja Martin (1996, 3), je pokazala, da dijaki 

zaključnih letnikov iščejo vire informacij na naslednje načine: 12 % v šolskih 

publikacijah, 37 % v virih univerz, 22 % pri starših in družini, 21 % v knjigah in 

priročnikih, 19 % pri prijateljih in 4 % v medijih. Prav tako se avstralski dijaki precej 

obračajo na svetovalce, uporabljajo pa tudi razpise in vodiče za vpis, ki jih avstralska 

vlada izdaja, da bi zagotovila objektivnejše informacije. Galotti in Mark (v MacGowan 

2002, 12) opisujeta odločanje študentov in vire informacij ter navajata, da študenti v 

povprečju iščejo informacije na štirih do petih šolah in pri odločanju upoštevajo od 

osem do 11 dejavnikov. 
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Informativni dnevi, vir informacij s pridobivanjem izkušenj 

Izkušnje si študent pridobi z obiskom visoke šole, informativnih dni, s pogovori z 

zaposlenimi ter z opažanji in vtisi ob neposrednem stiku z visoko šolo, lahko pa je že v 

času obiskovanja srednje šole vključen v razne projekte, ki jih izvajajo visoke šole, na 

primer raziskovalne projekte, tekmovanja za najboljši poslovni načrt ipd. Študent se 

pogosto najbolj zanese na svoje vtise, poleg tega pa poišče še kakšen drug vir 

informacij, na primer povpraša študente, ki že študirajo. Pri študiju – ker je rezultat 

povezan s časovnim trajanjem – je težko dobiti neposreden vpogled v tisto, kar študenta 

- odjemalca najbolj zanima, na primer sama storitev, študijski program in njegova 

kakovost. Zato študent pogosto ne dobi celovite informacije, temveč samo vtis o zunanji 

podobi šole (prostorih in ljudeh) in si oblikuje svoje mnenje. Veliko informacij, ki jih 

študent dobi, je trženjsko naravnanih in jih zato velikokrat primerja ali dopolni z 

drugimi informacijami. Kljub temu se študenti pogosto odločajo na podlagi osebnih 

vtisov in izkušenj. Študent lahko obišče informativni dan na visoki šoli s povsem 

drugim namenom, da šolo izloči iz svojega ožjega nabora in se je z obiskom le želel 

prepričati, da so druge informacije, ki jih je zbral, resnične (Baldwin in James 2000). 

Preglednica 2.2 prikazuje vire informacij glede na zgoraj opisane vire, ki so pri 

iskanju in odločanju o študiju po mnenju Brennanove (2001, 98) najpomembnejši:  

Preglednica 2.2 Viri in tip informacije ter način iskanja 

Vir informacij Način iskanja Tip informacije 

Viri komercialne narave, velika medijska pokrivnost 

Oglaševanje pasivni neosebni 

Časopisi pasivni neosebni 

Radio pasivni neosebni 

Televizija pasivni neosebni 

Tedniki in mesečniki pasivni neosebni 

Oglasne deske pasivni neosebni 

Viri komercialne narave – neposredni viri 

Brošure aktivni neosebni 

Glasila pasivni neosebni 

Direktni marketing pasivni neosebni 

Neodvisni viri 

Informacije svetovalcev aktivni osebni 

Internet aktivni neosebni 

Vodiči za poklicno svetovanje aktivni neosebni 

Razpis za vpis aktivni neosebni 

Pregled visokošolskih študijskih programov aktivni neosebni 

Članki nepromocijske narave pasivni neosebni 
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Preglednica 2.2 – nadaljevanje 

Informacije neodvisnih institucij (ministrstvo, 
zavod za zaposlovanje) 

aktivni neosebni 

Izkušnje, povezane s storitvijo 

Obisk fakultete aktivni neosebni 

Dnevi odprtih vrat aktivni neosebni 

Informativni dan pasivni osebni 

Seminarji in delavnice, konference aktivni osebni 

Osebni viri – formalni  

Osebni stiki z vpisno službo aktivni osebni 

Poklicni svetovalec aktivni osebni 

Osebni stiki s predavatelji in vodstvom aktivni osebni 

Osebni stiki z drugimi zaposlenimi aktivni osebni 

Osebni viri – neformalni 

Družina pasivni osebni 

Prijatelji in sorodniki pasivni osebni 

Študenti in diplomanti fakultete pasivni osebni 

Študenti in diplomanti drugih fakultet pasivni osebni 

Učitelji pasivni osebni 

Vir: povzeto po Brennan 2001. 

Ocenjevanje alternativ 

Do zdaj je tekla razprav o tem, kje in kako študenti pridobivajo informacije o 

študiju, naslednje vprašanje pa je, katere informacije iščejo. Iz teh informacij se 

oblikuje nabor pomembnih in manj pomembnih dejavnikov za odločanje. Za šole to 

pomeni informacijo, katere promocijske dejavnosti izvesti. Chapman (1984, 247) 

navaja, da pri zbiranju in iskanju študente najbolj zanimajo informacije, na podlagi 

katerih lahko določijo atribute za primerjavo posameznih šol. Evans (1995, 37) navaja, 

da odjemalec pri ocenjevanju za vsak dejavnik določi, kako pomemben je ta pri 

odločanju, vsak dejavnik tako dobi stopnjo relativne pomembnosti zanj. Študente 

predvsem zanima šolnina in prednosti, ki jih šola ponuja v primerjavi z drugimi šolami: 

poleg študijskega programa in lokacije fakultete tudi akademski dosežki študentov, 

možnost zaposlitve, možnost vključitve v raziskovalne projekte, družabno življenje 

študentov, možnost bivanja in druge informacije. Leta 2002 opravljena študija The 

policy of choice, Expanding Student Options in Higher Education inštituta IHEP21 iz 

Washingtona je pokazala, da je za študente, ki izhajajo iz družin z nižjimi dohodki, 

pomembna možnost pridobitve štipendije, medtem ko so za študente, ki izhajajo iz 

družin z višjo izobrazbo, pomembnejši akademski standardi, manj pomembna pa 

lokacija in stroški študija. To pomeni, da niso vse informacije za vse študente enako 
                                                 
21 The institute for Higher Education Policy, Washington, ZDA  
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pomembne, študenti s šibkim ekonomskim statusom bodo bolj iskali informacije o 

možnosti pridobivanja štipendij in o bližini šole, študenti, ki želijo pridobiti boljši 

družbeni status, pa informacije o prestižnosti študija. 

Tretja stopnja: izbira oziroma vpis 

To je stopnja, ko študent sprejme dokončno odločitev. Na podlagi zbranih 

informacij študent odda prijavo na nekaj visokih šol iz svojega ožjega izbora in z 

želenega področja. Na njegovo izbiro vpliva množica dejavnikov, ki jih je zaznal na 

predhodni stopnji. 

Stopnje odločanja študentov sta Kotler in Foxova (1995, 249) opisala tudi kot lijak 

odločanja. Na eni strani gre za proces študentovega odločanja za študij in ožanje nabora 

visokih šol, na drugi strani pa za proces visokih šol pri pridobivanju študentov in ožanje 

nabora študentov. Gre torej za dva vzporedna procesa in dva »lijaka«, ki se sčasoma 

vedno bolj ožita, dokler ni končne odločitve in vpisa.  

Slika 2.3 Lijak odločanja visokih šol in študenta 

 

Vir: Povzeto po Kotlerju in Foxovi (1995). 

Ko je študent zožil nabor, mora samo še izbrati, na katero visoko šolo se bo vpisal, 

kar pa pomeni precejšnjo težavo, saj so si visoke šole med seboj precej podobne. Proces 

poteka v nekaj korakih (Kolter in Foxova 1995): 

1. postavitev nabora preferenc (meril), s pomočjo katerih študent lahko ocenjuje, 

kaj je zanj pri visoki šoli oziroma študiju pomembnejše od drugega;  

2. ocenjevanje značilnosti različnih visoki šoli in drugih pomembnih dejavnikov, 

na primer kakovost študijskega programa, študentsko življenje, lokacija, stroški 

študija. Poleg omenjenih dejavnikov je pomembna tudi percepcija o ugledu 
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Nabor zaznanih šol 

Nabor možnih šol 

Nabor šol za prijavo 

Nabor šol s 
prednostjo 

Šola vpisa  
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(imidž) posamezne visoke šole. Dejavniki so za posameznike lahko različni 

tako po vrsti kakor tudi po pomembnosti; 

3. na podlagi percepcije in izdelanih meril oceni, kakšno vrednost ima posamezna 

institucija v njegovih »očeh«; 

4. oceni še, kateri dejavnik bi mu prinesel več zadovoljstva: kakovost študija ima 

gotovo visoko stopnjo zadovoljstva, stroški študija pa stopnjo zadovoljstva 

večinoma znižajo. Tako dejavnike pravzaprav ocenjuje z neko utežjo, 

nekaterim pri odločanju pripiše večjo vrednost kot drugim. 

Študent se odloči, katera merila bo uporabil za presojo in kako bo zožil število 

alternativ. Bolj ko je proces odločanja kompleksen, pazljiveje je treba presoditi vse 

možnosti, ki so na voljo. Med notranjimi informacijami in zunanjimi informacijami bo 

nastal niz oziroma lestvica možnosti, ki jih je upošteval, in niz možnosti, ki jih ni ali ne 

želi upoštevati. V ožji nabor se uvrstijo samo visoke šole, ki so se na podlagi meril, 

oblikovanih na prejšnji stopnji, uvrstile dovolj visoko. V ožji izbor prav tako ne uvrsti 

visoke šole, za katere ve, da ne bo izpolnil pogojev za vpis. Vedeti moramo namreč, da 

tudi visoka šola izbira študente s tem, ko postavi vpisne pogoje in omeji število vpisnih 

mest. Chapman (1984) tako razdeli šole na tri skupine:  

− skupina šol, kamor bi se študent rad vpisal, vendar ni gotovo, da bo sprejet; 

− skupina šol, za katere študent gotovo izpolnjuje pogoje, vendar se nanje ne želi 

vpisati; 

− skupina šol, na katere se pod nobenim pogojem ne želi vpisati. 

Tako si študent dodatno zoži nabor.  

Dejavniki, ki vplivajo na odločanje 

Kot sem že prej omenila, Mumel (1999, 163) navaja tri skupine dejavnikov, ki 

vplivajo na proces nakupnega odločanja: individualne razlike (odjemalčevi viri, znanje, 

stališča, motivacija, osebnost, vrednote in življenjski slog), vplive okolja (kultura, 

socialni sloj, osebni vpliv, družina, trenutna situacija) in psihološke procese (zaznavanje 

in obdelovanje informacij, učenje, proces oblikovanja in spreminjanja stališč). Navedeni 

dejavniki gotovo vplivajo tudi na izbiro študija. Vendar pa Chapman (1984) pravi, da so 

pri odločanju za študij pomembni predvsem trije dejavniki: 

− študentove karakteristike: njegove želje in ambicije, socialno-ekonomski status 

in dosedanji šolski dosežki, 

− karakteristike/značilnosti institucije – oblikovana merila in 

− komunikacijska prizadevanja institucije, da privabi študente. 

Študentovo okolje in življenjski slog sta pomemben dejavnik pri oblikovanju meril 

za odločanje. Želje in ambicije študenta so njemu lastne. Vendar pa ni pomemben samo 
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življenjski slog, pomembna je tudi nagnjenost k določenem področju, na primer 

naravoslovje, družboslovje itn. Srednješolski dosežki študentu preprečijo, da bi v nabor 

uvrstil tiste šole, za katere meni, da nima vstopnih pogojev. 

Gorard (1999, 31) navaja več značilnosti šol, ki jih različni avtorji razvrščajo v 

različne kategorije. Razvrsti jih v pet skupin: akademske, situacijske, organizacijske, 

selekcijske, varnostne. Posamezne značilnosti so lahko bolj ali manj pomemben 

dejavnik pri odločanju. Študenti tudi ne bi ocenili vseh značilnosti kot enako 

pomembne.  

− Skupino akademske značilnosti (kakovost študija, kakovost in uspešnost 

predavateljskega osebja) Gorard uvršča med pomembnejše dejavnike, ki 

vplivajo na izbiro. Morda tudi zato, ker je splošno mnenje, da je visoka šola, ki 

zagotavlja boljšo akademsko pripravljenost študentov, že sama jamstvo za 

pridobitev dobre službe ipd.  

− Tudi situacijske značilnosti so ocenjene kot pomembnejši dejavniki, bližina 

institucije, bivanje doma in poznavanje sošolcev od prej so dejavniki, ki 

pomembno vplivajo na odločitev.  

− Organizacijske značilnosti vključujejo slog vodenja institucije; institucionalna 

atmosfera, etičnost institucije, ugled in podobno so težko merljivi dejavniki in 

so za posameznika predvsem vprašanje percepcije. Sem štejemo tudi velikost 

in opremljenost institucije, velikost študijskih skupin, kar so do neke mere tudi 

pomembna merila.  

− Selekcijske značilnosti, kot so pogoji za vpis, prehodnost med letniki ipd., so 

večinoma kazalniki kakovosti študijskega programa ter do neke mere pokažejo 

tudi zahtevnost študija in to, kakšni kandidati se odločajo za študij. Lahko tudi 

odvrnejo kandidate od tega, da se odločijo za takšen študij.  

− Varnostne značilnosti so po mojem mnenju v našem okolju še manj 

pomembne, navaja jih predvsem ameriška literatura, kjer ima varnost na 

institucijah drugačno vlogo kot v Sloveniji.  

Chapman (v Brennan 2001, 56) razdeli značilnosti visokih šol v štiri skupine: 

stroški, kakovost, servisne storitve in lokacija. Brennanova (prav tam) pri proučevanju 

dejavnikov, ki vplivajo na odločanje študentov, nekoliko priredi njegov koncept, saj 

meni, da kakovosti bodoči študent ne more presojati in »kakovost« zamenja s skupino 

»institucionalni produkt«.  
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Preglednica 2.3 Značilnosti visokih šol 

Produkt/storitve Stroški Servisne storitve Lokacija 

− Ugled 

− Akademski 
standardi 

− Vpisni pogoji 

− Tipi študentov 

− Predavatelji 

− Študijski programi 

− Šolnina  

− Finančna pomoč 

− Študentsko delo 

− Štipendije 

− S študijem 
povezani stroški 
(bivanje ipd.)  

− Obštudijske dejavnosti 

− Storitve, povezane s 
študijem (knjižnica, 
računalniki, 
informacijski sistem) 

− Osebne in družabne 

− Povezane z uspehom pri 
študiju 

− Kampus 

− Okolje 

− Privlačnost 
šole 

− Dostopnost  

Vir: Chapman v Brennan 2001. 

V številnih raziskavah, ki so v predhodni razpravi že omenjene (Cabrera in La Nasa 

2000; James, Baldwin in McInnis 1999; Woods in dr. 1998; Hoytt in Brown 2003; 

Brennan 2001), zasledimo, da so značilnosti visokih šol pomembne pri določanju 

študentov. V preglednici 2.4 so našteti (ne po pomembnosti) dejavniki, ki jih navajata 

Cabrera in La Nasa 2000 ter drugi avtorji. 

Hoytt in Brown (2003) sta pregledala 27 različnih študij, opravljenih v ZDA, in 

ugotovila, da se v 22 od teh pojavlja devet dejavnikov, ki jih študenti na 

standardiziranih vprašalnikih uvrščajo med najpomembnejše za odločanje. Avtorja jih 

naštevata po pomembnosti: 

− akademski ugled institucije, 

− lokacija, 

− kakovost poučevanja, študija, 

− dosegljivost programa, 

− kakovost predavateljev, 

− cena, šolnina, 

− ugled študijskega programa, 

− finančna pomoč, 

− zaposljivost. 

Poleg teh pa so med pomembnejšimi še: različnost študijskih programov, velikost 

visokih šol, visokošolsko okolje, možnost podiplomskega študija, možnost študentskega 

dela, kakovostno študentsko družabno življenje, velikost študijskih skupin, rezultati 

študija, obštudijske dejavnosti, prijaznost zaposlenih, sprejetost/vključenost, vpisni 

pogoji in privlačnost infrastrukture. 



Teoretična izhodišča  

37 

Preglednica 2.4 Pregled dejavnikov, pomembnih za odločanje študentov 

Osebni dejavniki študenta Institucionalni dejavniki 

− Spodbuda in vpletenost staršev 

− Socialno-ekonomski status 

− Količina prihrankov za študij 

− Zmožnost plačila 

− Izobraževalne in delovne ambicije 

− Motivacija 

− Predhodni šolski dosežki 

− Dosegljivost informacij 

− Poznavanje informacij 

− Rasa 

− Mnenja drugih: sošolcev, učiteljev  

− Zaposljivost 

− Zainteresiranost za področje: naravoslovje, 
družboslovje … 

− Osebni talenti, veščine, zmožnosti 

− Samopodoba 

− Pripadnost socialnemu sloju 

− Občutek varnosti 

 

− Lokacija 

− Oddaljenost 

− Institucionalna tržna niša in ponudba 

− Vrsta visokih šol: javna, zasebna, verska 

− Opremljenost in infrastruktura 

− Akademski ugled in kakovost 

− Velikost visokih šol 

− Velikost študentskih skupin, letnikov 

− Ponudba študijskih programov 

− Kakovost predavateljev 

− Akademska klima 

− Šolnina 

− Možnost bivanja 

− Možnost štipendiranja 

− Svetovanje 

− Vpisni pogoji 

− Obštudijske dejavnosti 

− Fleksibilnost študija 

− Raziskovalne možnosti 

− Metode in načini poučevanja 

− Možnost mobilnosti 

− Možnost nadaljevanja študija 

− Visokošolsko okolje 

− Povezanost s prakso in gospodarstvom 

− Študijska literatura in dosegljivost 
podatkovnih baz 

− Informacijska tehnologija 

− Dostop do šole, možnost parkiranja 

− Možnost študentskega dela na šoli 

− Študentsko družabno življenje 

Vir: Cabrera in La Nasa 2000 in drugi avtorji. 

Brennanova (2001, 8) je opravila raziskavo o odločanju za študij v Avstraliji, v 

kateri navaja naslednje dejavnike, ki so se izkazali za najpomembnejše za študentovo 

odločanje: 

− študijski program in izbor predmetov, 

− lokacija in oddaljenost od doma, 

− pomembnost študija na nadaljnjo karierno pot, 
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− ugled (dobro ime) institucije, 

− možnost zaposlitve in dosegljivost svetovanja, 

− stroški študija, 

− vpisni pogoji, 

− prestiž in status institucije, 

− izobraževalna infrastruktura, 

− velikost kampusa, 

− obštudijske dejavnosti, 

− opremljenost kampusa, 

− možnost pridobitve štipendije, 

− predavateljsko in raziskovalno osebje. 

Že na teh dveh primerih lahko vidimo, da se pojavljajo razlike, nekateri dejavniki 

pa se pojavijo v obeh seznamih, le da so po pomembnosti razvrščeni različno. Razlika je 

lahko že pri vpisu na različne visoke šole, pri odločanju za vpis na dodiplomske in 

podiplomske programe. Razlike po navadi izhajajo iz rase, socialno-ekonomskega 

statusa, ambicij, srednješolskih dosežkov in podobno. Predvsem pa je pomembnost teh 

dejavnikov povsem odvisna od posameznika, njegove zainteresiranosti in motivacije, 

informiranosti in pripravljenosti, da se o njih pozanima. Tudi dejavniki, ki se niso 

uvrstili med najpomembnejše, so lahko pomembni za specifično ciljno skupino. Za 

visoke šole je torej pomembno vedeti, na podlagi katerih dejavnikov so se študenti 

odločali, in se temu primerno lahko marketinško odzove na pridobivanje nove ciljne 

skupine. Vedeti pa moramo tudi, da nobena visoka šola ne more biti odlična na vseh 

področjih kot tudi ne more ustrezati vsem študentom (Maringe 2006). Prav tako so v 

različnih okoljih in različnih državah pomembni različni dejavniki. 

James (1999) kot najpomembnejše dejavnike za Avstralijo navaja študijsko 

področje, študijski program in ugled visoke šole, študenti, ki izberejo poslovne vede, 

ekonomijo, management, po navadi bolj proučujejo zaposljivost, plače in ugled 

institucije. Maringe (2006) za Veliko Britanijo kot pomembnejša dejavnika navaja način 

poučevanja in ugled predavateljev, kot najmanj pomemben dejavnik pa raziskovalne 

dejavnosti visoke šole.  

Mc Donough, Antonio in Trent (v Davis, Noland in Deaton 2001, 7) navajajo, da 

afroameriški študenti pogosto izbirajo šole, ki so bolj oddaljene od doma, na njihovo 

odločanje bolj vplivajo religija in socialne mreže. Rezultati raziskav kažejo tudi na to, 

da značilnosti študentov (rasa, spol, družinski prihodek, izobrazba staršev, srednješolske 

ocene in podobno), značilnosti šole (šolnina, lokacija, ugled, vpisni pogoji, študijski 

program) in kontekstualni dejavniki (spodbuda staršev, spodbuda učiteljev in cilji 

prijateljev) vplivajo na odločanje študentov. Na splošno so rezultati raziskav pokazali, 

da višji kot so dohodek družine, ambicije, prejšnji dosežki in izobrazba staršev, dražjo 
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in bolj selektivno ter bolj oddaljeno šolo bo študent izbral. Vendar pa Toutkoushian (v 

Davis, Noland in Deaton, 2001, 7) meni, da se študenti z nižjimi družinskimi prihodki 

in nižjo izobrazbo ne odločajo precej drugače kot drugi študenti in višina dohodkov ne 

vpliva nujno na vpis, temveč bolj na izbiro šole – manj verjetno se vpišejo na selektivne 

šole, saj trditev, da boljši študenti izbirajo uglednejše šole, ni bila nikoli dokazana. 

Ugled kot dejavnik odločanja 

Ugled šole je rezultat vseh dejavnosti neke institucije v preteklosti in pričakovanega 

vedenja v prihodnosti (Gibbs in Knapp 2002). V poslovnem svetu so sestavni del ugleda 

podjetja kakovost proizvoda in storitve, uspešna blagovna znamka in nastop na trgu ter 

tržni delež (Saxton v Brennan 2001). To težko prenesemo na visoko šolstvo. Lahko 

rečemo, da je ugled visoke šole seštevek študentovih dojemanj, ki se zrcali v neki 

instituciji. Pristop, stil, status in tradicija so sestavni deli ugleda institucije. Brennanova 

(2001, 58) navaja tri dimenzije ugleda: splošni ugled šole, ki ni povezan z nobeno 

specifično značilnostjo šole, akademski ugled, povezan s študijskimi programi in 

akademskimi standardi šole, ter ugled diplomantov. Študenti različno zaznavajo 

kvalitativne kazalnike, ki ustvarjajo ugled šole. Ugled visoke šole Traynor (v Brennan 

2001, 58) razdeli v štiri večje sklope:  

− status – prestiž, velikost, vpliv, dostopnost, poznanost, zahtevnost,  

− stil – kvantitativnost, usmerjenost, inovativnost,  

− tradicija – modernost, formalnost, tradicionalnost, starost,  

− pristop/stališče – praktičnost, specializiranost. 

Traynor (v Brennan, prav tam) je za proučevanje, katere karakteristike študenti 

vidijo/zaznajo, ko opisujejo ugled, uporabil multivariatno metodologijo. Ustvaril je 

semantični diferencial, pri katerem uporabi ključne besede, kot je tradicija, raziskovalna 

usmerjenost, znan, neznan in podobno. 

Dean, Hunt in Smith (2006) poročajo, da so v svoji raziskavi med študenti zvezne 

države Illinois v ZDA ugotovili, da se študenti predvsem odločajo za visoko šolo na 

podlagi dveh dejavnikov: ugleda in kakovosti. V omenjeni raziskavi so ugotovili tudi, 

da študenti ta dva dejavnika pogosto zamenjujejo – ko so omenjali kakovost, so mislili 

na ugled, in ko so ocenjevali ugled, so mislili na kakovost. Pri vprašanju, kako 

ocenjujejo ugled in kakovost, pa so navajali predvsem lestvice najboljših univerz ter 

ugled univerz, ki ga te uživajo v njihovi sredini, predvsem v družini, prijatelji in 

učiteljih. Drugi kazalniki kakovosti so zanje bili selektivnost, različnost študijskih 

programov, majhne skupine in dober športni oddelek.  
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Referenčne skupine, ki vplivajo na odločanje 

Pri odločanju po navadi sodeluje več ljudi, na primer starši, sorodniki, prijatelji in 

drugi. Odločitev o izbiri srednje šole je na primer večinoma skupna med otrokom in 

starši, pogosto pa na izbiro šole vplivajo tudi drugi, na primer prijatelji, učitelji in 

svetovalci (Woods in dr. 1998). Evans (1995, 34–35), pa tudi Kotler in Foxova (1995, 

258) natančneje navajajo, da v procesu odločanja zasledimo vplivne posameznike v 

različnih vlogah. To so pobudniki vpisa oziroma tisti, ki dajo idejo in zbirajo 

informacije ter nadzirajo pretok informacij drugim v tem procesu, lahko je to študent 

sam, ni pa nujno, lahko so tudi starši. Vplivnež je tisti, čigar mnenje je najpomembnejše, 

po navadi posredno ali neposredno vpliva na odločitev, to je lahko tudi predavatelj ali 

kdo drug, ki ga študent spoštuje. Odločevalec je tisti, ki po navadi služi denar ali pa on 

odloča o merilih za odločitev, kot so cena, katera šola itn. Kupec je tisti, ki za storitev 

dejansko plača – lahko je tudi organizacija. Singh (2002) meni, da je v sistemu, kjer 

stroške visokošolskega študija poravna država, kupec visokošolskih storitev država 

oziroma v njenem imenu vlada. Uporabnik oziroma odjemalec pa je tisti, ki dejansko 

uporablja storitev, torej študent.  

Cabrera in La Nasa (2000) menita, da je vpliv staršev predvsem motivacijski, starši 

imajo velika pričakovanja in njihov vpliv je po navadi proaktiven v smislu pomoči pri 

načrtovanju poklica in kariere ter varčevanja za študij. S tem se Davis, Noland in 

Deaton (2001, 7) strinjajo le deloma, menijo namreč, da na študente pri odločanju za 

študij bolj vpliva raven izobrazbe staršev in spodbuda staršev pri iskanju informacij in 

odločanju. Prav tako menijo, da na odločanje zelo vplivajo prijatelji, predvsem prijatelji 

enake starosti ter istega spola in področja zanimanja, bolj kot tisti, ki niso istega spola in 

jih ne zanima isto področje.  

Mumel (1999, 147) navaja tri tipe vplivov referenčnih skupin:  

− informacijski vpliv – ko posameznik uporabi vedenje in mnenje predstavnikov 

referenčne skupine kot informacijo za lastno odločanje; primer takega vpliva je 

vpis na neko šolo, ker se vpišejo tudi znanci in prijatelji;  

− normativni vpliv – ko posameznik izpolnjuje skupinske norme zato, da bi se 

izognil kazni ali dosegel nagrado; primer takega vpliva je vpis na znano šolo 

zaradi bojazni posmehovanja ali pa vpis na šolo, ker starši plačajo ali želijo, da 

študent nadaljuje njihovo obrt, podjetje itn.; 

− identifikacijski vpliv – ko posameznik skupinske norme in vrednote uporablja 

kot vodilo za lastno vedenje in stališča; primer takega vpliva so najstniški 

vrstniki ali odhod na študij v Ljubljano, ker sicer nisi samostojen ali ne užiješ 

prave študentske svobode. 
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Študent se vpiše na visoko šolo, ki jo je izbral, ta pa je hkrati izbrala njega (ker je 

izpolnjeval pogoje). Odloči se tudi za alternativo, saj se lahko v zadnjem trenutku odloči 

drugače, na primer zato, ker ni dosegel dovolj točk za vpis, ker je bil sprejet na drugo 

šolo zaradi omejitev vpisa ali zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je bolezen, izguba 

službe staršev, nepričakovani stroški, ali pa spozna, da s svojo izbiro ni zadovoljen 

oziroma visoka šola ni v skladu z njegovimi pričakovanji, v primeru nezadovoljstva se 

bo študent vpisal drugam, če to možnost še vedno ima. 

Načini odločanja 

Visoke šole imajo torej različne značilnosti, ki so pomembne pri oblikovanju meril 

in so pomembni dejavniki za študentovo odločanje. Študent se ne odloča zgolj na 

podlagi enega samega dejavnika, temveč na podlagi oblikovanih meril izoblikuje nabor 

dejavnikov, ki jih razvrsti po pomembnosti. Če visoka šola nima najpomembnejših 

študentovih zahtev/dejavnikov (na primer bližina doma, študijsko področje) jo študent 

takoj izloči s seznama. Visoke šole, ki se uvrstijo na seznam »sprejemljivih«, študent 

podrobneje oceni tako, da atribute razvrsti in jim pripiše stopnjo pomembnosti. Treba je 

poudariti, da se merila, ki jih oblikuje posameznik, razlikujejo. Tudi če se značilnosti 

visokih šol v veliki meri ne razlikujejo, je od posameznika odvisno, kakšno 

pomembnost pripiše posamezni značilnosti.  

Kotler in Foxova (1995) omenjata tri metode ocenjevanja pomembnosti dejavnikov. 

Metoda rangiranja po pomembnosti od najbolj do najmanj pomembnega, metoda 

točkovanja, kjer določeno število točk razdeliš med pomembnejše dejavnike, in metoda 

ratinga ocenjevanja od 1 do 10, kjer je eno najpomembnejše in drugo najmanj 

pomembno. Vendar se odločitev ne zgodi kar sama od sebe, čeprav je študent uspešno 

ocenil značilnosti visoke šole si ustvari svoja 'pravila' za odločanje.  

Pravila odločanja pogosto imenujemo heuristična. Gre za procese, ki jih ljudje z 

izkušnjami uporabljajo pri odločanju, zato da si olajšajo proces odločanja, pri tem pa 

uporabljajo svoje prejšnje izkušnje in ne znanstvena dognanja (Brennan 2001, 135). 

Posameznik lahko uporabi množico pravil, odvisno od prejšnjih izkušenj pri odločanju, 

pa tudi od tega, kako močna je njegova vpletenost, kako visoko ocenjuje tveganje in 

drugo. Na podlagi izkušenj lahko odjemalce sklepa o primernosti, enakosti dobrine ipd., 

odjemalec lahko na primer pri nakupu mleka na podlagi izkušenj ugotovi, da so vse 

znamke mleka enake, potem pa kupi najcenejše. Heuristična pravila sama niso 

racionalna. Gre za to, da so nekatera pravila bolj kompleksna, druga manj ter izražajo 

bolj ali manj racionalno odločanje. Velikokrat gre za dve stopnji odločanja: na podlagi 

nezahtevnih pravil in zahtevnih pravil. Andrews in Manrai (v Brennan 2001, 135) jih 

imenujeta »compensatory« ali kongnitivno zahtevna in »non-compensatory« ali 

kognitivno nezahtevna. Nezahtevno pravilo odjemalec uporabi za izločanje 

nepomembnih dejavnikov in zmanjšanje števila alternativ. Zahtevna pa za to, da 
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primerja dejavnike ostalih in se na podlagi tega odloči. Na podlagi posameznih pravil, 

ki jih odjemalec kombinira, si tako ustvari svojo strategijo, kako doseči cilj. Bettman 

(1998) omenja pet načinov odločanja: 

− odločanje z izločanjem – izločijo se vse alternative, ki ne izpolnjujejo 

minimalnih zahtev; 

− konjunktivna pravila odločanja – odjemalec ustvari nabor meril in izbere prvo 

storitev ali dobrino, ki je v skladu z vsemi merili; 

− disjunktivna pravila – odjemalec ustvari nabor meril in izbere prvo storitev ali 

dobrino, ki je v skladu s katerim koli od meril; 

− pravilo z dodajanjem uteži – odloča se o vsakem dejavniku tako, da se mu 

pripiše utež za pomembnost dejavnika; 

− leksikografska pravila – odjemalec rangira vse dejavnike od 

najpomembnejšega do najmanj pomembnega in izbere tisto, ki ima največje 

število točk pri najpomembnejših dejavnikih.  

Našteta pravila spadajo med zahtevnejša pravila, saj mora odjemalec za odločanje 

imeti dovolj informacij, da lahko vse dejavnike enakovredno oceni, pri tem so 

konjuktivna in disjunktivna pravila tista, ki kažejo na to, da se odjemalec hitro zadovolji 

s prvo odločitvijo in ne išče drugih rešitev. Medtem pa Brennanova (2001, 136) poleg 

teh pravil omenja še tri načine odločanja, ki spadajo med nezahtevna pravila, saj 

odjemalec pravzaprav ne išče informacij, ki bi bile potrebne zato, da bi se lahko odločil: 

− odločanje s kompenzacijo – odjemalec se odloča med vsemi alternativami z 

uporabo vseh atributov, tako da en atribut kompenzira z drugim; 

− odločanje za drugo alternativo (subcontratcted choice rule) – če pri prvi izbiri 

nisi bil uspešen, izbereš drugo alternativo, ki ti je na voljo; 

− odločanje na podlagi srednješolskega uspeha oziroma števila točk, potrebnih za 

vpis, to pravilo večinoma uporabljajo študenti, ki se niso sposobni odločati 

drugače, bodisi zaradi pomanjkanja samozavesti bodisi zaradi pomanjkanja 

informacij. 

Hossler (1989), Kotler in Foxova (1995) ter Paulsen (2001) menijo, da se bodoči 

študenti odločajo racionalno in predvsem z vidika koristi in stroškov. Hossler in Vesper 

(1990) trdita, da se študenti odločajo z vidika statusa, ki ga bodo pridobili z diplomo 

določene šole. Baldwin in James (2000, 141) pa sta v svojih raziskavi ugotovila, da se 

študenti pogosto odločajo neracionalno, povsem brez potrebnih informacij in na podlagi 

prvega vtisa in kot najpomembnejši dejavnik navajajo imidž ali ugled dobrine ali 

storitve, ki je v njihovih očeh pomemben del kakovosti.  
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2.3 Povzetek teoretičnih spoznanj in ugotovitev 

Pri pregledu novejše tuje in domače literature s področja marketinga v 

izobraževanju, marketinga storitev, vedenja odjemalcev ter odločanja in izbiranja ter pri 

prenosu teh spoznanj v izobraževanje, predvsem pa v visoko šolstvo sem nanizala 

spoznanja ter jih osvetlila predvsem z vidika študenta kot odjemalca izobraževalnih 

storitev. Večina navedenega je iz tuje literature in kaže na predpostavko da: 

− je odločanje racionalno, ker je študijska odločitev zelo pomembna; 

− odjemalec pozna in uporablja strategije odločanja; 

− odjemalec uporablja različne vire informacij, ki imajo različen vpliv; 

− se proces odločanja začne zelo zgodaj;  

− je odločanje pogojeno s socialno-ekonomskim statusom družine, raso, 

motivacijo in cilji študenta, pa tudi s stopnjo regulacije vpisa, ki jo določi 

država. 

V slovenskem prostoru je zelo malo ali skoraj nič literature na temo odločanja 

študentov, podobnih raziskav pa je le peščica. Izsledki znanih raziskav, ki so temeljile 

na srednješolski populaciji, zajemajo vire informacij, čas odločanja, dejavnike vpisa in 

področje zanimanja dijakov, zadovoljstvo s ponudbo študijev, kar je predvsem 

institucionalni vidik. Do zdaj v slovenskem prostoru nisem zasledila nobene raziskave, 

ki bi proučevala način vedenja in odločanja študenta z vidika študenta kot odjemalca 

izobraževanja. Poleg tega do zdaj še ni bilo zaslediti odgovora na vprašanje, ali študent 

pozna in uporablja različne strategije odločanja ter ali se odloča racionalno. Študenti 

izhajajo iz različnih okolij in se vedejo različno, nanje vplivajo različni socialno-

ekonomski dejavniki in referenčne skupine, zato ne moremo izsledkov tujih raziskav 

preprosto prenesti v slovensko okolje. V tem smislu menim, da bi morala vsaka šola, ki 

deluje v skladu z marketinško filozofijo, natančneje proučiti svoje bodoče odjemalce. Ni 

namreč dovolj, da visoke šole uporabljajo marketing samo v smislu oglaševanja, 

delovati morajo tako, da pridobijo prednost pred konkurenti, zlasti pri načrtovanju 

študijskih programov, zadovoljitvi povpraševanja interesentov, ustrezni razporeditvi 

virov za delovanje in tako povečujejo tudi svojo učinkovitost pri privabljanju študentov 

za vpis. To pa dosežejo tako, da kar najbolje spoznajo bodoče študente.  
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3 EMPIRIČNI DEL  

V tem poglavju so prikazani in utemeljeni paradigma raziskovanja, izbor metod in 

tehnik zbiranja podatkov ter podrobnejši opis poteka raziskave: metode zbiranja 

podatkov, vzorci raziskave, statistična obdelava podatkov in instrumentariji, s katerimi 

so bili podatki analizirani. 

3.1 Raziskovalna paradigma 

Paradigmo lahko razumemo kot sistem oziroma sklop prepričanj, vrednot, stališč, 

ki oblikujejo posameznikov (raziskovalčev) ali skupinski pogled na neko vprašanje, 

problem in ki usmerjajo njegovo ali njeno delovanje. Metodološka paradigma vključuje 

torej raziskovalčev pogled na svet, ki obenem vpliva na izbiro metod in tehnik 

raziskovanja (Trnavčevič 2003). 

Kvantitativno raziskovanje se s svojo empirično analitično metodologijo zgleduje 

po raziskavah v naravoslovju. Ena glavnih predpostavk je, da v (pedagoški) stvarnosti 

obstajajo objektivne zakonitosti predvsem v obliki vzročnih zvez, ki jih je mogoče 

odkrivati, razložiti, s tem pa tudi napovedovati in nadzorovati. Kvantitativna empirična 

neeksperimentalna raziskava se v tuji literaturi uporablja izraz survey (Cenčič 2008, 

11). Uporablja se, ko nas zanimajo mnenja, stališča, odnos različnih oseb do enega ali 

več problemov. Kvantitativna metoda predpostavlja, da je raziskovalec neodvisen. Za 

zbiranje podatkov predvidi in uporablja čim bolj objektivne in zanesljive instrumente, 

opira se na rezultate vprašalnikov, testov ter drugih tehnik in metod. Rezultati se po 

navadi posplošijo na celotno statistično množico (Cenčič 2008, 11), posplošitev pa je 

odvisna od vrste in velikosti vzorca ter statističnih metod obdelave podatkov. Hipoteze 

preizkuša na zbranih podatkih z metodami kvantitativne analize (na primer prikaz 

porazdelitve, merjenje tendenc, trendov, disperzije, povezanost posameznih 

spremenljivk).  

V nasprotju s kvantitativno usmerjenim raziskovanjem ima kvalitativno 

raziskovanje za svoj poglavitni namen razumeti smisel dogajanja, dejavnosti, dogodkov 

z vidika samih udeležencev. Izhaja iz predpostavke, da dejavnosti dobijo smisel šele, ko 

jih razložimo z motivi, namerami in doživljanjem tistih, ki so neposredno udeleženi. 

Flere (v Logaj 2004) poudarja ustreznost kvalitativne metodologije za analiziranje 

določenih procesov oziroma za analiziranje poteka določenih dogajanj in navaja njene 

pomanjkljivosti. Te so: subjektivnost zaradi udeležbe raziskovalca, obremenjenost z 

vrednotami in stališči, ki so lastna raziskovalcu, veljavnost in zanesljivost raziskave kot 

celote je drugačna, posploševanje rezultatov in spoznanj pa večinoma nemogoče. 

Sagadin (2001, 14) meni, da imata kvalitativno in kvantitativno raziskovanje svoje 

mesto na področju vzgoje in izobraževanja ter da ne moreta izriniti drug drugega, 

temveč se njuni vlogi dopolnjujeta. Raziskovalne postopke je treba prilagajati 
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raziskovalnim problemom ter presojati, kdaj je primerna uporaba obeh in kdaj uporaba 

samo enega postopka. Trnavčevičeva (2001) pravi, da kvalitativna in kvantitativna 

paradigma temeljita na različnih izhodiščih, različnih metodah raziskovanja, spoznanja 

pa se razlikujejo v določenih karakteristikah. Jasnost izhodišč ene ali druge pa omogoča 

izbiro metod, tehnik in postopkov, oblike raziskave. 

Pričujoča raziskava izhaja iz pozitivistične oziroma kvantitativne paradigme, saj 

želim, da bi bili rezultati čim bolj objektivni in zanesljivi, pa tudi merljivi zaradi 

možnosti primerjave s podobnimi raziskavami ter zaradi morebitne ponovitve raziskave 

v različnih letih.  

3.2 Namen in cilj raziskave 

Namen raziskave je ugotoviti vedenje študentov kot odjemalcev v visokem šolstvu 

na področju družboslovja, natančneje ekonomije. Pri tem pa tudi ugotoviti, kateri 

dejavniki najbolj vplivajo na izbiro študija ekonomije v Sloveniji. Ugotovitev, ali se 

študent vede kot »klasičen« odjemalec v marketinški teoriji, lahko pomembno vpliva na 

marketinško načrtovanje in nadaljnjo marketinško strategijo VŠ. 

Naloga sledi naslednjim ciljem: 

− pregledati relevantno literaturo s področja marketinga, vedenja odjemalcev v 

visokem šolstvu, 

− raziskati marketinško vedenje odjemalcev in modele odločanja pri odločanju o 

izbiri študija, 

− raziskati vire in vrsto informiranja, pomembnost virov, dejavnike in 

pomembnost dejavnikov pri odločivi ter način izbiranja visoke šole,  

− ugotoviti vpliv informacij, referenčnih skupin in drugih dejavnikov na izbiro 

šole, 

− ugotoviti, ali se študenti pri odločanju vedejo kot dobro informirani odjemalci, 

− ugotoviti, ali se študenti pri odločanju vedejo racionalno. 

Na osnovi pregleda relevantne domače in tuje literature s področja marketinške 

teorije in teorije vedenja odjemalcev pri izbiri študija v visokem šolstvu ter pregleda 

rezultatov tujih raziskav sem postavila naslednje hipoteze: 

− H1: Študenti se pri zbiranju informacij z marketinškega vidika vedejo kot 

racionalni odjemalci.  

− H2: Med skupinami ni statistično pomembnih razlik pri uporabi virov 

informacij.  

− H3: Študenti uporabljajo več osebnih kot neosebnih virov informacij.  

− H4: Med skupinami ni statistično pomembnih razlik glede na vplivnost 

dejavnikov odločanja. 
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− H5: Med skupinami ni statistično pomembnih razlik glede na pomembnost 

dejavnikov odločanja.  

− H6: Študenti se z vidika meril za odločanje odločajo racionalno. 

− H7: Z marketinškega vidika se študenti kot odjemalci vedejo racionalno.  

Za namen raziskave sem sestavila anketni vprašalnik na podlagi podobnih 

vprašalnikov iz tuje literature (Cabrera in La Nasa 2000; James, Baldwin in McInnis 

1999; Brennan 2001) ter ga prilagodila. 

3.3 Metode raziskovanja 

3.3.1 Anketa in anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik kot instrument ankete pogosto ni standardiziran instrument in ga 

po navadi uporabljamo pri raziskavi, za katero ga sestavimo. Z anketiranjem zbiramo 

podatke o objektivnih dejstvih in dogajanjih na področju šolstva (Sagadin 1993, 120–

121). Z vprašalnikom zbiramo podatke, ki jih ni mogoče najti v obstoječih virih. Zanj se 

po navadi odločimo tudi, ko smo prepričani, da o zadevi, ki jo raziskujemo, v javnosti 

obstaja splošno mnenje, ki ga je mogoče zajeti s to metodo (Sagadin, prav tam). 

Podatke, ki jih zbiramo z anketiranjem, lahko razvrstimo po več merilih ali vidikih: 

− podatki o objektivnih dejstvih in dogajanjih s področja vzgajanja in 

izobraževanja: podatki o spolu,starosti, uspehu učencev; 

− podatki o željah, mnenjih, stališčih in interesih anketiranih oseb: informacije o 

tem, kaj menijo učenci o ocenjevanju znanja; o filmu, ki so ga gledali. 

Pridobljene informacije pa uporabljamo za opisovanje, razlago in oziroma ali 

testiranje hipotez (Tratnik 2002). 

Anketna vprašanja so lahko različno sestavljena in načini odgovarjanja nanje so 

lahko različni; po tem razlikujemo dve osnovni skupini vprašanj (Sagadin 1993, 125): 

− vprašanja odprtega tipa (odprta vprašanja, vprašanja s prostimi odgovori): 

nanje anketiranec odgovarja tako, da sam oblikuje odgovore, pri pisnem 

anketiranju jih tudi napiše;  

− vprašanja zaprtega tipa (zaprta vprašanja, vprašanja z vezanimi dogovori): tu 

so odgovori že vnaprej oblikovani in v vprašalniku tudi napisani. Anketiranec 

odgovarja na vprašanje tako, da izbere med vnaprej navedenimi odgovori 

tistega (ali tiste), ki mu ustreza. 

Vprašalnik je najprimernejša izbira takrat, ko je večina vprašanj zaprtega tipa. Če 

vemo, da bomo uporabili pretežno odprta vprašanja, se raje odločimo za intervju 

(Tratnik 2002). 

Pri sestavljanju anketnega vprašalnika upoštevamo, da: 
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− ne bomo vpraševali po tistem, česar pri raziskavi ne potrebujemo; 

− ne sprašujemo po nečem, česar anketirani sploh ne morejo vedeti; 

− podatek, ki bi utegnil slabo vplivati na anketirančevo pripravljenost, raje 

izpustimo; 

− pri vprašanjih o mnenjih in stališčih oseb moramo vnaprej zanesljivo vedeti, ali 

bodo anketirane osebe sploh razumele, za kaj bo šlo, in ali nam bodo torej 

sploh mogle dati uporabne odgovore; 

− je pri vprašanjih, ki se nanašajo na preteklost, smiselno spraševati po podatkih, 

ki se jih bodo dovolj natančno spomnili; 

− osebe, ki jih nameravamo anketirati, dovolj poznamo, če hočemo preudarjati o 

tem, kaj od njih lahko izvemo in česa ne. 

Zato je primerna vsebinska zasnova vprašalnika pogoj, da z vprašalnikom sploh 

zberemo podatke, ki jih potrebujemo. Operativno načrtovanje vsebine anketnega 

vprašalnika je sestavni del operativnega načrtovanja celotne raziskave, v katero je 

vključeno anketiranje. Zato mora raziskovalec imeti znanje o problemu in raziskovalne 

sposobnosti ter metodološko znanje (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005). 

V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik zaradi naslednjih prednosti: 

− podatki se pridobijo zelo hitro in anketiranje vzame malo časa; 

− anketirani preberejo vprašanja in jih izpolnijo; 

− zagotovljena sta anonimnost in prostovoljno sodelovanje pri anketiranju; 

− anketni vprašalnik se lahko shrani, podatki pa se pozneje obdelujejo iz 

različnih zornih kotov in uporabijo za poznejše pojasnjevanje različnih 

vzročnih zvez; 

− vprašalnik kot instrument se lahko uporabi večkrat, v različnih letih, zato da se 

ugotavlja razlike ali podobnosti na različnih populacijah, vendar v istih šolah.  

3.3.2 Predstavitev anketnega vprašalnika 

Za namen raziskave sem sestavila anketni vprašalnik na podlagi podobnih 

vprašalnikov iz tuje literature (Cabrera in La Nasa 2000; James, Baldwin in McInnis 

1999; Brennan 2001) ter ga prilagodila namenu in ciljem raziskave. Vprašalnik torej ni 

standardiziran in je sestavljen izključno za namen pričujoče raziskave. Razdelila sem ga 

v štiri sklope, dele, iz katerih sem dobila podatke, ki bodo odgovorili na zastavljena 

vprašanja o izbiri študija. Anketni vprašalnik zajema naslednje dele:  

A. splošni podatki o anketiranih – spol, starost ob vpisu, končana srednja šola, 

način vpisa, oddaljenost od doma; 

B. podatki o institucijah in izbiri šole – nabor VŠ, ki so jih študenti upoštevali pri 

iskanju informacij, prijavi in vpisu, ter časovna dimenzija; 
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C. proces zbiranja informacij – kako in katere informacije so študenti zbirali ter 

pomembnost za odločanje;  

D. dejavniki vpliva – vpliv drugih oseb in drugi dejavniki, ki so vplivali na izbor 

ter način odločanja. 

V delu A, ki ga sestavlja šest vprašanj, sem dobila podatke o objektivnih dejstvih 

obravnavanega vzorca tako kot priporoča tudi Sagadin (1993, 121): spol, starost, 

končana srednja šola, študijski program in način vpisa ter oddaljenost šole od doma. 

Uporabila sem predvsem Likertovo lestvico in deskriptivno ocenjevalno lestvico. 

Najpogostejša vprašanja so vprašanja zaprtega tipa z možnostjo dopolnitve podatkov 

(na primer starost, drugo – navedite). Anketiranci so izbrane odgovore označili v 

okencu pred odgovorom. 

V delu B1, ki se nanaša na zbiranje informacij in čas odločanja, je sedem vprašanj 

zaprtega tipa, kjer anketirani označijo odgovore, nekaj od teh je dihotomnih vprašanj 

(DA/NE). Študenti so v prvem vprašanju predvsem označili odgovore, na kateri od 

navedenih šol so iskali informacije, kam so oddali prijave in kam so se dejansko vpisali. 

Nadaljnja štiri vprašanja pa so povezana s časovno dimenzijo izbire. 

V delu B2 so anketiranci odgovarjali na 33 vprašanj, ki se vsebinsko nanašajo na 

proces izbire. Tako sem dobila odgovore o študentovi vpletenosti v intenzivnost iskanja 

informacij, o učinkovitosti marketinških virov informacij, o nemarketinških virih, 

vpletenost v nakup in zaznano tveganje povezano z nakupom. Študenti so svoja stališča 

izrazili s šeststopenjsko Likertovo lestvico tako, da so pri vsaki trditvi obkrožili 

ustrezno vrednost od 1 do 6, pri čemer 6 pomeni sploh se ne strinjam, 1 pa pomeni 

popolnoma se strinjam. 

V delu C je sedem vprašanj o procesu zbiranja informacij. V prvem vprašanju je 

navedenih 18 virov informacij, študenti so navajali stopnjo relevantnosti oziroma 

uporabnosti posameznega vira za izbiro. Študenti so označili stopnjo relevantnosti na 

lestvici od 1 do 6, pri čemer 6 pomeni ni relevantno, 1 pa pomeni zelo relevantno. Pri 

drugem vprašanju so študenti označili, kje so našli oziroma zbirali informacije, tako, da 

so v naboru 19 virov pred posameznim virom označili kvadratek. Posameznik je lahko 

označil več virov. Naslednja štiri vprašanja se nanašajo obisk informativnega dneva in 

stopnjo vpliva na izbiro. Zadnje vprašanje pa se nanaša na vpliv osebnih in neosebnih 

virov informacij. 

Del D je razdeljen na dva dela. V delu D1 sprašujem po vplivu oseb na odločanje. 

Najprej so pred ponujenim odgovorom označili, s kom so se pogovarjali o svoji 

odločitvi, na desni pa stopnjo vpliva tako, da so obkrožili ustrezno vrednost od 1 do 6 

pri označenem odgovoru, pri čemer 6 pomeni sploh ni vplival na mojo odločitev, 1 pa 

pomeni zelo je vplival na mojo odločitev. V D2 je pet vprašanj o dejavnikih vpliva in 

eno vprašanje o načinu (procesu) izbora. V prvem vprašanju je nanizanih 30 dejavnikov, 
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ki pri katerih so študenti najprej označili stopnjo pomembnosti posameznega dejavnika 

z vrednostjo od 1 do 6, pri čemer 6 pomeni sploh ni pomembno vplivalo, 1 pa pomeni 

zelo pomembno je vplivalo. Potem so še razvrstili pet najpomembnejših dejavnikov s 

številčno oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni najpomembnejši, 5 pa najmanj 

pomemben. Sledijo štiri vprašanja, ki se nanašajo na ugled šole kot dejavnika pri izbiri. 

V zadnjem vprašanju je nanizanih devet načinov izbiranja šole, študenti so izrazili 

stališče do trditve z lestvico od 1 do 6, pri čemer 6 pomeni sploh se ne strinjam, 1 pa 

pomeni zelo se strinjam.  

Preizkus vprašalnika 

Vprašalnik je bil preizkušen na populaciji študentov na šoli PI novembra 2004. 

Testni vprašalnik je bil razdeljen 22 študentom, vsi študenti so ga izpolnili in vrnili. Pri 

praktičnem preizkušanju sem ugotovila, da so bila določena navodila nejasna, saj 

anketiranci niso natančno vedeli, kaj morajo označiti. Na osnovi pripomb študentov 

testne skupine sem nekatera vprašanja izločila, nekatera pa nekoliko drugače oblikovala. 

Zaradi izločitve možnosti napake centralne tendence in tendence k ekstremom sem 

petstopenjsko lestvico spremenila v šeststopenjsko ter lestvico obrnila od 6 proti 1, 

namesto običajne od 1 proti 6. 

Izvedba anketiranja 

Za anketiranje sem se predhodno dogovorila z vodstvom posameznih šol v 

študijskem letu 2004/2005. Na šoli PI je anketiranje potekalo 11. decembra 2004, po 

predavanjih pri predmetu Podjetništvo, na šoli KP 18. decembra 2004 po predavanjih 

Poslovne matematike in statistike, na šoli NM pa 11. januarja 2005 po predavanjih pri 

predmetu Gospodarjenje podjetij. Anketni vprašalnik sem razdelila med študente, pred 

anketiranjem pa sem študentom razložila, da je sodelovanje anonimno in prostovoljno. 

Sodelovali so vsi študenti, ki so bili v predavalnici. Po obdelavi podatkov se je izkazalo, 

da so nekateri anketiranci na vprašanja odgovarjali selektivno. Večina študentov je za 

izpolnjevanje vprašalnika porabila 20 minut. Izpolnjene vprašalnike sem računalniško 

obdelala s programoma SPSS in Microsoft Excel.  

3.4 Metode obdelave in analize podatkov 

Rezultate opazovane populacije ali vzorca lahko statistično obdelamo z različnimi 

metodami analize kvantitativnih podatkov (Bregar, Ograjšek in Bavdaž 2005, 132): 

− opisna analiza (deskriptivna) zajema metodo razvrščanja in prikazovanja 

podatkov tabelarično in grafično s statističnimi parametri; 

− inferenčna analiza zajema metode statističnega sklepanja na osnovi nepopolnih 

vzorčnih podatkov. 
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Opisna oziroma deskriptivna je osnovna statistika, na kateri temelji inferenčna 

statistika. 

Cenčičeva (2008, 12) za posamezno vrsto raziskave navaja statistične metode, ki so 

najprimernejše, kar je razvidno iz preglednice 3.1. 

Preglednica 3.1 Najprimernejše statistične metode glede na vrsto raziskave 

Vrsta neeksperimentalne 
empirične raziskave 

Cilj Statistične metode 

Primerjalna Primerjava mnenj učiteljev, 
učencev in staršev o 
ocenjevanju 

χ2 – hi- kvadrat preizkus, t-
preizkus, analiza variance 
ipd. 

Korelacijska Iskanje povezanosti med 
branjem staršev in njihovih 
otrok 

Korelacijski koeficienti 

Združevanje in iskanje 
skupnega 

Ekstrahiranje ali izločanje 
skupnih dejavnikov 

Faktorska analiza, cluster 
analiza ipd. 

Vir: Cenčič 2008, 12. 

Za analitično obdelavo podatkov lahko uporabimo metode univariatne, bivariatne 

ali multivariatne analize. Prvi korak k statistični ali grafični analizi podatkov, ki bo dala 

predvsem zanesljive rezultate, je pregled deskriptivnih (opisnih) statistik – univariatna 

analiza podatkov: frekvenčna porazdelitev spremenljivk (enot), mediana, modus, 

aritmetična sredina in standardni odklon. V metodo bivariatne analize 

spadajo koeficient korelacije (meri jakost linearne povezanosti med dvema 

spremenljivkama) in analiza variance (ali se aritmetične sredine razlikujejo od skupine 

do skupine). V metodo multivariatne analize spadajo diskriminantna analiza, 

razvrščanje v skupine in faktorska analiza (metoda redukcije podatkov).  

Analize, opravljene v raziskavi 

Pri analizi in prikazu rezultatov sem uporabila metode univariatne analize 

(aritmetično sredino, t-preizkus), metode bivariatne analize (korelacijsko analizo, 

analizo variance) in metode multivariatne analize (faktorsko analizo).  

− Osnovne značilnosti vzorca sem predstavila s srednjimi vrednostmi, merami 

variacije, tako da sem za vsako šolo prikazala frekvenčne porazdelitve in 

deleže porazdelitve (f, f %), izračun aritmetične sredine (x ) ter standardni 

odklon (s) za vsako vprašanje v vprašalniku. Frekvenčne porazdelitve nam 

prikažejo, kako se vrednosti spremenljivk porazdeljujejo na vzorcu oziroma 

variiranje ali razpršenost spremenljivk in aritmetične sredine ali povprečja. 

− T-preizkus je statistični preizkus za primerjavo rezultatov med dvema 

odvisnima ali neodvisnima spremenljivkama. T-preizkus omogoča preverjanje 
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domneve o vrednosti aritmetične sredine. Če je stopnja značilnosti 

enostranskega preizkusa manjša od 0,05 (oziroma 0,1 pri dvostranskem 

preizkusu), lahko sklepamo, da je ocena povprečja značilno manjša oziroma 

večja od referenčne vrednosti (v našem primeru 3). Kjer je t negativen, pomeni, 

da je aritmetična sredina značilno manjša od 3, kjer je t pozitiven pa, da je 

aritmetična sredina značilno večja od 3. Če je stopnja značilnosti manjša od 0,1 

(oziroma 0,05), lahko rezultat posplošimo na celotno statistično množico 

(Cenčič 2008). 

− Z enosmerno analizo variance sem poskušala ugotoviti, ali se študenti 

posameznih visokošolskih zavodov med seboj značilno razlikujejo v pri 

posameznih stopnjah zbiranja informacij in odločanja. Osnova analize variance 

je F-statistika, ki je opredeljena kot razmerje med varianco med skupinami in 

varianco znotraj skupin. Čim večji je količnik, večja je verjetnost, s katero 

lahko zavrnemo ničelno hipotezo oziroma lahko pri stopnji značilnosti 

navedenega preizkusa, ki je manjša ali enaka 0,05, potrdimo značilne razlike v 

vrednosti aritmetične sredine med primerjanimi skupinami statističnih enot. 

− Analizo razlik med študenti posameznih visokošolskih zavodov sem v primeru 

atributivnih znakov izvedla z analizo kontingence. Ta omogoča analizo 

odvisnosti med dvema atributivnima spremenljivkama. Če je stopnja 

značilnosti χ2 (hi-kvadrat) manjša ali enaka 0,05, lahko sklepamo, da je 

vrednost atributivne spremenljivke odvisna od visokošolskega zavoda oziroma 

da se njene vrednosti med visokošolskimi zavodi razlikujejo. 

− Pri nekaterih vprašanjih me je zanimala tudi korelacija med posameznimi 

enotami/vprašanji. Korelacijski koeficient uporabljamo za računanje 

povezanosti (ne odvisnosti) med dvema pojavoma ali spremenljivkama. Pove 

nam smer in velikost povezanosti. Če je rezultat –1, pomeni popolno negativno 

linearno povezanost, 0 pomeni, da linearne povezanosti med spremenljivkama 

ni, 1 pa pomeni popolno in pozitivno linearno povezanost med 

spremenljivkama. Če je torej rezultat visok in pozitiven, je korelacija med 

spremenljivkama visoka. 

− Pri vprašanjih, kjer so študenti označili dejavnike po pomembnosti, sem uredila 

podatke v rang in razdelila v kvantile.  

− Pri vprašanjih, ki se nanašajo na proces izbire in dejavnike odločanja, sem 

naredila faktorsko analizo. S faktorsko analizo sem analizirala povezave med 

spremenljivkami, tako da sem poskušala najti novo množico spremenljivk, ki 

predstavljajo to, kar je skupnega opazovanim spremenljivkam. Cilj je, da 

ugotovimo, ali so zveze med opazovanimi spremenljivkami pojasnljive z 
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manjšim številom posredno opazovanih spremenljivk ali faktorjev. V praksi se 

faktorsko analizo uporablja predvsem za obrazložitev dejavnikov, ki jih ni 

mogoče neposredno opazovati oziroma meriti.  

Veljavnost in zanesljivost 

Veljavnost in zanesljivost raziskave poskušamo doseči tudi tako, da je instrument 

ankete notranje in zunanje veljaven. Sagadin (1993, 197) pravi, da je raziskava tem bolj 

notranje veljavna, čim natančneje njeni izsledki opisujejo in razlagajo enkraten 

raziskovalni primer. Enako ugotavlja Cenčič (2008, 45) in navaja različne vrste 

veljavnosti: vsebinsko veljavnost (notranja), kriterijsko veljavnost (zunanja) in 

konstruktno veljavnost (notranja in zunanja hkrati). Pri zunanji veljavnosti pa gre za to, 

kako so izsledki in ugotovitve raziskave prenosljivi in posplošljivi izven enkratnega 

raziskovalnega primera in njegovega konteksta. Veljavnost instrumenta je 

najpomembnejša merska značilnost, meni Cenčič (2008, prav tam) ter poleg tega 

navaja, da je prav tako pomembna zanesljivost, ki se nanaša na stabilnost, trdnost ali 

doslednost podatkov.  

V moji raziskavi ugotavljanje zanesljivosti (stopnja tveganja) po ponavljalni metodi 

ni bila mogoča, saj ne bi mogla zagotoviti popolnoma enake vzorčne populacije, najbrž 

tudi ne bi bila smiselna, saj Sagadin (1993) meni, da se pri ponavljalni metodi pojavi 

napaka merjenja, ki temelji na različni motivaciji za izpolnjevanje, na zunanjih vplivih, 

bojazni ipd.  

Najbolj uporabljen način merjenja zanesljivosti je metoda analize notranje 

konsistentnosti, največ se uporablja formula, poznana kot Cronbachov koeficient alfa 

(α). Pri tem velja, da je zanesljivost tem boljša, čim bliže je koeficient (α) vrednosti 

števila 1. Cenčič (2008) navaja še sprejemljive vrednosti: zelo dobra, če je α ≥0,8, 

zmerna, če je 0,60 ≤ α < 0,80, slaba, če je α < 0,60. Preizkus zanesljivosti sem naredila 

za šest sklopov vprašanj, pri sklopih C1.1 in D2 so bile vrednosti koeficienta Cronbach 

alfa (α) večje od 0,8, pri sklopih B2.1 in D2.5 so bile vrednosti α med 0,6 in 0,8, pri 

sklopih C1.5 in D2.4 pa so bile vrednosti α manjše od 0,6. 

Napake pri merjenju  

Pri vsakem merjenju pa se lahko pojavijo tudi napake. Napaka pri merjenju z 

vprašalnikom pomeni razliko med zbranimi podatki in dejanskim stanjem oziroma 

vrednostjo. Vsaka napaka zmanjšuje veljavnost in zanesljivost dobljenih podatkov, s 

tem pa tudi raziskave v celoti. Tratnik (2002) omenja naslednje možne napake: napako 

vzorca, nevzorčno napako (napako izpada) in napako merjenja, Sagadin (1993) pa 

napako blagosti, strogosti, centralne tendence, tendence k ekstremom ipd. Vprašalnik 

pred uporabo na izbranem vzorcu testiramo oziroma pilotsko preizkusimo na manjšem 

številu ljudi iz vzorca (Sagadin 1993, 148; Trnavčevič 2001, 14). Predhodno testiranje 
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nam daje priložnost določiti jasnost navodil in vprašanj, razumljivost kategorij ipd. 

Vprašalnik sem predhodno testirala in tako možnost napak poskusila zmanjšati.  

3.5 Vzorčenje in vzorec  

Ker ne moremo raziskovati celotne populacije, znotraj katere želimo kaj ugotoviti, 

nam je na voljo vzorčenje (Tratnik 2002).  

3.5.1 Vzorčenje 

Vzorčenje je postopek, s katerim iz določene širše celote vzamemo v raziskavo 

določene enote, ker vseh enot ni mogoče raziskati zaradi ekonomskih razlogov. 

Trnavčevičeva (2001, 9) opredeljuje vzorčenje kot postopek določanja enot ljudi, ki 

bodo vključeni v raziskavo in odražajo značilnosti populacije. Prizadevamo si, da 

vzorec odseva celoto in da je reprezentativen. Merriam (1998, 60-61) vzorčenje razdeli 

na: 

− verjetnostno, reprezentativno – enostavni naključni vzorec, sistematični vzorec, 

stratificirani naključni vzorec – tak način vzorčenja raziskovalcu dovoljuje 

posplošiti rezultate raziskave in vzorca na populacijo, iz katere je vzorec vzet; 

− neverjetnostno, nereprezentativno – praktični vzorec, namenski vzorec, kvotni 

vzorec – vzorcev včasih ne moremo izbirati naključno, vzorec tako izberemo 

po lastni presoji. 

Cenčičeva (2008, 35) deli vzorce na: 

− slučajnostne (enostavni, stratificirani, večstopenjski) in  

− neslučajsnotne (priložnostni, namenski). 

Meni tudi (prav tam), da so slučajnostni vzorci zahtevnejši za izvedbo kot 

neslučajnostni vzorci, a so hkrati bolj reprezentativni kot neslučajnostni. Napake pri 

izbiranju vzorcev se zmanjšujejo z večanjem velikosti vzorca. Po velikosti delimo 

vzorce na male in velike. Mali vzorci so tisti, v katerih je nekaj deset enot (anketiranih), 

po navadi rečemo, da je vzorec, ki ne presega 100 enot, mali vzorec (Sagadin 2003, 

174).  

V kontekstu pričujoče raziskave se strinjam, da je težko raziskovati populacijo v 

celoti,22 zlasti ker gre za veliko število šol, ki imajo veliko število vpisanih študentov, 

obdelava podatkov bi zahtevala zelo veliko časa, prav tako bi bila taka raziskava 

ekonomsko vprašljiva. Zato sem iz populacije šol, katerih študenti so predmet raziskave, 

določila vzorec, ki je v nadaljevanju podrobneje obrazložen. Pri vzorčenju sem 

upoštevala: 
                                                 
22 V študijskem letu 2004/05 je bilo na študij ekonomije vpisanih skupaj 14.065 študentov na petih 

visokošolskih zavodih (SURS) 
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− cilje raziskave, 

− metodo raziskovanja, 

− značilnost ciljne populacije, 

− možnost dostopa do posameznikov iz vzorca. 

3.5.2 Predstavitev vzorca 

V raziskavo naj bi bilo vključenih vseh pet visokih šol, ki ponujajo študijski 

program iz ekonomije, pa se dve šoli žal nista odzvali. V vzorec tako ni bilo mogoče 

zajeti predstavnikov celotne populacije, zato so bili v vzorec vključeni študenti ostalih 

treh šol. V vzorcu treh visokošolski institucij sta dva samostojna visokošolska zavoda, 

ena pa je fakulteta v okviru univerze. Vse tri so bile ustanovljene po zakonu o visokem 

šolstvu iz leta 1994 in imajo razmeroma kratko tradicijo.  

V posamezni šoli so bili v vzorec vključeni:  

− redni študenti, saj so izredni študenti, po mojem mnenju, specifična populacija, 

ki zahtevajo drugačen način proučevanja obravnavane problematike; 

− študenti prvih letnikov, ker je minilo malo časa od vpisa in imajo najbolj svež 

spomin na postopke izbire in dejavnike vpliva na vpis, prav tako bi bili starejši 

študenti lahko zaradi izkušenj pri samem študiju (pozitivnih ali negativnih) 

preveč subjektivni,  

− skupina študentov, ki je bila na dogovorjeni dan in ob dogovorjeni uri (po 

vnaprejšnjem dogovoru s šolo) pri predavanjih (pri tem gre po Cenčičevi 

(2008, 35) za slučajnostni skupinski vzorec). 

− študenti visokošolskih strokovnih programov. 

Ker je anketiranje potekalo pri obveznem predmetu, menim, da dovolj dobro odraža 

populacijo prvega letnika šol, ki so vključene v raziskavo. Skladno s tem, sem v 

nadaljevanju analize uporabljala vse metode statističnega sklepanja, ki so osnovane za 

enostavno slučajno vzorčenje. Ugotovitve, pridobljene v anketi so tako predvsem 

značilnosti odločanja študentov, ki so se vpisali na te tri visoke šole.  

Velikost vzorca 

Posamezno šolo sem pri obdelavi podatkov poimenovala s kraticami: NM, KP in 

PI. V študijskem letu 2004/2005, ko je bilo anketiranje izvedeno, je bilo na šolo NM 

vpisanih 283, na šolo KP 434 in na šolo PI 230 rednih študentov. Od tega je bilo rednih 

študentov prvega letnika na šoli NM 104, na šoli KP 143 in na šoli PI 79, skupaj pa 326 

študentov. V vzorec je bilo zajetih od 24 do 54 % rednih študentov prvega letnika 

posamezne šole oziroma 34 % rednih študentov 1. letnika vseh treh šol, kar prikazuje 

tudi preglednica 3.2.  
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Preglednica 3.2 Struktura vzorca študentov prvega letnika visokošolskega 

strokovnega programa 

Šola 
Skupaj vseh 

rednih 
študentov 

Skupaj 
študentov 1. 
letnika (N) 

Vzorec štud. 
1. letnika (n) 

Delež 
populacije v 
vzorcu (v %) 

Delež 
populacije 
vseh rednih 
študentov na 

šoli (v %) 

NM 283 104 33 32 12 

KP 434 143 35 24 8 

PI 230 79 43 54 19 

Skupaj 947 326 111 34 12 
 

Struktura anketiranih po spolu in starosti 

Struktura anketiranih po spolu se med tremi šolami značilno razlikuje (glej 

preglednico 2 v prilogi B). Iz grafa 3.1 je razvidno, da je med študenti NM in KP velika 

večina študentk, le na šoli PI je zastopanost spolov anketiranih približno enakomerna. V 

Sloveniji je po podatkih SURS (2008) značilna enakomerna zastopanost spolov na 

področju družboslovnih, poslovnih ved in prava. Relativno visoko zastopanost študentk 

v vzorcu lahko morda pojasnimo tudi z izkustvenim dejstvom, da se študentke v večjem 

številu udeležujejo predavanj kot študenti.  

Graf 3.1 Struktura vzorca po spolu 
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Starostna struktura anketiranih se med posameznimi šolami ne razlikuje 

pomembno. Starost večine anketiranih je med 18 in 21 let, kar je pričakovano, saj gre 

predvsem za študente, ki se na redni študij vpišejo takoj po končani srednji šoli. Na šoli 

NM je večina študentov starih 19 let, na šoli KP pa so študenti v starosti 18 in 19 let 



Empirični del  

57 

približno enakomerno zastopani, medtem ko na šoli PI prevladujejo študenti, stari 18 

let. Strukturo po letih prikazuje graf 3.2. 

Graf 3.2 Starostna struktura 
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Struktura vzorca po končani srednji šoli in načinu vpisa ter oddaljenosti šole 

Iz grafa 3.3 je razvidno, da večina študentov, vpisanih na šoli NM, prihaja iz 

družboslovnih srednji šol (ekonomska, družboslovno-jezikovna itn.), večina študentov v 

KP in PI pa je zaključila eno od tehničnih srednjih šol. Značilne razlike v končani 

srednji šoli med študenti treh šol nakazuje tudi stopnja značilnosti 2-preizkusa, ki je 

manjša od 0,05 (preglednica 8 v prilogi B). Razlike med študenti treh šol lahko 

podrobneje predstavim tako: 

− Na šoli NM največ študentov (42,4 %) prihaja iz družboslovnih srednji šol 

(srednja ekonomska, srednja trgovska itn.), kar veliko (33,3 %) pa tudi iz 

tehniških srednjih šol.  

− Na šoli KP izrazito velik odstotek (68,6 %) vpisanih prihaja iz tehničnih 

srednjih šol, vpis iz drugih šol pa je znatno manjši (11,4 %), kar pomeni, da 

populacija npr. iz srednje ekonomske šole večinoma izbira druge šole.  

− Prav tako je zastopanost srednješolcev iz srednjih tehničnih šol (51,5 %) na šoli 

PI največja, nekaj jih je še iz družboslovnih šol (25,2 %), dijaki iz drugih šol so 

manj zastopani.  
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V letu anketiranja je bilo gimnazijske populacije vpisane v vse tri šole razmeroma 

malo. Razlog je morda v tem, da se gimnazijska populacija večinoma vpisuje v 

univerzitetne študijske programe, v vzorec te raziskave pa je vključena populacija 

vpisana v visokošolske strokovne programe.  

Graf 3.3 Končana srednja šola 

 

 

 

Večina anketiranih je bila prvič vpisana v prvi letnik. Iz grafa 3.4 so razvidne 
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Graf 3.4 Način vpisa 
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Graf 3.5 Oddaljenost visoke šole od kraja stalnega prebivališča 
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4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V tem poglavju bom predstavila zbrane in analizirane podatke ter jih interpretirala. 

Dobljene podatke iz analize vprašalnika sem razdelila na vsebinske sklope, ki izhajajo 

iz anketnega vprašalnika in teoretičnih opredelitev vedenja študentov pri izbiri študija. 

Podrobnejši statistični podatki in analize so predstavljeni v prilogi B. 

4.1 Nabor visokih šol za iskanje informacij in čas odločanja 

Študenti so v vprašanju B1 označili, na kateri od navedenih šol so iskali informacije 

in kam so oddali prijave. Študenti so lahko označili več šol. V povprečju so študenti 

NM zbirali informacije na več kot eni šoli (1,35 šole), študenti KP na malo več kot dve 

šoli (2,34) in študenti PI na malo manj kot dve šoli (1,84 šole). Rezultati so prikazani v 

preglednici 4.1. 

Preglednica 4.1 Šole, na katerih so anketiranci zbirali informacije  

 NM n = 33 KP n = 35 PI n = 43 

 f 
% 

odg. 
% 

res. 
f 

% 
odg. 

% 
res. 

f 
% 

odg. 
% 

res. 

Ekonomska fakulteta v Ljubljani 3 10 13 16 24 55 10 18 32 

Ekonomsko-poslovna fakulteta v 
Mariboru 

2 6 9 8 12 28 6 11 19 

Fakulteta za management Koper 3 10 13 18 26 62 12 21 39 

Visoka šola za upravljanje in 
poslovanje Novo mesto 

18 58 78 5 7 17 1 2 3 

GEA College – Visoka šola za 
podjetništvo 

2 6 9 9 13 31 19 33 61 

Druga družboslovna šola 2 6 9 5 7 17 4 7 13 

Druga tehniška šola 1 3 4 3 4 10 1 2 3 

Druga šola – navedite 0 0 0 4 6 14 4 7 13 

Skupaj 31 100 135 68 100 206 57 100 184 

Na nobeni šoli 10  33 6  17 12  28 
 

− Rezultati so pokazali, da kar 33 % študentov NM ni zbiralo informacij nikjer. 

To lahko pomeni, da so bili že pred tem odločeni, da se bodo vpisali na to šolo. 

Kar 58 % študentov je zbiralo informacije na šoli, kamor so se kasneje vpisali, 

po 10 % pa še na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in Fakulteti za management 

Koper. Deleži ostalih so zanemarljivi. 

− Študenti v KP so informacije zbirali aktivneje, samo 17 % jih informacij ni 

zbiralo na nobeni šoli. Kar 24 % študentov je informacije zbiralo na 

Ekonomski fakulteti v Ljubljani, 13 % na GEA Collegeu in 12 % na 

Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. V nadaljevanju bi bilo treba 
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preveriti, kateri dejavnik je najbolj vplival na te študente, da so se odločili za 

šolo KP.  

− Na šoli PI 28 % študentov ni zbiralo informacije nikjer, 21 % jih je zbiralo 

informacije na Fakulteti za management Koper, 18 % na Ekonomski fakulteti v 

Ljubljani ter 11 % na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Tudi za te 

študente bi bilo v nadaljnjih raziskavah zanimivo ugotoviti kaj je bil odločilen 

dejavnik za vpis. 

Študenti se ob prvi prijavi za vpis lahko prijavijo največ na tri šole. Študenti so v 

anketi lahko označili več šol. Rezultati so pokazali, da se kar 25 % študentov na šoli 

NM ni prijavilo na nobeno šolo, tudi na šoli KP in PI kar tretjina študentov ni označila, 

kam so oddali prijavo. To lahko pomeni, da niso dobro razumeli vprašanja ali pa niso 

želeli navesti, kam so oddali prijavo. Ta ugotovitev sproži dvom o drugih rezultatih pri 

tem vprašanju.  

− Kljub temu lahko rečemo, da so se študenti šole NM večinoma prijavili le na 

šolo, kamor so se vpisali, samo 28 % študentov se je prijavilo še drugam, v 

povprečju so v prijavnico vpisali le eno šolo (1,16).  

− Študenti šole KP so se v večini prijavili samo na šolo, kamor so se kasneje 

vpisali (69 %), kar 30 % pa jih je oddalo prijave tudi drugam, največ na 

Ekonomsko fakulteto v Ljubljani (19 %).  

− Od 67 % študentov šole PI, ki so odgovorili na to vprašanje, jih je 40 % oddalo 

prijavo tudi na druge šole. Rezultate prikazuje preglednica 4.2. 

Preglednica 4.2 Šole, na katere so študenti oddali prijavo 

 NM n = 33 KP n = 35 PI n = 43 

 f 
% 

odg. 
% 

res. 
f 

% 
odg. 

% 
res. 

f 
% 

odg. 
% 

res. 

Ekonomska fakulteta v Ljubljani 3 10 12 6 19 24 3 8 10 

Ekonomsko-poslovna fakulteta v 
Mariboru 

0 0 0 0 0 0 2 5 7 

Fakulteta za management Koper 0 0 0 22 69 88 3 8 10 

Visoka šola za upravljanje in 
poslovanje Novo mesto 

22 76 88 0 0 0 1 3 3 

GEA College – Visoka šola za 
podjetništvo 

0 0 0 1 3 4 23 61 79 

Druga družboslovna šola 1 3 4 0 0 0 2 5 7 

Druga tehniška šola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Druga šola – navedite 3 10 12 3 9 12 4 11 14 

Skupaj 29 100 116 25 100 128 29 100 131 

Na nobeni šoli 8  25 10  29 14  33 
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Študenti so odgovarjali tudi na vprašanje, ali so bili sprejeti na želeno šolo. Večina 

študentov, kar 88 %, je bila sprejeta na želeno šolo. Iz grafa 4.1 je razvidno, da se je na 

šolo KP želelo vpisati kar 94 % študentov in so bili tudi sprejeti, samo 6 % ni bilo 

sprejetih na želeno šolo in je bila šola KP druga ali tretja izbira. Na šolo PI se je želelo 

vpisati 91 % študentov, za 9 % pa to ni bila šola, ki so jo vpisali kot prvo željo. Na šoli 

NM je bilo sprejetih 79 % študentov s prvo željo, kar pomeni, da se je kar 21 % 

študentov prijavilo tudi drugam in niso bili sprejeti. Ta delež se približno ujema z 

deležem oddanih prijav na druge šole (23 %) iz prejšnjega vprašanja (preglednica 4.2).  

Graf 4.1 Delež sprejetih na želeno šolo 
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Čas odločanja za študij je lahko zelo dolg ali zelo kratek. Večina študentov je 

navedla, da so se odločili v nekaj tednih do nekaj mesecih (skupaj kar 85 %), kar je 

razvidno iz grafa 4.2, zelo malo študentov je navajalo čas odločanja nekaj let, vsega 

5 %. Najkrajši čas odločanja, nekaj tednov, je navedlo 61 % študentov na šoli NM, 

ostalih 39 % pa je za odločanje potrebovalo nekaj mesecev. Približno polovica 

študentov šole KP in PI je potrebovala nekaj tednov za odločitev, približno 30 % pa 

nekaj mesecev, daljši čas je potrebovalo samo 9 % študentov KP in 5 % študentov PI.  
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Graf 4.2 Čas, potreben za odločitev 
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Kar 80 % vseh študentov je navedlo, da so pred oddajo prijave za vpis imeli dovolj 

časa za odločanje, kar je prikazano v grafu 4.3. Izjema so študenti NM, kar 30 % jih je 

namreč navedlo, da niso imeli dovolj časa za odločitev, kar lahko pomeni, da so pozno 

začeli zbirati informacije in se zanimati za študij, morda pa v srednji šoli niso bili tako 

uspešni, kot bi želeli, in so zato morali svojo odločitev spremeniti. 

Graf 4.3 Dovolj časa za odločitev pred oddajo prijave 
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4.2 Zbiranje informacij: kako in katere informacije  študenti zbirajo ter 
pomembnost za odločanje 

Zunanje iskanje informacij je eden od načinov reševanja problemov, ki ga izberejo 

študenti v procesu odločanja. Intenzivnost iskanja lahko določimo po porabljenem času, 

aktivnem iskanju, različnosti virov in tipa informacij. Študent išče informacije samo, če 

meni, da jih potrebuje, ker mu bodo olajšale odločitev, in išče samo tiste, ki so 

pomembne za njegovo odločitev. Morda pa študent sploh ne išče informacij, vzrok je 

lahko v nemotiviranosti ali ker ima dovolj informacij in jih preprosto ne potrebuje. V 

vprašalniku so vprašanja v delu B2 in C namenjena analizi zbiranja informacij. 

Podrobnejša analiza je narejena o študentovi vpletenosti v proces izbire in iskanja 

informacij ter uporabe virov informacij.  

4.2.1 Splošno mnenje o zbiranju informacij 

V vprašanju B2.1 je nanizanih 33 trditev, iz katerih dobimo množico podatkov o 

študentovem pogledu na intenzivnost iskanja informacij, o učinkovitosti marketinških 

virov informacij, o nemarketinških virih, pogledih na tveganje, o informiranosti ipd. 

Mnenje študentov o potrebnosti iskanja informacij je razvidno iz trditev od 1 do 6 v 

preglednici 4.3. Menim, da pri ocenah, nižjih od 3, lahko trdimo, da se študenti strinjajo, 

da se je o šoli treba pozanimati, medtem ko ocena, višja od 3, za trditev izkazuje 

relativno ravnodušnost do iskanja informacij. Na podlagi rezultata t-preizkusa 

(preglednica 4.3) lahko ugotovimo najvišjo stopnjo strinjanja za trditev 6, kar nakazuje 

relativno močno strinjanje študentov s potrebo po primerjavi institucij pred izbiro 

oziroma odločitvijo. Nasprotno lahko za povprečne ocene pri trditvah 2, 3 in 4 

ugotovimo, da so značilno višje od 3, kar nakazuje relativno nizko stopnjo strinjanja z 

navedenimi trditvami, lahko tudi rečemo, da to kaže na ravnodušnost študentov v 

odnosu do iskanja informacij. Ne moremo torej govoriti, da je intenzivnost iskanja 

informacij visoka. 

Analiza variance (preglednica 21 v prilogi B) kaže na značilne razlike med študenti 

posameznih visokih šol zgolj pri vprašanju 5, kar nakazuje na zadovoljstvo z vloženim 

trudom in časom študentov PI in KP v primerjavi z rezultatom odločitve, medtem ko se 

študentom NM trud in čas nista zdela dobro porabljena, tudi če je bil vložek minimalen.  
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Preglednica 4.3 Mnenje o potrebi po iskanju informacij 

x  x  x  x  Št. Trditev 
NM KP PI Skupaj 

t-preiz. 

1 
Institucijo sem ovrednotil na več 
načinov, preden sem se dokončno 
odločil.  

3,03 2,97 2,84 2,94 -0,490 

2 
Institucije sem podrobno primerjal, 
preden sem se odločil.  

3,70 3,24 3,26 3,39 2,711 

3 
O instituciji sem poiskal več 
informacij, kot jih je bilo na voljo.  

3,91 3,64 3,35 3,61 3,707 

4 
Pri odločanju o izbiri institucije sem 
porabil veliko časa in truda. 

3,73 3,82 3,73 3,76 4,863 

5 
Čas in trud sta bila dobro porabljena, 
ker sem s svojo izbiro zadovoljen. 

3,73 2,47 2,81 2,98 -0,108 

6 
Institucije je treba primerjati, da lahko 
izveš, kaj ponujajo. 2,06 2,24 2,30 2,21 -5,737 

Opomba: 6 – sploh se ne strinjam; 1 – popolnoma se strinjam 

Trditve od 7 do 10 v preglednici 4.4 nam povedo mnenje študentov o marketinških 

virih informacij. Najvišjo stopnjo strinjanja na podlagi t-preizkusa (preglednica 4.4) 

ugotovimo za trditev 9, kar nakazuje močno strinjanje s trditvijo, da je treba institucijo 

pred odločitvijo obiskati. V nasprotju s tem ugotovimo, da so povprečne ocene za 

trditev 7, 8 in 10 značilno višje od 3, kar nakazuje, da se študenti ne zanašajo zgolj na 

promocijski material in na pripovedovanje drugih, temveč se morajo o značilnostih 

visokih šol sami prepričati in si na podlagi tega ustvariti svoje mnenje. Promocijske 

materiale sicer ocenjujejo kot dober vir informacij, ne pa tudi kot edini vir. Rezultati 

kažejo, da trženjske vire študenti jemljejo bolj 'zadržano'. Analiza variance (preglednica 

21 v prilogi B) pa nam pri nobeni od teh trditev ni pokazala statistično pomembnih 

razlik med šolami.  
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Preglednica 4.4 Mnenje o marketinških virih 

x  x  x  x  Št. Trditev 
NM KP PI Skupaj 

t-preiz. 

7 
Predstavitev institucije na srednji šoli 
je vplivala na mojo odločitev.  

4,27 4,56 4,00 4,26 7,630 

8 
Menim, da je promocijski material, ki 
ga institucije ponujajo, brez vrednosti. 3,82 4,06 4,02 9,97 6,258 

9 
Pomembno je obiskati institucijo, 
preden se odločiš za vpis. 2,42 2,26 2,44 2,38 -4,135 

10 
Pri primerjavi institucije sem se zelo 
zanašal na promocijsko brošuro, ki mi 
je bila posredovana.  

3,97 2,56 3,44 3,58 4,158 

Opomba: 6 – sploh se ne strinjam; 1 – popolnoma se strinjam 

Trditve od 11 do 14 v preglednici 4.5 kažejo na (ne)učinkovitost ne-marketinških 

virov informacij. Rezultati t-preizkusa so pokazali precej visoko nestrinjanje z vsemi 

trditvami, iz česar lahko sklepamo, da je vpliv prijateljev, šolskih svetovalcev in družine 

na odločanje majhen. Ugotavljamo, da se študenti na ne-marketinške vire večinoma ne 

zanašajo, z izjemo pri trditvi 11, kjer povprečna ocena (nekoliko nižja od 3) študentov 

KP in PI nakazuje strinjanje z vplivom prijateljev. Predvsem ne moremo reči, da je 

iskanje informacij in odločanje povezano s formalnimi viri, kot so šolski svetovalni 

delavci, tu je povprečje značilno višje od 3, t-preizkus pa pokaže tudi najvišjo stopnjo 

nestrinjanja, kar je razvidno iz preglednice 4.5.  

Rezultati ANOVE pokažejo statistično značilne razlike med šolami pri trditvah 12 

in 13 (preglednica 21 v prilogi B). Iz povprečnih ocen trditve 12 vidimo, da je 

povprečna ocena na vseh treh šolah nad 3, vendar se mnenje študentov KP za eno celo 

oceno (5,0) razlikuje od študentov PI (4,0), kar lahko pomeni, da se delež študentov PI 

vendarle obrača na svetovalne delavce in da so zanje te informacije vsaj uporabne. Pri 

trditvi 13 pa študenti PI ocenjujejo, da je vpliv družine nekoliko večji kot na ostalih 

dveh šolah, vzrok pa lahko iščemo v plačilu šolnine na tej šoli, saj bi se brez družinske 

podpore (dohodkov) najbrž težko vpisali nanjo.  
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Preglednica 4.5 Mnenje o učinkovitosti nemarketinških virov 

x  x  x  x  Št. Trditev 
NM KP PI Skupaj 

t-preiz. 

11 
Mnenje mojih prijateljev o instituciji je 
vplivalo na mojo odločitev. 

3,61 2,79 2,93 3,40 2,367 

12 
Šolski svetovalni delavci so vplivali na 
mojo odločitev. 

4,73 5,00 4,05 4,55 10,275 

13 
Moja družina je vplivala na mojo 
odločitev.  

4,24 4,59 3,23 3,95 5,443 

14 
S prijatelji smo se zelo veliko 
pogovarjali o moji izbiri pred 
odločitvijo. 

3,36 3,44 3,45 3,42 3,015 

Opomba: 6 – sploh se ne strinjam; 1 – popolnoma se strinjam 

V preglednici 4.6 trditve od 15 do 19 kažejo na pomembnost visoke šole za 

študenta. Najvišjo stopnjo strinjanja vidimo za trditev 18 (negativen rezultat t-preskusa), 

iz česar sklepamo, da je pomembnost izbire institucije za študente velika. Najnižja pa je 

stopnja strinjanja za trditve 15, 16 in 17, iz česar lahko ugotovimo, da se zdi študentom 

pomembna sama institucija in da med institucijami zaznavajo razlike. Za študente ni 

pomemben samo rezultat študija (diploma) ampak nanje vplivajo tudi drugi dejavniki 

pri odločanju. Iz tega lahko sklepamo, da večinoma študenti namenijo veliko pozornosti 

odločanju o nadaljnjem študiju. 

Iz preglednice 21 v prilogi B ugotovimo, da so rezultati analize variance pokazali 

statistično značilne razlike pri trditvah 17 in 19. Največje razlike so med študenti NM in 

PI, pri prvih je zaznati nekoliko večjo zaskrbljenost glede odločanja o študiju, medtem 

ko za študente PI ta ni zelo izrazita. Razlike pri vprašanju 19 so največje med študenti 

NM in KP in kažejo na relativno visoko stopnjo racionalnega odločanja študentov KP in 

nekoliko manj študentov NM. Iz povprečnih ocen lahko zaključimo študenti NM 

pripisujejo izbiri institucije zelo visoko pomembnost, vendar je sam proces odločanja 

manj preudaren.  
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Preglednica 4.6 Pomembnost institucije 

x  x  x  x  Št. Trditev 
NM KP PI Skupaj 

t-preiz. 

15 
Sploh me ne zanima, na kateri 
instituciji študiram, da le pridem do 
diplome.  

5,09 4,85 4,77 4,89 12,585 

16 
Mislim, da so vse institucije podobne. 

 
4,76 4,47 4,40 4,53 10,795 

17 
Napačna odločitev me ne skrbi. 

 
5,00 4,88 3,95 4,56 9,086 

18 
Izbira institucije je zame pomembna 
odločitev.  2,15 2,26 2,45 2,30 -4,873 

19 
Zelo preudarno sem se odločal, kam se 
bom vpisal.  

3,64 2,62 2,86 3,02 0,128 

Opomba: 6 – sploh se ne strinjam; 1 – popolnoma se strinjam 

Informiranost študentov je nakazana v preglednici 4.7. Rezultati t-preizkusa 

nakazujejo na relativno visoko stopnjo strinjanja s trditvami 20 in 21, kar kažejo tudi 

povprečne ocene nad 3. Iz tega sklepamo, da študenti dobro poznajo informacijske in 

komunikacijske kanale institucij ter dobro vedo, katera informacija je zanje 

najpomembnejša. Povprečne ocene, značilno višje od 3, pri trditvi 23 pa nakazujejo, da 

pri odločanju nanje vpliva več dejavnikov (kot samo dva). Prav tu je tudi ANOVA 

pokazala statistično značilne razlike med šolami (preglednica 21 v prilogi B). Iz 

povprečne ocene sklepamo, da je za študente NM pri odločanju pomembnih veliko več 

dejavnikov kot le dva, medtem ko se pri študentih PI sicer nakazuje večje število 

dejavnikov, ne pa precej večje. Po mnenju študentov je torej njihova informiranost 

dobra, pri odločanju so pozorni na veliko dejavnikov, kar bi lahko nakazovalo 

racionalno vedenje. 
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Preglednica 4.7 Mnenje študentov o informiranosti 

x  x  x  x  Št. Trditev 
NM KP PI Skupaj 

t-preiz. 

20 
Vedel sem, kje lahko najdem 
informacije o institucijah. 2,88 2,26 2,90 2,70 -1,912 

21 
Vedel sem, katera informacija je 
pomembna za mojo odločitev. 

3,00 2,82 2,76 2,85 -1,033 

22 
Nisem imel časa proučiti vseh 
informacij, ki sem jih imel na voljo. 4,00 3,94 3,89 3,94 6,261 

23 
Samo en ali dva kriterija sta bila 
pomembna za mojo odločitev.  4,28 3,91 3,43 3,83 5,920 

24 
Vedel sem, kaj je pomembno za izbiro 
institucije.  

3,06 3,24 3,05 3,11 0,793 

Opomba: 6 – sploh se ne strinjam; 1 – popolnoma se strinjam 

Študentje lahko zmanjšajo tveganje tako, da se v procesu odločanja kar najbolje 

informirajo. Študenti so pomembnost tveganja ocenjevali v trditvah od 25 do 28, kar je 

razvidno iz preglednice 4.8. Najvišjo stopnjo strinjanja lahko ugotovimo pri trditvah 25 

in 26, kar kaže na zavedanje o visokem tveganju pri odločanju, zato imajo študenti 

pripravljenih več alternativ. To lahko pomeni, da so se pripravljeni vpisati na različne 

institucije, če bi se za to kazala potreba. Najnižje strinjanje izraža rezultat pri trditvi 27, 

kar nakazuje na to, da družina prepušča bodočim študentom pomembno vlogo pri 

odločanju in jim priznava samostojnost pri tako pomembni odločitvi, kot sta študij in 

poklic. Pri tej trditvi (27) so tudi statistično pomembne razlike (glej preglednico 21 v 

prilogi B) med študenti, vendar te niso velike, čeprav pri študentih PI ni zaznati tako 

velikega strinjanja s to trditvijo kot pri študentih ostalih dveh šol. Med študenti so 

značilne razlike še pri trditvi 25, kjer povprečna ocena nakazuje, da imajo študenti NM, 

v primerjavi s študenti KP in PI, pripravljenih več alternativ in so iz tega vidika 

negotovi glede možnosti vpisa na izbrano šolo.  

Preglednica 4.8 Ocena tveganja 

x  x  x  x  Št. Trditev 
NM KP PI Skupaj 

t-preiz. 

25 
Pomembno je imeti več različnih 
alternativ, ko se odločaš o instituciji. 2,00 2,27 2,79 2,45 -4,344 

26 
Odločanje o instituciji je lahko zelo 
tvegano.  2,45 2,68 2,46 2,53 -3,431 

27 
Moja družina me morda ne bo marala, 
če se bom napačno odločil. 

5,79 5,45 4,91 5,34 16,868 

28 
Nikoli se ne bi odločil za institucijo, o 
kateri vem zelo malo. 

3,18 2,91 3,37 3,17 0,940 

Opomba: 6 – sploh se ne strinjam; 1 – popolnoma se strinjam 
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Študenti se odločajo za institucije, ki so jim blizu po socialno-ekonomskem statusu, 

kjer se bodo lahko družbeno uveljavili in se družili s podobno mislečimi (Brennan 

2001). Delež študentov se odloča tudi na podlagi ugleda institucije in želje po 

uveljavitvi ter pričakovanega statusa po diplomiranju. Trditve v preglednici 4.9 kažejo 

na zaznano vrednost izobraževanja v očeh študentov. Na podlagi rezultata t-preizkusa 

ugotovimo, da je stopnja strinjanja študentov relativno visoka za trditev 30, kar pomeni, 

da študenti povezujejo študij na 'pravi' šoli s pridobitvijo določenega življenjskega sloga 

in družbenega statusa. 'Prava' institucija hkrati omogoča ustvarjanje prave socialne 

mreže ter osebnostno rast. Pri tem sklopu trditev ANOVA ni pokazala statistično 

značilnih razlik, kar vidimo v preglednici 21 v prilogi B. 

Preglednica 4.9 Mnenje o vrednosti izobraževanja 

x  x  x  x  Št. Trditev 
NM KP PI Skupaj 

t-preiz. 

29 
Študij na »pravi« instituciji me določa 
kot osebo.  2,73 3,00 2,90 2,88 -0,878 

30 
Izbira »prave« institucije lahko 
pomaga pridobiti življenjski slog, ki ga 
želim.  

2,42 2,59 2,21 2,40 -4,281 

31 
Študij na »pravi« instituciji veliko 
pove o osebi, ki tam študira. 

3,18 3,06 2,85 3,02 0,127 

Opomba: 6 – sploh se ne strinjam; 1 – popolnoma se strinjam 

Študente smo spraševali o informiranosti. Rezultati kažejo, da informiranost o 

visokih šolah ni velika, študenti ne vedo veliko o visokih šolah, kar lahko povezujemo 

tudi z ravnodušnostjo pri iskanju informacij (glej sklop 1). Rezultati t-preskusa so 

pokazali nizko stopnjo strinjanja z obema trditvama, iz česar lahko sklepamo da študenti 

ne vedo prav veliko o visokih šolah. Prav tako analiza variance (preglednica 21 v prilogi 

B) pri tej trditvi pokaže statistično značilne razlike med šolami. Nekoliko več vedenja o 

visokih šolah izkazuje povprečna ocena študentov PI, precej manj pa študentov KP, toda 

oboji se strinjajo, da o visokih šolah ne vedo prav veliko.  

Preglednica 4.10 Mnenje o informiranosti 

x  x  x  x  Št. Trditev 
NM KP PI Skupaj 

t-preiz. 

32 
O visokošolskih institucijah vem 
veliko.  

3,97 4,09 3,24 3,72 6,032 

33 
Imam jasno mnenje, katera lastnost je 
pomembna za izbiro institucije. 

3,06 3,50 2,98 3,17 1,370 

Opomba: 6 – sploh se ne strinjam; 1 – popolnoma se strinjam 



Analiza in interpretacija rezultatov  

72 

4.2.2 Faktorska analiza  

Z namenom opredelitve dejavnikov, ki vplivajo na proces zbiranja informacij, smo 

izvedli tudi faktorsko analizo z namenom določitve manjšega števila skupnih faktorjev, 

ki bi najbolje pojasnili povezave med opazovanimi spremenljivkami. Želeli smo odkriti 

skupne razsežnosti opazovanih spremenljivk in tako pridobiti vpogled v osnovno 

strukturo podatkov. Cilj rabe te metode je odkriti manjše število latentnih (skritih) 

spremenljivk, imenovanih faktorji, s katerimi želimo pojasniti zveze med opazovanimi 

spremenljivkami. V praksi se faktorsko analizo uporablja predvsem za obrazložitev 

določenih dejavnikov, ki se ne dajo meriti neposredno.  

V prvem koraku sem v model vključila vse spremenljivke iz sklopa B2.1 in 

izračunala vrednost statističnih preizkusov, ki jih omogoča SPSS, s katerimi ugotovimo, 

ali so podatki primerni za faktorsko analizo (poglavje 1 v prilogi C). Na voljo imamo 

dva preizkusa, in sicer Kaiser-Meyer-Olkinov preizkus (v nadaljevanju KMO) ter 

Bartlettov preizkus. Bartlettov preizkus preverja, ali je korelacijska matrika enotska. Če 

je stopnja značilnosti Bartlettovega preizkusa manjša od 0,05, potem lahko rečemo, da 

matrika ni enotska, kar pomeni, da so podatki ustrezni. Čim večja pa je mera KMO-

preizkusa, bolj so podatki primerni za analizo. Če je mera KMO večja od 0,8, govorimo 

o optimalni primernosti podatkov, spodnja meja pa je 0,5. Izračunana vrednost KMO in 

izid Bartlettovega preizkusa kažeta na primernost podatkov za faktorsko analizo, saj 

kažeta na vpliv splošnih faktorjev. Mera KMO za naš primer znaša 0,667, kar kaže na 

primernost matrike za analizo. Tudi Barttletov preizkus je pokazal, da je korelacijska 

matrika značilno različna od enotske.  

V nadaljevanju so bile ocenjene komunalitete, ki nam kažejo deleže pojasnjene 

variabilnosti posamezne spremenljivke z vplivom skupnih faktorjev. Na podlagi ocene 

komunalitet so bili razvidni najmanjši deleži pojasnjene variance z vplivom skupnih 

faktorjev pri vprašanjih B2.1.7 in B2.1.13 in B2.1.28, kar kaže na prevladujoč vpliv 

specifičnih dejavnikov na odgovore pri navedenih trditvah. Zaradi ugotovljenega so bile 

spremenljivke izločene iz nadaljnje analize. Za spremenljivki B2.1.7 in B2.1.13 je bila 

ugotovljena tudi relativno nizka vrednost KMO-preizkusa, kar je še dodaten razlog za 

izključitev. Vrednosti kazalnika KMO na ravni posamezne spremenljivke naj bi namreč 

znašale vsaj 0,5 (Hair in dr. 2006, 115). 

Po izločitvi navedenih spremenljivk ter vnovični oceni faktorskega modela in 

proučitvi komunalitet so bila izločena še vprašanja B2.1.4 in B2.1.12 in B2.1.23. Na 

podlagi analize grafikona lastnih vrednosti (angl. scree plot) in deležev celotne 

pojasnjene variance sem se odločila za model s petimi skupnimi faktorji, s katerimi 

lahko pojasnimo približno 40 % celotne variabilnosti vzorca. Po ponovitvi ocene 

faktorskega modela ter izvedbi pravokotne (VARIMAX) rotacije faktorskih uteži sem 

dobila končno rešitev, ki jo prikazuje preglednica 4.11. 
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Proces zbiranja informacij o študiju lahko opišemo s petimi skupnimi dejavniki, ki 

jih je možno tudi teoretično utemeljiti: 

Faktor 1 – faktor informiranosti 

Boljša kot je informiranost, lažje je odločanje, zato mora biti študent motiviran za 

iskanje informacije, zbrati mora dobre in kakovostne informacije. Z ocenjevanjem 

informacij študent diferencira alternative in lahko predvidi verjetne izide ter se odloča o 

možnih alternativah. Bolj kakovostne so informacije, manjše je tveganje odločanja. Če 

je informiranost popolna, poteka odločanje v pogojih popolne gotovosti in tveganja ni.  

Faktor 2 – faktor racionalnega zbiranja informacij 

Intenzivnost zbiranja informacij se poveča s časom, ki ga študent porabi za zbiranje 

informacij, z aktivnim zbiranjem (obisk šole), številom alternativ, ki jih prouči, ter 

število in raznolikost virov, ki jih pri tem zbere. Študent zbira informacije samo, če 

meni, da jih potrebuje in da mu bodo pri odločanju pomagale. Študent lahko racionalno 

zbira informacije le, če gre za zbiranje z vnaprej določenim ciljem, s poznavanjem 

pomembnosti informacije, če si zna postaviti merila, s katerimi lahko oceni 

pomembnost in vrednost informacije.  

Faktor 3 – faktor vpletenosti v odločanje 

Vključenost v odločanje je faktor, ki vpliva na odjemalca, da je bolj ali manj 

vpleten v proces nakupa. Odjemalec z visoko vpletenostjo v nakup bo pazljivo vrednotil 

nekaj možnosti, odjemalec z nizko vpletenostjo pa bo izbral tisto, ki po navadi kupuje. 

Ko oceni vse dane možnosti, se lahko odloči za nakup ene od njih. Večja kot je 

vpletenost v odločanje, bolj je študent motiviran za iskanje informacij, postavitev dobrih 

meril za ocenjevanje alternativ, zato ima tudi boljše možnosti za primerjavo med 

različnimi dejavniki in za ocenjevanje vrednosti posameznih dejavnikov. Stopnja 

vpletenosti je povezana s študentovo zaznavo o možnosti vpliva na odločitev. 

Vpletenost se poveča, če je študent dobro informiran, dobra informiranost pa zmanjša 

tveganje pri odločanju.  

Faktor 4 – faktor racionalnega odločanja 

Racionalne odločitve imajo določene cilje in znane alternative. O popolni 

racionalnosti govorimo takrat, ko poznamo vse alternative, vse možnosti, ko jih lahko 

kvantificiramo, objektivno ovrednotimo, izključimo individualne preference in 

nagnjenja. Za racionalno odločanje mora biti študent popolnoma informiran. Popolno 

racionalno težko dosežemo vsekakor pa k njej težimo. 
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Faktor 5 – faktor družbene (socialne) pomembnosti  

V očeh študenta ima vsaka šola in vsak študij določeno vrednost. Ena od vrednosti 

je tudi družbena pomembnost vrste študija, šole, ipd. S pripadnostjo določeni skupini 

študent pridobi na družbeni pomembnosti, zato se pogosto za nek določen študij ali šolo 

ne odloči samo zaradi dejanske vrednosti opravljenega študija ali izobraževanja ampak, 

temveč tudi zato, ker prinaša študentu pozitivno samopodobo in občutek (osebne) 

pomembnosti. Študent se odločil za tako šolo in študij, ki je v skladu z njegovo 

osebnostjo in, pričakovanim družbenim statusom in cilji, pa tudi zato, ker bo čutil 

družbeno pripadnost s skupino ljudi, ki na tej šoli že študira. Občutek pripadnosti pa je 

pomemben za uspešen študij. 

Preglednica 4.11 Matrika faktorskih uteži za proces izbire in odločanja 

 1 2 3 4 5 

Vedel sem, katera informacija je 
pomembna za mojo odločitev. 0,701567     

Vedel sem, kje lahko najdem informacije o 
institucijah. 0,659176     

Čas in trud sta bila dobro porabljena, ker 
sem s svojo izbiro zadovoljen. 0,567843     

Imam jasno mnenje, katera lastnost je 
pomembna za izbiro institucije. 0,515016     

Sploh me ne zanima, na kateri instituciji 
študiram, da le pridem do diplome. –0,49588     

Moja družina me morda ne bo marala, če se 
bom napačno odločil.  –0,56528    

Napačna odločitev me ne skrbi.  –0,56458    

Institucije je treba primerjati, da lahko 
izveš, kaj ponujajo.  0,558978    

Menim, da je promocijski material, ki ga 
institucije ponujajo, brez vrednosti.   –0,43292    

Pomembno je obiskati institucijo, preden se 
odločiš za vpis.  0,382291    

Mislim, da so vse institucije podobne.   –0,34491    

Institucijo sem ovrednotil na več načinov, 
preden sem se dokončno odločil.   0,723868   

Institucije sem podrobno primerjal, preden 
sem se odločil.   0,716368   

O instituciji sem poiskal več informacij, 
kot jih je bilo na voljo.   0,530466   

Zelo preudarno sem se odločal, kam se 
bom vpisal.    0,515773   
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Preglednica 4.11 – nadaljevanje 

O visokošolskih institucijah vem veliko.   0,472621   

Pri primerjavi institucije sem se zelo 
zanašal na promocijsko brošuro, ki mi je 
bila posredovana.   0,472479   

Pomembno je imeti več različnih alternativ, 
ko se odločaš o instituciji.    0,677387  

Odločanje o instituciji je lahko zelo 
tvegano.     0,595043  

Vedel sem, kaj je za izbiro institucije 
pomembno.    0,536918  

Izbira institucije je zame pomembna 
odločitev.     0,477841  

Študij na »pravi« instituciji veliko pove o 
osebi, ki tam študira.     0,643075 

Izbira »prave« institucije lahko pomaga 
pridobiti življenjski slog, ki ga želim.      0,56727 

Študij na »pravi« instituciji me določa kot 
osebo.      0,445582 

 

4.2.3 Uporabnost/pomembnost virov informacij  

V delu C anketirane sprašujemo o uporabnosti informacij za izbiro. Študenti so 

označili uporabnost vira informacij tako, da so obkrožili ustrezno vrednost od 1 do 6, 

pri čemer 6 pomeni ni relevantno, 1 pa pomeni zelo relevantno. Pri povprečni oceni 

manj od 3 lahko rečemo, da so viri uporabni oziroma relevantni za izbiro, medtem ko 

povprečna ocena, višja od 3, kaže na manjšo uporabnost vira. Višja kot je povprečna 

ocena, manj uporaben oziroma relevanten je vir.  

Iz preglednice 4.12 (t-preizkus) je razvidno, da se študenti najbolj strinjajo z 

uporabnostjo informacij, ki jih lahko poimenujemo splošne vpisne informacije (vpisni 

postopki, informacije o študijskih programih, izbirni predmeti ipd.). Relativno visoko 

uporabnost izkazujejo tudi informacije o zunanji podobi šole (opremljenost predavalnic) 

in študentskem družabnem življenju. Nasprotno pa so povprečne ocene značilno višje 

od 3 za informacije, kot so študijska izmenjava, športne dejavnosti, akademski dosežki 

študentov in informacije o raziskovalnih projektih. Na podlagi tega lahko sklepamo, da 

študente v tej fazi zanimajo predvsem informacije, povezane z vpisom in študijskim 

programom, informacije o drugih možnostih v času študija, rezultati izobraževanja in 

poučevanja pa zanje niso pomembni. 
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Preglednica 4.12 Viri informacij po povprečni oceni in t-preizkus 

Št. Vir informacij x  t-preizkus 

8 Vpisni pogoji in postopki  2,35 –5,129 

13 Informacija o študijskih programih  2,26 –4,974 

1 Učni načrti in študijski priročnik 2,38 –4,322 

12 Informacija o ponudbi izbirnih predmetov  2,54 –3,555 

4 Opremljenost predavalnic  2,44 –3,376 

2 Pisne splošne informacije  2,64 –2,758 

5 Družabno študentsko življenje  2,68 –2,313 

9 Informacije o šolninah in štipendijah  2,70 –1,975 

14 Šolske publikacije  2,76 –1,546 

3 Vizija institucije 2,79 –1,381 

15 Možnosti bivanja  3,02 0,233 

7 Informacije o možnosti študijske izmenjave  3,14 1,269 

6 Informacije o športnih dejavnostih  3,22 1,301 

16 Materiali, ki so del študijske ponudbe  3,34 2,038 

10 Akademski dosežki študentov  3,31 2,053 

17 Video ali CD predstavitev  3,40 2,353 

11 Informacije o raziskovalnih projektih  3,35 2,438 

18 Drugo 3,37 2,483 
 

ANOVA (preglednica 26 v prilogi B) je pokazala statistično značilne razlike med 

študenti PI na eni strani in študenti NM in KP na drugi strani pri naslednjih virih: 

Informacije o športnih dejavnostih, Informacije o raziskovalnih projektih, Materiali, ki 

so del študijske dejavnosti in Video- ali CD-predstavitve. Pri vseh naštetih virih študenti 

PI menijo, da je uporabnost visoka (poprečna ocena manj kot 3), študenti NM in KP pa 

menijo, da je nizka (povprečna ocena več kot 3,38). To nakazuje na to, da študente PI 

zanima, kaj dobijo poleg samega študija, kar je razumljivo, saj edino na tej šoli plačajo 

šolnino za nadstandarne storitve. Primerjava povprečnih ocen med šolami je prikazana v 

grafu 4.4, pri tem pa velja, da nižja kot je vrednost, večja je uporabnost. 
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Graf 4.4 Primerjava povprečnih ocen virov informacij po šolah 

 

Zanimalo me je tudi, koliko študentov je ocenilo posamezen vir informacij z 

najvišjo oceno. Če pogledamo rezultate po skupni relativni frekvenčni porazdelitvi 

glede na najvišjo oceno 1 = zelo relevantno, dobimo malo drugačno porazdelitev virov 

kot na podlagi skupnih povprečnih ocen. Iz grafa 4.5 vidimo, da je pet najpomembnejših 

virov naslednjih:  

− informacija o študijskih programih – to je kot najbolj uporabno (relevantno) 

ocenilo 38,8 % študentov; 

− opremljenost predavalnic – to je presenetljivo zelo visoko ocenilo 36,8 % 

študentov;  

− učni načrti in študijski priročnik – 33,7 % študentov; 

− vpisni pogoji in postopki – 33,7 % študentov;  

− družabno študentsko življenje – tudi ta dejavnik je presenetljivo ocenilo kar 

31,7 % študentov. 

Kot najmanj pomembna vira se spet izkažeta dejavnika akademski dosežki 

študentov, z najvišjo oceno ga je ocenilo samo 11,9 % študentov, in informacija o 

raziskovalnih projektih, ki ga je ocenilo prav tako 11,5 % študentov. 
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Graf 4.5 Najpomembnejši viri glede na dodeljeno oceno 1 
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4.2.4 Viri informacij 

Vprašanje C1.2 se nanaša na to, kje so študenti iskali informacije o visoki šoli. V 

vprašalniku je naštetih 18 virov komercialne narave, neodvisnih virov in virov, 

povezanih storitvijo, med katerimi so študenti lahko označili poljubno število. Iz grafa 

4.6 je razvidno, da so študenti najpogosteje uporabljali internet, sledi razpis za vpis in 

informativni dan, precej pogosto pa so tudi obiskali institucijo neodvisno od 

informativnega dneva. V povprečju je vsak študent zbral (označil) štiri vire, največje 

število zbranih virov pa je 10, kar je razvidno iz preglednice 28 v prilogi B. Pri 

primerjavi števila virov ANOVA ni pokazala statistično značilnih razlik med šolami 

(preglednica 29 v prilogi B).  
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Graf 4.6 Pogostost iskanih virov informacij 

 

Tudi pri iskanju virov se šole med seboj le nekoliko razlikujejo, v preglednici 4.13 
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Najmanj pogosto iskani (pomembni) viri pa so oglasi, članki v strokovnih 

publikacijah, oglasi v kinu, stiki z marketinškim osebjem institucije in oglasi na 

avtobusu ali vlaku, kar je razvidno iz grafa 4.6. Našteti viri so precej nekonvencionalni 

za slovenski prostor, predvsem na primer oglasi na avtobusu ali vlaku in oglasi v kinu 

niso običajne komunikacijske poti, ki bi jih visoke šole uporabljale, zato je tudi 

razumljivo, da so med najmanj iskanimi viri. Spet pa vidimo, da poklicno svetovanje in 

informacije pri strokovnjakih ter obisk predstavnika šole na srednji šoli ni pomemben 

vir informacij, kar je prav tako razvidno iz grafa 4.6. 

Korelacija med številom virov in intenzivnostjo pridobivanja informacij 

Zanimalo me je tudi, ali obstaja korelacija med številom virov in intenzivnostjo 

pridobivanja informacij, na kar kažejo vprašanja od B2.1.1 do B2.1.6. v poglavju 4.2.1. 

Rezultati v preglednici 30 v prilogi B kažejo na to, da korelacije med intenzivnostjo 

pridobivanja informacij in številom različnih virov, ki jih je nekdo uporabljal, ni bilo. 

Korelacijski koeficienti so blizu 0, kar pomeni, da povezanosti skoraj ni. Torej večja 

intenzivnost pridobivanja informacij ne pomeni tudi uporabe večjega števila virov.  

Informativni dan 

Iz grafa 4.6 je razvidno, da je informativni dan med najpogostejšimi viri informacij. 

To kažejo tudi odgovori na vprašanje C.1.3 (glej graf 4.7), dobrih 60 % vseh študentov 

se je namreč udeležilo informativnega dne na šoli, kjer so se pozneje vpisali. Najbolj 

izstopajo študenti NM, ki so se najbolj množično udeležili informativnega dne na svoji 

šoli. χ2-preizkus sicer ne pokaže statistično značilnih razlik med šolami (preglednica 32 

v prilogi B). 

Graf 4.7 Udeležba na informativnem dnevu 
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Informativni dan je v splošnem precej vplival na odločitev študentov. Na 47 % vseh 

študentov je zelo vplival, enak delež študentov navaja, da je malo vplival, in le 4,3 % jih 

meni, da sploh ni vplival (graf 4.8). Najbolj je informativni dan vplival na odločitev 

študentov KP (kar 66,2 % tistih, ki so ga obiskali), kar lahko pomeni, da je informativni 

dan na tej šoli dober; lahko pa tudi pomeni, da drugih virov informacij študenti niti niso 

iskali, da so že bili odločeni ipd. Na študente, ki so obiskali informativni dan na šoli PI 

je informativni dan imel velik vpliv, medtem ko je na študente na šoli NM imel manj 

vpliva in so na vpis poleg informativnega dne očitno bolj vplivali drugi dejavniki. 

Statistično značilnih razlik med šolami tudi tukaj ni bilo (preglednica 34 v prilogi B).  

Graf 4.8 Vpliv informativnega dneva na vpis 
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Informativni dan na drugi šoli je obiskalo skupaj 60 % študentov. Med študenti 

posameznih šol izstopajo študenti KP, manj kot polovica jih je obiskala informativni 

dan tudi drugje, informativne dneve še na drugih šolah pa je obiskalo približno 55,5 % 

študentov ostalih dveh šol (graf 4.9).  

Graf 4.9 Obisk informativnega dneva na drugi šoli 
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Vendar ta razlika ni pomembna in statistično značilna. To kaže na informativni dan 

kot relativno zelo pomemben vir informacij, pa še na to, da so študenti zbirali 

informacije tudi drugje, ne samo na informativnih dnevih. Študenti so v povprečju 

obiskali dva informativna dneva (največ 5), kar lahko pomeni, da gredo na informativni 

dan zato, ker še tehtajo med dvema možnostma in se tako laže odločijo za eno od njih. 

Šole morajo posvečati pozornost informativnim dnevom, predvsem privabiti študente na 

informativni dan, ker je le ta pomemben vir informacij za študente in dejavnik vpisa na 

šolo. 

Korelacija med časom, ki so ga potrebovali za odločitev, in obiskom 

informativnega dneva na instituciji, kjer študirajo 

Redni informativni dnevi na šolah potekajo v mesecu februarju, študenti pa morajo 

prijavo za vpis oddati v začetku marca. Glede na to, da se kar velik delež študentov 

odloča o študiju v zadnjih nekaj tednih, me je zanimalo, ali obstaja korelacija med 

časom, ki so ga študenti potrebovali za odločitev, in obiskom informativnega dneva. 

Vendar ta korelacija ni bila izkazana. Kot kažejo rezultati v preglednici 38 v prilogi B, 

je mogoče na podlagi koeficienta kontingence oziroma na podlagi stopnje značilnosti 

preizkusa neodvisnosti ugotoviti, da ne moremo potrditi odvisnosti med časom, 

potrebnim za odločitev za vpis na visokošolsko institucijo, in obiskom informativnega 

dne.  

Prav tako me je zanimalo, ali obstaja korelacija med vplivom informativnega dneva 

na odločanje in časom odločanja. Na podlagi koeficienta kontingence lahko ugotovimo, 

da ni mogoče potrditi odvisnosti med časom, potrebnim za odločitev za vpis, in vplivom 

informativnega dneva na odločitev za vpis (preglednica 39 v prilogi B). 

Osebni/neosebni viri informacij 

V splošnem kažejo povprečne ocene (nižje od 3) na to, da so študentom pri 

pridobivanju informacij najbolj v pomoč osebni neformalni viri, med katere štejemo 

mnenje prijateljev, družine ipd. To pa ne velja za študente KP, ki ocenjujejo (ocena, 

višja od 3) pomoč prijateljev in družine kot manj pomembno. ANOVA je pri tem 

vprašanju pokazala statistično značilne razlike med študenti KP in študenti ostalih dveh 

šol (preglednica 40 v prilogi B). Če pogledamo še povezavo z oceno trditve 13 – Moja 

družina je vplivala na mojo odločitev iz sklopa B2.1 (preglednica 4.5), je rezultat 

podoben, nestrinjanje s to trditvijo je bilo precej visoko (4,59) pri študentih KP v 

nasprotju s študenti ostalih dveh šol (NM 4,24 in PI 3,23).  

ANOVA je pokazala statistično značilne razlike še pri trditvi – Neosebni viri v 

obliki promocijskih materialov. Te so nekoliko bolje ocenili študenti KP v primerjavi s 

študenti ostalih dveh šol, vendar je povprečna ocena le rahlo nižja od 3, kar je razvidno 

iz preglednice 4.14.  
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Preglednica 4.14 Viri informacij 

x  Vir informacij 
NM KP PI SK 

Osebno mnenje prijateljev in družine (Os. neformalni 
vir)  2,52 3,11 2,14 2,56 

Osebna mnenja učiteljev, svetovalcev, stiki z 
zaposlenimi na institucijah (Os. formalni vir) 

3,64 3,23 3,07 3,29 

Neosebni viri v obliki promocijskih materialov 
(Komerc. neposred.) 

3,69 2,97 3,09 3,23 

Neosebni viri, kot so razni priročniki – kako izbiram 
študij, članki v časopisju itn. (Komerc. posredni) 

4,00 3,34 3,40 3,56 

Opomba: 6 – sploh mi ni bilo v pomoč; 1 – zelo mi je bilo v pomoč. 

4.2.5 Preverjanje postavljenih hipotez 

Postavljena hipoteza H1: Študenti se pri zbiranju informacij z marketinškega vidika 

vedejo kot racionalni odjemalci ni bila potrjena. Gledano v celoti študenti v večini 

iščejo enake vrste informacij na podoben način, zanje so pomembne enake informacije. 

Študenti so iskali informacije v povprečju na dveh šolah in bili na dveh informativnih 

dneh, v povprečju pa je vsak študent zbral štiri vire. To pomeni, da študent zbira 

informacije le, če meni, da jih potrebuje in da mu bodo pri odločanju pomagale. Če bi se 

študent obnašal kot racionalni odjemalec bi zbiral informacije iz alternativnih virov in 

jih poskušal zbrati čim več. 

Postavljena hipoteza H2: Med skupinami ni statistično pomembnih razlik pri 

uporabi virov informacij je bila potrjena. Gledano v celoti študenti uporabljajo enake 

vire informacij, delež študentov, ki uporabljajo iste vire, je enak. Nabor petih najbolj 

iskanih virov pokaže, da gre za enake vire, razlikuje se le vrstni red med njimi. 

Statistično pomembnih razlik ni bilo niti pri številu uporabljenih virov.  

Postavljena hipoteza H3: Študenti uporabljajo več osebnih kot neosebnih virov 

informacij ni bila potrjena. V splošnem lahko rečemo, da so študentom najbolj v pomoč 

osebni neformalni viri, rezultati pa pokazali, da so najpogosteje iskani neosebni viri 

(štiri od petih najpogosteje iskanih virov), na prvih dveh mestih po pogostosti sta 

namreč internet in razpis za vpis, šele na tretjem mestu zasledimo informativni dan kot 

osebni vir informacij. Študenti navajajo kot vire informacij tudi referenčne skupine, in 

sicer prijatelje, starše, brate in sestre, študente, ki študirajo na šolah, kjer so iskali 

informacije, ter svetovalce in učitelje. To pomeni, da so poleg neosebnih virov 

upoštevali tudi množico osebnih virov. Vendar ne moremo trditi, da je osebnih virov 

številčno več kot neosebnih virov, zato ne moremo potrditi hipoteze, da študenti 

uporabljajo več osebnih kot neosebnih virov informacij.  
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4.3 Dejavniki vpliva na odločitev 

Študenti so ocenjevali dejavnike na dva načina: najprej so vse naštete dejavnike 

(30) ocenili s stopnjo pomembnosti od 1 do 6, pri čemer 6 pomeni sploh ni vplivalo, 1 

pa pomeni zelo pomembno je vplivalo. Potem so pet dejavnikov, ki so nanje 

najpomembneje vplivali, označili z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni 

najpomembnejše in 5 najmanj pomembno. Za dejavnike s povprečno oceno, nižjo od 3, 

lahko trdimo, da so vplivni dejavniki, dejavniki s povprečno oceno, višjo od 3, pa so 

manj vplivni. 

4.3.1 Vplivnost in pomembnost dejavnikov 

Na podlagi rezultatov t-preizkusa (preglednica 4.15) lahko ugotovimo najvišjo 

stopnjo strinjanja z naslednjimi dejavniki: študijski program, možnost zaposlitve, 

lokacija, predavanja v majhnih skupinah, odnos med predavatelji in študenti, dostop do 

infrastrukture, težavnost študijskega programa, pomembnost študijskega programa za 

kariero. To pomeni, da so ti dejavniki zelo močno vplivali na odločitev in jih lahko 

označimo kot vplivne dejavnike. Omenjeni dejavniki nakazujejo, da se študenti ne 

odločajo samo na podlagi študijskega programa, temveč tudi na podlagi značilnosti VŠ 

(lokacija, majhne skupine, infrastruktura, opremljenost), na podlagi socialnih (odnosi 

med predavatelji in študenti, druženje) in ekonomskih dejavnikov (oddaljenost, lokacija 

in s tem povezani stroški) ter svojih ciljev (možnost zaposlitve, možnost nadaljevanja 

študija).  

Po drugi strani pa so za študente popolnoma nepomembni (povprečna ocena 

značilno višja od 3) naslednji dejavniki: ni omejitve vpisa, možnost prepisa od drugod 

in priznanje že opravljenih izpitov, poznavanje institucije, ker je tu že študiral kdo iz 

družine, ugled predavateljev, možnost študijske izmenjave v tujini, dostop do šole, 

možnost parkiranja in podobno. 

Preglednica 4.15 Dejavniki, razvrščeni po pomembnosti od najpomembnejšega do 
najmanj pomembnega 

Št. 
vpr. 

Referenčna skupina x  

skupaj 
t-preizkus 

Analiza 
variance 

Sig. 

5 Študijski program  1,98 –9,064 0,632 

17 Možnost zaposlitve po študiju 2,17 –6,475 0,229 

4 Lokacija institucije 2,15 –6,270 0,469 

11 Predavanja v majhnih skupinah 2,14 –6,005 0,006 

10 Odnos med predavatelji in študenti 2,27 –5,146 0,164 

13 
Dostop do računalnikov oz. informacijske 
tehnologije 

2,46 –3,506 0,013 
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Preglednica 4.15 – nadaljevanje 

7 Težavnost študijskega programa 2,55 –3,352 0,392 

27 Pomembnost študijskega programa za kariero  2,53 –3,300 0,038 

14 Dostop do knjižnice, čitalnice 2,52 –3,280 0,047 

24 
Možnost nadaljevanja študija (podiplomski 
študij itn.) 

2,58 
–2,787 0,756 

18 
Placement in sistem opravljanja strokovne 
prakse 

2,63 
–2,691 0,077 

20 Oddaljenost institucije od doma 2,54 –2,642 0,119 

16 Možnost spoznavanja drugih in druženja 2,67 –2,117 0,005 

12 Opremljenost predavalnic in drugih prostorov 2,77 –1,423 0,020 

2 Ugled institucije  2,8 –1,380 0,040 

6 Študijska literatura 2,82 –1,043 0,001 

19 Pogoji za vpis (število točk) 2,98 0,152 0,469 

8 Prestižnost študija 3,13 0,840 0,000 

15 Obštudijske dejavnosti  3,16 0,931 0,000 

26 Sorodnost z ljudmi, ki že študirajo  3,20 1,056 0,017 

1 Šolnina in stroški, povezani s študijem 3,22 1,277 0,014 

23 Možnost štipendiranja  3,28 1,474 0,779 

25 Občutek osebne varnosti 3,26 1,532 0,015 

3 Velikost institucije  3,42 2,353 0,003 

21 Dostop do šole, možnost parkiranja 3,49 2,404 0,385 

22. Možnost študijske izmenjave v tujini 3,48 2,698 0,002 

9 Ugled predavateljev 3,51 3,252 0,004 

28 
Poznavanje institucije, ker je tu že študiral kdo 
iz družine  

3,86 
4,307 0,028 

30 
Možnost prepisa od drugod in priznanje že 
opravljenih izpitov 

3,95 
4,552 0,446 

29 Ni omejitve vpisa  3,95 4,806 0,189 
 

Dejavniki so različno vplivni za različne študente, ANOVA je pokazala več 

statistično pomembnih razlik med šolami, kar je razvidno iz preglednice 4.15, 

povprečne ocene po šolah pa so razvidne iz preglednice 4.16.  

− Dejavnik Šolnina in stroški, povezani s študijem je precej vpliven za študente 

NM (2,69), medtem ko je za študente PI nekoliko manj vpliven (3,10), za 

študente KP pa ni vpliven (3,89). Študenti NM so se primarno odločali za šolo, 

kjer ni šolnine in so stroški, povezani s študijem, nižji. To je lahko povezano 

tudi s tem, da večinoma ostanejo na študiju blizu kraja bivanja in nimajo 

dodatnih stroškov za bivanje v študentskem domu, kot bi jih imeli, če bi, 

recimo, študirali v Ljubljani. 
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− Več dejavnikov je vplivnih za študente KP in PI (vse ocene nižje od 3), 

medtem ko za študente NM naslednji dejavniki sploh niso vplivni (vse ocene 

višje od 3): ugled institucije, velikost institucije, študijska literatura in 

prestižnost študija, dostop do računalnikov oziroma informacijske tehnologije, 

možnost spoznavanja drugih in druženja, dostop do knjižnice, čitalnice in 

pomembnost študijskega programa za kariero. Na študente NM je očitno bolj 

vplival dejavnik, povezan s stroški študija, kot pa dejavniki, povezani z 

institucijo, kar lahko kaže na to, da je zanje pomembno, da študirajo, ne pa, kje 

študirajo. Odpira pa se vprašanje socialno-ekonomskega statusa študentov, 

možnosti za študij in podobno. 

− Dejavnik predavanja v majhnih skupinah je za študente vseh treh šol vpliven, 

vendar so ga študenti KP in PI ocenili kot bolj vplivnega (manj kot 2), študenti 

NM pa kot manj vplivnega (manj kot 3). 

Preglednica 4.16 Povprečne ocene dejavnikov po šolah 

x  Dejavnik 
NM KP PI 

Šolnina in stroški, povezani s študijem 2,69 3,89 3,10 

Ugled institucije  3,27 2,75 2,37 

Velikost institucije  3,27 2,75 2,37 
Študijska literatura 3,57 2,92 2,09 

Prestižnost študija 4,11 2,68 2,64 

Ugled predavateljev 4,11 3,54 2,90 
Predavanja v majhnih skupinah 2,79 1,96 1,74 

Opremljenost predavalnic in drugih prostorov 3,18 3,04 2,19 
Dostop do računalnikov oz. informacijske 
tehnologije 

3,11 2,22 2,09 

Dostop do knjižnice, čitalnice 3,00 2,43 2,14 

Obštudijske dejavnosti  4,04 3,41 2,19 
Možnost spoznavanja drugih in druženja 3,17 2,85 2,03 

Možnost študijske izmenjave v tujini 4,14 3,58 2,67 

Občutek osebne varnosti 3,71 3,44 2,59 
Sorodnost z ljudmi, ki že študirajo  3,85 3,19 2,57 

Pomembnost študijskega programa za kariero  3,03 2,32 2,23 
Poznavanje institucije, ker je tu že študiral kdo iz 
družine  

4,39 4,04 3,15 

Opomba: Krepko so označene vrednosti, pri katerih je analiza variance pokazala na 
statistično značilne razlike med šolami. 

Tudi po številu vplivnih dejavnikov se študenti razlikujejo. Študenti NM so kot 

vplivne ocenili 9 dejavnikov, študenti KP 17 dejavnikov, študenti PI pa kar 23 
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dejavnikov od ponujenih 30 dejavnikov (preglednica 50 v prilogi B). Dejavniki pa se 

razlikujejo glede na vplivnost tudi po šolah. V preglednici 4.17 je prikazanih pet 

najvplivnejših dejavnikov glede na šolo. Presenetljivo je najvplivnejši dejavnik na šoli 

KP in PI predavanja v majhnih skupinah, obakrat ocenjen z manj kot 2. Drugi 

najvplivnejši dejavnik je študijski program na vseh treh šolah, sledi lokacija študija na 

šoli NM in PI. Študenti NM so kot vpliven dejavnik ocenili težavnost programa, med 

prvih pet dejavnikov na vseh treh šolah pa sta se uvrstila tudi dejavnika možnost 

zaposlitve in pomembnost za kariero. 

Preglednica 4.17 Pet najvplivnejših dejavnikov po šolah glede na povprečno oceno 

NM x  KP x  PI x  

Oddaljenost 
institucije od doma 2,04 

Predavanja v majhnih 
skupinah 1,96 

Predavanja v majhnih 
skupinah 1,74 

Študijski program 2,10 Študijski program  2,0 Študijski program  1,84 

Lokacija institucije 2,13 Možnost zaposlitve  2,0 Lokacija institucije 1,94 
Težavnost 
študijskega programa 2,32 

Dostop do 
računalnikov  2,22 

Odnos med 
predavatelji in 
študenti 

1,97 

Možnost zaposlitve  
2,48 

Pomembnost 
študijskega programa 
za kariero  

2,32 
Možnost zaposlitve  

2,0 

Opomba: 6 – sploh ni pomembno vplivalo in 1 – zelo pomembno je vplivalo 

Pomembnost dejavnikov 

Študenti so v naslednjem koraku pri tem vprašanju razvrščali dejavnike po 

pomembnosti od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo najpomembnejši dejavnik, 5 pa 

najmanj pomemben dejavnik. Dejavnike sem pri obdelavi podatkov utežila in pripisala 

5 točk oceni 1, 4 točke oceni 2, 3 točke oceni 3, 2 točki oceni 4 in 1 točko oceni 5. 

Najpomembnejši dejavniki glede na skupno število točk so lokacija institucije, študijski 

program, možnost nastanitve, šolnina in stroški, ugled, oddaljenost od doma in 

težavnost študijskega programa. Dejavnik, ki je bil po vplivnosti najvišje ocenjen na 

dveh šolah – predavanja v majhnih skupinah (povprečna ocena 1,74 in 1,96) –, se tukaj 

ni uvrstil med prvih sedem najpomembnejših. Nekateri dejavniki na posameznih šolah 

sploh niso bili razvrščeni (preglednica 51 v prilogi B), na nobeni od šol pa v razvrstitev 

nista bila vključena dejavnika ugled predavateljev in dostop do knjižnice, čitalnice. 
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Preglednica 4.18 Dejavniki po pomembnosti glede na skupno število točk 

Dejavnik NM KP PI Skupaj  

Lokacija institucije 69 45 16 130 1 

Študijski program  50 44 26 120 2 

Možnost zaposlitve po študiju 28 25 13 66 3 

Šolnina in stroški, povezani s študijem 44 13 5 62 4 

Ugled institucije  20 9 19 48 5 

Oddaljenost institucije od doma 40 8 0 48 6 

Težavnost študijskega programa 34 10 0 44 7 
 

Primerjala sem tudi, kako so študenti rangirali dejavnike glede na najvišjo oceno. 

Narejenih je bilo pet primerjav za to, kako so študenti rangirali dejavnike, sledila je še 

primerjava med šolami (glej poglavje 3 v prilogi C). Najpomembnejši dejavniki so (po 

pomembnosti): 

1. lokacija in študijski program, 

2. lokacija, študijski program, možnost zaposlitve in oddaljenost od doma, 

3. študijski program in pogoji za vpis,  

4. odnos med predavatelji in študenti, šolnina, lokacija, študijski program in 

dostop do šole, 

5. šolnina, težavnost programa, pomembnost programa za kariero, ugled, možnost 

zaposlitve in oddaljenost od doma.  

Rezultati statističnih testov (χ2-preiskus in koeficient kontingence) so pokazali, da 

pri nobeni od petih primerjav ni statistično pomembnih razlik med študenti. 

4.3.2 Faktorska analiza  

Z namenom opredelitve dejavnikov, ki so vplivali na odločitve dijakov/študentov o 

izbiri šole, je bila izvedena faktorska analiza na osnovi vprašanj sklopa D2.1 (poglavje 2 

v prilogi C). V prvem koraku sem v model vključila vse spremenljivke iz sklopa D2.1 in 

izvedla KMO- ter Bartlettov preizkus. Mera KMO za naš primer znaša 0,733, kar kaže 

na primernost korelacijske matrike za analizo. Tudi Barttletov preizkus je pokazal, da je 

korelacijska matrika značilno različna od enotske.  

V nadaljevanju so bile ocenjene komunalitete, ki nam kažejo deleže pojasnjene 

variabilnosti posamezne spremenljivke z vplivom skupnih faktorjev. Na podlagi ocene 

komunalitet so bili razvidni največji deleži pojasnjene variance z vplivom skupnih 

faktorjev pri vprašanjih D2.1.26 in D2.1.21, najmanjši pa pri vprašanjih D2.1.4 in 

D2.1.19, kar kaže na prevladujoč vpliv specifičnih dejavnikov na odgovore pri obeh 

navedenih trditvah. Zaradi ugotovljenega sta bili spremenljivki izločeni iz nadaljnje 

analize. Za spremenljivko D2.1.4. je bila ugotovljena relativno nizka vrednost KMO-
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preizkusa, kar je še dodaten razlog za izključitev. Vrednosti kazalnika KMO na ravni 

posamezne spremenljivke naj bi namreč znašale vsaj 0,5 (Hair in dr. 2006, 115).  

Po izločitvi spremenljivk D2.1.4 in D2.1.19 je bil faktorski model vnovič ocenjen. 

Zaradi ugotovljenih nizkih vrednosti KMO-kazalnikov pri spremenljivkah D2.1.1 in 

D2.1.29 sta bili tudi ti dve izločeni iz analize. Na podlagi analize grafikona lastnih 

vrednosti (angl. scree plot) in deležev celotne pojasnjene variance sem se odločila za 

model s petimi skupnim faktorji. Po ponovitvi ocene faktorskega modela ter izvedbi 

poševne (OBLIMIN) rotacije faktorskih uteži sem dobila končno rešitev, ki je prikazana 

v preglednici 4.19. 

Glede na končno faktorsko rešitev, vidimo, da lahko proces odločanja opišemo s 

petimi skupnimi dejavniki oziroma vidiki, ki so tudi utemeljeni v že obstoječih 

raziskavah. 

Faktor 1 – značilnosti institucije 

Značilnosti šole so pomembni dejavniki pri izbiri šole. V tem faktorju najdemo 

značilnosti, povezane s študijem, ki pripomorejo k boljšemu akademskemu standardu, 

na primer dostop do knjižnice, računalniške učilnice, predavalnice. Prav tako pa ta 

faktor vsebuje zaznane značilnosti same institucije: velikost in ugled šole ter prestižnost 

študija. Dejavniki, neposredno povezani s šolo in splošnim mnenjem o njej (prestižnost, 

ugled), precej pripomorejo k odločitvi za vpis, bolj pa najbrž vplivajo na študente, ki se 

jim zdi pomembno študijsko okolje in si želijo pridobiti določen družbeni status.  

Faktor 2 – dostopnost in stroški 

Študenti se odločajo tudi na podlagi meril dostopnosti šole in oddaljenosti šole. To 

je povezano predvsem s stroški, ki jih ima študent v povezavi s študijem. Če je dostop 

do šole boljši, se študenti prej odločijo za določeno šolo (na primer študenti PI imajo 

zelo otežen dostop do šole, zato bi pričakovali, da ta dejavnik nanje bolj vpliva kot na 

druge študente). Danes, ko je za javni prevoz zelo slabo poskrbljeno in ima skoraj vsak 

študent svoj avto, je pomembno tudi, da ima šola parkirišče. Oddaljenost šole je prav 

tako pomemben dejavnik, ki je povezan s stroški – bolj ko je šola oddaljena, višji so 

stroški, bodisi s prevozom do šole ali pa z bivanjem v kraju šole. Če ima študent 

možnost dobiti štipendijo za stroške študija, se bo prej odločil za študij. Brenannova 

(2001, 66) meni, da ti dejavniki niso ključni dejavniki odločanja, študent bi se najbrž 

odločil za študij, če bi bil sprejet na šolo, tudi če ne bi imel kje parkirati ali pa če bi 

moral nekoliko dlje potovati.  

Faktor 3 – poznavanje šole – socialna vključenost 

Študent se počuti dobro v okolju, ki ga pozna in kjer se počuti kot del širše 

skupnosti. Zato nanj bolj vplivajo dejavniki, ki mu dajejo občutek, da je/bo prišel v 
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znano okolje. Na to vpliva poznavanje šole iz pripovedovanja poznanih oseb, prav tako 

pa poznavanje ljudi, ki tu že študirajo in so mu blizu po osebnih lastnostih. To, da ni 

pomemben samo študij ter da študent z vpisom na šolo pridobi še druge možnosti in 

ugodnosti (obštudijske dejavnosti, študij v tujini), prav tako daje občutek pripadnosti in 

osebnostne veljave.  

Faktor 4 – doseganja kariernih ciljev  

Karierni cilji se oblikujejo na podlagi trenutnega socialno-ekonomskega statusa. 

Študent išče karierno pot, kjer bo obdržal ali izboljšal trenutni status. Ti cilji niso nujno 

oblikovani že ob odločanju za vpis, lahko se oblikujejo šele pozneje v času študija. 

Veliko študentov na začetku študijske poti še ne razmišlja, kaj bodo počeli čez tri ali 

štiri leta, zato tem dejavnikom še ne pripisujejo velike vloge. Na kariero lahko vpliva 

tudi težavnost študija, če je ta kot taka priznana in zaznana v širši družbi, zato je to 

lahko eden od dejavnikov, ki vpliva na doseganje ciljev študenta.  

Faktor 5 – kurikulum oziroma študijski program 

Študent izbira in se vpisuje v študijski program, ki ga zanima, zato je to 

najpomembnejši dejavnik. Možnost vpisa v študijski program (to je dostopnost) je torej 

ključnega pomena za študenta. Če študijski program, ki ga študent želi, ni na voljo ali pa 

so vsa mesta že zasedena, študent najbrž ne bo izbral drugega študijskega programa te 

šole. V povezavi z določenim študijem je pomembna tudi dostopnost študijske 

literature. Nekatere šole izdajajo svojo študijsko literaturo, kar študentu olajša dostop in 

študij ter mu prihrani dragocen čas, ki ga lahko porabi za druge dejavnosti. 

Preglednica 4.19 Matrika faktorskih uteži za dejavnike odločanja  

Dejavnik 1 2 3 4 5 

Opremljenost predavalnic in drugih prostorov 0,79     

Velikost institucije  0,68     

Dostop do računalnikov oz. informacijske 
tehnologije 

0,64     

Ugled institucije  0,60     

Predavanja v majhnih skupinah 0,57     

Dostop do knjižnice, čitalnice 0,53     

Prestižnost študija 0,38     

Dostop do šole, možnost parkiranja  0,86    

Oddaljenost institucije od doma  0,74    

Možnost štipendiranja   0,41    
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Preglednica 4.19 – nadaljevanje 

Možnost študijske izmenjave v tujini   0,82   

Poznavanje institucije, ker je tu že študiral 
kdo iz družine  

  0,68   

Sorodnost z ljudmi, ki že študirajo    0,54   

Občutek osebne varnosti   0,50   

Obštudijske dejavnosti    0,45   

Ugled predavateljev   0,37   

Možnost zaposlitve po študiju    -0,84  

Placement in sistem opravljanja strokovne 
prakse 

   -0,66  

Možnost nadaljevanja študija (podiplomski 
študij itn.) 

   -0,61  

Pomembnost študijskega programa za 
kariero  

   -0,51  

Odnos med predavatelji in študenti    -0,44  

Težavnost študijskega programa    -0,39  

Možnost spoznavanja drugih in druženja    -0,37  

Študijski program      0,55 

Študijska literatura     0,44 

Možnost prepisa od drugod in priznanje že 
opravljenih izpitov 

    0,40 

 

4.3.3 Vpliv referenčnih skupin  

Vpliv prijateljev in družine ter drugih oseb je pomemben za odločanje, to so 

pokazali že rezultati v poglavju 4.2.4, kjer vidimo, da se študenti bolj zanašajo na 

osebne vire informacije kot na neosebne vire. V vprašanju D.1 so študenti označili eno 

ali več referenčnih skupin, ki so vplivale na njihovo odločitev, ter jim pripisali stopnjo 

vpliva na odločanje. 

Najvišjo stopnjo strinjanja je mogoče ugotoviti za referenčne skupine, kot so 

študenti, ki študirajo na tej instituciji; starši, bratje, sestre; prijatelji in sosedje ter drugi 

družinski člani, na primer stari starši, strici, tete (preglednica 4.20). Iz tega izhaja, da so 

bolj vplivne neformalne referenčne skupine kot pa formalne, ki imajo najbolj strokovne 

informacije. Lahko rečemo, da imajo velik vpliv socialna mreže in se študenti obračajo 

na osebe, ki so jim podobne, ki podobno razmišljajo in imajo enak vrednostni sistem. 

Pomembno je, da se na šoli počutijo dobro, informacij o tem pa od formalnih virov ne bi 

dobili, zato so mnenja neformalnih virov zanje toliko pomembnejša. 

Največji vpliv kot referenčna skupina imajo študenti, ki študirajo na šoli, najbolj so 

vplivali na študente PI, ki so ta vpliv ocenili zelo visoko – celo z manj kot 2, na drugem 
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mestu so šele starši in ožji družinski člani. Na odločitev študentov bolj vplivajo prijatelji 

in sosedje kot pa neodvisni svetovalci na srednjih šolah. Lahko se vprašamo, kakšno 

vlogo svetovalci na srednjih šolah sploh imajo oziroma ali se študenti nanje sploh 

obračajo. Prav tako majhen vpliv na določanje imajo predavatelji in zaposleni na 

instituciji. Analiza variance (preglednica 4.20) je pokazala statistično pomembne razlike 

med šolami le pri skupini institucija, s katero visoka šola sodeluje, vendar ta referenčna 

skupina izkazuje zelo nizko vplivnost, zato te razlike ne bom poglobljeno obravnavala.  

Preglednica 4.20 Vpliv referenčnih skupin, razvrščen glede na stopnjo strinjanja 

Št. 
vpr. 

Referenčna skupina x  t-preizkus 
Analiza 
variance 

3 Študenti, ki študirajo na tej instituciji 2,10 -6,781 0,192 

10 Starši, bratje, sestre  2,41 -4,119 0,061 

1 Prijatelji in sosedje 2,87 -0,939 0,749 

11 Drugi družinski člani, npr. stari starši, strici, tete 2,84 -0,572 0,256 

8 Poklicni svetovalci, učitelji in zaposleni na 
srednji šoli  

3,00 -0,102 0,858 

9 Zaposleni v podjetju, kjer sem delal  3,18 0,329 0,354 

12 Drugi 3,19 0,457 0,932 

3 Študenti, ki študirajo na drugi instituciji  3,25 1,072 0,275 

5 Predavatelji in zaposleni na drugi instituciji 3,64 1,168 0,251 

4 Predavatelji in zaposleni na tej instituciji  3,53 1,344 0,137 

7 Institucija, s katero visoka šola sodeluje  4,67 2,331 0,039 

6 Člani senata in drugih odborov na instituciji  5,20 4,491 . 
 

Študenti se pred odločanjem obračajo na več referenčnih skupin. V povprečju so se 

študenti obrnili na 3,6 referenčne skupine od navedenih 12, študenti NM so v povprečju 

označili 4,3 skupine, študenti KP in PI pa 3,4 skupine, kar je razvidno iz preglednice 43 

v prilogi B. 

4.3.4 Ugled kot dejavnik vpliva 

Študenti izbirajo med institucionalnimi produkti, trdi Brennanova (2001, 57). Meni, 

da sta pri izbiri visoke šole za študenta najpomembnejša vrsta študija (študijski 

program) in stopnja študija. Vendar se študent ne bi vpisal na šolo, ki po njegovem 

mnenju ne ustreza njegovim pričakovanjem (je inferiorna). Na študente bolj vplivajo 

ugled in vpisni pogoji, ki jih študent enači s kakovostjo, kot študijski program, meni 

Brennanova (2001, prav tam). Ta trditev v moji raziskavi ni bila potrjena. Iz rezultatov 

raziskave je razvidno, da je študijski program po pomembnosti na drugem mestu, ugled 

in vpisni pogoji pa se niso uvrstili med pet najpomembnejših dejavnikov, ki so jih 
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študenti ocenjevali z oceno od 6 (sploh ni vplivalo) do 1 (zelo pomembno je vplivalo), 

se je pa ugled šole kot dejavnik uvrstil na peto mesto. 

V nadaljevanju navajam rezultate vprašanj o ugledu šole iz raziskave. Študenti so 

ugled šole ocenjevali po lestvici slab, povprečen, dober, odličen. V povprečju so 

študenti ocenili ugled svoje šole kot dober, ta ocena prevladuje na vseh šolah. Sicer pa 

lahko na podlagi χ2-preizkusa ugotovimo značilne razlike v mnenju študentov med 

posameznimi šolami (preglednica 57 v prilogi B). To je razvidno tudi iz grafa 4.10, kjer 

vidimo, da ima po mnenju študentov KP (77 %) in PI (93 %) njihova šola dober in 

odličen ugled. Tudi večina študentov NM je ocenila ugled svoje šole kot dober in 

odličen, nekoliko pa vendarle preseneča mnenje 28 % študentov NM, da ima njihova 

šola slab ugled. Morda je razlog v tem, da je šola relativno nova in si še močno 

prizadeva zgraditi dober ugled, česar se študenti zavedajo. Možno je tudi, da študenti 

prihajajo iz okolja, ki te šole še ne ceni kot ugledne. 

Graf 4.10 Ocena ugleda po šolah 
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Na vprašanje odprtega tipa, kako je ugled vplival na odločitev, sem dobila različne 

odgovore, ki sem jih razvrstila v tri skupine in oblikovala lestvico: ni vplival, malo 

vplival, zelo vplival (graf 4.11). Iz odgovorov študentov NM je razbrati, da ugled šole 

večinoma ni vplival na vpis. Vendar je iz odgovorov študentov NM zaznati, da je nekaj 

študentov kritičnih v svojem pogledu na šolo in, da so po vpisu ugotovili, da okolje šole 

še ne ceni dovolj (glej tabelo 53 v prilogi B). Na študente KP ugled šole večinoma ni 

vplival ali pa zelo malo. Študenti PI so navedli, da je ugled za njih zelo pomemben in je 

večinoma pozitivno vplival na njihovo odločitev.  
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Graf 4.11 Vpliv ugleda na odločitev 
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V vprašalniku sem za merjenje ugleda visoke šole uporabila lestvico, ki jo je razvil 

Traynor (v Brennan 2001). Gre za semantični diferencial, pri katerem uporabimo 

ključne besede/trditve, ki so povezane z ugledom visokih šol. Iz grafa 4.12 lahko 

razberemo, da imajo študenti različen pogled na svojo visoki šolo, to pa pokaže tudi 

analiza variance (preglednica 59 v prilogi B), saj so kar pri 9 od 16 trditev razlike 

statistično značilne, te so v grafu pri trditvah označene z zvezdico (*), v čem se glede na 

šolo razlikujejo pa opisujem v nadaljevanju. 

− Študenti NM svojo šolo zaznavajo kot bolj nekvantitativno in teoretično, lahko 

dostopno in dobro znano, precej težko, moderno in novo ter precej formalno. 

Analiza variance je pokazala največ razlik med študenti NM in študenti PI. V 

primerjavi s študenti PI se študentom NM zdi njihova šola manj prestižna, 

manj vplivna, manj poznana, težja in manj inovativna, bolj teoretična in bolj 

običajna.  

− Za študente KP je njihova šola precej praktično usmerjena in specializirana, 

lahko dostopna vendar še kar težka, inovativna in sodobna. V primerjavi s 

študenti PI ocenjujejo svojo šolo kot formalno in ne tako novo (to se nanaša 

najbrž na zgradbo). 

− Za študente PI je šola precej prestižna, bolj praktična kot teoretična, precej 

vplivna, dobro znana, bolj lahka kot težka, inovativna, moderna in nova.  

Večje razlike je zaznati le med študenti PI in NM, njihova mnenja o šoli so si 

včasih precej nasprotna, medtem ko v primerjavi s študenti KP razlike niso tako izrazite. 
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Graf 4.12 Zaznavanje šole 

 1 2 3 4  
Zelo prestižna     Manj prestižna * 

Kvantitativna     Nekvantitativna 

Teoretična     Praktična * 

Splošna     Specializirana 

Majhna     Velika 

Nevplivna      Vplivna 

Raziskovalno usm.     Praktično usmerjena 

Težko dostopna      Lahko dostopna  

Nepoznana      Dobro znana * 

Težka      Lahka * 

Neinovativna      Inovativna * 

Staromodna      Sodobna * 

Formalna      Neformalna * 

Izjemna      Običajna * 

Stara      Nova * 

Netradicionalna      Tradicionalna 

Legenda: 
NM 
KP 
PI 

4.3.5 Preverjanje postavljenih hipotez 

Postavljena hipoteza H4: Med skupinami ni statistično pomembnih razlik glede na 

vplivnost dejavnikov odločanja ni bila potrjena. V celoti gledano so bile med študenti 

statistično pomembne razlike pri več dejavnikih. Glede na povprečno oceno in najvišjo 

stopnjo strinjanja je bilo kot najvplivnejših ocenjenih 17 dejavnikov od 30, pri 8 je 

analiza variance pokazala statistično pomembne razlike. Lahko torej sklepamo, da so 

med skupinami statistično pomembne razlike glede na vplivnost dejavnikov odločanja. 
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Postavljena hipoteza H5: Med skupinami ni statistično pomembnih razlik glede na 

pomembnost dejavnikov odločanja je bila potrjena. Študenti so dejavnike glede na 

pomembnost pri odločanju večinoma vrednotili podobno, pri razvrstitvi prvih petih sicer 

obstajajo razlike glede na mesto po pomembnosti. Primerjava med šolami glede na 

razvrstitev prvih pet dejavnikov po pomembnosti pa ni pokazala statistično pomembnih 

razlik. 

4.4 Način odločanja 

V procesu odločanja smo prišli do zadnje faze v odločanju: odločitev. Odločitev je 

rezultat procesa odločanja in načina izbiranja. Vsak odjemalec ima izoblikovana 

določena pravila za odločanje o vsakem nakupu, to gotovo velja tudi za študente pri 

odločanju o študiju. Trditve, postavljene v vprašalniku, sem postavila na podlagi 

teoretičnih izhodišč, ki jih omenjata Bettman (1998) in Brennanova (2001) in so 

podrobneje opisane v poglavju 2.3.2. Gre za različne načine odločanja: odločanje z 

izločanjem (trditev 3), konjunktivna pravila odločanja (trditev 2), disjunktivna pravila 

(trditev 1), pravilo z dodajanjem uteži (trditev 5), leksikografska pravila (trditev 4), 

odločanje s kompenzacijo (trditev 6), odločanje za drugo alternativo (trditev 8), 

odločanje na podlagi srednješolskega uspeha (trditvi 7 in 9). 

Rezultati raziskave so pokazali, da se študenti v celoti ne strinjajo z nobenim od 

navedenih načinov odločanja (preglednica 4.21). To pomeni, da so si študenti očitno 

določili povsem svoja pravila za odločanje, in ne uporabljajo načinov odločanja, ki 

izhajajo iz teoretičnih izhodišč. Lahko rečemo, da so odgovori s povprečno oceno okoli 

3 pokazali najpogostejše načine odločanja. Najvišjo stopnjo strinjanja (blizu 3) zaznamo 

pri trditvi Izbral sem institucijo, ki se je odrezala najbolje, potem ko sem primerjal vse 

dejavnike, ki so zame pomembni (pravilo z dodajanjem uteži), kar nakazuje na 

zahtevnejši način odločanja, saj se morajo študenti vsaj do neke mere pozanimati o 

različnih šolah, v nasprotnem primeru ne bi mogli primerjati dejavnikov. Določijo, 

kateri dejavniki so zanje pomembni, in z dodajanjem uteži primerjajo šole ter se 

odločijo. Vprašanje pa je, koliko informacij imajo, kako kakovostne so te informacije in 

kateri dejavniki so zanje pomembni ter kakšne alternative so si postavili. Najnižjo 

stopnjo strinjanja (blizu 5) pa zaznamo pri trditvi V prvem krogu nisem bil sprejet na 

želeno institucijo, zato sem v drugem krogu izbral institucijo, kjer ni bilo omejitve vpisa, 

kar pomeni, da je bila večina sprejeta na želeno šolo s prvo prijavo, kar je razvidno že iz 

grafa 4.1 v poglavju 4.1. 
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Preglednica 4.21 Način odločanja 

x  x  x  x  Št. Trditev 
NM KP PI Skupaj 

t-preiz. 

1 Izbral sem prvo institucijo, ki je 
izpolnila minimum zahtev, 
pričakovanj, ki sem si jih postavil. 

3,88 3,82 4,28 4,01 6,019 

2 Izbral sem institucijo, ki je v vsem 
izpolnila več, kot sem pričakoval, pri 
tem so bila vsa merila enako 
pomembna. 

3,82 3,03 2,70 3,15 1,122 

3 Najprej sem izločil institucije, ki niso 
izpolnile mojih osnovnih pričakovanj. 
Pri ostalih institucijah sem ovrednotil 
merila po pomembnosti samo za tiste 
dejavnike, ki so zame pomembni, 
dokler nisem izbral ene institucije. 

3,42 2,82 3,26 3,17 1,194 

4 Ocenil sem vse dejavnike od 
najpomembnejšega do najmanj 
pomembnega in izbral institucijo z 
največjim številom točk.  

4,12 3,91 3,46 3,81 5,794 

5 Izbral sem institucijo, ki se je odrezala 
najbolje, potem ko sem primerjal vse 
dejavnike, ki so zame pomembni.  

3,96 2,80 2,80 3,07 0,447 

6 Izbral sem institucijo, ki so mi jo 
priporočali drugi, ki jo zelo dobro 
poznajo.  

3,25 4,35 2,90 3,47 3,060 

7 Prijavil sem se na tri enakovredne 
institucije in se vpisal na tisto, kjer 
sem bil sprejet na podlagi zbranih točk. 

3,91 4,23 4,28 4,19 7,119 

8 V prvem krogu nisem bil sprejet na 
želeno institucijo, zato sem v drugem 
krogu izbral institucijo, kjer ni bilo 
omejitve vpisa. 

5,03 5,38 4,29 4,86 11,238 

9 Izbral sem institucijo, kjer sem menil, 
da bom sprejet glede na moje 
sposobnosti in glede na pričakovane 
točke srednje šole. 

3,42 2,97 3,33 3,24 1,342 

Opomba: 6 – sploh se ne strinjam; 1 – popolnoma se strinjam 

ANOVA je pokazala statistično značilne razlike pri trditvah 2, 5, 6 in 8 v odgovorih 

med študenti posameznih šol pri teh trditvah (preglednica 63 v prilogi B).  

− Pri trditvi 2 so se s tem načinom v povprečju najbolj strinjali študenti PI, 

najmanj pa študenti NM, kar kaže na to, da so študenti PI večinoma imeli 

izdelana merila, izbrali pa so prvo šolo, ki je v vsem presegala ta merila 

(konjunktivno pravilo), medtem ko so študenti NM izbrali prvo šolo, čeprav ni 

povsem ustrezala postavljenim merilom.  
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− Pri trditvi 5 zaznamo razlike med študenti KP in PI na eni strani in študenti 

NM na drugi strani. Spet lahko rečemo, da so študenti KP in PI (odločanje z 

dodajanjem uteži) zbrali tisto šolo, ki je bila na podlagi pomembnih dejavnikov 

uvrščena najviše, kar spet kaže na racionalno odločanje. Študenti NM pa so 

izbrali šolo, ki jim ni povsem ustrezala glede na pomembnost dejavnikov.  

− Trditev 6 kaže na vpliv referenčnih skupin pri odločanju, študenti so 

nadomestili pomembne dejavnike z mnenjem nekoga, ker se niso mogli sami 

odločiti, ta način odločanja je najbolj izražen pri študentih PI, najmanj pa pri 

študentih KP.  

− Trditev 8 pa nakazuje, da je vendarle neki delež študentov, ki niso bili izbrani 

na želeno šolo in so se vnovič odločali, odločili so se za najlažjo možnost – 

vpis brez omejitve. S to trditvijo so se bolj strinjali študenti PI, najmanj pa 

študenti KP. Tisti, ki so se vpisali v šolo z omejenim vpisom in bili tam 

odklonjeni so verjetno imeli previsoke aspiracije, premalo točk niso realno 

presodili možnosti za vpis ter imeli prenizek splošni uspeh.  

4.4.1 Korelacija med različnimi načini odločanja 

Brennanova (2001, 144) trdi, da študenti ne uporabljajo samo enega posameznega 

pravila za odločanje, temveč pravila po navadi kombinirajo, tako ustvarijo neko 

strategijo odločanja. Na podlagi te trditve sem opravila korelacijsko analizo 

(preglednica 64 v prilogi B) in ugotovila, da obstaja korelacija med različnimi načini 

odločanja, izločila sem štiri kombinacije odločanja, katerih koeficient korelacije je 

najvišji (proti 1), in jih v nadaljevanju opisala: 

1. Pravila z dodajanjem uteži in konjunktivna pravila 

Pravilo z dodajanjem uteži po navadi uporabljajo ljudje, ki dobro poznajo 

»predmet« odločanja, medtem ko konjunktivno pravilo izraža relativno 

enostavno ali hitro zadovoljstvo odjemalca (Bettman 1998). Pri tem načinu 

odločanja mora odjemalec najprej imeti informacije za odločanje, da lahko 

določi uteži posameznim dejavnikom, potem pa se zelo hitro odloči, ne 

razmišlja dolgo in dosti o alternativah, temveč je relativno hitro zadovoljen s 

prvim rezultatom. Študenti, ki so uporabljali tak način odločanja, so se torej do 

neke mere odločali racionalno, saj so nekaj informacij za odločanje morali 

imeti. Povprečne ocene v preglednici 4.21, nakazujejo, da so se na tak način 

najpogosteje odločali študenti KP in PI, študenti NM pa večinoma ne.  

2. Leksikografska pravila in odločanje z izločanjem  

Ta pravila so najbolj kompleksna za odločanje, študent mora zbrati kar nekaj 

informacij, primerjati dejavnike in jih razvrstiti po pomembnosti, določiti 

minimalne zahteve in izločiti vse alternative, ki niso v skladu s temi zahtevami. 
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Lahko rečemo, da so se študenti, ki so se odločali na ta način, odločali najbolj 

racionalno. Ti študenti so se bolj strinjali s trditvami 3 in 4, iz preglednice 4.21 

pa vidimo, da je stopnja strinjanja s temi trditvami relativno nizka, iz česar 

lahko sklepamo, da se na tak način ni odločalo veliko število študentov.  

3. Odločanje za drugo alternativo in leksikografska pravila  

Precej visoka stopnja korelacije je bila tudi med odločanjem za drugo 

alternativo in leksikografskimi pravili, kar pomeni, da se študenti, ko so izbirali 

drugo alternativo, ker pri prvi niso bili uspešni, odločali bolj kompleksno. Tako 

so o šolah, kjer so še bila na voljo prosta mesta, zbrali dovolj informacij, da so 

lahko dejavnike razvrstili in ocenili ter se odločali za tisto šolo, kjer so bili 

dejavniki najvišje ocenjeni. Na ta način se ni odločalo veliko število študentov, 

stopnja strinjanja s tema trditvama (4 in 8 v preglednici 4.21) je namreč zelo 

nizka. 

4. Odločanje z izločanjem in konjunktivna pravila  

Obe pravili odločanja sta zahtevni pravili. Odločanje z izločanjem nakazuje, da 

mora študent najprej proučiti alternative, zbrati informacije o šolah, pregledati 

alternative in se odločiti o tem, kaj je zanj še sprejemljivo, ter preveriti, katere 

ne izpolnjujejo minimalnih zahtev, te pa potem izloči. V nadaljevanju se 

študent odloči za prvo šolo, ki je izpolnila njegova merila. Tudi pri tej 

kombinaciji odločanja lahko rečemo, da se študenti odločajo racionalno. Če 

sodimo po povprečnih ocenah (preglednica 4.21) pri trditvah 2 in 3 lahko 

rečemo, da se je kar nekaj študentov odločalo na tak način. 

4.4.2 Preverjanje postavljenih hipotez 

Postavljena hipoteza H6: Študenti se z vidika meril za odločanje odločajo 

racionalno ni bila potrjena. V celoti se študenti ne strinjajo z nobenim od navedenih 

načinov odločanja, ki izhajajo iz teoretičnih izhodišč. Študenti so si ustvarili svoja 

pravila za odločanje, ki so očitno drugačna, kot jih navaja literatura. Vendar rezultati 

kažejo, da se študenti v večini odločajo na podlagi pravila z dodajanjem uteži, ki spada 

med zahtevnejše odločanje, kar nakazuje na racionalno odločanje skoraj polovice 

študentov. Iz rezultatov zaznamo tudi več statistično pomembnih razlik med skupinami 

v odločanju, kar pri štirih od osmih opisanih načinov odločanja. Najmanj uporabljajo 

pravila racionalnega odločanja študenti NM, najbolj pa študenti PI.  

Postavljena hipoteza H7: Študenti se z marketinškega vidika vedejo kot odjemalci 

racionalno ni bila potrjena. Racionalno odločanje predvideva, da imajo študenti, ki se 

racionalno odločajo, določene cilje, znane alternative in vse informacije, potrebne za 

odločanje. To je pogoj, da lahko ovrednotijo dejavnike in se odločijo kot dobro 

obveščeni odjemalci. Racionalno odločanje temelji na popolnoma informiranem 
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posamezniku. Iz rezultatov raziskave izhaja, da 25 % študentov sploh ni zbiralo 

informacij, ostali študenti pa informacije zberejo v povprečju na dveh šolah. O študiju 

se odločajo v relativno kratkem času, večina študentov se odloča od nekaj tednov do 

največ nekaj mesecev. Študenti se večinoma strinjajo, da je informacije treba dobiti, 

vendar informacij ne iščejo in šol med seboj ne primerjajo. Največkrat je vir informacij 

predvsem informativni dan, študenti pa v povprečju poiščejo štiri vire. Študenti vedo, 

kje iskati informacije in katere informacije so pomembne za odločitev, pri tem pa o 

visokošolskih institucijah na splošno vedo zelo malo in večinoma sploh ne vedo, kaj je 

pomembno za izbiro šole. Večina študentov se strinja, da je izbira šole pomembna 

odločitev, in jih napačna izbira zelo skrbi. Lahko torej sklepamo, da je cilj študentov 

sicer študij, vendar se večinoma zanimajo samo za eno (ciljno) šolo, omejijo se na 

zbiranje informacij o eni cilji šoli ali študiju in si ne poiščejo alternativ za odločanje. S 

tega vidika študentov ne moremo šteti kot dobro obveščene odjemalce in ne moremo 

potrditi, da se z marketinškega vidika kot odjemalci vedejo racionalno. 
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5 SKLEP IN PRIPOROČILA 

Pri pregledu literature s področja marketinga v izobraževanju, marketinga storitev, 

vedenja odjemalcev ter odločanja in izbiranja ter aplikacije teh spoznanj na 

izobraževanje predvsem pa visoko šolstvo lahko ugotovimo, da je proces odločanja 

študentov predvsem v Sloveniji še relativno neraziskano področje. Morda je eden od 

razlogov v tem, da je v visokem šolstvu še močna državna regulativa na področju vpisa 

in da se visoke šole še relativno skromno poslužujejo marketinških tehnik, ki bi 

pripomogle k pridobivanju in ohranjanju konkurenčne prednosti šole. Z boljšim 

razumevanjem študentovega procesa odločanja, iskanja informacij, pomembnosti 

različnih dejavnikov, vpliva referenčnih skupin in vedenja študentov na splošno lahko 

visoke šole pridobijo mnoge pomembne informacije za prihodnje marketinško 

načrtovanje in določitev ciljne publike, ki jo nagovarjajo, ter za načrtovanje študijskih 

programov, ustrezno organiziranost in razporeditev finančnih virov. 

Proces odločanja študentov je treba poznati zlasti, če želimo odgovoriti na 

vprašanje: ali se študenti odločajo kot dobro informirani odjemalci in ali je njihovo 

»nakupno« vedenje racionalno. Študent, ki se v ekonomskem smislu racionalno odloča, 

razume posledice svoje odločitve, ve, da se z izbiro študija odloča za prihodnjo karierno 

pot in bo zaradi tega poiskal vse ustrezne informacije, ki so mu na voljo in mu bodo pri 

njegovi odločitvi v pomoč. Le dobro informiran študent bo lahko zmanjšal tveganje za 

napačno odločitev. Predpostavka pri tem je, da študent s študijem dejansko želi pridobiti 

znanja potrebna za doseganje svojih ciljev, to je pridobitev poklica, zaposlitve in s tem 

zagotovitev eksistence. Če študent namreč študira le zaradi pridobitve ugodnosti, ki mu 

jih prinaša študentski status in ker morda trenutno ne more dobiti zaposlitve, ne moremo 

govoriti o racionalnem odločanju za študij. 

V empiričnem delu smo izhajali iz predpostavk, da je študent v marketinškem 

smislu podoben odjemalcem drugih dobrin in storitev, da se pri odločanju vede 

racionalno, da je motiviran za iskanje informacij, da uporablja veliko različnih 

informacij in je dobro informiran, da upošteva veliko alternativ in dejavnikov ter da 

pozna in uporablja strategije odločanja. 

Proučevali smo vedenje študentov 1. letnika študija ekonomije in pri tem ugotovili, 

da se vedenje študentov v vzorcu razlikuje glede na literaturo in predpostavke. Glede na 

to, da smo uporabili veliko tuje, predvsem ameriške, angleške in avstralske literature in 

virov, morda lahko različnost ugotovitev osvetlimo skozi medkulturne razlike, različno 

tradicijo šolskih sistemov ter ne nazadnje skozi jezikovne ovire, ki so pomemben 

dejavnik pri ustvarjanju mednarodnih trgov visokošolskih inštitucij.  
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Iskanje informacij 

Rezultati raziskave so pokazali, da se študenti pri iskanju informacij ne vedejo kot 

racionalni odjemalci, ker uporabljajo majhno število informacij in virov, kar kaže na 

nizko motiviranost študentov. Študent lahko racionalno zbira informacije samo, če ima 

določen cilj, če pozna pomembnost informacije in če si zna postaviti kriterije, s katerimi 

lahko oceni pomembnost in vrednost informacije. Vendar pa iz raziskave izhaja, da 

študenti večinoma ne vedo veliko o visokih šolah, pri zbiranju informacij se sicer ne 

zanašajo le na informacijsko brošuro, vendar pa se vseeno ne potrudijo poiskati več 

informacij o šolah, večinoma pa ne primerjajo institucije med seboj, čeprav menijo, da 

je to pred odločitvijo potrebno. 

Najpogostejši vir informacij je internet, kar sicer ne preseneča, za šole pa pomeni, 

da mora biti spletna stran dobra, učinkovita in opremljena z vsemi potrebnimi 

informacijami. Razpis za vpis se je tudi pokazal kot relativno pomemben vir informacij; 

slabost je v tem, da na razpisno besedilo oz. obliko publikacije razpisa šole ne morejo 

vplivati, ker je razpisno besedilo potrjeno na vladi, publikacijo pa izdaja MVZT.23 Med 

petimi najbolj pomembnimi viri je tudi informativni dan, ki pa se ni pokazal kot zelo 

vpliven vir. V povprečju je informativni dan na šoli, kjer so študenti sedaj vpisani, 

obiskalo okoli 60 % študentov, vendar je na vpis informativni dan vplival v povprečju le 

na polovico teh študentov. V splošnem lahko rečemo, da so študentom najbolj v pomoč 

osebni viri informacij. Po pogostosti uporabe virov informacij sicer prednjačijo 

neosebni viri (štiri od pet najbolj pogosto iskanih virov), to sta internet in razpis za vpis, 

šele na tretjem mestu zasledimo informativni dan kot osebni vir informacij. Vendar pa 

študenti navajajo kot vire informacij tudi referenčne skupine in sicer prijatelje, starše, 

brate in sestre, študente, ki študirajo na šolah, kjer so iskali informacije ter svetovalce in 

učitelje, kar pomeni, da so poleg neosebnih virov upoštevali tudi množico osebnih 

virov. Med osebnimi viri študenti najbolj upoštevajo nasvete prijateljev ter študentov, ki 

študirajo na šoli, šele na tretjem mestu so starši in družina, kar pomeni, da se socialne 

mreže pokažejo kot relativno vplivni vir informacij. Rek, ki pravi »dober glas seže v 

deveto vas« tudi tukaj velja. 

Proces zbiranja informacij o študiju lahko glede na faktorsko analizo opišemo s 

petimi skupnimi dejavniki oziroma vidiki: 

1. informiranost, 

2. racionalno zbiranje informacij, 

3. vpletenosti v odločanje, 

4. racionalno odločanje, 

5. družbena (socialna) pomembnost. 

                                                 
23 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 
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Pri tem velja, da so faktorji navedeni po pomembnosti o najbolj pomembnega do 

najmanj pomembnega, iz česar ugotovimo, da je faktor informiranost najbolj 

pomemben pri procesu izbire in odločanja. Rezultati pa kažejo tudi, da se študenti vseh 

treh šol pri iskanju in zbiranju informacij večinoma vedejo enako in tukaj ni bilo 

ugotovljenih pomembnejših razlik med šolami. 

Odločanje 

Na študente pri odločanju vpliva množica dejavnikov, ki se razlikujejo glede na 

vplivnost in glede na pomembnost. Študenti so ocenili 17 od 30 dejavnikov kot 

relativno vplivne dejavnike. V splošnem lahko rečemo, da je pet najbolj vplivnih 

dejavnikov: študijski program, možnost zaposlitve po študiju, lokacija šole, predavanja 

v majhnih skupinah in odnos med predavatelji in študenti. Študenti se torej ne odločajo 

zgolj na podlagi študijskega programa, temveč se kažeta kot vedno bolj pomembni, 

poleg zaposlitve, tudi lokacija šole in organiziranost. Študenti so zelo jasno izrazili, da 

se nočejo počutiti kot številke, ampak želijo delo v majhnih skupinah, ki jim omogoča 

boljšo komunikacijo. Želijo si dober odnos s predavatelji, ta pa se ne more vzpostaviti, 

če se kot posamezniki zgubijo v veliki množici študentov. 

Študenti vplivnost dejavnikov ocenjujejo zelo različno, pri tem pa so bile 

ugotovljene statistično pomembne razlike tudi med skupinami. Glede na ocene 

pomembnosti dejavnikov na odločanje so študenti ocenili dejavnike drugače. V prvem 

kvartilu so najbolj pomembni dejavniki: lokacija institucije, študijski program, možnost 

zaposlitve, šolnina in stroški povezani s študijem, ugled, oddaljenost šole in težavnost 

študijskega programa. Pri tem se je ugled šole pokazal kot relativno pomemben 

dejavnik oz. značilnost šole, ki je sicer povsem odvisen od zaznave posameznika. Pri 

tem pa je pomembno vedeti, da dejavniki neposredno povezani s šolo in splošnim 

mnenjem o njej, kot so prestiž, ugled, vpliv, velikost in podobno,j vplivajo na vpis 

študentov, ki jim je pomembno študijsko okolje in si želijo pridobiti določen družbeni 

status. 

Raziskava je tudi pokazala, da lahko proces odločanja študentov opišemo s petimi 

skupnimi dejavniki oziroma vidiki, ki so navedeni po pomembnosti:  

1. Značilnosti institucije 

2. Dostopnost in stroški 

3. Poznavanje šole – socialna vključenost 

4. Doseganja kariernih ciljev  

5. Kurikulum oz. študijski program 

Najbolj pomemben vidik je značilnost šole, kar kaže na to, da je za študente zelo 

pomembno, na katero šolo se vpišejo in kakšne so njene značilnosti. To tudi deloma 

potrjuje rang najpomembnejših dejavnikov, kjer je na prvem mestu lokacija na petem pa 
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ugled. V splošnem pa lahko rečemo, da študenti vplivnost in pomembnost dejavnikov 

ocenjujejo zelo različno. To pomeni, kar je pomembno za nekoga, za nekoga drugega 

sploh ni, omenjeni rezultati pa so prikazani za neko povprečno populacijo. Pri tem so 

bile pri dejavnikih glede na vplivnost, ugotovljene razlike med posameznimi skupinami, 

medtem ko pri dejavnikih glede na pomembnosti razlik ni bilo. 

Zadnja in ne najmanj pomembna ugotovitev pa je, da se študenti ne odločajo kot 

običajni odjemalci dobrin ali storitev. Rezultati so pokazali, da se študenti ne strinjajo z 

nobenim od načinov oziroma pravil odločanja, ki so jim bila ponujena v vprašalniku in 

ki izhajajo iz teoretičnih izhodišč. Študenti se očitno odločajo drugače in so si oblikovali 

»svoja« pravila za odločanje, ki so drugačna, kot jih običajno navaja literatura. Glede na 

to, da je odločitev, kje študirati in kaj študirati zelo pomembna, s čimer se študenti v 

večini strinjajo, hkrati pa kot taka tudi tvegana, bi pričakovali, da se študenti pred 

odločitvijo kar se da dobro pozanimajo o vseh podrobnosti, ki jim omogočijo racionalno 

odločanje. To sicer pri posameznih skupinah ne velja za vse enako, nekateri se vseeno 

odločajo na podlagi navedenih pravil, je pa to prej izjema kot pravilo. 

Racionalno odločanje predvideva, da imajo študenti, ki se racionalno odločajo 

določene cilje, znane alternative in vse informacije potrebne za odločanje. To je pogoj, 

da lahko ovrednotijo dejavnike in se odločijo kot dobro obveščeni odjemalci. Če 

povzamemo ugotovitve iz raziskave, ugotovimo, da le 75 % študentov zbira informacije 

v povprečju na 2 šolah. Študenti se večinoma strinjajo, da je informacije treba pridobiti, 

vendar informacij ne iščejo in šole med seboj ne primerjajo. Največkrat je eden od virov 

informacij predvsem informativni dan, študenti pa v povprečju poiščejo 4 vire. Študenti 

trdijo, da vedo kje iskati informacije in katere informacije so pomembne za odločitev, 

pri tem pa o visokošolskih institucijah na splošno vedo zelo malo in večinoma sploh ne 

vedo kaj je pomembno za izbiro šole. Če izhajamo iz tega, da racionalno odločanje 

temelji na popolnoma informiranem posamezniku, lahko zaključimo, da se študenti ne 

odločajo racionalno. Predvsem pa se ne vedejo kot dobro obveščen odjemalci storitev v 

marketinškem smislu. 

Za konec lahko ugotovimo tudi, da se študenti 1. letnika ekonomije v splošnem pri 

odločanju o študiju vedejo podobno. V raziskavi nisem analizirala procesa odločanja 

glede na spol, pa tudi ne glede na dohodek ali izobrazbo staršev. Ti podatki bi gotovo 

koristili pri še bolj poglobljenem razumevanju procesa odločanja študentov in so lahko 

predmet naslednjih raziskav. 

5.1 Priporočila visokim šolam 

Upoštevaje rezultate raziskave šole lahko bolj ciljno načrtujejo prihodnje 

marketinške aktivnosti. Rezultati koristijo predvsem pri: 
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− snovanju marketinške strategije in strategije vpisa ter bolj uspešne in 

učinkovite marketinške aktivnosti, 

− pozicioniranju in razvoju marketinških strategij za poudarjanje prednosti 

visoke šole (npr. privlačnost in pomembnost lokacije, velikost skupin, odnose 

med predavatelji in študenti),  

− nadaljnjem načrtovanju vsakoletne promocijske aktivnosti, 

− nadaljnjem strateškem načrtovanju in postavljanju dolgoročnih ciljev,  

− proučevanju trendov (če bi šola podatke zbirala longitudinalno). 

Šole naj bi pri načrtovanju promocije predvsem upoštevale kje študenti 

najpogosteje zbirajo informacije ter katere informacije so za njih najbolj pomembne 

(informacije o študijskih programih, opremljenost predavalnic, vsebine predmetov, 

vpisni pogoji in postopki). Tako so lahko kar najbolje uporabljeni viri sredstev. Za 

nadaljnje načrtovanje so pomembni tudi rezultati vplivnosti in pomembnosti 

dejavnikov. Smiselno je, da visoke šole proučijo vse najpomembnejše dejavnike in še 

posebej tiste, ki jih šola želi še bolj poudariti kot svojo konkurenčno prednost. Za tiste 

dejavnike in vire informacij, ki so se pokazali kot marginalni, pa se je potrebno odločiti, 

če je investiranje vanje smiselno in koliko jih dejansko poudarjati. Glede na to, da se 

študenti ne vedejo kot dobro obveščeni odjemalci, naj visoke šole bolj natančno 

proučijo njihov način vedenja in marketinške aktivnosti prilagodijo ugotovitvam za 

posamezno šolo in ciljno skupino.  

Visoke šole lahko upoštevajo še naslednje: 

− Študent mora šolo in študijski program, ki ga šola ponuja, poznati in zaznati, da 

ju lahko uvrsti v svoj nabor. Zato mora šola nagovoriti študente, za katere želi, 

da jo uvrstijo v svoj nabor. Šola mora prilagoditi komunikacijo svojim ciljnim 

skupinam in poudariti svoje realne prednosti. 

− Informativni dan obišče približno polovica študentov, ki se kasneje vpišejo na 

visoko šolo. Kot vir informacij šola ne sme podcenjevati informativni dan, saj 

je velika nevarnost, da bodoči študent dobi preveč površinsko sliko, namesto 

da bi mu nudili izkušnjo, ki bi ga motivirala. Študent lahko zato informativni 

dan uporabi tudi kot izločitveni dejavnik.  

− Veliko je lahko razlogov, da študenti ne upoštevajo dovolj pisne vire 

informacij. Visoka šola se mora vprašati, če morda študenti ne najdejo 

informacij, ki jih iščejo, ali pa morda menijo, da so informacije zavajajoče ali 

brez vrednosti. Šola se mora osredotočiti na informacije, ki so dejansko 

študentu pomembne, ne pa na tiste, za katere šola meni, da so zanjo 

pomembne. Skratka, pomembno je upoštevati vidik študenta. 
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− Vpliv družine in prijateljev, študentov ter drugih posameznikov, ki jih študent 

pozna in jih spoštuje, je visok, majhen pa je vpliv strokovnjakov s področja 

izobraževanja. Visoka šola naj temu prilagoditi svoje aktivnosti.  

− Pri odločanju študenti že v veliki meri upoštevajo kot dejavnik možnost 

zaposlovanja po študiju, kar pomeni, da študenti nikakor niso pasivni pri 

odločanju..  

− Ugled visoke šole je pomemben dejavnik pri odločanju. Študent na podlagi 

ugleda visoke šole oblikuje svoja pričakovanja in zadovoljstvo s študijem in 

šolo. Šola naj upošteva, da je zadovoljen študent najboljša referenca šole. 

− Razumevanje procesa zbiranja informacij, vpliva dejavnikov in načina 

odločanja je ključ do večjega vpisa in pridobivanja boljših študentov. 

5.2 Priporočila snovalcem visokošolskih politik 

Visokošolski partnerji soglašajo, da Evropa potrebuje posodobljene univerze, če 

želi doseči cilje Lizbonske strategije do leta 2010, saj so prav univerze ključni element 

trikotnika znanja in z njim družbe, temelječe na znanju. Posodabljanje univerz temelji 

na treh stebrih: avtonomiji in odgovornosti, upravljanju in vodenju ter financiranju 

univerz. Na vseh treh področjih so nujne spremembe. 

Za snovalce visokošolskih politik so pomembne naslednje ugotovitve: 

− Iz raziskave izhaja, da so študenti sicer vpleteni v sam proces odločanja, kar 

prinaša večjo konkurenčnosti v vedno bolj konkurenčno visokošolsko okolje, 

vendar pa je ta vpletenost premajhna za sprejem racionalnih odločitev. Zato 

morajo snovalci visokošolskih politik upoštevati 'neracionalnost' oz. 

hevrističnost pri vpisu, ko snujejo promocije poklicev, programov in šol. 

− Rezultati kažejo, da se študenti odločajo na podlagi premajhnega števila 

podatkov in preveč »na pamet«, kar lahko pomeni, da nimajo potrebnega 

znanja in veščin za odločanje o tako pomembnih vprašanjih, kot sta študij in 

izbira poklicne poti. Zato je priporočljivo razmišljati o načinih in oblikah 

informiranja študentov ter o 'učenju' strategij, ki temeljijo na racionalnem 

odločanju. 

− V ZDA se študenti v veliki meri obračajo na šolske svetovalce in druge 

strokovne delavce za pomoč pri odločanju o izbiri poklica in kariere. Iz 

rezultatov raziskave je videti, da se študenti v Sloveniji zelo malo obračajo na 

tovrstne strokovnjake. Kakšni so razlogi, ne vemo, menim, pa, da bi večje 

sodelovanje v času celega srednješolskega izobraževanja lahko pripomoglo k 

bolj enakomerni razporeditvi na različna študijska področja. Srednješolska 

populacija, po mojem prepričanju vse premalo pozna razne možnosti in 

alternative. Kot izhaja iz literature, je treba nabor šol in vrst študijev najprej 
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zaznati, da lahko o njih sploh razmišljaš in zbiraš informacije. Te informacije v 

času srednješolskega izobraževanja imajo šolski svetovalci, zato morajo imeti 

bolj aktivno vlogo v procesu odločanja študenta ves čas srednješolskega 

obdobja. 

− Za povezovalen in odprt evropski prostor izobraževanja, kot ga predvideva 

Lizbonska strategija, se mora visokošolski trg v Sloveniji decentralizirati in 

deregulirati. 

Najprej se moramo vprašati: ali sploh želimo, da se študent vede kot dobro 

obveščen odjemalec storitev? Glede na to, da je visokošolski trg reguliran, da država 

določa število vpisnih mest in vodi politiko razvoja visokega šolstva in pri tem posredno 

vpliva na ustanavljanje novih visokih šol, bi lahko bil odgovor na to vprašanje: ne 

želimo. Če bi želela to dokazati bi bilo potrebno pogledati, koliko je vsakoletnega osipa 

študentov v prvem letniku, koliko študentov ponavlja letnik in koliko študentov, ki se 

vpiše, nikoli ne dokonča študija. Vse to so stroški države, visoke šole pa ob masovnem 

vpisu na takih študentih predvsem zaslužijo. V primerjavi z visoko šolo se nobeno 

profitno podjetje ne bi tako vedlo, kajti izguba vsakega odjemalca je za podjetje strošek. 

Vprašanje je tudi, koliko časa se lahko šole tako še vedejo ob dejstvu, da je država 

uvedla financiranje »per capita«, ki predvideva tudi del financiranja glede na število 

diplomantov. Študenti, ki se vpišejo morajo torej tudi diplomirati. Zato je pomembno, 

da visoka šola najprej nagovori in izbere 'prave' študente, ki jih bo lahko pripeljala do 

diplome ter da študent že v začetku izbere 'pravo' šolo, s katero bo zadovoljen in bo v 

vsemu izpolnila njegova pričakovanja. Tu lahko ponovimo vprašanje: ali želimo, da se 

študent vede kot dobro obveščen odjemalec? Ko bodo visoke šole pripravljene 

odgovoriti na to vprašanje pritrdilno, bodo morale najprej ugotoviti, kako se »njihovi« 

študenti sploh odločajo, skratka raziskati bodo morale vedenje študentov in skladno s 

tem prilagoditi marketinško načrtovanje. 
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Vprašalnik za magistrsko nalogo z naslovom:  

Analiza vedenja odjemalca – študenta pri izbiri visokošolskega študija ekonomije 

 

 

 
 

 

Spoštovani študenti! 

 
Sem študentka podiplomskega študijskega programa management v izobraževanju na 

Fakulteti za management v Kopru. Pod mentorstvom prof. dr. Borisa Snoja in mentorice doc. 

dr. Anite Trnavčevič pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Analiza vedenja odjemalca – 

študenta pri izbiri visokošolskega študija ekonomije.  

Z raziskavo želim dobiti odgovore na naslednja vprašanja: kako študenti zbirajo informacije o 
visoki šoli, kaj vpliva na odločanje o izboru visoke šole in kaj je pomembno za odločitev o 

vpisu študentov na visoko šolo oz. fakulteto.   

Vprašalnik je namenjen študentom prvega letnika na petih visokošolskih institucijah, ki 

ponujajo visokošolski študij ekonomije. Vprašalnik je anonimen in bo uporabljen izključno za 
namen magistrske naloge. 

 

Prosim vas, da odkrito odgovorite na vprašanja, ki vam jih postavljam v vprašalniku saj boste 

s tem omogočili kar najbolj objektivno analizo in odgovore na vprašanja, ki sem si jih postavila 

v svoji nalogi. Na posamezno vprašanje odgovorite v skladu z navodili. 
 

Za vašo pomoč, pripravljenost in vaš čas se najlepše zahvaljujem. 

 

Tatjana Trebec 
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Pred vami je vprašalnik za magistrsko nalogo z naslovom Analiza vedenja odjemalca – 

študenta pri izbiri visokošolskega študija ekonomije. Vprašalnik je razdeljen na več delov: v 
delu A vas sprašujem po splošnih podatkih, v delu B me zanima vaša izbira institucije in 

celoten proces izbire, del C je namenjen procesu izbiranja informacij o instituciji in študiju, v 

delu D me zanima kdo je na vašo odločitev vplival in kako.  

 
Prosim vas, da pri posameznih vprašanjih označite ustrezno polje ali odgovorite na vprašanja 

v skladu z navodili. 

 
A Splošni podatki  

A1 Spol (označite):       ����  Moški      ����  Ženski  
 
A2 Koliko je fakulteta ali visoka šola oddaljena od vašega kraja stalnega bivanja? (vpišite) 
Km______ 
 
A3  Koliko ste stari?  (vpište)  ______let  
 
A4 Vpisan sem v (označite) 

����  Visoki strokovni program   ����  Univerzitetni program 
 
A5 Na visoko šolo oz. fakulteto sem se vpisal po (označite): 

����   končani splošni gimnaziji  

����   končani tehnični srednji šoli  

����   končani družboslovni srednji šoli 

����   končana višji strokovni šola 

����    drugo, prosim navedite_______________________________________________ 

 
A6 Način vpisa (označite) 

����   prvič sem vpisan 

����   ponovno sem vpisan  
����   prepisal sem se iz druge visokošolske institucije 

����   študiram vzporedno  

����   drugo – prosim navedite __________________________________________________ 
 
 
B1 Podatki o institucijah in vaši izbiri 
 
B1.1 Prosim, da z X označite polje (lahko več polj) , ki ustreza odgovoru na kateri 
instituciji ste: 
 B.1.1.1 B.1.1.2 B.1.1.3 
 Zbirali informacije Oddali prijavo Se vpisali 
Ekonomska fakulteta v Ljubljani ����  ����  ����  
Ekonomsko poslovna fakulteta v 
Mariboru 

����  ����  ����  



Priloga A 

 

Mariboru 
Fakulteta za management v Kopru ����  ����  ����  
Visoka šola za upravljanje in 
poslovanje Novo mesto 

����  ����  ����  

GEA College Visoka šola za 
podjetništvo 

����  ����  ����  

Druga družboslovna šola ����  ����  ����  
Druga tehnična šola ����  ����  ����  
Druga šola, navedite__________ ����  ����  ����  

 
 
B1.2 Koliko časa ste potrebovali, da ste se odločili za vpis na to visokošolsko institucijo 

����  nekaj tednov, ����  nekaj mesecev, ����  nekaj let,     drugo navedite:_____________  
 
B1.3 Ali ste imeli dovolj časa za odločitev pred oddajo prijave za vpis? 

����   DA    ����   NE 
 

B1.4 Menite, da ste imeli dovolj časa za odločitev o vpisu potem, ko ste od vpisne 
službe prejeli sporočilo o tem na katero šolo ste sprejeti? 

����   DA    ����   NE 

B1.6 Ali ste bili sprejeti na želeno šolo? ����   DA    ����   NE 
 
B1.7. Navedite polni naziv šole na katero ste vpisani: 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
B2 Proces izbire in odlo čanja  
B2.1 Prosim navedite stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami tako, da obkrožite ustrezno 
vrednost od 1 do 6 pri vsakem vprašanju pri čemer pomeni: 6 = sploh se ne strinjam     1 = 
popolnoma se strinjam 
 
1. Na več načinov sem ovrednotil institucijo preden sem se 

dokončno odločil  
6       5      4       3       2       1 

2. Podrobno sem primerjal institucije preden sem se odločil  6       5      4       3       2       1 
3. Poiskal sem več informacij o instituciji kot jih je bilo na 

voljo  
6       5      4       3       2       1 

4. Veliko časa in napora sem porabil pri odločanju o izbiri 
institucije  

6       5      4       3       2       1 

5. Čas in napor je bil dobro porabljen, ker sem s svojo izbiri 
zadovoljen 

6       5      4       3       2       1 

6. Potrebno je primerjati institucije, da lahko izveš kaj 
ponujajo 

6       5      4       3       2       1 

7. Predstavitev institucije na srednji šoli je vplivala na mojo 
odločitev  

6       5      4       3       2       1 

8. Menim, da je promocijski material, ki ga institucije 
ponujajo brez vrednosti   

6       5      4       3       2       1 

9. Pomembno je obiskati institucijo preden se odločiš za vpis 6       5      4       3       2       1 
10. Pri primerjavi institucije sem se zelo zanašal na 

promocijsko brošuro, ki mi je bila posredovana  
6       5      4       3       2       1 

11. Mnenje mojih prijateljev o instituciji je vplivalo na mojo 
odločitev  

6       5      4       3       2       1 
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12. Šolski svetovalni delavci so vplivali na mojo odločitev  6       5      4       3       2       1 
13. Moja družina je vplivala na mojo odločitev  6       5      4       3       2       1 
14. S prijatelji smo se zelo veliko pogovarjali o moji izbiri 

pred odločitvijo  
6       5      4       3       2       1 

15. Sploh me ne zanima na kateri instituciji študiram, da le 
pridem do diplome  

6       5      4       3       2       1 

16. Mislim, da so vse institucije podobne  6       5      4       3       2       1 
17. Napačna odločitev me ne skrbi   6       5      4       3       2       1 
18. Izbira institucije je zame pomembna odločitev  6       5      4       3       2       1 
19. Zelo preudarno sem se odločal kam se bom vpisal  6       5      4       3       2       1 
20. Vedel sem kje lahko najdem informacije o institucijah  6       5      4       3       2       1 
21. Vedel sem katera informacija je pomembna za mojo 

odločitev   
6       5      4       3       2       1 

22. Nisem imel časa preučiti vseh informacij, ki sem jih imel 
na voljo   

6       5      4       3       2       1 

23. Samo eden ali dva kriterija sta bila pomembna za mojo 
odločitev   

6       5      4       3       2       1 

24. Vedel sem kaj je pomembno za izbiro institucije   6       5      4       3       2       1 
25. Pomembno je imeti več različnih alternativ, ko se odločaš 

o instituciji   
6       5      4       3       2       1 

26. Odločanje o instituciji je lahko zelo tvegano   6       5      4       3       2       1 
27. Moja družina me morda ne bo marala, če se bom napačno 

odločil   
6       5      4       3       2       1 

28. Nikoli se ne bi odločil za institucijo o kateri vem zelo 
malo   

6       5      4       3       2       1 

29. Študij na »pravi« instituciji me določa kot osebo   6       5      4       3       2       1 
30. Izbira »prave« institucije lahko pomaga pridobiti 

življenjski stil, ki ga želim   
6       5      4       3       2       1 

31. Študij na »pravi« instituciji veliko pove o osebi, ki tam 
študira  

6       5      4       3       2       1 

32. Veliko vem o visokošolskih institucijah   6       5      4       3       2       1 
33. Imam jasno mnenje katera lastnost je pomembna za izbiro 

institucije  
6       5      4       3       2       1 

 
 
C Proces zbiranja informacij 
 
C1.1 Prosim vas, da navedete stopnjo relevantnosti (uporabnosti) informacije za vašo izbiro, ki 
ste jo dobili o instituciji tako, da obkrožite ustrezno vrednost od 1 do 6 pri vsakem vprašanju pri 
čemer pomeni:         6 = ni relevantno              1 = zelo relevantno 
 
1. Učni načrti in študijski priročnik 6       5      4       3       2       1 
2. Pisne splošne informacije  6       5      4       3       2       1 
3. Vizija institucije 6       5      4       3       2       1 
4. Opremljenost predavalnic in didaktična oprema 6       5      4       3       2       1 
5. Družabno študentsko življenje  6       5      4       3       2       1 
6. Informacije o športnih dejavnostih  6       5      4       3       2       1 
7. Informacija o možnosti študijske izmenjave s tujino  6       5      4       3       2       1 
8. Vpisni pogoji in postopki  6       5      4       3       2       1 
9. Informacije o šolninah in štipendijah  6       5      4       3       2       1 
10. Akademski dosežki študentov  6       5      4       3       2       1 
11. Informacija o raziskovalnih projektih institucije  6       5      4       3       2       1 
12. Informacija o ponudbi izbirnih predmetov  6       5      4       3       2       1 
13. Informacija o študijskih programih (dodiplomski, 

podiplomski študij)  
6       5      4       3       2       1 
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14. Šolske publikacije  6       5      4       3       2       1 
15. Možnosti bivanja  6       5      4       3       2       1 
16. Materiali, ki so del študijske ponudbe (torbe, svinčniki 

itd.) 
6       5      4       3       2       1 

17. Video ali CD predstavitev institucije  6       5      4       3       2       1 
18. Drugo 6       5      4       3       2       1 

 
C1.2 Kje ste še zbirali/našli informacije o institucijah, ki so vas zanimale? Prosim označite z X 
v kvadratku pred navedenim. 
 
 1 Članki v lokalnih časopisih (ne oglasi)  11 Obisk prireditev na instituciji (npr. 

konference) 

 2 Oglasi   12 Članki v strokovnih publikacijah 

 3 Napis na oz. v bližini institucije   13 Oglasi na avtobusu ali vlaku 

 4 Informacije pri strokovnjakih  14 Stiki z marketinškim osebjem institucije  

 5 Na Internetu  15 Obisk institucije  

 6 Na oglasni deski na instituciji  16 Obiski predstavnika institucije na srednji 
šoli  

 7 Oglasi v kinu     17 Obisk informativnega dneva 

 8 Članki v dnevnem časopisju  18 Poklicno svetovanje  

 9 Razpis za vpis na visoke šole  19 Drugo 

 10 Telefonski klic na institucijo    

 
C1.3 Ali ste bili na informativnem dnevu za študente na instituciji kjer ste vpisani?  

����   DA    ����   NE 
 
C1.3.1 Če je odgovor DA, koliko  je informativni dan pripomogel k vaši odločitvi?  

����  zelo       ����  malo   ����  nič 
 
C1.4 Ali ste bili na informativnem dnevu na kakšni drugi instituciji?  

����   DA    ����   NE 
 
C1.4.1 Če DA na koliko šolah? __________ (napišite število) 
 
C1.5 Kaj vam je bilo v pomoč pri pridobivanju informacij ?   
Prosim navedite stopnjo pomoči tako, da obkrožite ustrezno vrednost od 1 do 6 pri vsakem 
vprašanju pri čemer pomeni:     6 = sploh mi ni bilo v pomoč            1 = zelo mi je bilo v pomoč 
 
1. Osebno mnenje prijateljev in družine 6       5      4       3       2       1 
2. Osebna mnenja učiteljev, svetovalcev, kontakti z 

zaposlenimi na institucijah 
6       5      4       3       2       1 

3. Neosebni viri v obliki promocijskih materialov 6       5      4       3       2       1 
4. Neosebni viri kot so razni priročniki – kako izbiram študij, 

članki v časopisju  itd.  
6       5      4       3       2       1 

 

D1 Vpliv drugih 
 
D1. S kom ste se pogovarjali o visokošolski instituciji, na kateri ste vpisani, pred odločitvijo za 
vpis in koliko je to vplivalo na vašo odločitev?  
Prosim označite na levi strani z X v kvadratku osebo s katero ste se pogovarjali in na desni 
strani kolikšen je bil njen/njegov vpliv tako, da  obkrožite ustrezno vrednost od 1 do 6 pri 
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vsakem vprašanju pri čemer pomeni: 6 = sploh ni vplival/a na mojo odločitev   1 =zelo je  
vplival/a na mojo odločitev 
 
Da, govoril sem s                                             

⇓ 
 1 Prijatelji in sosedje 6       5      4       3       2       1 
 2 Študenti, ki študirajo na tej instituciji 6       5      4       3       2       1 
 3 Študenti, ki študirajo na drugi instituciji  6       5      4       3       2       1 
 4 Predavatelji in zaposleni na tej instituciji  6       5      4       3       2       1 
 5 Predavatelji in zaposleni na drugi instituciji 6       5      4       3       2       1 
 6 Člani senata in drugih odborov na instituciji  6       5      4       3       2       1 
 7 Institucije s katero visoka šola sodeluje  6       5      4       3       2       1 
 8 Poklicni svetovalci, učitelji in zaposleni na srednji šoli  6       5      4       3       2       1 
 9 Zaposleni v podjetju kjer sem delal  6       5      4       3       2       1 
 10 Starši, bratje, sestre  6       5      4       3       2       1 
 11 Drugi družinski člani npr. stari starši, strici, tete 6       5      4       3       2       1 
 12 Drugi 6       5      4       3       2       1 

 
 
D2 Dejavniki, ki so vplivali na vašo odlo čitev 
 
D2.1  V tem delu vprašalnika me zanima kateri dejavniki so najbolj pomembno vplivali na vašo 
odločitev. Prosim, da najprej na desni strani označite stopnjo pomembnosti posameznega 
dejavnika tako, da obkrožite ustrezno vrednost od 1 do 6, pri čemer pomeni 6= sploh ni 
pomembno vplivalo in 1= zelo pomembno je vplivalo.  
Potem na levi strani  izmed vseh dejavnikov označite 5 dejavnikov , ki so najbolj pomembno 
vplivali na vas z številčno oceno od 1 (najbolj pomembno) do 5 (najmanj pomembno).  
 
 Šolnina in stroški povezani s študijem 6       5      4       3       2       1 
 Ugled institucije  6       5      4       3       2       1 
 Velikost institucije  6       5      4       3       2       1 
 Lokacija institucije 6       5      4       3       2       1 
 Študijski program  6       5      4       3       2       1 
 Študijska literatura 6       5      4       3       2       1 
 Težavnost študijskega programa 6       5      4       3       2       1 
 Prestižnost študija 6       5      4       3       2       1 
 Prestižnost predavateljev 6       5      4       3       2       1 
 Odnos med predavatelji in študenti 6       5      4       3       2       1 
 Predavanja v majhnih skupinah 6       5      4       3       2       1 
 Opremljenost predavalnic in drugih prostorov 6       5      4       3       2       1 
 Dostop do računalnikov oz. informacijske tehnologije 6       5      4       3       2       1 
 Dostop do knjižnice, čitalnice 6       5      4       3       2       1 
 Obštudijske dejavnosti  6       5      4       3       2       1 
 Možnost spoznavanja drugih in druženja 6       5      4       3       2       1 
 Možnost zaposlitve po študiju 6       5      4       3       2       1 
 Placement in sistem opravljanja strokovne prakse 6       5      4       3       2       1 
 Pogoji za vpis (število točk) 6       5      4       3       2       1 
 Oddaljenost institucije od doma 6       5      4       3       2       1 
 Dostop do šole, možnost parkiranja 6       5      4       3       2       1 
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 Možnost študijske izmenjave v tujini 6       5      4       3       2       1 
 Možnost štipendiranja  6       5      4       3       2       1 
 Možnost nadaljevanja študija (podiplomski študij itd.) 6       5      4       3       2       1 
 Občutek osebne varnosti 6       5      4       3       2       1 
 Sorodnost z tipom ljudi, ki že študirajo  6       5      4       3       2       1 
 Pomembnost študijskega programa za kariero  6       5      4       3       2       1 
 Poznavanje institucije, ker je tu že študiral kdo iz družine  6       5      4       3       2       1 
 Ni omejitve vpisa  6       5      4       3       2       1 
 Možnost prepisa od drugod in priznanje že opravljenih 

izpitov 
6       5      4       3       2       1 

 
 
D2.2 Opišite vaše mnenje o ugledu institucije na kateri študirate: 
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
D2.2.1 Kako je ugled institucije vplival na vašo odločitev: 
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
D2.3 V kvadratku označite oceno kakšen ugled, po vašem mnenju uživa vaša institucija: 
����  slab         ����  povprečen                 ����  dober   ����  odličen 
 
D2.4 Prosim, da z X označite v kvadratku trditev na strani, ki po vašem mnenju najbolje 
označuje vašo institucijo: 
 

 1 2 3 4   

Zelo prestižna      Manj prestižna 

Kvantitativna      Nekvantitativna 

Teoretična      Praktična 

Splošna      Specializirana 

Majhna      Velika 

Nevplivna        Vplivna 

Raziskovalno usmerjena       Praktično usmerjena 

Težko dostopna        Lahko dostopna  

Nepoznana         Dobro znana  

Težka          Lahka 

Neinovativna        Inovativna 

Staromodna        Sodobna 

Formalna         Neformalna 

Izjemna        Običajna 

Stara          Nova 

Netradicionalna        Tradicionalna 

 
 
 
 
 
 



Priloga A 

 

D2.5 Kako ste izbirali visoko šolo? Prosim obkrožite trditve, ki najbolje odražajo vaš način 
izbiranja tako, da obkrožite vrednosti od 1 do 6 pri čemer pomeni: 6 = sploh se ne strinjam    
1= zelo se strinjam 
 
1. Izbral sem prvo institucijo, ki je izpolnila minimum zahtev, 

pričakovanj, ki sem si jih postavil 
6       5      4       3       2       1 

2. Izbral sem institucijo, ki je v vsem izpolnila več kot sem 
pričakoval, pri tem so bili vsi kriteriji enako pomembni  

6       5      4       3       2       1 

3. Najprej sem izločil institucije, ki niso izpolnile mojih 
osnovnih pričakovanj. Pri preostalih institucijah sem 
ovrednotil kriterije po pomembnosti samo za tiste dejavnike, 
ki so zame pomembni dokler nisem izbral ene institucije. 

6       5      4       3       2       1 

4. Ocenil sem vse dejavnike od najbolj pomembnega do 
najmanj pomembnega in izbral institucijo z največjim 
številom točk.  

6       5      4       3       2       1 

5. Izbral sem institucijo, ki se je odrezala najbolje potem, ko 
sem primerjal vse dejavnike, ki so zame pomembni.  

6       5      4       3       2       1 

6. Izbral sem institucijo, ki so mi jo priporočali drugi, ki jo zelo 
dobro poznajo.  

6       5      4       3       2       1 

7. Prijavil sem se na tri enakovredne institucije in se vpisal na 
tisto kjer sem bil sprejet na podlagi zbranih točk. 

6       5      4       3       2       1 

8. V prvem krogu nisem bil sprejet na željeno institucijo zato 
sem v drugem krogu izbral institucijo kjer ni bilo omejitve 
vpisa 

6       5      4       3       2       1 

9. Izbral sem institucijo, kjer sem menil, da bom sprejet glede 
na moje sposobnosti in glede na pričakovane točke srednje 
šole. 

6       5      4       3       2       1 

 
 
Hvala za vaš čas in pripravljenost. 
 
 Vprašalnik je povzet po L.Brennan, 2001  
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Statisti čni podatki in analize po sklopih iz vprašalnika  
 
A Splošni podatki  
 
A1 Spol  
Preglednica 1: Spol anketiranih po šolah, frekvenčna porazdelitev 

Spol NM n=33 KP n=35 PI n=43 Skupaj n=111 
 f f% f f% f f% f f% 

Moški 8 24,3 7 15,2 20 48,8 356 32,4 
Ženske 25 75,7 28 84,8 22 51,2 75 67,6 

 
 
Preglednica 2: Chi-Square Tests za Spol 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 7,960(a) 2 ,019 
Likelihood Ratio 7,896 2 ,019 
Linear-by-Linear 
Association 

5,134 1 ,023 

N of Valid Cases 
110     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,50. 
 
 
A2 Koliko je fakulteta ali visoka šola oddaljena od vašega kraja stalnega bivanja?  
 
Preglednica 3: Oddaljenost fakultete od doma, frekvenčna porazdelitev 

Oddaljenost NM n=33 KP n=35 PI n=43 
km f f% f f% f f% 

0-20 8 24,3 13 37 14 34,2 
21-50 18 54,5 6 17 4 9,7 
51-100 6 18,2 5 14,3 1 2,4 
100- 1 3,0 11 31,4 22 53,7 

 
Preglednica 4: Opisna statistika za Oddaljenost fakultete od doma 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 

Minim
um 

Maximu
m 

  
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

NM 33 41,06 31,265 5,443 29,97 52,15 2 179 
KP 35 71,17 67,878 11,473 47,85 94,49 3 250 
PI 41 125,15 110,699 17,288 90,21 160,09 1 417 
Total 109 82,36 86,807 8,315 65,88 98,84 1 417 

 
 
Preglednica 5: Analiza variance (ANOVA) za Oddaljenost fakultete od doma 

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 135725,074 2 67862,537 10,608 ,000 
Within Groups 678105,972 106 6397,226     
Total 813831,046 108       
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A3  Starost anketiranih 
 
Preglednica 6: Starost anketiranih, frekvenčna porazdelitev 

Starost NM n=33 KP n=35 PI n=43 Skupaj n=111 
let f f% f f% f f% f f% 

18 2 6,1 2 5,7 4 9,3 8 7,2 
19 8 24,2 13 37,1 18 41,9 39 35,1 
20 14 42,4 15 42,9 10 23,3 39 35,1 
21 6 18,2 4 11,4 7 16,3 17 15,4 
22 2 6,1 0 0 2 4,6 4 3,6 
23 1 3,0 0 0 2 4,6 3 2,7 
27 0 0 1 2,9 0 0 1 0,9 

 
 
A5 Srednješolska izobrazba 
Preglednica 7: Srednješolska izobrazba, frekvenčna porazdelitev 

Končana srednja šola NM n=33 KP n=35 PI n=43 Skupaj n=111 
 f f% f f% f f% f f% 
Splošna gimnazija 4 12,1 5 14,3 7 16,3 16 14,4 
Tehnična srednja šola 11 33,3 24 68,6 22 51,2 57 51,4 
Družboslovna šola 14 42,4 4 11,4 11 25,6 29 26,1 
Višja strokovna šola 3 9,1 0 0 0 0 3 2,7 
drugo 1 3,0 2 5,7 3 7,0 6 5,4 

 
 
Preglednica 8:  Chi-Square Tests za Srednješolska izobrazba 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 18,224(a) 8 ,020 
Likelihood Ratio 18,809 8 ,016 
Linear-by-Linear 
Association 

1,293 1 ,255 

N of Valid Cases 
111     

a  7 cells (46,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,89. 
 
 
A6 Način vpisa  
 
Preglednica 9: Način vpisa, frekvenčna porazdelitev 

 NM n=33 KP n=35 PI n=43 
 n      
prvič vpisan 31 93,9 29 82,9 38 88,4 
ponovno vpisan 2 6,1 4 11,4 0 0 
prepisal od drugje 0 0 2 5,7 5 11,6 
Vzporedni študij 0 0 0 0 0 0 
drugo 0 0 0 0 0 0 

   
 
Preglednica 10: Chi-Square Tests za Način vpisa 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,967(a) 4 ,062 
Likelihood Ratio 12,408 4 ,015 
Linear-by-Linear 
Association 

1,851 1 ,174 

N of Valid Cases 
111     

a  6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,78. 
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B1 Podatki o institucijah in vaši izbiri 
 
Preglednica 11: Šole kjer so anketiranci zbirali informacije 

 NM n=33 KP n=35  PI n=43   
 

f 
% 

odgo
v. 

% 
respo
nd. 

f 
% 

odgo
v  

% 
respo
nd. 

f 
% 

odgo
v 

% 
respon

d 
Na nobeni šoli 10 - 30 6 - 17 12 - 28 
Ekonomska fakulteta v Ljubljani 3 10 13 16 24 55 10 18 32 
Ekonomsko poslovna fakulteta v 
Mariboru 

2 6 9 8 12 28 6 11 19 

Fakulteta za management v Kopru 3 10 13 18 26 62 12 21 39 
Visoka šola za upravljanje in 
poslovanje NM 

18 58 78 5 7 17 1 2 3 

College Visoka šola za 
podjetništvo 

2 6 9 9 13 31 19 33 61 

Druga družboslovna šola 2 6 9 5 7 17 4 7 13 
Druga tehnična šola 1 3 4 3 4 10 1 2 3 
Druga šola, navedite__________ 0 0 0 4 6 14 4 7 13 
Skupaj 31 100 135 68 100 206 57 100 184 

 
Preglednica 12: Šole kamor so študenti oddali prijavo 

 NM n=33 KP n=35  PI n=43    

 f 
% 

odgov. 

% 
respon

d. 
F 

% 
odgov  

% 
respon

d. 
F 

% 
odgov 

% 
respon

d 
Na nobeni šoli 8 - 25 10 - 29 14 - 33 
Ekonomska fakulteta v 
Ljubljani 3 10 12 6 19 24 3 8 10 

Ekonomsko poslovna 
fakulteta v Mariboru 

0 0 0 0 0 0 2 5 7 

Fakulteta za 
management v Kopru 

0 0 0 22 69 88 3 8 10 

Visoka šola za 
upravljanje in 
poslovanje NM 

22 76 88 0 0 0 1 3 3 

College Visoka šola za 
podjetništvo 

0 0 0 1 3 4 23 61 79 

Druga družboslovna 
šola 

1 3 4 0 0 0 2 5 7 

Druga tehnična šola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Druga šola, 
navedite__________ 

3 10 12 3 9 12 4 11 14 

Skupaj 29 100 116 25 100 128 29 100 131 
 
 
B1.2 Čas odločanja za vpis  
 
Preglednica 13: čas odločanja, frekvenčna porazdelitev 

  NM n=33 KP n=35 PI n=43 

 f f% f f% f f% 

nekaj tednov 20 61 17 49 21 49 

nekaj mesecev 13 39 10 29 14 33 

nekaj let 0 0 3 9 2 5 

drugo 0 0 5 14 6 14 
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Preglednica 14: Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,667(a) 6 ,193 
Likelihood Ratio 12,963 6 ,044 
Linear-by-Linear 
Association 

3,715 1 ,054 

N of Valid Cases 111     
a  6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,49. 
 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,269 ,193 
N of Valid Cases 111   

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
B1.3 Dovolj časa za odločitev pred oddajo prijave za vpis 
 
Preglednica 15: dovolj časa, frekvenčna porazdelitev 

 NM n=33 KP n=35 PI n=43 

 f f% f f% f f% 

DA 23 70 30 86 36 84 

NE 10 30 5 14 7 16 
 
Preglednica 16: Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 3,296(a) 2 ,192 
Likelihood Ratio 3,132 2 ,209 
Linear-by-Linear 
Association 

2,061 1 ,151 

N of Valid Cases 
111     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,54. 
 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,170 ,192 
N of Valid Cases 111   

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 
B1.6 Sprejet na želeno šolo 
 
Preglednica 17: sprejet na želeno šolo, frekvenčna porazdelitev 

 NM n=33 KP n=35 PI n=43 

 f f% f f% f f% 

DA 26 79 33 94 39 88 

NE 7 21 2 6 4 12 
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Preglednica 18: Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,339(a) 2 ,114 
Likelihood Ratio 4,120 2 ,127 
Linear-by-Linear 
Association 

2,220 1 ,136 

N of Valid Cases 
111     

a  2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,86. 
 
 
 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,194 ,114 
N of Valid Cases 111   

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 
B2 Proces izbire in odločanja  
 
B2.1 Stopnja strinjanja z navedenimi trditvami  
  
Test zanesljivosti za vprašanje B.2.1   
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,739 33 

 
 
Preglednica 19: Opisna statistika za vprašanje B2.1                   
                                                                                6 = sploh se ne strinjam     1 = popolnoma se strinjam 
 

    N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 

Minim
um 

Maxim
um 

    
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

B2_1 NM 33 3,03 1,287 ,224 2,57 3,49 1 6 
  KP 34 2,97 1,359 ,233 2,50 3,44 1 6 
  PI 43 2,84 1,446 ,221 2,39 3,28 1 6 
  Total 110 2,94 1,363 ,130 2,68 3,19 1 6 
B2_2 NM 33 3,70 1,287 ,224 3,24 4,15 1 6 
  KP 34 3,24 1,671 ,287 2,65 3,82 1 6 
  PI 42 3,26 1,466 ,226 2,81 3,72 1 6 
  Total 109 3,39 1,484 ,142 3,10 3,67 1 6 
B2_3 NM 33 3,91 1,792 ,312 3,27 4,54 1 6 
  KP 33 3,64 1,800 ,313 3,00 4,27 1 6 
  PI 43 3,35 1,557 ,237 2,87 3,83 1 6 
  Total 109 3,61 1,705 ,163 3,28 3,93 1 6 
B2_4 NM 33 3,73 1,773 ,309 3,10 4,36 1 6 
  KP 34 3,82 1,547 ,265 3,28 4,36 1 6 
  PI 41 3,73 1,597 ,249 3,23 4,24 1 6 
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  Total 108 3,76 1,623 ,156 3,45 4,07 1 6 
B2_5 NM 33 3,73 1,737 ,302 3,11 4,34 1 6 
  KP 34 2,47 1,710 ,293 1,87 3,07 1 6 
  PI 42 2,81 1,685 ,260 2,28 3,33 1 6 
  Total 109 2,98 1,769 ,169 2,65 3,32 1 6 
B2_6 NM 33 2,06 1,273 ,222 1,61 2,51 1 5 
  KP 34 2,24 1,458 ,250 1,73 2,74 1 6 
  PI 40 2,30 1,556 ,246 1,80 2,80 1 6 
  Total 107 2,21 1,432 ,138 1,93 2,48 1 6 
B2_7 NM 33 4,27 1,755 ,305 3,65 4,89 1 6 
  KP 34 4,56 1,761 ,302 3,94 5,17 1 6 
  PI 41 4,00 1,643 ,257 3,48 4,52 1 6 
  Total 108 4,26 1,715 ,165 3,93 4,59 1 6 
B2_8 NM 33 3,82 1,895 ,330 3,15 4,49 1 6 
  KP 34 4,06 1,516 ,260 3,53 4,59 1 6 
  PI 41 4,02 1,475 ,230 3,56 4,49 1 6 
  Total 108 3,97 1,615 ,155 3,66 4,28 1 6 
B2_9 NM 33 2,42 1,838 ,320 1,77 3,08 1 6 
  KP 34 2,26 1,543 ,265 1,73 2,80 1 6 
  PI 43 2,44 1,385 ,211 2,02 2,87 1 6 
  Total 110 2,38 1,568 ,149 2,09 2,68 1 6 
B2_10 NM 33 3,79 1,474 ,257 3,27 4,31 2 6 
  KP 34 3,56 1,744 ,299 2,95 4,17 1 6 
  PI 43 3,44 1,221 ,186 3,07 3,82 1 6 
  Total 110 3,58 1,468 ,140 3,30 3,86 1 6 
B2_11 NM 33 3,61 1,919 ,334 2,93 4,29 1 6 
  KP 34 3,79 1,839 ,315 3,15 4,44 1 6 
  PI 43 2,93 1,518 ,232 2,46 3,40 1 6 
  Total 110 3,40 1,772 ,169 3,07 3,73 1 6 
B2_12 NM 33 4,73 1,376 ,239 4,24 5,22 1 6 
  KP 34 5,00 1,477 ,253 4,48 5,52 1 6 
  PI 43 4,05 1,690 ,258 3,53 4,57 1 6 
  Total 110 4,55 1,578 ,150 4,25 4,84 1 6 
B2_13 NM 33 4,24 1,733 ,302 3,63 4,86 1 6 
  KP 34 4,59 1,708 ,293 3,99 5,18 1 6 
  PI 43 3,23 1,811 ,276 2,68 3,79 1 6 
  Total 110 3,95 1,839 ,175 3,61 4,30 1 6 
B2_14 NM 33 3,36 1,295 ,225 2,90 3,82 1 6 
  KP 34 3,44 1,709 ,293 2,84 4,04 1 6 
  PI 42 3,45 1,400 ,216 3,02 3,89 1 6 
  Total 109 3,42 1,461 ,140 3,14 3,70 1 6 
B2_15 NM 33 5,09 1,444 ,251 4,58 5,60 1 6 
  KP 34 4,85 1,654 ,284 4,28 5,43 1 6 
  PI 43 4,77 1,631 ,249 4,27 5,27 1 6 
  Total 110 4,89 1,576 ,150 4,59 5,19 1 6 
B2_16 NM 33 4,76 1,521 ,265 4,22 5,30 1 6 
  KP 34 4,47 1,542 ,264 3,93 5,01 1 6 
  PI 42 4,40 1,415 ,218 3,96 4,85 1 6 
  Total 109 4,53 1,482 ,142 4,25 4,81 1 6 
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B2_17 NM 33 5,00 1,500 ,261 4,47 5,53 1 6 
  KP 34 4,88 1,684 ,289 4,29 5,47 1 6 
  PI 42 3,95 1,950 ,301 3,34 4,56 1 6 
  Total 109 4,56 1,792 ,172 4,22 4,90 1 6 
B2_18 NM 33 2,15 1,460 ,254 1,63 2,67 1 6 
  KP 34 2,26 1,504 ,258 1,74 2,79 1 6 
  PI 42 2,45 1,533 ,237 1,97 2,93 1 6 
  Total 109 2,30 1,494 ,143 2,02 2,59 1 6 
B2_19 NM 33 3,64 1,319 ,230 3,17 4,10 2 6 
  KP 34 2,62 1,557 ,267 2,07 3,16 1 6 
  PI 43 2,86 1,441 ,220 2,42 3,30 1 6 
  Total 110 3,02 1,490 ,142 2,74 3,30 1 6 
B2_20 NM 33 2,88 1,781 ,310 2,25 3,51 1 6 
  KP 34 2,26 1,563 ,268 1,72 2,81 1 6 
  PI 42 2,90 1,590 ,245 2,41 3,40 1 6 
  Total 109 2,70 1,653 ,158 2,38 3,01 1 6 
B2_21 NM 33 3,00 1,714 ,298 2,39 3,61 1 6 
  KP 34 2,82 1,381 ,237 2,34 3,31 1 6 
  PI 41 2,76 1,410 ,220 2,31 3,20 1 6 
  Total 108 2,85 1,490 ,143 2,57 3,14 1 6 
B2_22 NM 33 4,00 1,541 ,268 3,45 4,55 1 6 
  KP 34 3,94 1,632 ,280 3,37 4,51 1 6 
  PI 38 3,89 1,503 ,244 3,40 4,39 1 6 
  Total 105 3,94 1,543 ,151 3,64 4,24 1 6 
B2_23 NM 32 4,28 1,442 ,255 3,76 4,80 1 6 
  KP 34 3,91 1,464 ,251 3,40 4,42 1 6 
  PI 42 3,43 1,399 ,216 2,99 3,86 1 6 
  Total 108 3,83 1,463 ,141 3,55 4,11 1 6 
B2_24 NM 32 3,06 1,480 ,262 2,53 3,60 1 6 
  KP 34 3,24 1,539 ,264 2,70 3,77 1 6 
  PI 41 3,05 1,413 ,221 2,60 3,49 1 6 
  Total 107 3,11 1,462 ,141 2,83 3,39 1 6 
B2_25 NM 32 2,00 1,191 ,211 1,57 2,43 1 6 
  KP 34 2,47 1,331 ,228 2,01 2,94 1 6 
  PI 42 2,79 1,298 ,200 2,38 3,19 1 6 
  Total 108 2,45 1,307 ,126 2,20 2,70 1 6 
B2_26 NM 33 2,45 1,583 ,276 1,89 3,02 1 6 
  KP 34 2,68 1,532 ,263 2,14 3,21 1 6 
  PI 41 2,46 1,227 ,192 2,08 2,85 1 5 
  Total 108 2,53 1,430 ,138 2,25 2,80 1 6 
B2_27 NM 33 5,79 ,893 ,155 5,47 6,10 1 6 
  KP 33 5,45 1,301 ,227 4,99 5,92 1 6 
  PI 43 4,91 1,770 ,270 4,36 5,45 1 6 
  Total 109 5,34 1,448 ,139 5,06 5,61 1 6 
B2_28 NM 33 3,18 1,911 ,333 2,50 3,86 1 6 
  KP 34 2,91 1,913 ,328 2,24 3,58 1 6 
  PI 41 3,37 1,743 ,272 2,82 3,92 1 6 
  Total 108 3,17 1,842 ,177 2,82 3,52 1 6 
B2_29 NM 33 2,73 1,526 ,266 2,19 3,27 1 6 
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  KP 33 3,00 1,323 ,230 2,53 3,47 1 6 
  PI 41 2,90 1,463 ,228 2,44 3,36 1 6 
  Total 107 2,88 1,432 ,138 2,60 3,15 1 6 
B2_30 NM 33 2,42 1,415 ,246 1,92 2,93 1 6 
  KP 34 2,59 1,598 ,274 2,03 3,15 1 6 
  PI 39 2,21 1,361 ,218 1,76 2,65 1 6 
  Total 106 2,40 1,452 ,141 2,12 2,68 1 6 
B2_31 NM 33 3,18 1,530 ,266 2,64 3,72 1 6 
  KP 34 3,06 1,613 ,277 2,50 3,62 1 6 
  PI 41 2,85 1,442 ,225 2,40 3,31 1 6 
  Total 108 3,02 1,516 ,146 2,73 3,31 1 6 
B2_32 NM 33 3,97 1,311 ,228 3,50 4,43 1 6 
  KP 33 4,09 1,182 ,206 3,67 4,51 2 6 
  PI 42 3,24 1,100 ,170 2,90 3,58 1 6 
  Total 108 3,72 1,244 ,120 3,48 3,96 1 6 
B2_33 NM 33 3,06 1,116 ,194 2,66 3,46 1 5 
  KP 34 3,50 1,398 ,240 3,01 3,99 1 6 
  PI 42 2,98 1,220 ,188 2,60 3,36 1 6 
  Total 109 3,17 1,258 ,121 2,93 3,40 1 6 

 
 
Preglednica 20: One-Sample Test za B2.1 Stopnja strinjanja s trditvami o procesu zbiranja in odločanja 

Test Value = 3 
95% Confidence Interval 

of the Difference 
  

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 

B2_1 -,490 109 ,625 -,064 -,32 ,19 

B2_2 2,711 108 ,008 ,385 ,10 ,67 

B2_3 3,707 108 ,000 ,606 ,28 ,93 

B2_4 4,863 107 ,000 ,759 ,45 1,07 

B2_5 -,108 108 ,914 -,018 -,35 ,32 

B2_6 -5,737 106 ,000 -,794 -1,07 -,52 

B2_7 7,630 107 ,000 1,259 ,93 1,59 

B2_8 6,258 107 ,000 ,972 ,66 1,28 

B2_9 -4,135 109 ,000 -,618 -,91 -,32 

B2_10 4,158 109 ,000 ,582 ,30 ,86 

B2_11 2,367 109 ,020 ,400 ,07 ,73 

B2_12 10,275 109 ,000 1,545 1,25 1,84 

B2_13 5,443 109 ,000 ,955 ,61 1,30 

B2_14 3,015 108 ,003 ,422 ,14 ,70 

B2_15 12,585 109 ,000 1,891 1,59 2,19 

B2_16 10,795 108 ,000 1,532 1,25 1,81 

B2_17 9,086 108 ,000 1,560 1,22 1,90 

B2_18 -4,873 108 ,000 -,697 -,98 -,41 

B2_19 ,128 109 ,898 ,018 -,26 ,30 

B2_20 -1,912 108 ,058 -,303 -,62 ,01 

B2_21 -1,033 107 ,304 -,148 -,43 ,14 

B2_22 6,261 104 ,000 ,943 ,64 1,24 
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B2_23 5,920 107 ,000 ,833 ,55 1,11 

B2_24 ,793 106 ,429 ,112 -,17 ,39 

B2_25 -4,344 107 ,000 -,546 -,80 -,30 

B2_26 -3,431 107 ,001 -,472 -,75 -,20 

B2_27 16,868 108 ,000 2,339 2,06 2,61 

B2_28 ,940 107 ,349 ,167 -,18 ,52 

B2_29 -,878 106 ,382 -,121 -,40 ,15 

B2_30 -4,281 105 ,000 -,604 -,88 -,32 

B2_31 ,127 107 ,899 ,019 -,27 ,31 

B2_32 6,032 107 ,000 ,722 ,48 ,96 

B2_33 1,370 108 ,174 ,165 -,07 ,40 

 
 
Preglednica 21: ANOVA za vprašanje B 2.1 Stopnja strinjanja s trditvami o procesu zbiranja in odločanja 

  
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

B2_1 Between Groups ,754 2 ,377 ,200 ,819 

  Within Groups 201,801 107 1,886     

  Total 202,555 109       

B2_2 Between Groups 4,610 2 2,305 1,048 ,354 

  Within Groups 233,206 106 2,200     

  Total 237,817 108       

B2_3 Between Groups 5,906 2 2,953 1,016 ,366 

  Within Groups 308,131 106 2,907     

  Total 314,037 108       

B2_4 Between Groups ,205 2 ,103 ,038 ,962 

  Within Groups 281,535 105 2,681     

  Total 281,741 107       

B2_5 Between Groups 28,471 2 14,236 4,876 ,009 

  Within Groups 309,492 106 2,920     

  Total 337,963 108       

B2_6 Between Groups 1,080 2 ,540 ,260 ,772 

  Within Groups 216,396 104 2,081     

  Total 217,477 106       

B2_7 Between Groups 5,813 2 2,906 ,988 ,376 

  Within Groups 308,928 105 2,942     

  Total 314,741 107       

B2_8 Between Groups 1,150 2 ,575 ,217 ,805 

  Within Groups 277,767 105 2,645     

  Total 278,917 107       

B2_9 Between Groups ,681 2 ,340 ,136 ,873 

  Within Groups 267,283 107 2,498     

  Total 267,964 109       

B2_10 Between Groups 2,261 2 1,131 ,520 ,596 

  Within Groups 232,502 107 2,173     

  Total 234,764 109       

B2_11 Between Groups 16,172 2 8,086 2,652 ,075 

  Within Groups 326,228 107 3,049     

  Total 342,400 109       
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B2_12 Between Groups 18,820 2 9,410 3,988 ,021 

  Within Groups 252,452 107 2,359     

  Total 271,273 109       

B2_13 Between Groups 38,802 2 19,401 6,291 ,003 

  Within Groups 329,970 107 3,084     

  Total 368,773 109       

B2_14 Between Groups ,164 2 ,082 ,038 ,963 

  Within Groups 230,423 106 2,174     

  Total 230,587 108       

B2_15 Between Groups 2,025 2 1,012 ,403 ,669 

  Within Groups 268,666 107 2,511     

  Total 270,691 109       

B2_16 Between Groups 2,487 2 1,244 ,562 ,572 

  Within Groups 234,650 106 2,214     

  Total 237,138 108       

B2_17 Between Groups 25,428 2 12,714 4,193 ,018 

  Within Groups 321,434 106 3,032     

  Total 346,862 108       

B2_18 Between Groups 1,744 2 ,872 ,386 ,680 

  Within Groups 239,265 106 2,257     

  Total 241,009 108       

B2_19 Between Groups 19,135 2 9,568 4,594 ,012 

  Within Groups 222,829 107 2,083     

  Total 241,964 109       

B2_20 Between Groups 9,257 2 4,629 1,717 ,185 

  Within Groups 285,752 106 2,696     

  Total 295,009 108       

B2_21 Between Groups 1,127 2 ,564 ,250 ,779 

  Within Groups 236,502 105 2,252     

  Total 237,630 107       

B2_22 Between Groups ,196 2 ,098 ,040 ,960 

  Within Groups 247,461 102 2,426     

  Total 247,657 104       

B2_23 Between Groups 13,510 2 6,755 3,292 ,041 

  Within Groups 215,490 105 2,052     

  Total 229,000 107       

B2_24 Between Groups ,759 2 ,380 ,175 ,840 

  Within Groups 225,895 104 2,172     

  Total 226,654 106       

B2_25 Between Groups 11,227 2 5,613 3,436 ,036 

  Within Groups 171,542 105 1,634     

  Total 182,769 107       

B2_26 Between Groups 1,099 2 ,549 ,265 ,768 

  Within Groups 217,818 105 2,074     

  Total 218,917 107       

B2_27 Between Groups 15,115 2 7,558 3,791 ,026 

  Within Groups 211,325 106 1,994     

  Total 226,440 108       

B2_28 Between Groups 3,843 2 1,922 ,562 ,572 
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  Within Groups 359,157 105 3,421     

  Total 363,000 107       

B2_29 Between Groups 1,265 2 ,633 ,304 ,738 

  Within Groups 216,155 104 2,078     

  Total 217,421 106       

B2_30 Between Groups 2,704 2 1,352 ,637 ,531 

  Within Groups 218,655 103 2,123     

  Total 221,358 105       

B2_31 Between Groups 2,050 2 1,025 ,441 ,644 

  Within Groups 243,913 105 2,323     

  Total 245,963 107       

B2_32 Between Groups 16,351 2 8,175 5,749 ,004 

  Within Groups 149,316 105 1,422     

  Total 165,667 107       

B2_33 Between Groups 5,673 2 2,836 1,818 ,167 

  Within Groups 165,355 106 1,560     

  Total 171,028 108       

 
C Proces zbiranja informacij 
 
Test zanesljivosti za vprašanje C.1.1   

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,877 18 

 
C1.1 Zaznana uporabnost oz. relevantnost informacij 
 
Preglednica 22: Viri informacij, ki jih posredujejo šole; povprečne ocene po šolah, prikaz po pomembnosti od 
najbolj relevantne do najmanj relevantne  
                                                                                          6 = ni relevantno in 1 = zelo relevantno 

 NM KP Piran Skupaj 
Vir informacij n x  n x  n x  n x  
Informacija o 
študijskih programih  

33 2,39 34 2,18 36 2,22 103 2,26 

Vpisni pogoji in 
postopki  

33 2,48 34 2,03 37 2,51 104 2,35 

Učni načrti in 
študijski priročnik 

33 2,61 34 2,24 37 2,3 104 2,38 

Opremljenost 
predavalnic  

33 2,61 34 2,74 36 2,0 103 2,44 

Informacija o 
ponudbi izbirnih 
predmetov  

33 2,67 34 2,59 33 2,36 100 2,54 

Pisne splošne 
informacije  

33 2,88 34 2,56 35 2,49 102 2,64 

Družabno 
študentsko življenje  

33 2,85 34 2,79 37 2,43 104 2,68 

Informacije o 
šolninah in 
štipendijah  

33 2,55 34 2,68 36 2,86 103 2,7 

Šolske publikacije  33 2,91 34 3,0 34 2,38 101 2,76 
Vizija institucije 33 3,03 34 3,12 37 2,27 104 2,79 
Možnosti bivanja  33 3,21 34 2,65 37 3,19 104 3,02 
Informacija o 
možnosti študijske 
izmenjave   

33 3,73 34 3,24 36 2,5 103 3,14 
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Informacije o 
športnih dejavnostih  

33 3,73 33 3,52 35 2,46 101 3,22 

Akademski dosežki 
študentov  

33 3,39 34 3,45 35 3,09 101 3,31 

Materiali, ki so del 
študijske ponudbe  

33 4,3 34 3,38 35 2,4 102 3,34 

Informacija o 
raziskovalnih 
projektih  

33 3,70 34 3,53 37 2,86 104 3,35 

Drugo 25 3,60 34 3,0 28 3,14 79 3,37 
Video ali CD 
predstavitev  

33 3,91 34 3,56 36 2,78 103 3,4 

 
Preglednica 23: opisna statistika za C1.1, viri informacij, ki jih posreduje šola 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

C1_1_1 109 2,45 1,330 ,127 

C1_1_2 107 2,67 1,227 ,119 

C1_1_3 109 2,81 1,456 ,139 

C1_1_4 108 2,49 1,568 ,151 

C1_1_5 109 2,67 1,491 ,143 

C1_1_6 106 3,21 1,643 ,160 

C1_1_7 108 3,32 2,654 ,255 

C1_1_8 109 2,37 1,289 ,123 

C1_1_9 108 2,71 1,510 ,145 

C1_1_10 106 3,29 1,467 ,142 

C1_1_11 109 3,33 1,415 ,135 

C1_1_12 105 2,56 1,263 ,123 

C1_1_13 108 2,31 1,432 ,138 

C1_1_14 106 2,80 1,320 ,128 

C1_1_15 109 3,04 1,644 ,157 

C1_1_16 107 3,36 1,803 ,174 

C1_1_17 108 3,39 1,718 ,165 

C1_1_18 83 3,42 1,547 ,170 

 
Preglednica 24: One-Sample Test za C1.1, viri informacij, ki jih posreduje šola 

Test Value = 3 
95% Confidence Interval 

of the Difference 
  

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 

C1_1_1 -4,322 108 ,000 -,550 -,80 -,30 

C1_1_2 -2,758 106 ,007 -,327 -,56 -,09 

C1_1_3 -1,381 108 ,170 -,193 -,47 ,08 

C1_1_4 -3,376 107 ,001 -,509 -,81 -,21 

C1_1_5 -2,313 108 ,023 -,330 -,61 -,05 

C1_1_6 1,301 105 ,196 ,208 -,11 ,52 

C1_1_7 1,269 107 ,207 ,324 -,18 ,83 

C1_1_8 -5,129 108 ,000 -,633 -,88 -,39 

C1_1_9 -1,975 107 ,051 -,287 -,58 ,00 

C1_1_10 2,053 105 ,043 ,292 ,01 ,57 

C1_1_11 2,438 108 ,016 ,330 ,06 ,60 

C1_1_12 -3,555 104 ,001 -,438 -,68 -,19 
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C1_1_13 -4,974 107 ,000 -,685 -,96 -,41 

C1_1_14 -1,546 105 ,125 -,198 -,45 ,06 

C1_1_15 ,233 108 ,816 ,037 -,28 ,35 

C1_1_16 2,038 106 ,044 ,355 ,01 ,70 

C1_1_17 2,353 107 ,020 ,389 ,06 ,72 

C1_1_18 2,483 82 ,015 ,422 ,08 ,76 

 
 
Preglednica 25: ANOVA za za C1.1, viri informacij, ki jih posreduje šola 

  
  

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,476 2 1,238 ,696 ,501 
Within Groups 188,496 106 1,778     C1_1_1 

Total 190,972 108       
Between Groups 2,054 2 1,027 ,678 ,510 
Within Groups 157,498 104 1,514     C1_1_2 
Total 159,551 106       
Between Groups 12,550 2 6,275 3,074 ,050 
Within Groups 216,404 106 2,042     C1_1_3 
Total 228,954 108       
Between Groups 6,055 2 3,028 1,237 ,294 
Within Groups 256,935 105 2,447     C1_1_4 
Total 262,991 107       
Between Groups 4,023 2 2,012 ,903 ,408 
Within Groups 236,087 106 2,227     C1_1_5 
Total 240,110 108       
Between Groups 30,671 2 15,336 6,249 ,003 
Within Groups 252,763 103 2,454     C1_1_6 
Total 283,434 105       
Between Groups 8,214 2 4,107 ,578 ,563 
Within Groups 745,444 105 7,099     C1_1_7 
Total 753,657 107       
Between Groups 5,703 2 2,852 1,741 ,180 
Within Groups 173,618 106 1,638     C1_1_8 
Total 179,321 108       
Between Groups 2,089 2 1,044 ,453 ,637 
Within Groups 242,013 105 2,305     C1_1_9 
Total 244,102 107       
Between Groups 3,098 2 1,549 ,716 ,491 
Within Groups 222,836 103 2,163     C1_1_10 
Total 225,934 105       
Between Groups 14,265 2 7,133 3,746 ,027 
Within Groups 201,845 106 1,904     C1_1_11 
Total 216,110 108       
Between Groups ,884 2 ,442 ,273 ,761 
Within Groups 164,963 102 1,617     C1_1_12 
Total 165,848 104       
Between Groups ,964 2 ,482 ,232 ,793 C1_1_13 
Within Groups 218,332 105 2,079     
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  Total 219,296 107       
Between Groups 4,420 2 2,210 1,276 ,284 
Within Groups 178,420 103 1,732     C1_1_14 
Total 182,840 105       
Between Groups 7,502 2 3,751 1,398 ,252 
Within Groups 284,351 106 2,683     C1_1_15 
Total 291,853 108       
Between Groups 55,606 2 27,803 10,009 ,000 
Within Groups 288,899 104 2,778     C1_1_16 
Total 344,505 106       
Between Groups 22,752 2 11,376 4,078 ,020 
Within Groups 292,915 105 2,790     C1_1_17 
Total 315,667 107       
Between Groups 1,212 2 ,606 ,249 ,780 
Within Groups 195,029 80 2,438     C1_1_18 
Total 196,241 82       

C1.2 Zbiranje informacije  
 
Preglednica 26: viri informiranja, ki so jih uporabili študenti 
 NM KP Piran Skupaj 

Viri informacij Štev. 
% 

odg. 

% 
NM 

respo
nd. 

Štev. 
% 

odg. 

% KP 
respo
nd. 

Štev. 
% 

odg. 

% PI 
respo
nd. 

Štev. 
% 

odg. 

% SK 
respo
nd. 

Na Internetu 26 17,93 78,78 32 18,93 91,25 29 17,57 69,04 87 18,16 79,09 
Razpis za vpis na 
visoke šole 

29 20 87,87 31 18,34 88,57 26 15,75 61,9 86 17,95 78,18 

Obisk 
informativnega 
dneva 

23 15,86 69,69 23 13,6 65,71 20 12,12 47,61 66 13,77 60 

Obisk institucije 22 15,17 66,66 18 10,65 51,42 18 10,9 42,85 58 12,10 52,72 
Telefonski klic na 
institucijo 

6 4,13 18,18 13 7,69 37,14 13 7,87 30,95 32 6,68 29,09 

Na oglasni deski 
na instituciji 

4 2,75 12,12 9 5,32 5,32 9 5,45 21,42 22 4,49 20 

Informacije pri 
strokovnjakih 

5 3,44 15,15 11 6,5 31,42 6 3,63 14,28 22 4,59 20 

Članki v lokalnih 
časopisih 

3 2,06 9,10 4 2,36 11,42 11 6,66 26,19 18 3,75 16,36 

Napis na oz. v 
bližini institucije 

5 3,44 15,15 8 4,73 22,85 4 2,42 9,52 17 3,54 15,45 

Drugo 7 4,82 21,21 2 1,18 5,71 4 2,42 9,52 13 2,71 11,81 
Poklicno 
svetovanje 

4 2,75 12,12 6 3,55 17,14 3 1,81 7,14 13 2,71 11,81 

Obisk prireditev 
na instituciji (npr. 
konference) 

4 2,75 12,12 4 2,36 11,42 2 1,21 4,76 10 2,08 9,09 

Članki v 
dnevnem 
časopisju 

0 0 0 1 0,59 2,85 9 5,45 21,42 10 2,08 9,09 

Obiski 
predstavnika 
institucije na 
srednji šoli 

4 2,75 12,12 4 2,36 11,42 1 0,6 2,38 9 1,87 8,18 

Oglasi 2 1,37 6,06 1 0,59 2,85 5 3,03 11,9 8 1,67 7,27 
Članki v 
strokovnih 
publikacijah 

0 0 0 1 0,59 2,85 3 1,81 7,14 4 0,83 3,63 
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Oglasi v kinu 0 0 0 0 0 0 1 0,60 2,38 1 0,2 0,9 
Stiki z 
marketinškim 
osebjem 
institucije 

1 0,68 3,03 1 0,59 2,85 0 0 0 2 0,41 0,41 

Oglasi na 
avtobusu ali 
vlaku 

0 0 0 0 0 0 1 0,6 2,38 1 0,2 0,28 

SKUPAJ 145 100 439 169 100 482 165 100 392 479 100 435 
 
Preglednica 27: opisna statistika za C.1.2 viri informacij glede na število informacij  

 N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
95% Confidence 
Interval for Mean Minimum 

Maxim
um 

  
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

NM 33 4,3939 1,81899 ,31664 3,7490 5,0389 2,00 8,00 
KP 35 4,8286 1,85481 ,31352 4,1914 5,4657 2,00 10,00 
PI 42 4,4286 2,18803 ,33762 3,7467 5,1104 1,00 10,00 
Total 110 4,5455 1,97059 ,18789 4,1731 4,9178 1,00 10,00 

 
Preglednica 28: ANOVA za C.1.2 viri informacij glede na število informacij 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4,137 2 2,068 ,528 ,591 
Within Groups 419,136 107 3,917     
Total 423,273 109       

 
Preglednica 29: Korelacija med intenzivnostjo pridobivanja informacij in številom virov 

    B2_1 B2_2 B2_3 B2_4 B2_5 B2_6 
C1_2_ste

vilo 

B2_1 
Pearson 
Correlation 

1 ,466(**) ,328(**) ,143 ,301(**) ,065 -,093 

  Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,140 ,001 ,504 ,334 

  N 110 109 109 108 109 107 109 

B2_2 
Pearson 
Correlation 

,466(**) 1 ,394(**) ,346(**) ,190(*) ,064 -,105 

  Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,049 ,516 ,278 

  N 109 109 108 107 108 106 108 

B2_3 
Pearson 
Correlation 

,328(**) ,394(**) 1 ,288(**) ,227(*) -,128 -,132 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,003 ,018 ,191 ,173 

  N 109 108 109 107 108 106 108 

B2_4 
Pearson 
Correlation 

,143 ,346(**) ,288(**) 1 ,101 ,008 -,171 

  Sig. (2-tailed) ,140 ,000 ,003   ,303 ,932 ,078 

  N 108 107 107 108 107 106 107 

B2_5 
Pearson 
Correlation 

,301(**) ,190(*) ,227(*) ,101 1 ,158 -,140 

  Sig. (2-tailed) ,001 ,049 ,018 ,303   ,106 ,147 

  N 109 108 108 107 109 106 108 

B2_6 
Pearson 
Correlation 

,065 ,064 -,128 ,008 ,158 1 -,053 

  Sig. (2-tailed) ,504 ,516 ,191 ,932 ,106   ,587 

  N 107 106 106 106 106 107 106 
C1_2_
stevilo 

Pearson 
Correlation 

-,093 -,105 -,132 -,171 -,140 -,053 1 

  Sig. (2-tailed) ,334 ,278 ,173 ,078 ,147 ,587   
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  N 109 108 108 107 108 106 110 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
C1.3 Obisk informativnega dne na šoli vpisa  
 
Preglednica 30: Delež študentov, ki so obiskali  informativni dan  
Obisk informativnega  NM n=33 KP n=35 PI n=43 Skupaj n=111 

dne f f% f f% f f% f f% 

DA 26 78,8 19 54,3 24 55,8 69 62,2 
NE 7 21,2 16 45,7 19 44,2 42 37,8 
 
Preglednica 31: Chi-Square Tests za C1.3, obisk info dne 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 5,268(a) 2 ,072 
Likelihood Ratio 5,553 2 ,062 

Linear-by-Linear 
Association 

3,336 1 ,068 

N of Valid Cases 110     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,30. 
 
C1.3.1 Če je odgovor DA, koliko  je informativni dan pripomogel k vaši odločitvi?  
 
Preglednica 32: Vpliv informativnega dne na vpis na tej šoli 

Vpliv 
informativnega  

NM n=26 KP n=19 PI n=24 Skupaj n=69 

dne na odločitev f f% f f% f f% f f% 

zelo 8 30,8 13 68,2 12 50 33 47,8 
malo 16 61,5 6 31,6 11 45,8 33 47,8 
nič 2 7,7 0 - 1 4,2 3 4,3 

 
 
Preglednica 33: Chi-Square Tests za C1.3.1 Vpliv informativnega dne na vpis na tej šoli 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,878(a) 4 ,142 
Likelihood Ratio 7,667 4 ,105 
Linear-by-Linear 
Association 

2,043 1 ,153 

N of Valid Cases 
69     

a  3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,83. 
 
C1.4 Obisk informativnega dne na drugi šoli  
 
Preglednica 34: Delež študentov, ki so obiskali  informativni dan na drugi šoli 

 
Obisk 

informativnega  
NM n=33 KP n=35 PI n=43 Skupaj n=111 

dne drugje f f% f f% f f% f f% 

DA 18 54,5 19 48,6 30 55,8 67 60,4 
NE 15 45,5 16 51,4 12 44,2 43 39,6 
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Preglednica 35: Chi-Square Tests za C1.4 Delež študentov, ki so obiskali  informativni dan na drugi šoli 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 3,158(a) 2 ,206 
Likelihood Ratio 3,222 2 ,200 

Linear-by-Linear 
Association 

2,381 1 ,123 

N of Valid Cases 110     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,90. 
 
 
Preglednica 36: ANOVA C1.4 Delež študentov, ki so obiskali  informativni dan na drugi šoli 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,095 2 1,047 1,385 ,258 
Within Groups 48,383 64 ,756     
Total 50,478 66       

 
Preglednica 37: C1_3 * B1_2 Crosstabulation Korelacija med časom, ki so ga potrebovali za odločitev in 
obiskom informativnega dne na instituciji, kjer študirajo 

B1_2 

 Nekaj tednov 
Nekaj 

mesecev Nekaj let Drugo Total 

Da 37 24 2 6 69 C1_3 

Ne 21 12 3 5 41 
Total 58 36 5 11 110 

 
 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,123 ,640 
N of Valid Cases 110   

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 

Preglednica 38: C1_3_1 * B1_2 Crosstabulation Korelacija med časom ki so ga potrebovali za odločitev in vplivom 

informativnega dne na odločitev 

B1_2 

 

   
Nekaj 
tednov 

Nekaj 
mesecev Nekaj let 

Drugo 
 Total 

      

Zelo 16 11 2 4 33 

C1_3_1 

 
Malo 

20 12 0 1 33 

   
 

Nič 1 1 0 1 3 

Total 37 24 2 6 69 
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Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,297 ,352 
N of Valid Cases 69   

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
C1.5 Pomoč pri pridobivanju informacij    
  
Test zanesljivosti za vprašanje C.1.5   

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,571 4 

 
Preglednica 39: Pomoč pri pridobivanju informacij 

Št. Vir informacij 
Povpr 
NM 

Povpr 
Kp 

Povpr 
PI 

Povpr 
SK 

1 Osebno mnenje prijateljev in družine 2,52 3,11 2,14 2,56 

2 
Osebna mnenja učiteljev, svetovalcev, kontakti z zaposlenimi 
na institucijah 

3,64 3,23 3,07 3,29 

3 Neosebni viri v obliki promocijskih materialov 3,69 2,97 3,09 3,23 

4 
Neosebni viri kot so razni priročniki – kako izbiram študij, 
članki v časopisju  itd.  

4,0 3,34 3,4 3,56 

 
Preglednica 40: ANOVA za C1.5 Pomoč pri pridobivanju informacij 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 18,421 2 9,211 4,902 ,009 
Within Groups 202,948 108 1,879     C1_5_1 

Total 221,369 110       
Between Groups 6,097 2 3,049 1,492 ,229 
Within Groups 218,594 107 2,043     C1_5_2 
Total 224,691 109       
Between Groups 9,844 2 4,922 3,108 ,049 
Within Groups 169,474 107 1,584     C1_5_3 
Total 179,318 109       
Between Groups 9,205 2 4,602 1,987 ,142 
Within Groups 250,165 108 2,316     C1_5_4 
Total 259,369 110       

D1 Vpliv referenčne skupine 
 
Preglednica 41: vpliv referenčnih skupin                                                  6 = sploh ni vplival   1 =zelo je  vplival 

Referenčna skupina Povpr NM Povpr KP Povpr PI Povpr SK 
 P P P P 

Študenti, ki študirajo na tej instituciji 2,41 2,13 1,88 2,1 
Starši, bratje, sestre  2,54 2,73 1,9 2,41 
Drugi družinski člani npr. stari starši, 
strici, tete 3,14 3,38 2,31 2,84 

Prijatelji in sosedje 2,68 3,0 2,88 2,87 
Poklicni svetovalci, učitelji in zaposleni 
na srednji šoli  

3,07 2,8 3,08 3,0 

Zaposleni v podjetju kjer sem delal  4,25 3,0 2,4 3,18 
Drugi 3,4 3,0 3,2 3,19 
Študenti, ki študirajo na drugi instituciji  3,17 3,73 2,78 3,25 
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Predavatelji in zaposleni na tej 
instituciji  

4,43 3,25 2,67 3,53 

Predavatelji in zaposleni na drugi 
instituciji 

4,75 2,67 3,2 3,64 

Institucije s katero visoka šola sodeluje  6,0 - 3,33 4,67 
Člani senata in drugih odborov na 
instituciji  

6,0 - 4,0 5,2 

 
Preglednica 42: Število referenčnih skupin 

 Referenčna skupina Število 
Odstotek 

odgovorov 
Odstotek 

respondentov 
1 Prijatelji in sosedje 69 17,16 62 
3 Študenti, ki študirajo na tej instituciji 71 17,66 64 
3 Študenti, ki študirajo na drugi instituciji  32 7,96 29 
4 Predavatelji in zaposleni na tej instituciji  17 4,23 15 
5 Predavatelji in zaposleni na drugi instituciji 12 2,99 11 
6 Člani senata in drugih odborov na instituciji  5 1,24 5 
7 Institucije s katero visoka šola sodeluje  6 1,49 5 
8 Poklicni svetovalci, učitelji in zaposleni na srednji 

šoli  
42 10,45 38 

9 Zaposleni v podjetju kjer sem delal  11 2,74 10 
10 Starši, bratje, sestre  83 20,65 75 
11 Drugi družinski člani npr. stari starši, strici, tete 38 9,45 34 
12 Drugi 16 3,98 14 
 skupaj 402 100 362 

 
Preglednica 43: One-Sample Statistics za D1 Vpliv referenčnih skupin 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

D1_1 69 2,84 1,410 ,170 

D1_2 71 2,11 1,103 ,131 

D1_3 32 3,25 1,320 ,233 

D1_4 17 3,53 1,625 ,394 

D1_5 12 3,58 1,730 ,499 

D1_6 5 5,20 1,095 ,490 

D1_7 6 4,67 1,751 ,715 

D1_8 42 2,98 1,506 ,232 

D1_9 11 3,18 1,834 ,553 

D1_10 83 2,37 1,386 ,152 

D1_11 38 2,84 1,701 ,276 

D1_12 16 3,19 1,642 ,410 

 
 
Preglednica 44: One-Sample Test za D1 Vpliv referenčnih skupin 

Test Value = 3 
95% Confidence Interval 

of the Difference 
  

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 

D1_1 -,939 68 ,351 -,159 -,50 ,18 

D1_2 -6,781 70 ,000 -,887 -1,15 -,63 

D1_3 1,072 31 ,292 ,250 -,23 ,73 

D1_4 1,344 16 ,198 ,529 -,31 1,36 

D1_5 1,168 11 ,267 ,583 -,52 1,68 

D1_6 4,491 4 ,011 2,200 ,84 3,56 

D1_7 2,331 5 ,067 1,667 -,17 3,50 
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D1_8 -,102 41 ,919 -,024 -,49 ,45 

D1_9 ,329 10 ,749 ,182 -1,05 1,41 

D1_10 -4,119 82 ,000 -,627 -,93 -,32 

D1_11 -,572 37 ,571 -,158 -,72 ,40 

D1_12 ,457 15 ,654 ,188 -,69 1,06 

 
Preglednica 45: ANOVA za D1 Vpliv referenčnih skupin 

  
  

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,181 2 ,591 ,291 ,749 
Within Groups 134,065 66 2,031     D1_1 

Total 135,246 68       
Between Groups 4,032 2 2,016 1,691 ,192 
Within Groups 81,067 68 1,192     D1_2 
Total 85,099 70       
Between Groups 4,596 2 2,298 1,349 ,275 
Within Groups 49,404 29 1,704     D1_3 
Total 54,000 31       
Between Groups 10,438 2 5,219 2,298 ,137 
Within Groups 31,798 14 2,271     D1_4 
Total 42,235 16       
Between Groups 8,700 2 4,350 1,617 ,251 
Within Groups 24,217 9 2,691     D1_5 
Total 32,917 11       
Between Groups 4,800 1 4,800 . . 
Within Groups ,000 3 ,000     D1_6 
Total 4,800 4       
Between Groups 10,667 1 10,667 9,143 ,039 
Within Groups 4,667 4 1,167     D1_7 
Total 15,333 5       
Between Groups ,726 2 ,363 ,154 ,858 
Within Groups 92,250 39 2,365     D1_8 
Total 92,976 41       
Between Groups 7,686 2 3,843 1,185 ,354 
Within Groups 25,950 8 3,244     D1_9 
Total 33,636 10       
Between Groups 10,652 2 5,326 2,903 ,061 
Within Groups 146,769 80 1,835     D1_10 
Total 157,422 82       
Between Groups 8,026 2 4,013 1,418 ,256 
Within Groups 99,027 35 2,829     D1_11 
Total 107,053 37       
Between Groups ,438 2 ,219 ,071 ,932 
Within Groups 40,000 13 3,077     D1_12 
Total 40,438 15       
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D2 Dejavniki, ki so vplivali na odločitev 
 
 Test zanesljivosti za vprašanje D2   

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,921 30 

 
D2.1  Najbolj vplivni in najbolj pomembni dejavniki  
 
Preglednica 46: One-Sample Statistics za D2.1 najbolj vplivni dejavniki 

  
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

D2_1_1 86 3,22 1,604 ,173 

D2_1_2 88 2,80 1,391 ,148 

D2_1_3 76 3,42 1,560 ,179 

D2_1_4 95 2,14 1,342 ,138 

D2_1_5 98 1,97 1,126 ,114 

D2_1_6 85 2,82 1,560 ,169 

D2_1_7 85 2,55 1,230 ,133 

D2_1_8 86 3,13 1,413 ,152 

D2_1_9 83 3,51 1,417 ,156 

D2_1_10 97 2,29 1,361 ,138 

D2_1_11 88 2,14 1,349 ,144 

D2_1_12 87 2,77 1,507 ,162 

D2_1_13 87 2,46 1,437 ,154 

D2_1_14 84 2,52 1,331 ,145 

D2_1_15 87 3,16 1,613 ,173 

D2_1_16 86 2,67 1,426 ,154 

D2_1_17 91 2,15 1,247 ,131 

D2_1_18 80 2,63 1,247 ,139 

D2_1_19 82 2,98 1,457 ,161 

D2_1_20 82 2,54 1,589 ,175 

D2_1_21 80 3,49 1,814 ,203 

D2_1_22 82 3,48 1,596 ,176 

D2_1_23 83 3,28 1,713 ,188 

D2_1_24 86 2,58 1,393 ,150 

D2_1_25 82 3,26 1,514 ,167 

D2_1_26 81 3,20 1,684 ,187 

D2_1_27 89 2,53 1,349 ,143 

D2_1_28 80 3,86 1,791 ,200 

D2_1_29 84 3,95 1,816 ,198 

D2_1_30 77 3,95 1,827 ,208 

 
 
Preglednica 47: One-Sample Test za D2.1 najbolj vplivni dejavniki 

  
Test Value = 3 

  
t df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  
Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

D2_1_1 1,277 85 ,205 ,221 -,12 ,56 
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D2_1_2 -1,380 87 ,171 -,205 -,50 ,09 

D2_1_3 2,353 75 ,021 ,421 ,06 ,78 

D2_1_4 -6,270 94 ,000 -,863 -1,14 -,59 

D2_1_5 -9,064 97 ,000 -1,031 -1,26 -,80 

D2_1_6 -1,043 84 ,300 -,176 -,51 ,16 

D2_1_7 -3,352 84 ,001 -,447 -,71 -,18 

D2_1_8 ,840 85 ,403 ,128 -,17 ,43 

D2_1_9 3,252 82 ,002 ,506 ,20 ,82 

D2_1_10 -5,146 96 ,000 -,711 -,99 -,44 

D2_1_11 -6,005 87 ,000 -,864 -1,15 -,58 

D2_1_12 -1,423 86 ,158 -,230 -,55 ,09 

D2_1_13 -3,506 86 ,001 -,540 -,85 -,23 

D2_1_14 -3,280 83 ,002 -,476 -,76 -,19 

D2_1_15 ,931 86 ,355 ,161 -,18 ,50 

D2_1_16 -2,117 85 ,037 -,326 -,63 -,02 

D2_1_17 -6,475 90 ,000 -,846 -1,11 -,59 

D2_1_18 -2,691 79 ,009 -,375 -,65 -,10 

D2_1_19 -,152 81 ,880 -,024 -,34 ,30 

D2_1_20 -2,642 81 ,010 -,463 -,81 -,11 

D2_1_21 2,404 79 ,019 ,488 ,08 ,89 

D2_1_22 2,698 81 ,008 ,476 ,12 ,83 

D2_1_23 1,474 82 ,144 ,277 -,10 ,65 

D2_1_24 -2,787 85 ,007 -,419 -,72 -,12 

D2_1_25 1,532 81 ,129 ,256 -,08 ,59 

D2_1_26 1,056 80 ,294 ,198 -,17 ,57 

D2_1_27 -3,300 88 ,001 -,472 -,76 -,19 

D2_1_28 4,307 79 ,000 ,863 ,46 1,26 

D2_1_29 4,806 83 ,000 ,952 ,56 1,35 

D2_1_30 4,552 76 ,000 ,948 ,53 1,36 

 
 
 
Preglednica 48: ANOVA za D2.1 najbolj vplivni dejavniki 

  
  

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 21,227 2 10,614 4,459 ,014 
Within Groups 197,575 83 2,380     D2_1_1 

Total 218,802 85       
Between Groups 12,235 2 6,117 3,331 ,040 
Within Groups 156,083 85 1,836     D2_1_2 
Total 168,318 87       
Between Groups 26,582 2 13,291 6,222 ,003 
Within Groups 155,945 73 2,136     D2_1_3 
Total 182,526 75       
Between Groups 2,762 2 1,381 ,763 ,469 
Within Groups 166,459 92 1,809     D2_1_4 
Total 169,221 94       
Between Groups 1,181 2 ,591 ,461 ,632 
Within Groups 121,727 95 1,281     D2_1_5 
Total 122,908 97       
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Between Groups 32,937 2 16,469 7,878 ,001 
Within Groups 171,416 82 2,090     D2_1_6 
Total 204,353 84       
Between Groups 2,871 2 1,436 ,948 ,392 
Within Groups 124,140 82 1,514     D2_1_7 
Total 127,012 84       
Between Groups 39,838 2 19,919 12,742 ,000 
Within Groups 129,755 83 1,563     D2_1_8 
Total 169,593 85       
Between Groups 20,917 2 10,459 5,817 ,004 
Within Groups 143,830 80 1,798     D2_1_9 
Total 164,747 82       
Between Groups 6,709 2 3,355 1,842 ,164 
Within Groups 171,208 94 1,821     D2_1_10 
Total 177,918 96       
Between Groups 18,070 2 9,035 5,474 ,006 
Within Groups 140,293 85 1,651     D2_1_11 
Total 158,364 87       
Between Groups 17,457 2 8,729 4,120 ,020 
Within Groups 177,945 84 2,118     D2_1_12 
Total 195,402 86       
Between Groups 17,545 2 8,773 4,604 ,013 
Within Groups 160,064 84 1,906     D2_1_13 
Total 177,609 86       
Between Groups 10,667 2 5,333 3,170 ,047 
Within Groups 136,286 81 1,683     D2_1_14 
Total 146,952 83       
Between Groups 53,389 2 26,695 13,163 ,000 
Within Groups 170,358 84 2,028     D2_1_15 
Total 223,747 86       
Between Groups 20,372 2 10,186 5,543 ,005 
Within Groups 152,512 83 1,837     D2_1_16 
Total 172,884 85       
Between Groups 4,605 2 2,302 1,498 ,229 
Within Groups 135,241 88 1,537     D2_1_17 
Total 139,846 90       
Between Groups 7,916 2 3,958 2,654 ,077 
Within Groups 114,834 77 1,491     D2_1_18 
Total 122,750 79       
Between Groups 3,263 2 1,632 ,764 ,469 
Within Groups 168,688 79 2,135     D2_1_19 
Total 171,951 81       
Between Groups 10,703 2 5,352 2,183 ,119 
Within Groups 193,687 79 2,452     D2_1_20 
Total 204,390 81       
Between Groups 6,364 2 3,182 ,966 ,385 
Within Groups 253,624 77 3,294     D2_1_21 
Total 259,988 79       

D2_1_22 Between Groups 30,657 2 15,328 6,888 ,002 
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Within Groups 175,794 79 2,225       

Total 206,451 81       
Between Groups 1,500 2 ,750 ,251 ,779 
Within Groups 239,126 80 2,989     D2_1_23 
Total 240,627 82       
Between Groups 1,106 2 ,553 ,280 ,756 
Within Groups 163,824 83 1,974     D2_1_24 
Total 164,930 85       
Between Groups 18,722 2 9,361 4,431 ,015 
Within Groups 166,899 79 2,113     D2_1_25 
Total 185,622 81       
Between Groups 22,536 2 11,268 4,302 ,017 
Within Groups 204,303 78 2,619     D2_1_26 
Total 226,840 80       
Between Groups 11,687 2 5,843 3,384 ,038 
Within Groups 148,493 86 1,727     D2_1_27 
Total 160,180 88       
Between Groups 22,442 2 11,221 3,740 ,028 
Within Groups 231,046 77 3,001     D2_1_28 
Total 253,488 79       
Between Groups 11,032 2 5,516 1,700 ,189 
Within Groups 262,777 81 3,244     D2_1_29 
Total 273,810 83       
Between Groups 5,476 2 2,738 ,816 ,446 
Within Groups 248,316 74 3,356     D2_1_30 
Total 253,792 76       

 
 
Preglednica 49: Vplivni dejavniki po šolah glede na povprečno oceno 

6= sploh ni vplivalo in 1= zelo pomembno je vplivalo 
 NM KP Piran Skupaj 

Dejavnik Štev. 
Povpr. 
NM 

Štev. 
Povpr. 

KP 
Štev. 

Povpr. 
PI 

Štev. 
Povpr. 

SK 
Študijski program  30 2,10 31 2,0 37 1,84 97 1,98 
Predavanja v majhnih 
skupinah 

28 2,79 26 1,96 34 1,74 88 2,14 

Lokacija institucije 31 2,13 31 2,35 33 1,94 94 2,15 
Možnost zaposlitve 
po študiju 

29 2,48 30 2,0 32 2,0 90 2,17 

Odnos med 
predavatelji in 
študenti 

29 2,59 30 2,4 38 1,97 96 2,27 

Dostop do 
računalnikov oz. 
informacijske 
tehnologije 

28 3,11 27 2,22 32 2,09 87 2,46 

Dostop do knjižnice, 
čitalnice 

28 3,00 28 2,43 28 2,14 84 2,52 

Pomembnost 
študijskega programa 
za kariero  

30 3,03 28 2,32 31 2,23 88 2,53 

Oddaljenost 
institucije od doma 

28 2,04 28 2,82 26 2,77 82 2,54 

Težavnost 
študijskega programa 

28 2,32 30 2,57 27 2,78 85 2,55 
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Možnost 
nadaljevanja študija 
(podiplomski študij 
itd.) 

27 2,74 29 2,55 30 2,47 85 2,58 

Placement in sistem 
opravljanja strokovne 
prakse 

28 3,04 25 2,52 27 2,3 80 2,63 

Možnost spoznavanja 
drugih in druženja 

29 3,17 27 2,85 30 2.03 86 2,67 

Opremljenost 
predavalnic in drugih 
prostorov 

28 3,18 27 3,04 32 2,19 87 2,77 

Ugled institucije  30 3,27 28 2,75 30 2,37 88 2,8 
Študijska literatura 28 3,57 25 2,92 32 2,09 85 2,82 
Pogoji za vpis 
(število točk) 

27 2,81 28 2,86 27 3,26 82 2,98 

Prestižnost študija 28 4,11 25 2,68 33 2,64 86 3,13 
Obštudijske 
dejavnosti  

28 4,04 27 3,41 32 2,19 87 3,16 

Sorodnost z tipom 
ljudi, ki že študirajo  

27 3,85 26 3,19 28 2,57 81 3,20 

Šolnina in stroški 
povezani s študijem 

29 2,69 28 3,89 29 3,1 86 3,22 

Občutek osebne 
varnosti 

28 3,71 27 3,44 27 2,59 82 3,26 

Možnost 
štipendiranja  

29 3,28 27 3,44 27 3,11 83 3,28 

Velikost institucije  25 4,24 25 3,20 26 2,85 76 3,42 
Možnost študijske 
izmenjave v tujini 

29 4,14 26 3,58 27 2,67 82 3,48 

Dostop do šole, 
možnost parkiranja 

28 3,11 25 3,64 27 3,74 80 3,49 

Prestižnost 
predavateljev 

28 4,11 26 3,54 29 2,9 83 3,51 

Poznavanje 
institucije, ker je tu 
že študiral kdo iz 
družine  

28 4,39 25 4,04 27 3,15 80 3,86 

Ni omejitve vpisa  28 3,96 26 4,42 30 3,53 84 3,95 
Možnost prepisa od 
drugod in priznanje 
že opravljenih izpitov 

28 4,29 26 3,85 23 3,65 77 3,95 

 
 
Preglednica 50: Najbolj pomembni dejavniki glede na rang 1= najbolj pomembno, 5= najmanj pomembno 

Dejavnik NM KP PI SKUPAJ 

Lokacija institucije 69 45 16 130 
Študijski program  50 44 26 120 
Možnost zaposlitve po študiju 28 25 13 66 
Šolnina in stroški povezani s 
študijem 44 13 5 62 

Ugled institucije  20 9 19 48 
Oddaljenost institucije od doma 40 8 0 48 
Težavnost študijskega 
programa 34 10 0 44 

Odnos med predavatelji in 
študenti 

14 11 7 32 

Možnost nadaljevanja študija 
(podiplomski študij itd.) 

13 9 7 29 

Pogoji za vpis (število točk) 13 12 0 25 
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Študijska literatura 11 7 6 24 
Predavanja v majhnih skupinah 12 0 12 24 
Možnost spoznavanja drugih in 
druženja 

11 8 3 22 

Možnost štipendiranja  9 9 3 21 
Dostop do šole, možnost 
parkiranja 

17 0 0 17 

Poznavanje institucije, ker je tu 
že študiral kdo iz družine  

8 5 0 13 

Pomembnost študijskega 
programa za kariero  

3 6 1 10 

Prestižnost študija 0 3 6 9 
Velikost institucije  4 4 0 8 
Možnost študijske izmenjave v 
tujini 

2 0 5 7 

Dostop do računalnikov oz. 
informacijske tehnologije 

2 4 0 6 

Placement in sistem opravljanja 
strokovne prakse 

0 3 3 6 

Sorodnost z tipom ljudi, ki že 
študirajo  

5 1 0 6 

Opremljenost predavalnic in 
drugih prostorov 

4 1 0 5 

Obštudijske dejavnosti  2 1 0 3 
Občutek osebne varnosti 1 2 0 3 
Ni omejitve vpisa  2 0 0 2 
Možnost prepisa od drugod in 
priznanje že opravljenih izpitov 

1 0 0 1 

Prestižnost predavateljev 0 0 0 0 
Dostop do knjižnice, čitalnice 0 0 0 0 

 
 
D2.2 Opišite vaše mnenje o ugledu institucije na kateri študirate: 
 
Preglednica 51: mnenje o ugledu šole 

NM KP Pi 

naša šola ne uživa posebnega ugleda 
kot šole v Mariboru in Ljubljani 

Zadovoljna sem, ker se vedno več ljudi 
vpisuje na to fakulteto in so na njej 
zadovoljni O.K. 

zaenkrat zadovoljivo 
Informativni dan je zelo pomemben in 
močno vpliva na odločitev dobro mnenje 

ker je mlada še ni tako uveljavljena, 
vendar bo z leti in s tradicijo dobila 
velik ugled 

Menim, da je ugled na visokem nivoju 
kar sem opazil tekom obiskovanja 
fakultete zelo dober je 

ugled je padel ampak se počasi 
popravlja 

Dobri profesorji - predavatelji, dobri 
odnosi s študenti dokaj dobro 

mislim, da je šola zelo ugledna in 
postaja še bolj 

Menim, da je dokaj ugledna, vendar 
manj od nekaterih drugih kot je 
ekonomska fakulteta sodelovanje podjetnikov 

nekateri predavatelji imajo premalo 
kontakta s študenti V redu zelo ugledna 
mislim, da je šola zelo ugledna po 
Sloveniji 

Mislim, da ima naša fakulteta zelo velik 
ugled in je prepoznavna 

zanimivo okolje, dobri 
predavatelji 

strog sistem glede obveznosti 
predavanj 

Mislim, da je kar uveljavljena, čeprav je 
veliko ljudi skeptičnih vse dobro 

dober Šola je v redu 
dober ugled, šola je nova, 
dobri predavatelji 

dovolj ugledna, vendar marsikdo 
misli, da ni priznana šola 

Institucija je lepo urejena, nimam 
komentarja O.K. 

dober 
Lahko bi bilo bolje, ma je tudi tako v 
redu v redu 
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mislim, da naša institucija ne uživa 
takega ugleda kot bi si sama želela 

Mislim, da fakulteta z leti pridobiva 
vedno večji ugled in bo čez nekaj časa 
prišlo, do še večjega zanimanja zanjo moje mnenje je pozitivno 

ugled te šole je slab saj ni tako 
priznana kot druge Znana šola 

mislim, da ima zelo dober 
ugled 

šola ima slab ugled in priznana Zelo zanimiva, vendar težka 
super, mislim, da ima zelo 
velik ugled, vsaj v podjetjih 

ugled naše šole ni tako briljanten kot 
mislijo profesorji Imam dobro mnenje zelo dobra 

moje mnenje se je zelo spremenilo 
Ima ugled, všeč mi je sistem 
izobraževanja 

šola slovi po resnosti in 
predajanju znanja 

mislim, da bi lahko taka institucija 
priskrbela vsaj parkirni prostor Je zelo v redu, tudi odnosi so v redu mislim, da uživa dober ugled 

ni dobro, ker ni urejenega parkirišča Kar dobro mnenje v redu je 
šola ima zelo slab ugled, ni priznana 
kot druge šole v Sloveniji Lahko bi bilo boljše nič kaj posebnega 

si še prizadeva pridobiti večji ugled v redu zelo ugledna 
sem slišala, da ni preveč cenjena, 
vendar se s tem ne strinjam Pravijo da ni najboljši ugledna 
si še prizadeva za večji ugled, je še 
zelo mlada Zelo ugledna 

dober ugled, šola je nova, 
dobri predavatelji 

ni tako na dobrem glasu, še vsak je 
rekel o šoli kaj slabega 

zelo inovativna in ugledna, samo šola 
kot stavba me je malo razočarala 

mislim, da še ni splošno 
uveljavljen ugled saj mislijo, 
da je kupljena šola-diploma 

sem slišala od pozitivnega do 
neagtivnega, misli, da je tako tako… Ugledna ima odličen ugled 

je dokaj ugledna 
je zelo ugledna, je edina, ki izvaja 
"primer v živo" 

v redu, malenkosti bi se dalo 
popraviti ampak niso tako 
očitne - cool je 

ima slabega 

na fakulteti imamo dobre odnose med 
profesorji in študenti ter med samimi 
študenti se mi zdi zelo ugledna šola 

moje mnenje je zelo pozitivno je ugledna institucija je zelo ugledna 

ni parkirnih prostorov 

Menim, da je zelo ugledna, drugod po 
Sloveniji in na primorskem pa ne 
mislijo tako je zelo ugledna  

slišim samo slabe stvari, ne počutim 
se dobro se mi zdi v redu 

pred vpisom sem bila 
prepričana, da je na dobrem 
glasu, sedaj pa… 

slišim slabe stvari, grajanje Zelo ugledna in napredna fakulteta je pomembna za zaposlitev 
je zadovoljivo, se pa da še veliko 
narediti 

  

 
D2.2.1  Kako je ugled institucije vplival na vašo odločitev:  
Preglednica 52: Ocena koliko je ugled vplival na vpis 

NM KP PI 

ni vplival 
je vplival, ker je veliko študentov 
mojih prijateljev ni 

ne preveč, mislil sem bolj na svoj 
ugled vplival je tako, da sem se vpisala zelo je vplival 

ne preveč 
je vplival, vendar me je v prvi vrsti 
privlačila usmeritev študija zelo, zato sem se vpisal 

ni vplival vplivali so dobri odnosi s študenti glavnega pomena je bil 
nič kaj dosti saj šole prej sploh nisem 
poznal ni vplival na mojo odločitev zelo je vplival  

sploh nisem gledal kaj preveč na to dobro tako, tako 

sploh ni ni vplival ni dosti 

ni vplival malo  ni vplivalo 
ni imel velikega vplival, čeprav sem 
se malo zamislila ob govoricah 

ni toliko vplival, vplivala je bližina 
morja je 
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ni vplival na mojo odločitev ni vplival v redu 

ugled ni vplival na mojo odločitev ugled ni vplival nič je vplival ker sem na tej šoli 

sem zanj slišala kasneje 
ugled ni veliko vplival, bolj je 
pomemben študijski program moje mnenje je pozitivno 

v nobenem pogledu ni vplival ni vplival zelo pozitivno 

če bi slišala prej, ne bi bila tukaj dobro dosti 

ni vplival 
ugled ni preveč vplival, bolj 
oddaljenost in lokacija pozitivno 

ni veliko vplival 
malo je vplival, ker je dober občutek 
študirati na ugledni šoli ni kaj dosti vplival 

ni vplival ne pretirano relativno 

sploh ni vplival ni vplival ni vplival 

ni vplival zelo malo ne preveč bolj je vplivala bližina 
delno je vplival bolj pomembna je 
oddaljenost sploh ni ne preveč 

ni vplival dobro zelo 

ni me prav dosti zanimalo 
vplival je ampak nisem samo zaradi 
tega tukaj veliko 

pred vpisom nisem natančno vedela 
kakšen je ugled v resnici ni vplival   ni vplival 

zelo malo sploh ni tako vplival 
je vplival ampak ni bil odločilen 
dejavnik  

ni imel velikega vpliva veliko name ugled ni preveč vplival 

ugled je vplival slabo ni zelo 

zelo pozitivno ni veliko vplival na mojo odločitev malo 

ni vplival ni vplival dosti zelo 
če bi vedela kar vem sedaj se ne bi 
vpisala delno ni vplival 
odnos med študenti in profesorji je 
neprijazen, ne bi se vpisala, če bi 
vedela pozitivno 

zelo je vplivalo, je eden glavnih 
razlogov za vpis 

so vplivali drugi dejavniki, ne ugled 
šole 

 zelo saj se mi zdi to bistvenega 
pomena 

  je precej vplivalo 
 
Preglednica 53: stopnja vpliva ugleda na vpis  

 NM n=31  KP n=28  PI n=32  

 f % f % f % 

Ni vplival 26 84 13 46 10 31 

Malo vplival 5 16 12 43 8 25 

Zelo vplival 0 0 3 11 14 44 
 
 
D2.3  Ocena kakšen ugled ima šola po mnenju študentov: 
 
Preglednica 54: Ocena ugleda šole 

Ugled NM N=32 KP n=35 PI n=43 SKUPAJ n=110 
 f % f % f % f % 
Slab 9 28 0 0 0 0 9 8 
Povprečen 6 19 9 26 3 7 18 16 
Dober 16 50 18 51 24 56 58 53 
Odličen 1 3 8 26 16 37 23 23 
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Preglednica 55: Chi-Square Tests za D2.3 Ocena ugleda šole 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 35,747(a) 6 ,000 
Likelihood Ratio 38,912 6 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

26,061 1 ,000 

N of Valid Cases 
110     

a  3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,62. 
 
 
D2.4 Zaznava študentov o šoli 
 
 Test zanesljivosti za vprašanje D2.4   

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,465 16 

 
Preglednica 56: Ocena zaznave študentov o šoli 
Opomba: Manjša kot je ocena bolj proti levi trditvi se giba ocena, večja kot je ocena bolj proti desni trditvi se giba 
ocena 

Št. Trditev NM KP PI 
  x x P 
1 Zelo prestižna/ Manj prestižna 2,42 2,06 1,75 
2 Kvantitativna/ Nekvantitativna 2,52 2,38 2,21 
3 Teoretična/ Praktična 2,29 2,7 3,08 
4 Splošna/ Specializirana 2,58 2,93 2,9 
5 Majhna/ Velika 2,71 2,12 2,38 
6 Nevplivna/ Vplivna  2,43 2,84 3,38 

7 
Raziskovalno usmerjena/ Praktično 
usmerjena 

2,87 2,48 2,93 

8 Težko dostopna/  Lahko dostopna 3,1 2,88 3,02 
9 Nepoznana/ Dobro znana  2,58 3,03 3,38 
10 Težka/ Lahka   1,71 1,94 2,51 
11 Neinovativna/ Inovativna  2,71 3,19 3,51 
12 Staromodna/ Sodobna  3,36 3,36 3,68 
13 Formalna/ Neformalna  2 1,91 2,42 
14 Izjemna / Običajna 3,01 2,53 2,05 
15 Stara/ Nova   3,32 2,85 3,56 
16 Netradicionalna / Tradicionalna 2,71 2,47 2,21 

 
  
Preglednica 57: ANOVA za Ocena zaznave študentov o šoli 

  
  

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

D2_4_1 Between Groups 7,834 2 3,917 6,881 ,002 

  Within Groups 56,923 100 ,569     

  Total 64,757 102       

D2_4_2 Between Groups 1,693 2 ,847 1,922 ,152 

  Within Groups 43,601 99 ,440     

  Total 45,294 101       

D2_4_3 Between Groups 10,709 2 5,354 6,520 ,002 

  Within Groups 82,126 100 ,821     
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  Total 92,835 102       

D2_4_4 Between Groups 2,436 2 1,218 1,452 ,239 

  Within Groups 83,025 99 ,839     

  Total 85,461 101       

D2_4_5 Between Groups 5,547 2 2,773 2,978 ,055 

  Within Groups 93,133 100 ,931     

  Total 98,680 102       

D2_4_6 Between Groups 15,559 2 7,780 12,634 ,000 

  Within Groups 60,960 99 ,616     

  Total 76,520 101       

D2_4_7 Between Groups 4,054 2 2,027 2,077 ,130 

  Within Groups 100,512 103 ,976     

  Total 104,566 105       

D2_4_8 Between Groups ,815 2 ,407 ,399 ,672 

  Within Groups 103,185 101 1,022     

  Total 104,000 103       

D2_4_9 Between Groups 11,020 2 5,510 6,729 ,002 

  Within Groups 81,892 100 ,819     

  Total 92,913 102       

D2_4_10 Between Groups 12,538 2 6,269 10,929 ,000 

  Within Groups 58,510 102 ,574     

  Total 71,048 104       

D2_4_11 Between Groups 11,379 2 5,689 9,343 ,000 

  Within Groups 61,506 101 ,609     

  Total 72,885 103       

D2_4_12 Between Groups 4,780 2 2,390 3,624 ,030 

  Within Groups 66,605 101 ,659     

  Total 71,385 103       

D2_4_13 Between Groups 5,328 2 2,664 4,457 ,014 

  Within Groups 57,982 97 ,598     

  Total 63,310 99       

D2_4_14 Between Groups 16,415 2 8,207 12,035 ,000 

  Within Groups 66,833 98 ,682     

  Total 83,248 100       

D2_4_15 Between Groups 9,316 2 4,658 6,243 ,003 

  Within Groups 74,606 100 ,746     

  Total 83,922 102       

D2_4_16 Between Groups 4,519 2 2,260 2,736 ,070 

  Within Groups 80,121 97 ,826     

  Total 84,640 99       

 
 
D2.5 Način izbiranja in odločanja 
 
 Test zanesljivosti za vprašanje D2.5   

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,613 9 
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Preglednica 58: Povprečne ocene za način izbiranja in odločanja    6 = sploh se ne strinjam    1= zelo se strinjam 

Š
t. 

Trditev 
P NM Povpr 

KP 
Povpr 

PI 
Povpr 

SK 

1 
Izbral sem prvo institucijo, ki je izpolnila minimum zahtev, 
pričakovanj, ki sem si jih postavil 

3,88 3,82 4,28 4,01 

2 
Izbral sem institucijo, ki je v vsem izpolnila več kot sem 
pričakoval, pri tem so bili vsi kriteriji enako pomembni  3,82 3,03 2,7 3,15 

3 

Najprej sem izločil institucije, ki niso izpolnile mojih osnovnih 
pričakovanj. Pri preostalih institucijah sem ovrednotil kriterije 
po pomembnosti samo za tiste dejavnike, ki so zame pomembni 
dokler nisem izbral ene institucije. 

3,42 2,82 3,26 3,17 

4 
Ocenil sem vse dejavnike od najbolj pomembnega do najmanj 
pomembnega in izbral institucijo z največjim številom točk.  

4,12 3,91 3,46 3,81 

5 
Izbral sem institucijo, ki se je odrezala najbolje potem, ko sem 
primerjal vse dejavnike, ki so zame pomembni.  3,69 2,8 2,8 3,07 

6 
Izbral sem institucijo, ki so mi jo priporočali drugi, ki jo zelo 
dobro poznajo.  3,25 4,35 2,9 3,47 

7 
Prijavil sem se na tri enakovredne institucije in se vpisal na tisto 
kjer sem bil sprejet na podlagi zbranih točk. 

3,91 4,23 4,28 4,19 

8 
V prvem krogu nisem bil sprejet na želeno institucijo zato sem v 
drugem krogu izbral institucijo kjer ni bilo omejitve vpisa 

5,03 5,38 4,29 4,86 

9 
Izbral sem institucijo, kjer sem menil, da bom sprejet glede na 
moje sposobnosti in glede na pričakovane točke srednje šole. 3,42 2,97 3,33 3,24 

  
 
Preglednica 59: One-Sample Statistics za D2.5 Način izbiranja in odločanja     

  
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

D2_5_1 107 4,01 1,735 ,168 

D2_5_2 107 3,15 1,379 ,133 

D2_5_3 106 3,17 1,464 ,142 

D2_5_4 106 3,81 1,442 ,140 

D2_5_5 107 3,07 1,513 ,146 

D2_5_6 106 3,47 1,587 ,154 

D2_5_7 108 4,19 1,730 ,166 

D2_5_8 108 4,86 1,721 ,166 

D2_5_9 108 3,24 1,864 ,179 

 
 
Preglednica 60: One-Sample Test za D2.5 Način izbiranja in odločanja     

  
Test Value = 3 

  
t df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  
Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

D2_5_1 6,019 106 ,000 1,009 ,68 1,34 

D2_5_2 1,122 106 ,265 ,150 -,11 ,41 

D2_5_3 1,194 105 ,235 ,170 -,11 ,45 

D2_5_4 5,794 105 ,000 ,811 ,53 1,09 

D2_5_5 ,447 106 ,656 ,065 -,22 ,36 

D2_5_6 3,060 105 ,003 ,472 ,17 ,78 

D2_5_7 7,119 107 ,000 1,185 ,86 1,52 

D2_5_8 11,238 107 ,000 1,861 1,53 2,19 

D2_5_9 1,342 107 ,182 ,241 -,11 ,60 



Priloga B 

 

 
 
Preglednica 61: ANOVA za D2.5 Način izbiranja in odločanja     

  
  

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

D2_5_1 Between Groups 4,559 2 2,280 ,754 ,473 

  Within Groups 314,431 104 3,023     

  Total 318,991 106       

D2_5_2 Between Groups 23,328 2 11,664 6,804 ,002 

  Within Groups 178,280 104 1,714     

  Total 201,607 106       

D2_5_3 Between Groups 6,506 2 3,253 1,534 ,221 

  Within Groups 218,438 103 2,121     

  Total 224,943 105       

D2_5_4 Between Groups 8,284 2 4,142 2,032 ,136 

  Within Groups 209,943 103 2,038     

  Total 218,226 105       

D2_5_5 Between Groups 17,667 2 8,834 4,085 ,020 

  Within Groups 224,875 104 2,162     

  Total 242,542 106       

D2_5_6 Between Groups 41,050 2 20,525 9,465 ,000 

  Within Groups 223,365 103 2,169     

  Total 264,415 105       

D2_5_7 Between Groups 4,023 2 2,011 ,668 ,515 

  Within Groups 316,274 105 3,012     

  Total 320,296 107       

D2_5_8 Between Groups 23,430 2 11,715 4,191 ,018 

  Within Groups 293,487 105 2,795     

  Total 316,917 107       

D2_5_9 Between Groups 3,934 2 1,967 ,561 ,572 

  Within Groups 367,807 105 3,503     

  Total 371,741 107       
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Preglednica 62: Korelacija med vprašanji sklopa D2.5 

   

disjunktivna 
pravila 

konjunktivn
a pravila 

Odločanje z 
izločanjem 

leksikografska 
pravila 

pravilo z 
dodajanjem 

uteži 

Odločanje s 
kompenzacijo 

srednješolski 
uspeh 

odločanje za 
drugo 

alternativo 

srednješolski 
uspeh 

disjunktivna pravila Pearson 
Correlation 

1         

  Sig. (2-tailed)          
  N 107         
konjunktivna pravila  Pearson 

Correlation 
,177 1        

  Sig. (2-tailed) ,068         

  N 107 107        

Odločanje z 
izločanjem 

Pearson 
Correlation 

,155 ,297(**) 1       

  Sig. (2-tailed) ,113 ,002        

  N 106 106 106       

leksikografska 
pravila 

Pearson 
Correlation 

,259(**) ,240(*) ,304(**) 1      

  Sig. (2-tailed) ,007 ,013 ,002       

  N 106 106 106 106      

pravilo z 
dodajanjem uteži 

Pearson 
Correlation 

,063 ,357(**) ,260(**) ,111 1     

  Sig. (2-tailed) ,525 ,000 ,007 ,261      

  N 105 105 105 105 107     

Odločanje s 
kompenzacijo 

Pearson 
Correlation 

-,009 ,176 ,060 ,174 ,216(*) 1    

  Sig. (2-tailed) ,928 ,072 ,543 ,077 ,028     

  N 105 105 104 104 104 106    

srednješolski uspeh Pearson 
Correlation 

,265(**) ,079 ,123 ,138 ,145 ,026 1   

  Sig. (2-tailed) ,006 ,420 ,208 ,157 ,138 ,789    

  N 107 107 106 106 106 105 108   

odločanje za drugo 
alternativo 

Pearson 
Correlation 

,227(*) -,071 -,129 ,298(**) -,194(*) ,235(*) ,269(**) 1  

  Sig. (2-tailed) ,019 ,468 ,186 ,002 ,046 ,015 ,005   

  N 107 107 106 106 106 106 107 108  

srednješolski uspeh Pearson 
Correlation 

,183 ,246(*) ,017 ,078 ,111 ,066 ,343(**) ,072 1 

  Sig. (2-tailed) ,059 ,011 ,865 ,429 ,258 ,504 ,000 ,458  

  N 107 107 106 106 106 105 108 107 108 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 





Priloga B 

 

 

Preglednica 63: Načini odločanja 

Št. Trditev Ime pravila Način odločanja 

1 

Izbral sem prvo institucijo, ki je 
izpolnila minimum zahtev, 
pričakovanj, ki sem si jih postavil 

Disjunktivno pravilo odjemalec ustvari nabor kriterijev 
in izbere prvo storitev ali dobrino, 
ki je v skladu z katerimkoli  od 
kriterijev, 

2 

Izbral sem institucijo, ki je v vsem 
izpolnila več kot sem pričakoval, pri 
tem so bili vsi kriteriji enako 
pomembni  

Konjunktivno pravilo odjemalec ustvari nabor kriterijev 
in izbere prvo storitev ali dobrino, 
ki je v skladu z vsemi kriteriji, 

3 

Najprej sem izločil institucije, ki 
niso izpolnile mojih osnovnih 
pričakovanj. Pri preostalih 
institucijah sem ovrednotil kriterije 
po pomembnosti samo za tiste 
dejavnike, ki so zame pomembni 
dokler nisem izbral ene institucije. 

Odločanje z izločanjem izloči se vse alternative, ki ne 
izpolnjujejo minimalnih zahtev, 

4 

Ocenil sem vse dejavnike od najbolj 
pomembnega do najmanj 
pomembnega in izbral institucijo z 
največjim številom točk.  

Leksikografsko pravilo odjemalec rangira vse dejavnike od 
najbolj pomembnega do najmanj 
pomembnega in izbere tisto, ki ima 
najvišje število točk pri najbolj 
pomembnih dejavnikih. 

5 

Izbral sem institucijo, ki se je 
odrezala najbolje potem, ko sem 
primerjal vse dejavnike, ki so zame 
pomembni.  

Pravilo z dodajanjem uteži odloča se o vsakem dejavniku tako, 
da se mu pripiše utež za 
pomembnost dejavnika 

6 

Izbral sem institucijo, ki so mi jo 
priporočali drugi, ki jo zelo dobro 
poznajo. 

Odločanje s kompenzacijo odjemalec se odloča med vsemi 
alternativami z uporabo vseh 
atributov tako, da en atribut 
kompenzira z drugim, pogosto pa 
odločitev prepusti drugim 

7 

Prijavil sem se na tri enakovredne 
institucije in se vpisal na tisto kjer 
sem bil sprejet na podlagi zbranih 
točk. 

Odločanje na podlagi 
srednješolskega uspeha 

to pravilo večinoma uporabljajo 
študenti, ki se niso sposobni 
odločati drugače bodisi zaradi 
pomanjkanja samozavesti ali 
pomanjkanja informacij  

8 

V prvem krogu nisem bil sprejet na 
želeno institucijo zato sem v drugem 
krogu izbral institucijo kjer ni bilo 
omejitve vpisa 

Odločanje za drugo 
alternativo 

če pri prvi izbiri nisi bil uspešen 
izbereš drugo alternativo, ki ti je na 
voljo. 

9 

Izbral sem institucijo, kjer sem 
menil, da bom sprejet glede na moje 
sposobnosti in glede na pričakovane 
točke srednje šole. 

Odločanje na podlagi 
srednješolskega uspeha 

to pravilo večinoma uporabljajo 
študenti, ki se niso sposobni 
odločati drugače bodisi zaradi 
pomanjkanja samozavesti ali 
pomanjkanja informacij  
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PRILOGA C 
 
1. Faktorska analiza za B2.1 Proces izbire in odločanja 
 
Matrika faktorskih uteži za proces izbire in odločanja 

  1 2 3 4 5 

B2_21 
Vedel sem katera informacija je pomembna za 
mojo odločitev   0,701567     

B2_20 
Vedel sem kje lahko najdem informacije o 
institucijah  0,659176     

B2_5 
Čas in napor je bil dobro porabljen, ker sem s 
svojo izbiri zadovoljen 0,567843     

B2_33 
Imam jasno mnenje katera lastnost je pomembna 
za izbiro institucije  0,515016     

B2_15 
Sploh me ne zanima na kateri instituciji 
študiram, da le pridem do diplome  -0,49588     

B2_27 
Moja družina me morda ne bo marala, če se bom 
napačno odločil    -0,56528    

B2_17 Napačna odločitev me ne skrbi    -0,56458    

B2_6 
Potrebno je primerjati institucije, da lahko izveš 
kaj ponujajo  0,558978    

B2_8 
Menim, da je promocijski material, ki ga 
institucije ponujajo brez vrednosti    -0,43292    

B2_9 
Pomembno je obiskati institucijo preden se 
odločiš za vpis  0,382291    

B2_16 Mislim, da so vse institucije podobne   -0,34491    

B2_1 
Na več načinov sem ovrednotil institucijo preden 
sem se dokončno odločil    0,723868   

B2_2 
Podrobno sem primerjal institucije preden sem se 
odločil    0,716368   

B2_3 
Poiskal sem več informacij o instituciji kot jih je 
bilo na voljo    0,530466   

B2_19 
Zelo preudarno sem se odločal kam se bom 
vpisal    0,515773   

B2_32 Veliko vem o visokošolskih institucijah     0,472621   

B2_10 
Pri primerjavi institucije sem se zelo zanašal na 
promocijsko brošuro, ki mi je bila posredovana    0,472479   

B2_25 
Pomembno je imeti več različnih alternativ, ko se 
odločaš o instituciji      0,677387  

B2_26 Odločanje o instituciji je lahko zelo tvegano      0,595043  

B2_24 Vedel sem kaj je pomembno za izbiro institucije     0,536918  

B2_18 Izbira institucije je zame pomembna odločitev     0,477841  

B2_31 
Študij na »pravi« instituciji veliko pove o osebi, 
ki tam študira      0,643075 

B2_30 
Izbira »prave« institucije lahko pomaga pridobiti 
življenjski stil, ki ga želim       0,56727 

B2_29 Študij na »pravi« instituciji me določa kot osebo      0,445582 
 
 
KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,737 

Approx. Chi-Square 904,201 
df 276 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. ,000 
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Communalities 
 

  Initial Extraction 
B2_1R ,570 ,635 
B2_2R ,530 ,549 
B2_3R ,361 ,337 
B2_5R ,596 ,426 
B2_6R ,504 ,483 
B2_8R ,484 ,385 
B2_9R ,345 ,275 
B2_10R ,356 ,275 
B2_15R ,480 ,437 
B2_16R ,513 ,262 
B2_17R ,415 ,334 
B2_18R ,626 ,564 
B2_19R ,671 ,633 
B2_20R ,531 ,463 
B2_21R ,585 ,553 
B2_24R ,583 ,593 
B2_25R ,544 ,538 
B2_26R ,515 ,491 
B2_27R ,473 ,402 
B2_29R ,506 ,410 
B2_30R ,665 ,686 
B2_31R ,407 ,444 
B2_32R ,581 ,428 
B2_33R ,675 ,743 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
 
Total Variance Explained 
 

Factor Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

  Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % Total 
% of 

Variance 
Cumula
tive % Total 

% of 
Variance 

Cumula
tive % 

1 5,855 24,396 24,396 5,373 22,388 22,388 2,859 11,913 11,913 
2 3,019 12,580 36,976 2,498 10,408 32,796 2,393 9,973 21,886 
3 1,758 7,326 44,303 1,267 5,281 38,076 2,267 9,447 31,332 
4 1,645 6,852 51,155 1,172 4,884 42,961 2,178 9,076 40,409 
5 1,612 6,715 57,870 1,037 4,323 47,283 1,650 6,875 47,283 
6 1,271 5,297 63,167             
7 ,934 3,891 67,058             
8 ,885 3,689 70,747             
9 ,776 3,234 73,981             
10 ,736 3,065 77,046             
11 ,692 2,883 79,929             
12 ,653 2,719 82,648             
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13 ,571 2,381 85,028             
14 ,531 2,211 87,239             
15 ,503 2,094 89,333             
16 ,427 1,779 91,113             
17 ,393 1,639 92,751             
18 ,382 1,590 94,342             
19 ,309 1,289 95,631             
20 ,276 1,151 96,782             
21 ,244 1,015 97,797             
22 ,195 ,813 98,610             
23 ,179 ,747 99,358             
24 ,154 ,642 100,000             

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
 

Factor Number
242322212019181716151413121110987654321
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Factor Matrix(a) 
 

Factor 
  

1 2 3 4 5 

B2_30R ,685 -,291 -,017 ,339 -,131 

B2_18R ,675 -,195 ,220 -,091 ,118 

B2_19R ,653 ,316 ,196 -,235 ,119 

B2_33R ,595 ,320 -,312 ,432 ,048 

B2_24R ,569 ,184 -,114 ,192 ,431 

B2_21R ,557 ,264 -,403 -,101 ,022 

B2_29R ,544 -,112 ,016 ,302 -,098 

B2_5R ,528 ,261 -,121 -,251 ,031 

B2_20R ,519 ,140 -,324 -,237 ,113 
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B2_6R ,511 -,436 ,123 -,015 -,126 

B2_15R -,508 ,074 ,146 ,391 ,019 

B2_25R ,507 -,320 ,102 ,228 ,340 

B2_8R -,446 ,199 ,223 ,196 ,241 

B2_27R -,443 ,402 -,098 ,176 ,062 

B2_16R -,438 ,182 ,096 ,166 -,030 

B2_32R ,308 ,567 -,053 ,081 -,052 

B2_1R ,401 ,489 ,455 -,158 ,059 

B2_2R ,298 ,468 ,461 ,146 -,089 

B2_3R ,105 ,452 ,187 ,044 -,292 

B2_26R ,329 -,432 ,355 ,158 ,213 

B2_17R -,318 ,335 -,212 ,239 ,138 

B2_10R ,233 ,329 ,162 -,029 -,292 

B2_31R ,362 -,077 -,138 ,332 -,422 

B2_9R ,273 -,202 -,014 -,026 -,398 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
a  5 factors extracted. 8 iterations required. 
 
Pattern Matrix(a) 
 

Factor 
  

1 2 3 4 5 

B2_20 ,683 -,033 -,031 ,141 ,026 

B2_21 ,655 ,023 -,113 ,287 -,119 

B2_15 -,631 ,011 -,028 ,191 ,002 

B2_5 ,580 ,217 -,025 ,050 ,045 

B2_8 -,448 ,108 ,032 ,168 ,315 

B2_16 -,391 ,080 -,185 ,087 ,073 

B2_1 ,133 ,740 ,171 -,067 ,252 

B2_2 -,176 ,738 ,171 ,060 -,002 

B2_3 -,073 ,535 -,206 ,009 -,134 

B2_19 ,465 ,490 ,230 -,019 ,166 

B2_10 ,046 ,471 -,131 -,066 -,165 

B2_32 ,208 ,426 -,151 ,314 -,048 

B2_26 -,182 -,001 ,715 -,109 -,011 

B2_25 ,052 -,098 ,703 ,173 -,030 

B2_18 ,285 ,176 ,543 -,130 -,029 

B2_6 ,126 -,031 ,424 -,246 -,303 

B2_27 -,238 ,059 -,339 ,311 ,147 

B2_33 ,243 ,120 ,140 ,650 -,349 

B2_24 ,328 ,069 ,418 ,494 ,109 

B2_17 -,146 -,056 -,247 ,426 ,097 

B2_31 -,046 ,051 ,017 ,122 -,663 

B2_30 ,065 ,004 ,489 ,138 -,539 

B2_9 ,079 ,034 -,020 -,232 -,432 

B2_29 ,027 ,100 ,364 ,168 -,405 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 46 iterations. 
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Rotated Factor Matrix(a) 
 

Factor 

  1 2 3 4 5 
B2_21R ,702 ,023 ,116 ,028 ,214 
B2_20R ,659 ,140 ,043 ,064 ,049 
B2_5R ,568 ,168 ,271 ,044 ,015 
B2_33R ,515 -,259 ,214 ,319 ,512 
B2_15R -,496 -,436 -,031 -,024 ,005 
B2_27R -,122 -,565 ,061 -,235 -,093 
B2_17R -,003 -,565 -,032 -,118 -,013 
B2_6R ,066 ,559 -,032 ,319 ,253 
B2_8R -,344 -,433 ,066 ,044 -,270 
B2_9R ,018 ,382 ,039 -,078 ,347 
B2_16R -,325 -,345 ,049 -,170 -,078 
B2_1R ,196 ,086 ,724 ,168 -,193 
B2_2R -,016 -,055 ,716 ,174 ,053 
B2_3R ,011 -,083 ,530 -,176 ,135 
B2_19R ,486 ,242 ,516 ,253 -,091 
B2_32R ,361 -,231 ,473 -,023 ,145 
B2_10R ,088 ,075 ,472 -,121 ,153 
B2_25R ,147 ,194 -,083 ,677 ,114 
B2_26R -,156 ,333 -,035 ,595 ,018 
B2_24R ,512 -,142 ,134 ,537 ,071 
B2_18R ,271 ,475 ,184 ,478 ,056 
B2_31R ,060 ,133 ,086 ,038 ,643 
B2_30R ,182 ,325 ,042 ,473 ,567 
B2_29R ,156 ,179 ,131 ,371 ,446 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 10 iterations. 
 
 
2. Faktorska analiza za D2.1 Najbolj pomembni dejavniki 
Matrika faktorskih uteži za dejavnike odločanja 

  1 2 3 4 5 

D2_1_12 
Opremljenost predavalnic in drugih 
prostorov 0,79     

D2_1_3 Velikost institucije  0,68     

D2_1_13 
Dostop do računalnikov oz. 
informacijske tehnologije 0,64     

D2_1_2 Ugled institucije  0,60     

D2_1_11 Predavanja v majhnih skupinah 0,57     

D2_1_14 Dostop do knjižnice, čitalnice 0,53     

D2_1_8 Prestižnost študija 0,38     

D2_1_21 Dostop do šole, možnost parkiranja 0,86    

D2_1_20 Oddaljenost institucije od doma 0,74    

D2_1_23 Možnost štipendiranja   0,41    

D2_1_22 Možnost študijske izmenjave v tujini  0,82   

D2_1_28 Poznavanje institucije, ker je tu že študiral kdo iz družine  0,68   

D2_1_26 Sorodnost z tipom ljudi, ki že študirajo  0,54   

D2_1_25 Občutek osebne varnosti   0,50   
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D2_1_15 Obštudijske dejavnosti    0,45   

D2_1_9 Prestižnost predavateljev   0,37   

D2_1_17 Možnost zaposlitve po študiju   -0,84  

D2_1_18 Placement in sistem opravljanja strokovne prakse -0,66  

D2_1_24 Možnost nadaljevanja študija (podiplomski študij itd.) -0,61  

D2_1_27 Pomembnost študijskega programa za kariero   -0,51  

D2_1_10 Odnos med predavatelji in študenti   -0,44  

D2_1_7 Težavnost študijskega programa   -0,39  

D2_1_16 Možnost spoznavanja drugih in druženja  -0,37  

D2_1_5 Študijski program      0,55 

D2_1_6 Študijska literatura     0,44 

D2_1_30 Možnost prepisa od drugod in priznanje že opravljenih izpitov 0,40 
Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 46 iterations. 
 
KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,633 

Approx. Chi-Square 356,733 
df 120 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. ,000 

 
Communalities 
 

  Initial Extraction 

D2_4_1 ,317 ,217 

D2_4_2 ,250 ,171 

D2_4_3 ,307 ,290 

D2_4_4 ,419 ,313 

D2_4_5 ,290 ,268 

D2_4_6 ,531 ,650 

D2_4_7 ,145 ,056 

D2_4_8 ,272 ,108 

D2_4_9 ,299 ,197 

D2_4_10 ,398 ,430 

D2_4_11 ,541 ,592 

D2_4_12 ,605 ,597 

D2_4_13 ,299 ,284 

D2_4_14 ,471 ,519 

D2_4_15 ,540 ,289 

D2_4_16 ,388 ,249 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
 
Total Variance Explained 
 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,684 23,025 23,025 3,135 19,594 19,594 

2 1,956 12,222 35,247 1,288 8,048 27,642 

3 1,463 9,146 44,393 ,805 5,032 32,674 
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4 1,295 8,091 52,484       

5 1,199 7,493 59,977       

6 1,010 6,313 66,290       

7 ,930 5,813 72,102       

8 ,787 4,917 77,019       

9 ,745 4,656 81,674       

10 ,626 3,914 85,588       

11 ,577 3,604 89,193       

12 ,493 3,079 92,272       

13 ,414 2,587 94,859       

14 ,348 2,174 97,034       

15 ,267 1,670 98,704       

16 ,207 1,296 100,000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
 

Factor Number
2625242322212019181716151413121110987654321
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Factor Matrix(a) 
 

Factor 

  1 2 3 4 5 
D2_1_6 ,767 -,011 ,218 -,282 ,133 
D2_1_27 ,757 ,144 -,124 -,024 -,166 
D2_1_8 ,723 -,209 -,118 -,155 ,136 
D2_1_25 ,704 ,225 ,276 ,113 -,137 
D2_1_13 ,698 -,238 -,236 ,181 ,114 
D2_1_26 ,694 ,163 ,367 ,246 -,173 
D2_1_14 ,680 -,255 -,089 ,234 -,187 
D2_1_18 ,674 ,117 -,278 -,273 -,108 



Priloga C 

 

D2_1_11 ,663 -,239 -,192 ,180 ,015 
D2_1_2 ,651 -,157 -,161 ,093 ,294 
D2_1_15 ,645 -,262 ,208 ,017 -,118 
D2_1_16 ,635 -,054 -,055 ,212 -,301 
D2_1_5 ,623 ,005 -,129 -,349 ,279 
D2_1_10 ,594 -,051 -,339 ,099 ,073 
D2_1_3 ,587 -,126 ,194 ,254 ,280 
D2_1_22 ,579 -,083 ,371 -,478 -,255 
D2_1_7 ,554 ,264 -,099 -,124 -,021 
D2_1_9 ,554 -,204 ,272 -,169 ,141 
D2_1_24 ,551 ,051 -,283 -,177 -,177 
D2_1_12 ,546 -,295 ,202 ,392 ,154 
D2_1_30 ,389 ,260 ,268 -,101 ,277 
D2_1_21 ,353 ,767 ,034 ,219 ,191 
D2_1_20 ,176 ,682 ,005 ,241 -,097 
D2_1_23 ,313 ,445 -,023 -,146 ,254 
D2_1_17 ,487 ,191 -,624 -,030 -,197 
D2_1_28 ,430 ,067 ,479 -,040 -,233 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
a  5 factors extracted. 11 iterations required. 
 
Pattern Matrix(a) 
 

Factor 

  1 2 3 4 5 

D2_1_12 ,791 ,006 ,107 ,196 -,050 

D2_1_3 ,681 ,118 ,076 ,170 ,163 

D2_1_13 ,638 -,058 -,079 -,326 ,055 

D2_1_2 ,599 -,003 -,127 -,195 ,260 

D2_1_11 ,572 -,070 ,008 -,326 -,027 

D2_1_14 ,528 -,071 ,208 -,329 -,213 

D2_1_8 ,376 -,161 ,121 -,347 ,309 

D2_1_21 ,063 ,859 -,072 -,028 ,144 

D2_1_20 -,107 ,737 ,030 -,109 -,140 

D2_1_23 -,062 ,406 -,038 -,117 ,392 

D2_1_22 -,210 -,200 ,816 -,204 ,235 

D2_1_28 ,016 ,118 ,679 ,089 -,039 

D2_1_26 ,352 ,360 ,542 ,010 -,132 

D2_1_25 ,235 ,355 ,497 -,105 -,016 

D2_1_15 ,377 -,141 ,455 -,107 ,001 

D2_1_9 ,290 -,148 ,365 ,042 ,324 

D2_1_17 -,001 ,145 -,179 -,843 -,082 

D2_1_18 -,028 ,038 ,177 -,660 ,202 

D2_1_24 -,009 -,003 ,145 -,609 ,056 

D2_1_27 ,170 ,189 ,275 -,511 ,022 

D2_1_10 ,412 ,049 -,142 -,441 ,067 

D2_1_7 ,012 ,246 ,162 -,385 ,180 

D2_1_16 ,333 ,088 ,298 -,370 -,275 

D2_1_5 ,142 -,050 ,047 -,336 ,551 
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D2_1_6 ,198 ,000 ,436 -,152 ,443 

D2_1_30 ,113 ,296 ,185 ,143 ,400 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 24 iterations. 
 
 
3. Primerjava dejavnikov rangiranih na 1 do 5 po šolah 
 
SKLOP D2 – rangiranje dejavnikov po pomembnosti 
 
Primerjava kaj je na prvem mestu med dejavniki 
Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
D2_1_B_1 * Sola_ID 53 47,7% 58 52,3% 111 100,0% 

 
D2_1_B_1 * Sola_ID Crosstabulation 

Sola_ID 

  NM KP PI Total 

1 5 1 0 6 

2 2 1 2 5 

4 6 4 3 13 

5 4 3 4 11 

6 1 0 0 1 

7 2 1 0 3 

10 0 1 0 1 

17 2 4 0 6 

19 0 1 0 1 

20 3 0 0 3 

21 1 0 0 1 

24 1 0 0 1 

D2_1_B_1 

28 1 0 0 1 

Total 28 16 9 53 

 
Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 23,350(a) 24 ,499 
Likelihood Ratio 27,075 24 ,301 
Linear-by-Linear 
Association 

2,005 1 ,157 

N of Valid Cases 
53     

a  37 cells (94,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17. 
 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,553 ,499 
N of Valid Cases 53   

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Primerjava drugega najpomembnejšega dejavnika 
Case Processing Summary 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
D2_1_B_2 * Sola_ID 53 47,7% 58 52,3% 111 100,0% 

 
D2_1_B_2 * Sola_ID Crosstabulation 

Sola_ID 

 NM KP PI Total 

1 1 1 0 2 
2 1 0 2 3 
4 7 5 0 12 
5 3 3 1 7 
6 0 1 0 1 
7 4 0 0 4 
8 0 0 1 1 
10 2 0 0 2 
11 1 0 2 3 
12 1 0 0 1 
16 1 2 0 3 
17 1 1 3 5 
20 4 1 0 5 
23 1 1 0 2 

D2_1_B_2 

24 1 1 0 2 
Total 28 16 9 53 

 
Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 39,797(a) 28 ,069 
Likelihood Ratio 41,333 28 ,050 
Linear-by-Linear 
Association 

,001 1 ,975 

N of Valid Cases 
53     

a  44 cells (97,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17. 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,665 ,383 
N of Valid Cases 53   

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 
Primerjava tretjega najpomembnejšega dejavnika - Case Processing Summary 

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
D2_1_B_3 * Sola_ID 53 47,7% 58 52,3% 111 100,0% 
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D2_1_B_3 * Sola_ID Crosstabulation 

Sola_ID 

 NM KP PI Total 

1 3 0 0 3 
2 1 0 0 1 
4 3 1 0 4 
5 4 5 0 9 
6 1 0 2 3 
7 1 1 0 2 
8 0 1 0 1 
10 0 1 1 2 
11 1 0 1 2 
16 2 0 1 3 
17 2 0 0 2 
18 0 1 1 2 
19 4 1 0 5 
20 2 1 0 3 
21 1 0 0 1 
22 0 0 1 1 
23 1 1 1 3 
24 1 1 1 3 
26 1 0 0 1 
27 0 1 0 1 

D2_1_B_3 

28 0 1 0 1 
Total 28 16 9 53 

 
Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 42,031(a) 40 ,383 
Likelihood Ratio 48,376 40 ,171 
Linear-by-Linear 
Association 

,977 1 ,323 

N of Valid Cases 
53     

a  63 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17. 
 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,665 ,383 
N of Valid Cases 53   

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
Primerjava četrtega najpomembnejšega dejavnika - Case Processing Summary 

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
D2_1_B_4 * Sola_ID 52 46,8% 59 53,2% 111 100,0% 
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D2_1_B_4 * Sola_ID Crosstabulation 

Sola_ID 

 NM KP PI Total 

1 2 1 1 4 
2 1 1 0 2 
3 2 2 0 4 
4 1 1 0 2 
5 2 1 1 4 
6 1 1 0 2 
7 1 0 0 1 
8 0 0 1 1 
10 2 1 2 5 
11 2 0 0 2 
13 1 2 0 3 
15 1 0 0 1 
17 3 0 0 3 
19 0 2 0 2 
21 4 0 0 4 
22 1 0 1 2 
23 1 1 0 2 
24 0 1 2 3 
25 0 1 0 1 
27 1 0 0 1 
28 1 1 0 2 

D2_1_B_4 

29 1 0 0 1 
Total 28 16 8 52 

 
Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 41,074(a) 42 ,512 
Likelihood Ratio 45,328 42 ,335 
Linear-by-Linear 
Association 

,030 1 ,863 

N of Valid Cases 
52     

a  66 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15. 
 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,664 ,512 
N of Valid Cases 52   

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Primerjava petega najpomembnejšega dejavnika 
Case Processing Summary 

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
D2_1_B_5 * Sola_ID 51 45,9% 60 54,1% 111 100,0% 

 
D2_1_B_5 * Sola_ID Crosstabulation 

Sola_ID 

  NM KP PI Total 

1 2 2 3 7 
2 1 2 1 4 
4 0 0 1 1 
5 2 0 0 2 
6 1 1 0 2 
7 3 2 0 5 
10 2 1 0 3 
11 1 0 1 2 
12 0 1 0 1 
15 0 1 0 1 
16 1 0 0 1 
17 2 1 1 4 
19 1 0 0 1 
20 3 1 0 4 
21 1 0 0 1 
24 1 0 0 1 
25 1 0 0 1 
26 2 1 0 3 
27 1 3 1 5 
28 1 0 0 1 

D2_1_B_5 

30 1 0 0 1 
Total 27 16 8 51 

 
Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 31,600(a) 40 ,826 
Likelihood Ratio 35,421 40 ,676 
Linear-by-Linear 
Association 

3,192 1 ,074 

N of Valid Cases 51     

a  63 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,16. 
 
 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,619 ,826 
N of Valid Cases 51   

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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