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UVOD 
 
Kariera danes ne pomeni več napredovanja z nižjih delovnih mest na višja znotraj ene 
organizacije, kar je značilno za tradicionalno kariero. Zaradi nepredvidljive prihodnosti je v 
ospredje prišlo sodobno pojmovanje kariere. Kariera je postala stvar posameznika, katerega 
naloga je, da sam poskrbi za svojo prihodnost in usmerja svojo kariero. Eden izmed novejših 
konceptov kariere je koncept »brezmejne« kariere, ki poudarja, da kariera ni omejena le na 
eno organizacijo, ampak omogoča prehode iz ene organizacije v drugo, kjer igrajo pomembno 
vlogo karierne kompetence, ki predstavljajo konkurenčno prednost vsakega posameznika.  
 
Namen diplomskega dela je preučiti, ali ima EMBA-študij vpliv na razvoj kariernih 
kompetenc. Raziskava je bila narejena na podatkih podiplomskih študentov menedžmenta 
(EMBA) na IEDC – Poslovni šoli Bled. Raziskava je uporabila dva metodološka pristopa: 
subjektivno oceno EMBA-diplomantov o pomembnosti EMBA-študija za razvoj kariernih 
kompetenc in primerjavo samoocene doseženih kompetenc dveh različnih populacij, in sicer 
med EMBA-diplomanti in osebami, katere nimajo EMBA-izobrazbe. Cilj diplomskega dela je 
potrditi ali zavreči temeljne hipoteze, ki so, da EMBA-študij prispeva k razvoju kariernih 
kompetenc »vedeti zakaj«, »vedeti kako« in »vedeti komu«. 
 
Teoretični del diplomskega dela začnemo z opredelitvijo razlik med tradicionalnim in 
sodobnim razumevanjem kariere. Fokus teoretičnega dela diplomske naloge je na novih 
konceptih kariere, bolj natančno na brezmejni karieri, ki postavlja v ospredje karierne 
kompetence. Zato bo sledila opredelitev kariernih kompetenc; le-te so »vedeti zakaj, »vedeti 
kako« in »vedeti komu«. Na razvoj kariernih kompetenc vpliva veliko dejavnikov, med 
katerimi se v ospredje postavljajo delovne izkušnje in izobraževanja. Prav zaradi tega bomo v 
povezavi s kariero in kariernimi kompetencami govorili o mednarodnem podiplomskem 
študiju menedžmenta (EMBA), tako da sledi predstavitev MBA-študija, opredelitev glavnih 
razlogov za odločanje za MBA- in EMBA-študij, njune koristi ter predstavitev IEDC – 
Poslovne šole Bled in EMBA-študija na IEDC – Poslovni šoli Bled.  
 
Sledi empirični del diplomske naloge, katerega namen je preučiti, ali EMBA-študij prispeva k 
razvoju kariernih kompetenc. Tako na začetku opredelimo namen in cilj raziskave, 
predstavimo metodo, postopek pridobivanja podatkov in izbrani vzorec populacije. Za namen 
pridobivanja podatkov je bil izoblikovan anketni vprašalnik; zaradi lažjega razumevanja sledi 
opis anketnega vprašalnika po posameznih sklopih. V nadaljevanju empiričnega dela sledi 
predstavitev ugotovitev raziskave na podlagi subjektivne ocene EMBA-diplomantov ter 
primerjava skupin med EMBA-diplomanti in neEMBA-diplomanti ter analiza odprtih 
vprašanj. Zaključimo z diskusijo, katere namen je povzetek vsega ugotovljenega, ter s 
sklepom.  
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1 KARIERA IN KARIERNE KOMPETENCE 
 
1.1 Primerjava tradicionalnega in sodobnega pojmovanja kariere 
 
Tipični opis tradicionalne kariere trdi, da je tradicionalna kariera »jasna, enodimenzionalna 
oziroma linearna smer začrtanega napredovanja« (Rosenbaum & Wilensky v Baruch, 2006, 
str. 127–128). Pri tradicionalni oziroma organizacijski karieri veljata predpostavki, da je 
organizacija relativno stabilna ter da je organizacijska struktura navadno hierarhična (Arthur 
& Rousseau, 2001, str. 7). Tradicionalna kariera je bolje linearna, statična in rigidna. V 
preteklosti so ljudje pričakovali, da bodo v eni organizaciji zaposleni vse življenje. 
Organizacija je v tem primeru hierarhična lestev, po kateri se zaposleni vzpenjajo, pri čemer 
je karierni uspeh ocenjen s stopnjo mobilnosti po hierarhiji navzgor ter z zunanjimi kazalci 
uspeha (plača, socialni status …). Se pravi, da so karierne poti jasno začrtane in so po večini 
linearne (Baruch, 2004, str. 59–60).  
 
V zadnjem desetletju se veliko govori o dramatičnih spremembah narave kariere. Vse več se 
govori o razlikah med tako imenovano tradicionalno in »novo« kariero. Tako kot se 
spreminjata organizacija in okolje, se spreminja tudi kariera. Brečko (2006, str. 20–22) v 
okviru analize Načrtovanje kariere kot dialog med organizacijo in posameznikom navaja 
pomembna vprašanja, povezana s kariero za posameznika, organizacijo in družbo. 
Organizacije ne morejo več nuditi varnosti zaposlitve oziroma ne morejo poskrbeti za usodo 
posameznikov. Zato mora poskrbeti vsak zase. Kariera je postala stvar individualizma. V 
konkurenčnem in globalnem svetu je za organizacije ključnega pomena, kako zadržati 
konkurenčno prednost podjetja. Organizacije ločujeta od konkurence le še človeška 
ustvarjalnost in inovativnost, pri tem pa postajata ključnega pomena znanje in spretnost, ki sta 
že zdavnaj zamenjali kapital (Brečko, 2006, str. 20–22).  
 
Organizacije s ciljem povečevanja dobička uvajajo nove organizacijske strukture, ki 
popolnoma spremenijo logiko kariere (Brečko, 2006, str. 76). Tako imajo organizacije danes 
sploščeno strukturo in morajo biti fleksibilne in stroškovno učinkovite zaradi nepredvidljive 
in negotove prihodnosti (Torrington, Hall & Taylor, 2005, str. 408). V današnjem času 
podjetja posamezniku ne zagotavljajo več doživljenjske kariere (Arthur & Rousseau, 2001, 
str. 4) v zameno za lojalnost, pripadnost in uspešnost, kar je bil nepisan dogovor in del 
tradicionalne psihološke pogodbe. Prav zaradi tega se veliko govori o tako imenovani »novi 
psihološki pogodbi«, pri kateri se dogovor med delodajalcem in delojemalcem spreminja. V 
»novi psihološki pogodbi« delodajalci raje vlagajo v svoje delojemalce tako, da razvijajo 
njihove spretnosti in kompetence, kar vpliva na večjo produktivnost in predanost 
delojemalcev, pri čemer delodajalci nudijo zaposljivost svojih delojemalcev raje kot 
dolgoročno zaposlenost (Torrington et al., 2005, str. 408–409). Vrednota biti zaposlen zgublja 
na pomenu, nova vrednota je biti zaposljiv, se pravi biti zanimiv in konkurenčen na trgu 
delovne sile (Brečko, 2006, str. 82). Iz Tabele 1 so razvidne razlike med staro in novo 
psihološko pogodbo.  
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Tabela 1: Razlike med staro in novo psihološko pogodbo 
 Kaj ponuja delojemalec Kaj ponuja delodajalec 
Stara psihološka pogodba Lojalnost 

Predanost 
Ustrezna delovna 
učinkovitost 
 

Varnost 
Prihodnost kariere 
Skrb za zaposlene 

Nova psihološka pogodba Neprestano učenje 
Sledenje spremembam 
Predanost uspehu 
organizacije 
Vodenje lastne kariere 
Visoka produktivnost 

Zaposljivost (povišanje 
konkurenčnosti na trgu dela) 
Orodja in delovno okolje za 
doseganje ciljev 
Priložnost za ocenjevanje in 
razvoj zaposlenih 
Skrb za zaposlene  

Vir: D. Torrington & L. Hall & S. Taylor , Human Resource Management (6th ed), 2005, str. 408. 
 
Na razlike med starejšim in novejšim pojmovanjem kariere sta leta 1989 opozorila v svoji 
definiciji že D. C. Feldmen in H. J. Arnold. Ta pravi, da se izraz kariere ne nanaša le na 
posameznike v poklicih, ki imajo visok status in omogočeno hitro napredovanje, ampak da se 
z besedo kariera označuje zaporedje del, ki jih ljudje opravljajo skozi svojo delovno 
zgodovino. Prav tako se izraz kariera ne uporablja več le za dela, ki pomenijo vertikalno 
mobilnost, se pravi premik navzgor v organizaciji. Sedaj je v karieri bolj pogosta horizontalna 
mobilnost in pa premik navzdol. Kariera ne pomeni več zaposlenost le v enem poklicu ali 
organizaciji; gre za doživljanje multikariere, pri tem pa nima več kontrole nad posameznikovo 
kariero le organizacija (Feldman & Arnold v Cvetko, 2002, str. 46). 
Slovenski psiholog E. Konrad je razlike med tradicionalnim in novejšim pojmovanjem kariere 
strnil v pet postavk, kot nam kaže Tabela 2 (v Brečko, 2006, str. 31): 
 

Tabela 2: Sodobno in tradicionalno pojmovanje kariere   
Sodobno pojmovanje kariere Tradicionalno pojmovanje kariere 
Polna zaposlenost izgublja pomen. Zagotovljena je polna zaposlenost. 
Poklicne poti so neenakomerne, pretrgane in 
različno intenzivne. 

Stabilna in enosmerna poklicna pot. 

Razvoj kariere lahko pomeni tudi premik 
navzdol ali vstran. 

Razvoj kariere pomeni premik navzgor. 

Na razvoj kariere vpliva družina in druge 
življenjske vloge, nepovezane z zaposlitvijo. 

Razvoj kariere zadeva predvsem poklicno 
življenje. 

Učenje in spremembe se pojavljajo v vseh 
obdobjih in stopnjah kariere. 

Razvoj kariere je usmerjen predvsem na nove 
in mlajše zaposlene. 

Vir: D. Brečko, Načrtovanje kariere kot dialog med organizacijo in posameznikom, 2005, str. 31. 
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Vpogled v sodobno pojmovanje kariere sta podala tudi Arthur in Rousseau (2001, str. 3), ki 
definirata kariero kot »zaporedje delovnih izkušenj v daljšem časovnem obdobju, ki je 
nepretrgano«. Poenostavljeno rečeno: vsi, ki so zaposleni, imajo kariero in življenje vsakega 
posameznika izven dela je vezano na kariero. Naše življenje je tako bolj vezano na kariero kot 
na osnovni poklic, kar nas sili, da pazimo na čas, ki je za to potreben. Kariera je pomembna 
zaradi novega pristopa h gospodarjenju, ki ga definirajo medsebojno povezane aktivnosti na 
nacionalnem in globalnem nivoju. Na novi tip gospodarstva vplivata hitro se spreminjajoča 
nova tehnologija in dinamičnost. To je gospodarstvo, v katerem so prepletene prilika, 
nezanesljivost, fleksibilnost in negotovost, ki so medsebojno povezane na način, da enako 
begajo tako delavce kot delodajalce (Arthur & Rousseau, 2001, str. 3). 
 
V današnjem svetu, kjer prevladujejo ploske organizacije, ni veliko možnosti za vertikalno 
napredovanje, prav tako pa ni pričakovati, da bodo posamezniki delali v eni organizaciji celo 
svoje delovno življenje. Prav zato tradicionalna kariera zgublja na pomenu in se veliko več 
govori o sodobnih pojmovanjih kariere oziroma o novih oblikah kariere. 
 
1.2 Koncept kariere v novejših teorijah 
 
V okviru sodobnega pojmovanja kariere so nastale številne teorije, ki se osredotočajo na nove 
koncepte kariere. Med njimi lahko izpostavimo več konceptov. Prvi je tako imenovana 
»protean« kariera, ki je vodena s strani posameznika in ne organizacije (Hall, 1996, str. 8) in 
je osredotočena na nenehno učenje in zaposljivost (Hall & Moss, 1998). Sledi ji »post-
korporativna« kariera, katere koncept kaže spremembo celotnega sistema in vpliv rezultatov 
spreminjanja na večjo kompleksnost in fleksibilnost (Peiperl & Baruch, 1997). Tako 
imenovana brezmejna kariera (angl. boundaryless career) pa je eden izmed vidnejših 
konceptov. Glede na to, da empirični del diplomske naloge temelji na konceptu brezmejne 
kariere, bo na tem mestu bolj podrobno opredeljen.  
 
Definicija brezmejne kariere je »zaporedje zaposlitvenih priložnosti, ki presegajo meje 
posameznih zaposlitvenih nastavitev« (DeFillippi & Arthur v Peiperl & Arthur, 2000, str. 5–
6); tako so kariera in odločitve o njenem razvoju v rokah individualne osebe in ne institucije 
(Peiperl & Arthur, 2000, str. 6).  
 
Brezmejna kariera oziroma kariera brez omejitev ne temelji na enem samem poklicu, temveč 
je kombinacija nekaj mogočih oblik, ki so v nasprotju s tradicionalnim poimenovanjem 
kariere. Tako se koncept brezmejne kariere razlikuje od omejenega, organiziranega, 
tradicionalnega pojmovanja kariere, kjer se v ospredje postavlja vertikalno napredovanje v 
velikih in stabilnih podjetjih (Arthur & Rousseau, 2001, str. 3). Koncept brezmejne kariere 
temelji na mišljenju, da kariera ni vezana in omejena na eno samo podjetje, ampak je 
omogočen prehod iz enega v drugo podjetje, opirajoč se na karierne kompetence, ki so 
prenosljive med podjetji (Gunz, Evans & Jalland, 2000, str. 26). 
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Arthur in Rousseau (2001, str. 6) sta predlagala šest različnih pomenov brezmejne kariere:  
1. pomen je kariera, ki seže preko meja posameznega delodajalca, 2. pomen je kariera, ki 
vključuje mobilnost med različnimi delodajalci, 3. pomen je kariera, ki se bolj nanaša oziroma 
je bolj odvisna od zunanjih mrež in informacij, 4. pomen je kariera, kjer so zapostavljene 
tradicionalne omejitve kariere, predvsem vertikalno napredovanja, 5. pomen je kariera, ki se 
gradi predvsem okoli osebnih in družinskih obveznosti, se pravi, ko oseba zaradi osebnih ali 
družinskih razlogov ne sprejme priložnosti napredovanja in 6. pomen je kariera, ki je odvisna 
od interpretacije kariere posameznika, ki lahko razmišlja, da mu svobodna izbira kariere 
odgovarja kljub strukturalnim zaprekam. 
 
S perspektive brezmejne kariere ljudje sami prevzemajo odgovornost za prihodnost svoje 
kariere (Arthur & Rousseau, 2001, str. 11). 
 
Parker in Arthur (2000, str. 101) sta razširila pogled brezmejne kariere, in sicer kot odgovor 
na spreminjanje organizacije in sta jo poimenovala »inteligentna« kariera. Glavne kompetence 
vsake tako imenovane »inteligentne organizacije« so: kultura podjetja, ki obsega vrednote in 
prepričanja, ki podpirajo strateško vedenje, sposobnosti, ki vključujejo znanje in spretnosti, 
ter komunikacijske mreže (Poulsen & Arthur, 2005, str. 77). »Inteligentna« kariera se na 
kategorije »inteligentne organizacije« odziva s predlaganjem treh oblik "vedenj", ki so 
karierne kompetence vsakega posameznika (Arthur et al., v Parker & Arthur, 2000, str. 101) 
in so razdeljene na tri sklope. To so: karierna kompetenca »vedeti zakaj«, karierna 
kompetenca »vedeti kako« in karierna kompetenca »vedeti komu«. Vse tri oblike »vedenj« se 
ukvarjajo z naslednjimi vprašanji: »zakaj delamo« (motivacija, vrednote in identiteta), »kako 
delamo« (uporaba spretnosti in znanja) ter »s kom delamo« (odnosi in ugled) (Poulsen & 
Arthur, 2005, str. 77). Tako so vidiki »inteligentne« kariere osebne vrednote, interesi, delovna 
motivacija, spretnosti in znanja, ki so žarišče za novo učenje in širino odnosov, ki 
predstavljajo podporo nosilcem kariere (Parker, 2002, str. 86). 
 
Koncept »inteligentne« kariere temelji na posamezniku, ki najde svoj pomen in način vodenja 
svoje kariere, organizaciji pa istočasno omogoča boljše razumevanje raznolikosti zaposlenih 
in poskrbi za karierno izobraževanje, tako da so koristi na strani organizacije in na strani 
posameznika (Poulsen & Arthur, 2005, str. 78). 
 
1.3 Karierne kompetence 

 

1.3.1 Definicija kariernih kompetenc  
 
Zaradi razlogov, opredeljenih v prejšnjem poglavju, v ospredje prihajajo karierne kompetence 
kot posameznikove sposobnosti, znanje, spretnosti, vrednote in motivi, ki sestavljajo karierni 
kapital (Brečko, 2006, str. 98). Tako imenovane karierne kompetence so pravzaprav osebne 
kompetence, ki lahko postanejo ključne kompetence organizacije (Brečko, 2006, str. 96). 
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Boyatzis (1982, str. 21) opredeljuje osebne kompetence kot: »osnovna značilnost osebe, ki je 
lahko motiv, lastnost, spretnost, vidik posameznikove samopodobe ali družbene vloge ali 
znanje, ki ga uporablja«. 
 
Karierne kompetence se akumulirajo v tako imenovani karierni kapital, ki ga razvijamo z 
dodatnim izobraževanjem, usposabljanjem ter z življenjskimi in delovnimi izkušnjami. Nove 
delovne izkušnje karierni kapital bogatijo, zato imajo posamezniki, ki so večkrat menjali 
delovno okolje ali poklic, praviloma bogatejši karierni kapital (Brečko, 2006, str. 97). Kot že 
povedano, se karierne kompetence vsakega posameznika opredeljujejo kot tri oblike 
»vedenj«, ki so »vedeti zakaj«, »vedeti kako« in »vedeti komu«. Vsaka izmed kariernih 
kompetenc lahko prispeva k opravljanju tiste karierne poti, ki subjektivno definira karierni 
uspeh (Arthur & Rousseau, 2001, str. 123). 
 

1.3.2 Karierna kompetenca »vedeti zakaj«  
 
Karierna kompetenca »vedeti zakaj« se nanaša na delovno motivacijo, osebne vrednote in 
identifikacijo s kulturo podjetja (Arthur & Rousseau, 2001, str. 117). Bolj natančno je 
karierna kompetenca »vedeti zakaj« energija, smisel, motivacija in identifikacija z delom, ki 
se prenaša na kariero vsakega posameznika (Inkson & Arthur, 2001, str. 51). 
 
Gre za iskanje globljega smisla za delo in se ujema z vizijo in poslanstvom podjetja (Brečko, 
2006, str. 96). Karierne kompetence »vedeti zakaj« je opisal že Schein (1978) in jih 
poimenoval karierna sidra. Razlaga jih kot posledico samopercepcije talentov, motivov in 
vrednot (Schein, 1978, str. 127). Karierne kompetence »vedeti zakaj« lahko ilustriramo s 
primerom, kot je na primer ambicija po pridobitvi moči, statusa na delovnem mestu ali 
prizadevanje za razvoj novih spretnosti, ki so v skladu z osebnim interesom (Inkson & Arthur, 
2001, str. 51). 
 
Pri karierni kompetenci »vedeti zakaj« se delovna motivacija veže na tako imenovano 
notranjo motivacijo. Motiviranost je zagretost za doseganje cilja. Oseba se zavzema za 
rezultate in vztraja toliko časa, da doseže postavljene cilje. Svojo energijo usmerja v 
aktivnosti, ki vodijo k takim rezultatom, kot jih želi doseči (Majcen, 2009, str. 63). Herzberg, 
Mausner in Synderman so definirali dve vrsti motivacije, notranjo in zunanjo. V primeru 
kompetence »vedeti zakaj« se motivacija bolj navezuje na notranjo motivacijo, ki so samo 
ustvarjeni dejavniki, ki vplivajo na obnašanje ljudi v določeni smeri. Ti faktorji vključujejo 
odgovornost (občutek pomembnosti dela in kontrola nad svojimi viri), avtonomijo 
(samostojnost), možnost za uporabo in razvoj spretnosti in sposobnosti, zanimivo in izzivno 
delo ter priložnosti za napredovanje, medtem ko se zunanja motivacija veže na stvari, katere 
motivirajo zaposlene, kot na primer denarne nagrade ali napredovanje (v Armstrong, 2003, 
str. 217).  
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Za ponazoritev te kompetence lahko izpostavimo primer IBM-inženirja (Arthur & Rousseau, 
2001), ki bo v nadaljevanju obrazložen ob vseh treh oblikah kariernih kompetenc. V sklop 
karierne kompetence »vedeti zakaj« spada opredelitev identitete. Oseba v brezmejni karieri se 
ne identificira s podjetjem, kot nam kaže dana izjava: »Jaz sem IBM-inženir«, ampak se 
identificira kot inženir programske opreme (Arthur & Rousseau, 2001, str. 123–124). Po tem 
se loči brezmejna kariera od tako imenovane tradicionalne. To pomeni, da se oseba ne veže na 
eno samo podjetje, ampak da razmišlja bolj široko. Naš inženir je torej v tradicionalni karieri 
IBM-inženir, medtem ko je v brezmejni karieri inženir programske opreme, kar mu daje večjo 
perspektivo.   
 
Karierna kompetenca »vedeti zakaj« se ukvarja z vprašanjem »zakaj delamo«. Odgovor na to 
vprašanje je zelo subjektivne narave in se navezuje na vrednote, prepričanja in motivacijo 
vsakega posameznika, kar pomeni, da je določena oseba pripravljena zavrniti določeno 
delovno mesto ali kariero, ki ni v skladu z motivacijo, osebnimi vrednotami ali prepričanji.  
 

1.3.3 Karierna kompetenca »vedeti kako«   
 
V sklop karierne kompetence »vedeti kako« so zajete relevantne karierne spretnosti in 
razumevanje le-teh (Parker & Arthur, 2000, str. 101). Posameznik jih pridobi z 
izobraževanjem, usposabljanjem in delom in se ves čas izražajo v tehničnem in 
menedžerskem znanju ter spretnostih (Brečko, 2006, str. 96). Kompetence »vedeti kako« 
zajemajo spretnosti, strokovno znanje, tiho in eksplicitno znanje, katero se kopiči v karieri. 
Lahko so tehnične, medosebne ali konceptualne, lahko so specifične za določeno podjetje ali 
potencialno prenosljive preko organizacijskih meja (Inkson & Arthur, 2001, str. 51). Ljudje 
lahko razvijejo v okviru karierne kompetence »vedeti kako« široki sklop spretnosti in znanj, 
ki so širša od zahteve trenutnega delovnega mesta, kar lahko predstavlja razširitev ali 
spremembo delovne ureditve z namenom povečanja kariernih priložnosti in zaposljivosti 
(Parker & Arthur, 2004, str. 55). Pri karierni kompetenci »vedeti kako« je ilustracija s 
primerom inženirja naslednja: V »omejeni« gre za »kako delati na IBM-način«, pri 
»brezmejni« pa »kako narediti neko delo na inovativen, učinkovit in kakovostni način« 
(Arthur & Rousseau, 2001, str. 123–124). Kompetenco »vedeti kako« lahko delimo na mehke 
in trde spretnosti. V literaturi se srečamo z opredelitvijo, da so mehke spretnosti pričakovano 
obnašanje ljudi za dobro opravljeno delo. Trde spretnosti pa so pričakovano znanje z 
namenom dobro opravljenega dela (Armstrong, 2003, str. 150). 
 

1.3.4 Karierna kompetenca »vedeti komu«  
 
To so sposobnosti navezovanja in vzdrževanja dobrih odnosov ter ustvarjanja socialnih mrež 
v organizaciji in zunaj nje (Brečko, 2008, str. 96). Ustvarjanje socialnih mrež je dolgoročna 
strategija načrtovanja kariere, ki prinaša številne koristi (Demers, 2002, str. 11).  



 8

Karierna kompetenca »vedeti komu« vključuje ustrezne nadrejene, kolege in podrejene 
znotraj istega podjetja, prav tako pa kupce podjetja, dobavitelje, svetovalce in zunanje 
strokovnjake. Kontakti, ki so pridobljeni na enem delovnem mestu, se pogosto obdržijo z 
zamenjavo pozicije. Prehodi z enega delovnega mesta na drugega so dostikrat lažji, če imamo 
dobro socialno mrežo (Inkson & Arthur, 2001, str. 51). Dobre socialne mreže lahko na primer 
pomagajo ugotoviti strokovno znanje, spretnosti in zahteve, ki so potrebne za izpolnjevanje 
določene, želene zaposlitve (Demers, 2002, str. 11), in vedenje, kdo ima za nas pomembno 
znanje, veščine ter dostop do informacij, ki niso vsem dosegljive (Mithans, 2008, str. 31). 
 
Delanje dobre socialne mreže pa ni povezano samo z življenjem v službi. Pri oblikovanju 
dobre socialne mreže nam lahko pomaga tudi družina, prijatelji, znanci, kolegi in razni alumni 
klubi (Inkson & Arthur, 2001, str. 51). Poznamo dve temeljni vrsti mrež. Prva je 
informacijska mreža, ki vodi do zaposlitvenih možnosti in zagotavlja informacije o podjetjih 
in informacije, potrebne za prihodnje razgovore. Mreža iskanja zaposlitve pa dostopa do 
nosilcev odločanja, ki zaposlujejo kandidate (Demers, 2002, str. 11) 
 
V sklopu karierne kompetence »vedeti komu« je primer z inženirjem naslednji: V 
tradicionalni karieri je gradnja poslovnih mrež interna (»IBM-družina«), hierarhična (»IBM-
veriga poveljevanja«) in predpisana s strani delodajalca. V brezmejni karieri se gradnja 
poslovnih mrež ne veže na organizacijo, ampak temelji na osnovi poklica ali industrije, je 
nehierarhična in temelji na praksi ter je uzakonjena s strani delojemalcev (Arthur & Rousseau, 
2001, str. 123–124).  
 

1.3.5 Povezave med kariernimi kompetencami »vedeti zakaj«, »vedeti kako« in 
»vedeti komu« 

 
Med vsemi tremi »vedenji« je zelo tesna povezava oziroma medsebojni vpliv. Kot smo že 
opredelili, je karierna kompetenca »vedeti zakaj« energija, smisel, motivacija in identifikacija 
s poklicnim življenjem, ki se prenaša v kariero vsakega posameznika. Usvojena karierna 
kompetenca »vedeti zakaj« vodi do izboljšane učinkovitosti in s tem povezanim učenjem. 
Tukaj nastopi potreba po usvojitvi karierne kompetence »vedeti kako«, ki se opredeljuje kot 
spretnost, strokovno znanje, izkušnje, tiho in eksplicitno znanje (»vedeti zakaj« – »vedeti 
kako«). Usvojeno znanje vpliva na večjo delovno uspešnost, samozavest in poklicno 
identiteto (»vedeti kako« – »vedeti zakaj«) ter prinaša kontakte in večji ugled (»vedeti kako« 
– »vedeti komu«). Usvojitev karierne kompetence »vedeti zakaj« ima prav tako vpliv na 
karierno kompetenco »vedeti komu«, kajti prizadevanje »vedeti zakaj« vodi k iskanju novih 
odnosov, ki omogočajo kariero (»vedeti zakaj« – »vedeti komu«). Odziv karierne kompetence 
»vedeti komu« ponovno obnovi karierno kompetenco »vedeti zakaj«, ki se kaže v karierni 
motivaciji (»vedeti komu« – »vedeti zakaj«) in prav tako karierno kompetenco »vedeti kako«, 
ki se kaže v priložnosti grajanja novih oziroma v izboljšanju dosedanjih spretnosti (»vedeti 
komu« – »vedeti kako«). To pomeni, da ima investicija v samo enega izmed »vedenj« 



neposredni vpliv na preostali dve (Inkson & Arthur, 2001, str. 51–52). Na Sliki 1 je grafično 
ter opisno predstavljena povezava vseh treh »vedenj«.  
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»Vedeti zakaj« 
prizadevanja vodijo 

k iskanju novih 
odnosov, ki 

omogočajo kariero. 
 

Slika 1: Medsebojni vpliv karierne kompetence »vedeti zakaj«, »vedeti kako« in »vedeti komu« 
 

»Vedeti zakaj« 
Energija, občutek smisla, motivacija in 

identifikacija s svetom dela, ki ga 
prinašamo v naše poklicno življenje. 

»Vedeti zakaj« zveze vodijo 
k večji učinkovitosti in s tem 

povezano učenje. 

»Vedeti kako« 
uspešnost 
povečuje 

samozaupanje 
in poklicno 
identiteto. 

 
 »Vedeti koga« povratne 

informacije izboljšujejo ali 
ponovno potrjujejo »vedeti 
zakaj« poklicno motivacijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

»Vedeti koga« 
Povezanost, odnosi, ugled, viri informacij in 
medsebojne obveznosti, katere se kopičijo v 

karieri. 

»Vedeti kako« 
Spretnosti, strokovno znanje, izkušnje, tiho in 

eksplicitno znanje, ki se skozi kariero 
povečuje. 

 »Vedeti komu » 
zveze vodijo k novim 

priložnostim za 
izboljšanje veščin. 

»Vedeti kako« 
uspehi 

prinašajo nove 
stike in ugled. 

 
 
 
 
 

Vir: K. Inkson & M. B. Arthur, How to Be a Successful Career Capitalist, str. 52. 
 
Povezanost vseh treh »vedenj« ponazarjamo z naslednjim zelo preprostim primerom. 
Ljubezen do potovanj lahko pripelje do želje učenja tujih jezikov (povezava »vedeti zakaj« –
»vedeti kako«). Znanje tujih jezikov lahko pripelje do želje spoznavanja ljudi, ki govorijo ta 
jezik (povezava »vedeti kako« – »vedeti komu«), spoznavanje ljudi iz drugih kultur lahko 
vodi do raziskovanja novih kariernih priložnosti, ki pred tem ne bi bile pričakovane (povezava 
»vedeti komu« – »vedeti zakaj«). Osebe, ki se zavedajo teh povezav, so bolj pripravljene 
izkoristiti in poiskati potencialne karierne priložnosti (Poulsen & Arthur, 2005, str. 77). 
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2 ZNAČILNOSTI MBA- IN EMBA-ŠTUDIJA 
 
2.1 O MBA-študiju  
 
MBA (angl. Master of Business Administration) je podiplomski program menedžmenta. 
Korenine MBA-programa segajo v Združene države Amerike, v Evropi so začeli z izvajanjem 
v letu 1960 (Baruch & Leeming, 2001, str. 589). Imeti MBA-diplomo mnogi označujejo kot 
»potni list«, ki odpira vrata v višje vodstvene vloge, in kot hitri trak napredka v karieri 
(Barach & Peiperl, 2000, str. 69). Prav zaradi tega je cilj vsakega MBA-programa priprava 
udeležencev na vodstvene oziroma menedžerske funkcije. Program pomaga pri boljšem 
razumevanju poslovnega sveta, pri tem pa krepi njihova znanja in kompetence ter 
sposobnosti, povezane z nadaljnjo kariero (Buruch & Leeming, 2001, str. 589).  
 
Obstaja pet različnih MBA-študijev, ki so (Master of Business Administration): 
• 2-letni MBA-študij (angl. full time MBA), ki traja približno 18 mesecev. Predavanja 

potekajo ponavadi med tednom, za vpis so potrebne predhodne delovne izkušnje. 
• Deljeni MBA-študij (angl. part time MBA), ki se ponavadi izvaja med vikendi ali v 

popoldanskem času. Udeleženci so polno zaposlene osebe, študij pa traja približno tri leta. 
• Pospešeni MBA-program. 
• MBA na daljavo. 
• EMBA (angl. Executive Master of business Administration), ki je namenjen za 

zadovoljevanje izobraževalnih potreb menedžerjev in vodilnih kadrov.  
 

EMBA-študij se razlikuje od navadnega MBA-študija po tem, da je za vpis potrebnih več let 
delovnih izkušenj, program je bistveno dražji, je bolj inovativen in temelji na delovnih 
izkušnjah. Končna izobrazba pri obeh programih je ista (Bickerstaffe, 2006, str. 49–50). Za 
vpis na kateri koli MBA-študij morajo udeleženci izpolniti dane pogoje poslovnih šol. 
Najpogostejše zahteve so GMAT-test (angl. Graduate Management Admission Test), 
določeno število delovnih izkušenj, akademske transkripte, eseji, reference ali priporočilna 
pisma ter osebni intervjuji (Master of Business Administration). 
 
2.2 Glavni razlogi za odločanje za EMBA- in MBA-študij ter njegove 

koristi  
 
Razlogi za odločanje za EMBA- in MBA-študij so zelo subjektivne narave in jih je težko 
generalno opredeliti. Na tem mestu se opiramo na razloge, ki so bili podani v številnih 
raziskavah. Baruch in Leeming (2001, str. 590–591) navajata na podlagi predhodnih raziskav, 
da so razlogi za vpis na MBA-študij s strani posameznika predvsem izboljšanje karierne 
perspektive, ki je posledica večjega menedžerskega znanja, in usvojitev kompetenc, ki so 
potrebne za uspeh v poslovnem svetu. Razlog za vpis s strani organizacije je predvsem 
pridobitev kompetentnega in konkurenčnega kadra, glavna naloga poslovnih šol pa je priprava 
študentov za zadovoljitev potreb poslovnega sveta. 
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Ascher je raziskoval diplomante iz štirih vodilnih šol MBA-ja v Veliki Britaniji. V študiji je 
ugotovil, da so najpogostejši razlogi za študij MBA-ja za študente naslednji: izboljšati 
možnosti zaposlitve z željo po spremembi karierne smeri, izboljšati splošno poslovno znanje, 
izboljšati plačo in povišati samozavesti (v Baruch & Peiperl, 2000, str. 69).  
 
Razlogi za odločanje za EMBA-študij se ne razlikujejo bistveno od navadnega MBA-študija. 
De de´a roglio in Light (2009) navajata, da je glavni razlog odločanja za EMBA-študij 
zavedanje, da nadaljnje izobraževanje ni zgolj izbira, ampak nujnost. Bickerstaffe (2006, str. 
49) navaja naslednje razloge za odločanje za EMBA-študij: odpiranje novih kariernih 
priložnosti, osebnostni razvoj, razvoj trenutne kariere, povišanje plače, izobraževalne 
izkušnje, možnost mreženja ali predlog ali zahteva delodajalca, ki je zastopana z najnižjim 
deležem.  
 
Narejene so bile številne raziskave na področju ugotavljanja koristi MBA- in EMBA-študija. 
Nekateri so prepričani, da imata MBA- in EMBA-študij zelo veliko vlogo pri nadaljnji 
karieri, srečamo se pa tudi s številnimi kritikami, ki te teze zanikajo. Baruch in Peiperl (2000) 
sta preučevala prispevek MBA-študija s primerjavo menedžerjev, ki so imeli MBA-izobrazbo, 
in menedžerjev brez MBA-izobrazbe. Anketiranci so odgovarjali na različna vprašanja, 
vključno z ocenjevanjem kompetenc in spretnosti, ki jih imajo, ki jih potrebujejo pri 
opravljanju svojega dela in ki so jih pridobili s pomočjo izobrazbe. Anketiranci so uporabljali 
metodo samoocenjevanja. Rezultati so pokazali vpliv MBA-študija na razvoj kompetenc tako 
na mehke (medosebne kompetence) kot na trde (finance, računovodstvo, marketing…) 
spretnosti v primerjavi z menedžerji, ki niso imeli MBA-kvalifikacije. Razlika pa se kaže tudi 
pri sami učinkovitosti, ki je pri MBA-diplomantih bistveno večja. Baruch in Leeming (2001) 
še enkrat potrdita hipotezo na podlagi dodane vrednosti MBA-študija v raziskavi eno leto 
pozneje, kjer pravita, da ima MBA-študij vpliv na razvoj ključnih kompetenc, ki so v 
današnjem času zelo pomembne za opravljanje učinkovitega dela.  
 
Glede na to, da obstajajo nekatere razlike med navadnim MBA-jem in EMBA-jem, je vredno 
omeniti tudi razlike v koristih. Za primer navajamo raziskavo Grady D. Bruce (2010), v kateri 
ugotavlja in primerja koristi pri navadnem MBA-študiju ter EMBA-študiju. Vidne so razlike 
v zadovoljstvu, kjer prevladuje zadovoljstvo EMBA-diplomantov. Glavne koristi EMBA-
študija opredeljuje kot pripravo za pridobitev dobre službe, izboljšanje kariernih priložnosti, 
priložnost izboljšanja osebnosti, izboljšanje menedžerskega znanja in tehničnih spretnosti.  
Graham (2009) v svojem članku razkriva koristi EMBA-študija, ki so usvojitev novih 
spretnosti, kot so menedžerske spretnosti in tehnike; pri teh se viša tudi odgovornost, boljše so 
komunikacijske in timske sposobnosti, boljše je razumevanje tako imenovane »big picture«, 
večja je možnost razvoja kariere in finančne bonitete, kot je zvišanje plače. Velika prednost 
EMBA-študija je takojšnji prenos naučenega v prakso, kajti EMBA-študij omogoča 
opravljanje dela in študija istočasno. Prav tako je EMBA-študij dobra priložnost za 
ustvarjanje dragocenih mrež. V razredu, polnem uspešnih poslovnežev iz različnih držav in 
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področij, imajo študentje priložnost ustvarjanja dragocenih mrež, ki so dobra popotnica za 
nadaljnje tako poslovno kot osebno življenje (Graham, 2009). 
 
V empiričnem delu izhajamo iz predpostavke, da MBA-študij vpliva na razvoj kariernih 
kompetenc, ki so bile opisane v prejšnjem poglavju. Zato v nadaljevanju predstavljamo 
študijo, ki dokazuje ta vpliv. 
 
Sturges, Simpson in Altman (2003) so analizirali vpliv MBA-študija na razvoj kariernih 
kompetenc »vedeti zakaj«, »vedeti kako« in »vedeti komu«. Ugotovili so, da ima MBA-študij 
velik vpliv na razvoj vseh treh kategorij kompetenc. Dve leti kasneje so se Simpson, Sturges, 
Woods in Altman (2005) osredotočili na zunanje in notranje karierne koristi, ki jih MBA-
študij prinaša in kako se te koristi razlikujejo med starostjo udeležencev in obema spoloma. V 
obeh študijah so prišli do ugotovitev, da MBA-študij vpliva na povečanje samozavesti. V 
sklopu samozavesti so bile interpretacije študentov različne. Nekateri menijo (v večini 
diplomanti moškega spola), da je na samozavest neposredno vplivalo pridobljeno znanje 
oziroma pridobljene spretnosti, drugim (v večini diplomantke ženskega spola) je MBA-
program dvignil samozavest v smislu občutka zadovoljstva, da so uspeli dokončati tako 
zahteven program. Sturges et al. (2003, str. 60) so ugotovili, da v sklopu kompetenc »vedeti 
zakaj« MBA-študij prispeva največ v smislu večje jasnosti kariere in pridobitve samozavesti, 
ki omogoča razvoj poklicne poti v tisto smer, katera predstavlja karierno zadovoljstvo. 
Razlogi za večje karierno zadovoljstvo se razlikujejo od posameznika do posameznika, in 
sicer glede na zadovoljstvo pri svojem delu, na karierne možnosti in glede na osebni 
prispevek v službi. Študentje ocenjujejo, da je pridobljena samozavest ena izmed glavnih 
prednosti MBA-študija. Večja samozavest stimulira karierni napredek in razvoj, prav tako pa 
ima vpliv na večjo efektivnost, kar potrjuje naslednja izjava: »Zagotovo sem bolj 
samozavestna v pogovorih, ki se navezujejo na to, kako voditi posel. Veliko bolj sem 
prepričana v svoje osebne spretnosti.«  
 
Simpson et al. (2005) so prav tako ugotovili, da ima MBA-študij velik vpliv na povečanje 
samozavesti. Ena skupina anketirancev meni, da je razlog za povečanje samozavesti usvojitev 
tako imenovanih trdih spretnosti, drugi menijo, da samozavest izvira iz tako imenovane 
»MBA-izkušnje«, ki predstavlja zadovoljstvo nad uspehom MBA-študija. Se pravi, da v 
sklopu karierne kompetence »vedeti zakaj« MBA-študij vpliva na večjo samozavest, v sklopu 
karierne kompetence »vedeti kako« se kaže, da je MBA-študij izboljšal tako imenovane 
»trde« oziroma tehnične spretnosti, kot so finance in marketing, in »mehke« oziroma 
spretnosti človeških virov, kot je timsko delo, v sklopu karierne kompetence »vedeti komu« 
pa igra pomembno vlogo izgradnja socialnih mrež (Sturges et al. 2003).   
 
Ni bilo narejenih veliko raziskav na področju ugotavljanja vpliva MBA-študija na razvoj 
kariernih kompetenc. Na osnovi zgoraj opisane študije pa lahko sklepamo, da ima MBA-
študij pozitiven vpliv na razvoj kariernih kompetenc. V tem delu želimo prispevati k 
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raziskavam tega področja z empirično raziskavo, ki temelji na diplomantih in študentih IEDC 
– Poslovne šole Bled, zato ta EMBA-študij v naslednjem poglavju podrobneje predstavljamo. 
 
2.3 IEDC – Poslovna šola Bled 
 
Empirični del raziskave je narejen na izbranem vzorcu, in sicer na sedanjih in preteklih 
študentih EMBA-študija IEDC – Poslovne šole Bled. Kot smo že opredelili v prejšnjem 
poglavju, obstajajo razlike med navadnim MBA- in EMBA-študijem; študiji med poslovnimi 
šolami pa se razlikujejo predvsem v časovni razdelitvi aktivnosti, zato v nadaljevanju na 
kratko predstavljamo IEDC – Poslovno šolo Bled in EMBA-študij na omenjeni šoli.  
 
IEDC – Poslovna šola Bled je bila ustanovljena leta 1986 in je bila ena izmed prvih poslovnih 
šol v srednji in vzhodni Evropi. IEDC – Poslovna šola Bled je z leti razvila več kot 900 
izobraževalnih poslovnih in podiplomskih programov za poslovneže iz 70-ih držav. Učenje 
poteka pod vodstvom izbranih profesorjev iz vsega sveta, ki nastopajo skupaj z vodilnimi 
strokovnjaki iz regije, in razvija menedžerje, ki se odlikujejo po najvišjih strokovnih in etičnih 
standardih (O IEDC – Poslovni šoli Bled 2010). IEDC – Poslovna šola Bled je leta 1991 
začela izvajati Mednarodni podiplomski študij menedžmenta (EMBA). Sprva je IEDC – 
Poslovna šola Bled izvajala le enoletni EMBA, leta 1993 je bil uveden Predsedniški MBA, 
leta 2004 pa dvoletni EMBA (Zgodovina IEDC – Poslovne šole Bled 2010). Leta 2005 je bilo 
IEDC – Poslovni šoli Bled podeljeno največje mednarodno priznanje – akreditacija združenja 
AMBA (angl. Association of MBAs) za vse tri mednarodne podiplomske študije MBA (O 
IEDC – Poslovni šoli Bled 2010).  
 
Enoletni EMBA-študij traja eno leto, od tega je 17 tednov predavanj, razporejenih v štiri 
časovne module, kar udeležencem omogoča, da v času med moduli nemoteno opravljajo svoje 
delo in naučeno znanje uporabijo v praksi.  
 
Dvoletni EMBA-študij je umeščen med enoletni EMBA-študij in triletni predsedniški MBA; 
vsebinsko je enak enoletnemu študiju EMBA – prav tako traja 17 tednov, predavajo profesorji 
z vodilnih poslovnih šol iz Evrope in Severne Amerike, udeleženci prihajajo z vsega sveta, 
temeljna razlika pa je v časovni razporeditvi študijskih aktivnosti. Razdeljen je v sedem 
modulov (enoletni EMBA v štiri module), moduli pa trajajo po 2–3 tedne.  
 
Udeleženci na 1-letnem in 2-letnem EMBA-študiju so stari v povprečju od 30 do 35 let, imajo 
najmanj visokošolsko izobrazbo in vsaj tri leta delovnih izkušenj (v povprečju jih imajo 
devet). Študij je do sedaj končalo že več kot 900 menedžerjev iz več kot 40-ih držav. 
Predavatelji na EMBA-študiju so profesorji, ki prihajajo iz vodilnih evropskih in 
severnoameriških poslovnih šol, ter ugledni strokovnjaki in poslovneži iz domovine in tujine.  
Namen enoletnega in dvoletnega študija je priprava udeležencev na hitro spreminjajoče se 
mednarodno okolje. Program udeležencem zagotavlja osvojitev tehničnih spretnosti, prav 
tako pa osebnih in medosebnih spretnosti (Participants' handbook, 2010). 

http://www.mbaworld.com/
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Predsedniški MBA-študij (angl. Presidents' MBA) je namenjen višjemu menedžmentu. Za 
vsakega udeleženca se izdela individualna shema predavanj. S študijem je možno pričeti 
kadar koli tekom leta, udeleženci pa se priključujejo predavanjem enoletnega EMBA in 
dvoletnega EMBA-študija, študij pa morajo končati v največ treh letih. 
Povprečna starost udeležencev PMBA-programa je 38 let s povprečno 14 leti delovnih 
izkušenj (Participants’ handbook, 2010). 
 
Na podlagi opazovanja lahko rečemo, da EMBA-študij na IEDC – Poslovni šoli Bled 
študentom nudi dobre profesorje, ki uporabljajo predvsem metodo poučevanja na podlagi 
študij primerov in pa timskega dela, številni pa so tudi nastopi študentov. S takim pristopom 
lahko pričakujemo, da so vsi študentje deležni pozornosti in da se od njih pričakuje 
sodelovanje. Vsi udeleženci študija so vključeni v razne diskusije in projekte, tako da imajo 
vsi enake možnosti za razvoj ter osvojitev ciljnih kompetenc. V nadaljevanju želimo domneve 
učinkov tega študija preveriti z empirično raziskavo, ki, kot že omenjeno, temelji na 
»inteligentni« karieri, katera je sestavljena iz treh različnih kariernih kompetenc. 
 

3 ZASNOVA EMPIRIČNE RAZISKAVE 
 
3.1 Namen in cilj raziskave 
 
Namen raziskave je ugotavljanje, ali EMBA-študij prispeva k razvoju kariernih kompetenc. 
Kot smo že ugotovili v prejšnjem poglavju, lahko domnevamo, da ima EMBA-študij vpliv na 
razvoj kompetenc, kar je vzbudilo naše zanimanje, ali te domneve veljajo tudi na izbranem 
vzorcu. Raziskava je vključevala dva pristopa: subjektivno oceno EMBA-diplomantov o 
pomembnosti EMBA-študija za razvoj kariernih kompetenc in primerjavo dveh različnih 
populacij, in sicer med EMBA-diplomanti in osebami, katere nimajo EMBA-izobrazbe. 
Namen raziskovalnega dela ni ugotavljanje tehničnih oziroma funkcionalnih spretnosti; 
naloga EMBA-študija naj bi bila, da oskrbi študente s tako imenovanimi mehkimi 
spretnostmi, na katerih je tudi poudarek v anketnem vprašalniku. Prav tako namen 
raziskovalnega dela ni analiziranje, kako je EMBA-izobrazba vplivala na tradicionalno 
kariero, ki je merjena z napredovanjem znotraj podjetja po lestvici navzgor in povišanjem 
plače.  
 
Cilj raziskave je potrditi naslednje hipoteze: 
H1: EMBA-študij prispeva k razvoju karierne kompetence »vedeti zakaj«.   
H2: EMBA-študij prispeva k razvoju karierne kompetence »vedeti kako«.  
H3: EMBA-študij prispeva k razvoju karierne kompetence »vedeti komu«.  
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3.2 Metoda, postopek pridobivanja podatkov in vzorec 
 
V diplomski nalogi smo se odločili za kvantitativno metodo pridobivanja podatkov, in sicer za 
anonimni kombinirani anketni vprašalnik, ki je temeljil na samoocenjevanju in je zaradi 
mednarodnosti izbrane populacije v angleškem jeziku.  
 
V raziskavi sta sodelovali dve različni populaciji. Prvo skupino anketirancev so sestavljali vsi 
EMBA-diplomanti IEDC – Poslovne šole Bled, ki so opravili študij med letoma 1991 in 2009. 
Druga skupina anketirancev so osebe brez EMBA-izobrazbe. Anketiranci v tej skupini so bili 
trenutni študentje EMBA-študija na IEDC – Poslovni šoli Bled, ki so začeli z izvajanjem 
študija v mesecu juniju 2010. Udeleženci te skupine so bili izbrani zato, ker so po svojih 
značilnostih podobni prvi skupini, vendar še niso šli skozi EMBA-študij, torej jih 
uporabljamo kot kontrolno skupino.  
 
Anketna vprašalnika za oba vzorca populacije sta bila narejena s pomočjo spletne aplikacije 
oblikovanja anketnih vprašalnikov. 
 
Anketni vprašalnik za prvi vzorec populacije, ki vključuje diplomante EMBA-študija IEDC – 
Poslovne šole Bled, je bil poslan na 800 elektronskih naslovov, in sicer 21. junija 2010. 
Zbiranje anketnih vprašalnikov je potekalo do 2. julija 2010. Do tega datuma je bilo vrnjenih 
116 rešenih anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 14 % odzivnost, dve anketi sta bili izločeni 
zaradi nepopolnosti podatkov. Povprečna starost anketirancev je 41 let s povprečno 16 leti 
delovnih izkušenj, med katerimi predstavlja 68 % anketirancev moški spol in 32 % ženski 
spol. Pozicije EMBA-diplomantov v organizaciji so različne, 3 % je predsednikov uprav, 16 
% generalnih direktorjev, 23 % izvršilnih direktorjev, 13 % članov uprave, 34 % menedžerjev 
in 11 % oseb je na drugih položajih. Graf si je moč ogledati v Prilogi 2.  
 
Anketni vprašalnik za drugi vzorec populacije, ki vključuje osebe brez EMBA-izobrazbe, je 
bil fizično razdeljen med trenutne študente EMBA-študija v času med 24. junijem in 2. 
julijem. Popolno izpolnjenih in vrnjenih je bilo 24 anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 100 
% odzivnost. Povprečna starost te skupine anketirancev je 36 let s povprečno 13 leti delovnih 
izkušenj, 69,6 % anketirancev zastopa moški spol in 30,4 % ženski spol. 50 % oseb je na 
položaju izvršilnega direktorja, 25 % je menedžerjev, 15 % članov uprave in 10 % 
predsednikov uprav, graf najdete v Prilogi 2.  
 
3.3 Anketni vprašalnik 
 

3.3.1 Opis anketnega vprašalnika 
 
Anketni vprašalnik je razdeljen v pet različnih sklopov. Prvi sklop se navezuje na karierno 
kompetenco »vedeti kako«, ki je razdeljena na pet izbranih kompetenc, in sicer: vodstveno (9 
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trditev), medosebno (8 trditev), kompetenco reševanja problemov (5 trditev), kompetenco 
učenja v novih situacijah (4 trditve) in poslovno kompetenco (5 trditev). Vprašalnik v tem 
sklopu je povzet po Daintyju (2008) iz njegovega raziskovalnega dela z naslovom »Improving 
MBA Effectiveness: The Case for Embedding Personal Competences in the MBA 
Curriculum«. Zaradi preobširnosti anketnega vprašalnika v njem niso bile uporabljene vse 
navedene kompetence. Drugi sklop se navezuje na karierno kompetenco »vedeti zakaj«, ki je 
izmerjena z devetimi trditvami. Tretji sklop se navezuje na karierno kompetenco »vedeti 
komu«, ki je izmerjena s štirimi trditvami. Trditve iz drugega in tretjega sklopa so povzete po 
Jokinen, Brewster in Suutari (2008). 
 
V prvih treh sklopih sprašujemo po tem, kako zelo so navedene trditve resnične za osebo, ki 
izpolnjuje anketo. Trditve so ocenjevali po petstopenjski Likertovi lestvici, pri čemer ena 
pomeni sploh ne in pet popolnoma resnično. Vzporedno s prvim vprašanjem pa je potekalo še 
vprašanje, ki sprašuje po pomembnosti EMBA-študija pri izboljšanju teh kompetenc. 
Ocenjevanje je potekalo prav tako s petstopenjsko Likertovo lestvico, kjer ena pomeni 
nepomembno, pet pa zelo pomembno. Četrti sklop vprašalnika je sestavljen iz treh odprtih 
vprašanj. Pri prvem vprašanju odprtega tipa smo želeli izvedeti, katere so koristi EMBA-
študija. Sledi vprašanje, kako je EMBA-študij vplival na večjo samozavest in kaj so razlogi za 
to povečanje in ali so s pomočjo EMBA-študija zgradili dobro socialno mrežo in kako je 
socialna mreža vplivala na njihovo kariero. Kot že omenjeno, nas zanimajo tudi razlike 
osvojenih kompetenc med EMBA-diplomanti in osebami, ki nimajo EMBA-izobrazbe. Tako 
se je vprašalnik pri drugem vzorcu populacije malo razlikoval od anketnega vprašalnika, 
namenjenega EMBA-diplomantom. Anketni vprašalnik je malo krajši, in sicer je sestavljen iz 
istih kariernih kompetenc kot EMBA-anketni vprašalnik, izjema je le ta, da so osebe brez 
EMBA-izobrazbe odgovarjale le na vprašanje, kako zelo so naslednje trditve resnične za njih. 
Trditve so ocenjevali po petstopenjski Likertovi lestvici, pri čemer ena pomeni sploh ne in pet 
popolnoma resnično. Vprašalnik ni vseboval četrtega sklopa, in sicer vprašanj odprtega tipa. 
Vprašalnik je priložen med priloge kot Priloga 1.  
 
Ustrezna vsebina vprašanj v anketnem vprašalniku, ki merijo posamezne dimenzije karierne 
kompetence, je pomembna za kakovost vprašalnika. Poleg tega nam bo podrobnejša 
predstavitev delov vprašalnika omogočila vsebinske zaključke glede posameznih elementov 
kariernih kompetenc, ki jih podajamo v predstavitvi empiričnih rezultatov. Zato v 
nadaljevanju sledi opis in komentar vsebine posameznih delov anketnega vprašalnika.  
 

3.3.2  Karierna kompetenca »vedeti zakaj« v anketnem vprašalniku 
 
Karierna kompetenca »vedeti zakaj« se v anketnem vprašalniku odraža v povečanju 
razumevanja osebnih vrednot, delovnega interesa in osebnih zmožnosti (Jokinen & Brewster 
& Vesa Suutari, 2008, str. 987). Na tem mestu velja izpostaviti nekaj trditev v sklopu 
kompetence »vedeti zakaj«. Prva trditev se nanaša na prepoznavanje svojih prednosti, 
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slabosti, potreb in motivov in spada v kategorijo samozavedanja, ki je del čustvene 
inteligence. Če menedžer pozna svoje prednosti in slabosti, lažje razume prednosti in slabosti 
ostalih kolegov. Glede na to, da je enotna definicija menedžmenta »narediti stvari v 
sodelovanju z drugimi«, je to razumevanje ključnega pomena (Bourner, 1996, str. 16). 
Naslednja trditev je priznavanje svojih osebnih vrednost in prepričanj, ki so pomembna pri 
ugotavljanju »resnične poklicne izbire«, oziroma spoznanje o tem, kaj bi neka oseba resnično 
rada delala in kje bo lahko doživljala uspeh ter lahko delovala v skladu s svojimi vrednotami 
(Brečko, 2006, str. 243). Na podlagi osebnih vrednost pa se tudi izoblikujejo osebne 
preference in stališča neke osebe (Whetten & Cameron, 2002, str. 61). Sledijo ji trditve 
»aktivnosti krepitve lastnih spretnosti in kompetenc«, »postavljanje ciljev za osebni razvoj« in 
»samozavest glede lastnih sposobnosti«, katere se navezujejo na osvojitev naslednje karierne 
kompetence, in sicer kompetence »vedeti kako«. 
 
Zaradi rezultatov raziskav iz številnih študij, ki potrjujejo povečanje samozavesti med 
diplomanti MBA-študija, nas je zanimalo, kako in zakaj se je samozavest povečala na 
konkretnem primeru diplomantov EMBA-študija na IEDC – Poslovni šoli Bled. Zato so 
odgovarjali tudi na dodatno odprto vprašanje, povezano s samozavestjo. 

3.3.3 Karierna kompetenca »vedeti kako« v anketnem vprašalniku 
 

3.3.3.1 Vodstvena kompetenca v anketnem vprašalniku 
 
Vodstveno kompetenco definiramo kot sposobnost motiviranja in nudenja podpore svojim 
kolegom z namenom doseganja večje učinkovitosti (Dainty, 2008, str. 22). Oseba je sposobna 
razporejati delo, dajati ustrezna navodila, motivirati, spremljati rezultate delegiranih nalog, 
nadzirati proces dela ter voditi ostale z namenom doseganja določenih ciljev in ukrepati v 
primeru odstopanj (Majcen, 2009, str. 73). 
 
Vodstvena kompetenca je v anketnem vprašalniku razčlenjena na devet trditev, med katerimi 
navajamo naslednje: »motivirati ostale z namenom doseganja večje učinkovitosti«, »vedeti, 
kaj motivira vaše kolege«, »razumevanje o tem, kaj morajo zaposleni razviti«, »ustvarjanje 
klime za učinkovito delovanje« ter »imeti dolgoročno vizijo«.  
Motivacija zaposlenih vpliva na produktivnost, zato je del menedžerjevega dela, da usmeri 
motivacijo k doseganjem ciljev organizacije (Dimovski & Penger & Žnidaršič, 2003, str. 
232). Bistvo je v ustvarjanju motivacijskega procesa in takega delovnega okolja, ki omogoča 
individualistom priti do takih rezultatov, ki so v skladu s pričakovanji menedžerjev 
(Armstrong, 2003, str. 214).  
 
Na IEDC – Poslovni šoli Bled se udeleženci vodstvenih spretnosti naučijo na tečajih vodenja, 
kot je npr. »Leadership: Leading self and others«, ki ponuja drugačne vidike vodenja 
(Participants’ handbook, 2010). 
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3.3.3.2 Medosebna kompetenca v anketnem vprašalniku 
 
Medosebne kompetence so spretnosti, ki se jih velikokrat poimenuje tudi kot mehke 
spretnosti in so sposobnosti razumevanja drugih, kaj nam želijo povedati, razumevanja 
njihovih občutkov, stališč in motivov. Medosebne spretnosti vključujejo tudi sposobnost 
učinkovite in razumljive komunikacije ter vzpostavljanje kooperativnih odnosov (Yukl, 2002, 
str. 176). Medosebna spretnost je sposobnost delati z ljudmi in delati učinkovito kot del 
skupine. V času globalizacije, raznovrstnosti delovne sile in konkurence narašča potreba po 
visoko izobraženih in usposobljenih kadrih, zato postaja ta prednost ključna (Dimovski et al., 
2003, str. 7). V anketnem vprašalniku je medosebna kompetenca razčlenjena na osem trditev, 
med katerimi navajamo naslednje: »imeti dober odnos z ljudmi«, »razumevanje 
pogledov/vidikov ostalih« ter »imeti timske razvojne spretnosti«. 
 
Na IEDC – Poslovni šoli Bled poteka učenje na podlagi študij primerov in pa projektnega 
dela; prav zaradi tega predstavlja timsko delo bistveni del programa. Skozi delo v skupinah 
EMBA-študentje razvijejo timske spretnosti, spretnosti učinkovitih predstavitev ter se naučijo 
pomembnosti timskega dela za razvoj ustvarjalnih alternativ in optimalnih rešitev 
(Participants’ handbook, 2010). 
 

3.3.3.3 Kompetenca reševanja problemov v anketnem vprašalniku 
 
Ukvarjanje s problemi je pomembna aktivnost, ki zahteva veliko časa (Yukl, 2002, str. 44).  
Poznamo analitično in kreativno reševanje problemov (Whetten & Cameron, 2002, str. 161). 
Prva faza pri analitičnem reševanju problemov je analiziranje problemov, in sicer opredelitev 
problema, kateri fokus je na pravem problemu in ne le na simptomih problema. Pri tem je 
mišljeno, da se išče izvirne razloge nastanka problema. Menedžerji dostikrat predlagajo 
rešitev, še preden je bila prava razlaga problema podana, kar povzroča reševanje »napačnega« 
problema, ki ni osrednji. Druga faza je ustvarjanje alternativnih rešitev, sledi ji ocenjevanje in 
izbira rešitve ter implementacija in spremljanje rešitve v prakso. Pred implementacijo mora 
problem preiti vse predhodne faze, če želimo sprejeti dobro končno odločitev. Pri reševanju 
problemov ni vedno najboljša rešitev tista, ki je bila uspešna v preteklosti ali je zgolj 
zadovoljiva, ampak je treba najti optimalno; implementacija le-te v prakso pa je dolgotrajen 
proces. (Whetten & Cameron, 2002, str. 161–165). 
 
Kreativno reševanje problemov je usmerjeno na generiranje nekaj novega. Nastajajo 
problemi, pri katerih analitično reševanje ni zadostno; to so problemi, pri katerih sprejemljivih 
alternativ ni na voljo in kjer je potrebno reševati probleme na kreativen način (Whetten & 
Cameron, 2002, str. 166–167). 
 
Delo menedžerja je po večini delo reševanja problemov. Če v organizacijah ne bi bilo 
problemov, menedžerji ne bi bili potrebni. Dobri menedžerji so sposobni reševati probleme 
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tako na analitičen kot na kreativen način (Whetten & Cameron, 2002, str. 161). Kompetenca 
reševanja problemov je v anketnem vprašalniku sestavljena iz petih trditev, ki se navezujejo 
tako na analitično kot kreativno reševanje problemov in med katerimi navajamo naslednje: 
»razumevanje zahtevnejših vprašanj«, »znanje analiziranja podatkov in zahtevnejših 
informacij«, »poiskati rešitev problema« ter »obravnavanje ustvarjalnih rešitev«.   
 
Na IEDC – Poslovni šoli Bled se EMBA-študentje iz študija primerov naučijo, kako 
analizirati neko poslovno situacijo in na podlagi analiziranja dati predloge rešitve določenega 
primera. Na podlagi študij primerov ter timskega dela udeleženci razvijejo tako analitične 
spretnosti in strateško razmišljanje kot kompetence reševanja problemov ter kompetence 
sprejemanja odločitev (Participants’ handbook, 2010).  
 

3.3.3.4 Kompetenca učenja v novih situacijah v anketnem vprašalniku 
 
V nemirnem okolju poslovanja morajo biti osebe na vodilnih položajih dovolj fleksibilne, da 
se učijo iz svojih napak in spreminjajo svoje domneve in prepričanja. Kompetenca učenja v 
novih situacijah zajema spretnost učenje učenja, ki je sposobnost introspekcijskega 
analiziranja svojega kognitivnega procesa (kako definirati in reševati probleme) in poiskanje 
načinov izboljšanja (Yukl, 2006, str. 203–204). Kompetenca učenja v novih situacijah je 
razčlenjena v štiri trditve, ki so: »eksperimentirati z novimi idejami/pristopi«, »odprtost za 
nove situacije in izzive«, »obvladovanje dvoumnih situacij« in »poiskati načine premagovanja 
ovir«. Lahko rečemo, da se teh kompetenc študentje EMBA-študija naučijo skozi 
izobraževanje na podlagi študij primerov in dela v skupinah. Kompetenca učenja v novih 
situacijah je namreč stopnja spretnosti, ki je posledica dobro usvojenega tehničnega znanja.  
 

3.3.3.5  Poslovna kompetenca v anketnem vprašalniku  
 
Poslovna kompetenca se navezuje na poslovno znanje in izkušnje, ki so potrebne za nemoteno 
poslovanje (Dainty, 2008, str. 27). 
 
Poslovna kompetenca spada v skupino funkcionalnih oziroma tehničnih kompetenc ali znanj, 
ki vključujejo obvladovanje metod, procesov, tehnik in opreme, ki je potrebna za izvajanje 
specifičnih funkcij (Dimovski et al., 2003, str.7; Yukl, 2002 str. 192). Poslovna kompetenca je 
v anketnem vprašalniku sestavljena iz petih trditev, med katere uvrščamo naslednje: 
»specialist kot generalist«, »sposobnost razumevanja tehničnih podrobnosti« in »dober pri 
dodeljevanju sredstev«.  
 
EMBA-študij na Poslovni šoli Bled s paleto funkcionalnih tečajev, kot so računovodstvo in 
kontrola, finančni menedžment, marketing in še številni ostali, razvija tako imenovano 
poslovno kompetenco. Če damo za primer tečaj računovodstva in kontrole, je namen tega 
tečaja, da udeleženci postanejo dobri uporabniki računovodskih informacij za sprejemanje 
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dobrih poslovnih odločitev (Participants’ handbook, 2010). Tukaj je treba poudariti, da je cilj 
EMBA-študija oskrbeti udeležence s tako imenovanimi trdimi veščinami do te mere, da so 
diplomanti EMBA-študija sposobni sprejemati dobre poslovne odločitve z vseh področjih 
poslovanja. 
 

3.3.4 Karierna kompetenca »vedeti komu« v anketnem vprašalniku 
 
Razvoj spretnosti mreženja je bistveni del upravljanja kariere (Dainty, 2008, str. 26). V 
sklopu karierne kompetence »vedeti komu« so bile prve tri trditve zasnovane na podlagi 
sposobnosti povezovanja v mreže (Jokinen et al., 2008, str. 988). Prva trditev je »sposobnost 
povezovanja virov in aktivnosti mednarodno«, sledi ji »sposobnost izgradnje 
medorganizacijskih mrež in timov« ter »sposobnost izgradnje in vzdrževanje zunanjih mrež«. 
Četrta trditev, »znanje o ljudeh z vplivno močjo znotraj organizacije«, odraža perspektivo 
kariernega kapitala socialnih mrež, razvitega med določeno delovno nalogo, katere poudarek 
je na medosebnih odnosih ljudi na pomembnih položajih znotraj organizacije (Jokinen et al., 
2008, str. 988). 
 
Menimo, da imajo na IEDC – Poslovni šoli Bled udeleženci dobre možnosti za izgradnjo 
dragocenih mrež. Kot že omenjeno, je šola mednarodna, kar omogoča izgradnjo 
internacionalnih mrež. Poleg tega pa je Alumni klub IEDC – Poslovne šole Bled kar aktiven, 
v smislu organizacije številnih dogodkov, tako da se ustvarjanje mrež ne veže samo na 
obdobje študija, ampak na veliko daljše obdobje.  
 

4 UGOTOVITVE RAZISKAVE 
 
4.1 Analiza prispevka EMBA-študija k razvoju kariernih kompetenc 

EMBA-diplomantov 
 
V raziskavi je bilo ugotovljeno, da EMBA-študij v povprečju prispeva k razvoju kariernih 
kompetenc »vedeti kako«, »vedeti zakaj« in »vedeti komu«. To lahko sklepamo na podlagi 
analize odgovorov EMBA-diplomantov na vprašanje o tem, kako ocenjujejo pomembnost 
EMBA-študija glede na razvoj kariernih kompetenc. Ocene povprečne vrednosti vseh treh 
oblik kariernih kompetenc so večje od srednje vrednosti, ki je v našem primeru 2,5 
(uporabljena je bila Likertova skala o prispevku EMBA-študija na razvoj teh kompetenc, kjer 
ena pomeni nepomembno, pet pa zelo pomembno), zato lahko sklepamo, da je imel EMBA-
študij v povprečju vpliv na razvoj vseh treh oblik kariernih kompetenc. Rezultate za vsako 
izmed treh kariernih kompetenc prikazujemo v Tabelah 3 do 5. Diplomanti EMBA-študija 
menijo, da je EMBA-študij v povprečju največ prispeval h karierni kompetenci »vedeti kako« 
(povprečna vrednost 3,87), sledi ji »vedeti zakaj« (povprečna vrednost 3,86) ter »vedeti 
komu« (povprečna vrednost 3,84). Med vsemi tremi kariernimi kompetencami so bile razlike 
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med povprečno oceno zelo majhne, nekaj večje so bile razlike v standardnem odklonu. 
Največji standardni odklon (0,76) je moč najti pri karierni kompetenci »vedeti komu«, kar 
nakazuje, da so se percepcije vpliva EMBA-študija najbolj razlikovale, ko gre za učinke 
izgradnje socialnih mrež. Za vse tri sklope anketnega vprašalnika je bil izračunan tudi 
Cronbach's Alpha koeficient, ki meri notranjo konsistentnost konstruktov, uporabljenih v 
vprašalniku. Vrednosti Cronbachove alphe za vse konstrukte so bile večje od 0,70 (njihove 
vrednosti so se gibale od 0,780 do 0,841), zato lahko sklepamo, da je zanesljivost konstruktov 
primerna.  
 
V Tabeli 3 prikazujemo povprečne ocene in standardne odklone po posamičnih kompetencah 
v sklopu karierne kompetence »vedeti kako«. EMBA-študij naj bi imel v povprečju največji 
prispevek h kompetenci učenja v novih situacijah (povprečna ocena 4,06), kompetenci 
reševanja problemov (povprečna ocena 3,99), vodstveni kompetenci (povprečna ocena 3,97) 
in poslovni kompetenci (povprečna ocena 3,7). Najnižjo povprečno vrednost ima medosebna 
kompetenca (povprečna vrednost 3,65), kar pomeni, da so EMBA-diplomanti ocenili, da je 
imel EMBA-študij v okviru karierne kompetence »vedeti kako« relativno najmanjši prispevek 
k tej obliki spretnosti.  
 

Tabela 3: Povprečna ocena in standardni odklon za kompetence v sklopu karierne 
kompetence »vedeti kako« 

Vrsta kompetence Povprečna ocena
N=113 

Standardni odklon
N=113 

Vodstvena kompetenca 3,97 0,88 
Medosebna kompetenca 3,65 0,99 
Kompetenca reševanja problemov 3,99 0,98 
Kompetenca učenja v novih situacijah 4,06 0,91 
Poslovna kompetenca 3,7 0,9 
Skupaj »vedeti kako« 
 

3,87 0,55 

 
Podrobnejši rezultati za posamezne trditve v okviru vrst kompetenc, navedenih v Tabeli 3, so 
predstavljeni v Prilogi 3. V sklopu kompetence učenja v novih situacijah je imel EMBA-študij 
v povprečju največji prispevek k »poiskati načine premagovanje ovir« (povprečna ocena 
4,14), kar nakazuje, da so diplomanti EMBA-študija usvojili večdimenzionalne poglede na 
določen problem, kar je verjetno posledica izobraževanja na podlagi študij primerov. V 
sklopu kompetence reševanja problemov je imel EMBA-študij v povprečju največji prispevek 
k razumevanju zahtevnejših vprašanj (povprečna ocena 4,3), znanje analiziranja podatkov in 
zahtevnejših informacij (povprečna ocena 4,16) ter obravnavanju kreativnih rešitev 
(povprečna ocena 4,16), kar nam kaže na to, da so diplomanti EMBA-študija osvojili tako 
analitično kot kreativno reševanje problemov. V sklopu vodstvene kompetence je imel 
EMBA-študij v povprečju največji prispevek k trditvi »imeti dolgoročno vizijo« (povprečna 
ocena 4,27) in k »zagotavljanje navodil v času sprememb« (povprečna ocena 4,06), ki 
verjetno prihaja bolj do izraza zaradi trenutnega nemirnega stanja gospodarstva, v katerem 
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morajo biti ljudje dojemljivi za spremembe, naloga menedžerjev pa je dobro zagotavljanje 
navodil, da se te spremembe lahko realizirajo. V sklopu medosebne kompetence je imel 
EMBA-študij v povprečju največji prispevek k pridobivanju timsko razvojnih spretnosti 
(povprečna ocena 4) in razumevanju pogledov in vidikov ostalih (povprečna ocena 3,87). Obe 
trditvi sta povezani med seboj, saj s timskim delom prihaja do boljšega razumevanja ostalih 
kolegov. Glede na to, da je pri EMBA-študiju poudarek prav na timskem delu, ti rezultati niso 
presenetljivi. V sklopu poslovne kompetence je bila najbolje zastopana trditev »dobro 
dodeljevanje sredstev« (povprečna ocena 4,11). 
 
Kot druga karierna kompetenca, na katero naj bi EMBA-študij imel vpliv, je karierna 
kompetenca »vedeti zakaj«. V Tabeli 4 so prikazane povprečne ocene in standardni odkloni 
za posamične trditve v sklopu karierne kompetence »vedeti zakaj«.  
 

Tabela 4: Povprečne ocene in standardni odkloni za posamične trditve v sklopu karierne 
kompetence »vedeti zakaj« 

 
 

 

Povprečna 
ocena 
N=109 

Standardni 
odklon 
N=109 

Prepoznavanje svojih prednosti/slabosti/potreb in 
motivov 

4,18 O,862 

Razumevanje, kaj ljudje mislijo o vas 3,49 1,094 
Priznavanje vpliva vaše lastne kulture na razmišljanje 
in vedenje 

3,61 1,018 

Priznavanje osebnih vrednot in prepričanj 3,58 1,021 
Postavljanje ciljev za osebni razvoj 3,99 0,948 
Aktivnosti krepitve spretnosti in kompetenc 4,08 0,851 
Želja, da bi vedeli več, kot je potrebno za izvršitev 
naloge 

3,70 0,866 

Samozavest glede lastnih sposobnosti 3,95 0,907 
Pozitiven odnos do dela in z njim povezanih izzivov 4,12 0,900 
Skupaj »vedeti zakaj« 3,86 0,63 
 
EMBA-študij ima v povprečju največji vpliv na »prepoznavanje svojih prednosti, slabosti, 
potreb in motivov« (povprečna ocena 4,18), kar pomeni, da je EMBA-študij pripomogel 
EMBA-diplomantom do usvojitve dela čustvene inteligence, in sicer samozavedanja. Sledijo 
ji trditve »pozitiven odnos do dela in z njim povezanih izzivov« (povprečna ocena 4,12), 
»aktivnosti krepitve lastnih spretnosti in kompetenc« (povprečna ocena 4,08), dobro pa sta 
zastopani tudi trditvi »postavljanje ciljev za osebni razvoj« (povprečna ocena 3,99) in pa 
»samozavest glede lastnih sposobnosti« (povprečna ocena 3,95). Vse ostale trditve so bile 
ocenjene s povprečno vrednostjo, ki je večja od 3,48. Po tem lahko sklepamo, da ima EMBA-
študij relativno velik vpliv na krepitev karierne kompetence »vedeti zakaj«. 
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Karierna kompetenca »vedeti komu« je s strani diplomantov EMBA-študija med vsemi tremi 
kariernimi kompetencami zastopana z najnižjo povprečno oceno, ki je pa še vedno relativno 
visoka (povprečna ocena celotnega sklopa karierne kompetence »vedeti komu« je 3,84). 
Povprečne ocene in standardni odkloni po posamičnih trditvah karierne kompetence »vedeti 
komu« so v Tabeli 5. 
 

Tabela 5: Povprečne ocene in standardni odkloni za posamične trditve v sklopu karierne 
kompetence »vedeti komu« 

 Povprečna 
ocena 
N=107 

Standardni 
odklon 
N=107 

Sposobnost povezovanja virov in aktivnosti 
mednarodno 

3, 62 1,043 

Sposobnost izgradnje medorganizacijskih mrež in 
timov 

3,86 1,032 

Sposobnost izgradnje in vzdrževanja zunanjih mrež 3,95 0,905 
Znanje o ljudeh z vplivno močjo znotraj organizacije 3,92 0,923 
Skupaj »vedeti komu« 

 
3,84 0,76 

 
V sklopu karierne kompetence »vedeti komu« sta najbolje zastopani trditvi »sposobnost 
izgradnje in vzdrževanja zunanjih mrež« (povprečna ocena 3,95) in pa »znanje o ljudeh z 
vplivno močjo znotraj organizacije« (povprečna ocena 3,92), kar kaže na to, da so EMBA-
diplomanti sposobni navezovati in vzdrževati dobre odnose in sposobni ustvarjati mreže v 
organizaciji in zunaj nje. Najslabše je ocenjena trditev »sposobnosti povezovanja virov in 
aktivnosti mednarodno« (povprečna ocena 3,63). 
 
4.2 Primerjava dveh skupin: med EMBA-diplomanti in neEMBA-

diplomanti 
 
Primerjava je bila narejena za vse tri sklope anketnega vprašalnika. Za primerjavo obeh 
skupin je bil uporabljen t-test za primerjavo aritmetičnih sredin dveh skupin enot, in sicer v 
SPSS-računalniškem programu. Pri primerjavi so osebe odgovarjale na vprašanje, kako zelo 
so navedene trditve, se pravi trditve znotraj posamezne karierne kompetence, resnične za njih. 
Trditve so ocenjevali po petstopenjski Likertovi lestvici, pri čemer ena pomeni sploh ne in pet 
popolnoma resnično, pri čemer je srednja vrednost ocenjena z 2,5.  
 
V sklopu karierne kompetence »vedeti kako« nam spodnja tabela kaže, da imata obe skupini 
visoke povprečne ocene za vse kompetence znotraj tega sklopa. Povprečna ocena s strani 
diplomantov EMBA-študija je 4,22, medtem ko neEMBA-diplomanti ocenjujejo to karierno 
kompetenco z malo nižjo povprečno oceno, ki je 4,001. Statistično značilne razlike med 
skupinama se kažejo v vodstveni kompetenci, medosebni kompetenci, kompetenci reševanja 
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problemov in kompetenci učenja v novih situacijah. Tudi primerjava skupin je pokazala, da 
EMBA-študij relativno manj prispeva h krepitvi poslovne kompetence (v primerjavi z 
ostalimi v tem sklopu), kajti je edina kompetenca v tem sklopu, kjer se ni pokazala statistično 
značilna razlika. Primerjava skupin po posameznih trditvah v okviru posamezne kompetence 
je v Prilogi 4. 
 

Tabela 6: Povprečne ocene EMBA-diplomantov in neEMBA-diplomantov o osvojenih 
kompetencah v sklopu karierne kompetence »vedeti kako« ter vrednost t-statistike 

 Povprečna 
ocena 

EMBA-
diplomantov 

N=114 

Povprečna 
ocena  

neEMBA- 
diplomantov 

N=24 

Vrednost t-
statistike 

Vodstvena 
kompetenca 

4,36 4,016 3,788*** 

Medosebna 
kompetenca 

4,21 4,03 1,851** 

Kompetenca 
reševanja problemov 

4,23 4,01 2,062** 

Kompetenca učenja v 
novih situacijah 

4,23 4,06 1,597* 

Poslovna kompetenca 3,99 3,92 0,541 
SKUPAJ »vedeti 
kako« 

4,22 4,001 2,636*** 

*, ** in *** pomenijo statistično značilnost pri deset-, pet- in enoodstotnem tveganju 

 
Na podlagi vzorčnih podatkov lahko zavrnemo ničelno in sprejmemo alternativno domnevo, 
da je povprečna raven usvojene karierne kompetence »vedeti kako« med neEMBA-
diplomanti manjša od povprečne ravni usvojene karierne kompetence »vedeti kako« med 
EMBA-diplomanti, pri natančni stopnji značilnosti P = 0,0045. Lahko torej trdimo, da je 
karierna kompetenca »vedeti kako« med EMBA-diplomanti bolje razvita. 
 
V sklopu karierne kompetence »vedeti zakaj« je povprečna ocena celotnega sklopa karierne 
kompetence »vedeti zakaj« s strani diplomantov EMBA-študija ocenjena z visoko povprečno 
oceno, ki je 4,17, prav tako je skupna povprečna ocena s strani neEMBA-diplomantov visoka 
in je 4,08, kar kaže na visoko raven usvojene karierne kompetence »vedeti zakaj« za obe 
skupini. Na podlagi t-preizkusa ne moremo trditi, da se povprečna vrednost karierne 
kompetence »vedeti zakaj« statistično razlikuje med skupinama. Če gledamo po posameznih 
trditvah anketnega vprašalnika, lahko na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno in 
sprejmemo alternativno domnevo, da je povprečna raven usvojene karierne kompetence 
»vedeti zakaj« med neEMBA-diplomanti manjša od povprečne ravni usvojene kompetence 
»vedeti zakaj« med EMBA-diplomanti le pri treh trditvah, in sicer pri prvi, to je 
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»prepoznavanje svojih prednosti/slabosti/potreb in motivov«, sledi ji druga trditev, to je 
»priznavanje vpliva vaše lastne kulture na razmišljanje in vedenje« pri manj kot 10-odstotni 
stopnji tveganja. Največja razlika se kaže pri osmi trditvi, ki je »samozavest o lastnih 
sposobnostnih« pri natančni stopnji značilnosti P = 0,0345 pri manj kot 5-odstotni stopnji 
tveganja. Lahko torej trdimo, da so te tri kompetence v sklopu karierne kompetence »vedeti 
zakaj« med EMBA-diplomanti bolje razvite. 
 
Tabela 7: Povprečne ocene EMBA-diplomantov in neEMBA-diplomantov o osvojeni karierni 

kompetenci »vedeti zakaj« po posamičnih trditvah ter vrednost t-statistike 
 Povprečna 

ocena 
EMBA- 

diplomantov
N=109 

 

Povprečna 
ocena  

neEMBA- 
diplomantov 

N=24 

Vrednost t-
statistike 

Prepoznavanje svojih 
prednosti/slabosti/potreb in 
motivov 

4,42 4,21 1,35* 

Razumevanje, kaj ljudje 
mislijo o vas 

3,74 3,50 1,408* 

Priznavanje vpliva vaše lastne 
kulture na razmišljanje in 
vedenje 

3,94 3,88 0,356 

Priznavanje osebnih vrednot 
in prepričanj 

4,23 4,13 0,616 

Postavljanje ciljev za osebni 
razvoj 

4,25 4,29 -,264 

Aktivnosti krepitve spretnosti 
in kompetenc 

4,24 4,25 -0,078 

Želja, da bi vedeli več, kot je 
potrebno za izvršitev naloge 

4,17 4,21 -0,204 

Samozavest glede lastnih 
sposobnosti 

4,22 3,92 1,834** 

Pozitiven odnos do dela in z 
njim povezanih izzivov 

4,31 4,38 -0,403 

Skupaj »vedeti zakaj«  4,17 4,08 0,857 

*, ** in *** pomenijo statistično značilnost pri deset-, pet- in enoodstotnem tveganju 
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V sklopu karierne kompetence »vedeti komu« zopet povprečna ocena obeh skupin kaže na 
visoko raven usvojene kompetence. Zanimivo je, da imajo v povprečju neEMBA-diplomanti 
(povprečna ocena 4,13) malenkostno bolje razvito karierno kompetenco »vedeti komu« kot 
EMBA-diplomanti (povprečna ocena 4,07), kot nam kaže Tabela 8.  
 
Tabela 8: Povprečne ocene EMBA-diplomantov in neEMBA-diplomantov o osvojeni karierni 

kompetenci »vedeti komu« po posamičnih trditvah ter vrednost t-statistike 
 Povprečna 

ocena EMBA- 
diplomantov 

N=107 

Povprečna 
ocena  

neEMBA- 
diplomantov 

N=24 

Vrednost t-
statistike 

Sposobnost 
povezovanja virov in 
aktivnosti mednarodno 

4,18 4,13 0,291 

Sposobnost izgradnje 
medorganizacijskih 
mrež in timov 

4,10 4,21 - 0,106 

Sposobnost izgradnje in 
vzdrževanja zunanjih 
mrež 

4,04 4,17 - 0,673 

Znanje o ljudeh z 
vplivno močjo v 
organizaciji 

3,97 4,04 - 0,553 

Skupaj »vedeti komu«: 4,07 4,13 - 0,435 
*, ** in *** pomenijo statistično značilnost pri deset-, pet- in enoodstotnem tveganju 

 
Vrednost t-statistike za celotni sklop karierne kompetence »vedeti komu« znaša – 0,435 (P = 
0,3325). Statistični izračun ne potrjuje statistično značilne razlike med skupinama, kar 
pomeni, da hipoteze, da imajo EMBA-diplomanti bolje razvito karierno kompetenco »vedeti 
komu«, ne moremo potrditi. 
 
4.3 Analiza odprtih vprašanj 
 
Kot že povedano, je anketni vprašalnik vseboval tri odprta vprašanja, ki so bila namenjena le 
EMBA-diplomantom in so bila kot dopolnilo k anketnemu vprašalniku. Namen odprtih 
vprašanj je bil potrditi določene predpostavke EMBA-študija, ki smo si jih pogledali v 
zgornjih poglavjih. V prvem vprašanju sprašujemo po koristih EMBA-študija.  
Tabela 9 prikazuje koristi EMBA-študija, kot jih vidijo EMBA-diplomanti in so bile v 
anketnem vprašalniku omenjene več kot enkrat. 
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Tabela 9: Koristi EMBA-študija, ki so bile v anketnem vprašalniku (pri vprašanjih odprtega 
tipa) omenjene več kot enkrat 

Koristi EMBA-študija, ki so bile omenjene 
več kot enkrat 

Število omenitev 
(N=225) 

Poglobljeno znanje o menedžmentu 
(praktično in teoretično) in razvoj kompetenc 

65 

Izgradnja mrež 33 
Povečanje samozavesti 21 
Osebni razvoj in osebna rast 15 
Širši pogled na posel 15 
Timsko delo 12 
Delitev izkušenj 10 
Kompetenca vodenja 10 
Razumevanje svojih prednosti in slabosti 7 
Kompetenca reševanja problemov 6 
Strateško razmišljanje 6 
Pridobitev drugačnih pogledov 6 
Napredovanje 4 
Komunikacijske spretnosti 5 
Razvoj kreativnosti 2 
Pridobitev vizije 2 
Sprememba kariere/področja delovanja 2 
Postavljanje ciljev 2 
Povišanje plače 2 
 
Poglobljeno znanje o menedžmentu (praktično in teoretično) ter razvoj kompetenc vidijo 
EMBA-diplomanti kot glavno korist EMBA-študija. Ta korist je definirana s strani EMBA-
diplomantov zelo splošno, zato si tukaj lahko predstavljamo praktično in teoretično znanje ter 
usvojitev tako mehkih kot trdih spretnosti. V nadaljevanju se nekatere kompetence, kot so 
kompetenca vodenja, timsko delo, komunikacijske spretnosti …, omenjajo bolj specifično. 
Vse spadajo v sklop karierne kompetence »vedeti kako« Kot pričakovano, sta izgradnja mrež 
(karierna kompetenca »vedeti komu«) in povečanje samozavesti (karierna kompetenca 
»vedeti zakaj«) zastopani v kar velikem številu. Zaradi velikega pomena teh dveh kompetenc 
sledita naslednji dve odprti vprašanji, in sicer:  
Ali je EMBA-študij pomagal pri izgradnji mrež, ki so pomembne za kariero?  
Ali je povečanje samozavesti posledica EMBA-študija in če je, kateri so razlogi za to?.  
 
Na vprašanje, povezano z izgradnjo mrež, je odgovorilo 88 oseb, med katerimi jih nekaj več 
kot polovica (55,7 %) meni, da jim je EMBA pomagal pri izoblikovanju poslovnih mrež. 
Nekaj zanimivih izjav je citiranih spodaj.  
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»EMBA-študij mi je pomagal pri izgradnji dobrih mrež, katere so bile v pomoč pri iskanju 
nove zaposlitve«. 
 
» S pomočjo EMBA-programa sem razširila svojo poslovno mrežo in menim, da je to plus za 
mojo kariero - zamenjava znanj in izkušenj z ljudmi z različnimi ozadji, izobrazbo in, ki delajo 
v različnih industrijah…«  
 
»EMBA mi je pomagal zgraditi dobre mednarodne mreže, katere omogočajo dobre priložnosti 
razširitve lokalnih poslovnih aktivnosti.« 
 
»Moja prihodnja kariera je bila zasnovana na alumni kontaktih, našel sem številne poslovne 
partnerje v svoji mreži.« 
 
»Mislim, da je izgradnja dobrih mrež glavna prednost EMBA-programa. Z novimi kontakti je 
možno razširiti svoje trenutne posle ali celo iskati nova delovna mesta, ko se počutiš 
nasičenega. V vsakem poslu moraš poznati prave ljudi, predvsem ljudi na vodilnih položajih. 
Vse to se lahko pridobi skozi EMB- študij«. 
 
23,9 % anketirancev meni, da EMBA študij ni imel nobenega neposrednega vpliva na gradnjo 
mrež, katere bi lahko vplivale na njihovo kariero. Večina razlogov za to je v tem, da te osebe 
delujejo na neenakih področjih, kot nam priča naslednja izjava: 
 
»Industrija, v kateri delam, je zelo specifična, kolegi iz EMBA-študija delujejo na popolnoma 
drugih  področjih.« 
 
Veliko odgovorov pa ni bilo utemeljenih, tako da verjetno posamezniki vidijo še veliko 
ostalih razlogov, zakaj EMBA-izobrazba ni prispevala k izboljšanju poslovnih mrež.  
 
20,4 % oseb odgovarja na vprašanje, povezano z graditvijo poslovnih mrež, da jim je EMBA 
sicer pomagal pri graditvi mrež, ampak so te mreže bolj osebne kot poslovne, oziroma do 
sedaj niso še imele vpliva na njihovo kariero.  
 
»EMBA-študij mi je pomagal pri izgradnji mrež, ampak te mreže še niso imele nobenega 
vpliva na mojo kariero.  Vem pa, da se na svoje EMBA-kolege lahko vedno zanesem v 
primeru, če bi jih potreboval.« 
 
»EMBA-študij mi ni pomagal pri izgradnji poslovnih mrež, katere so dobre za mojo kariero, 
ampak mrež, katere so pomembne za osebno življenje.« 
 
Na naslednje vprašanje, ki je bilo povezano s povečanjem samozavesti, je odgovorilo 90 oseb, 
med katerimi kar 97,7 % anketirancev meni, da je EMBA imel vpliv na povečanje 
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samozavesti. Glavna razloga za povečanje samozavesti sta usvojena raven kompetenc in pa 
spretnost. 
 
»Da, bolj sem samozavesten zaradi višje ravni poslovnega znanja in pa mehkih spretnosti, kot 
so razumevanje ljudi, njihovi razlogi in ozadja …« 
 
»Seveda sem bolj samozavesten, po zaključenem študiju imam skoraj 360-stopinjski pogled na 
posel in organizacijo. Veliko dejanskih situacij se da prepoznati iz študij primerov. Imam 
občutek, da me EMBA-študij podpira v vsakodnevnih poslovnih situacijah.«   
 
»Ja, EMBA-študij je bil zame velik izziv ter velik korak naprej, tako profesionalno kot 
osebno.« 
 
2, 8 % vprašanih meni, da EMBA ni imel nobenega vpliva na povečanje samozavesti, ampak 
ti odgovori niso bili utemeljeni. 
 
Na podlagi analize odprtih vprašanj lahko sklepamo, da EMBA-diplomanti vidijo številne 
koristi EMBA-študija. Odprta vprašanja so potrdila, da EMBA vpliva na pridobitev 
samozavesti, izgradnjo poslovnih mrež in usvojitev tako praktičnega kot teoretičnega znanja 
ter kompetenc. Tako lahko rečemo, da je imel EMBA-študij vpliv na razvoj vseh treh 
kariernih kompetenc, ki so »vedeti zakaj«, »vedeti kako« in »vedeti komu«.  
 
4.4 Omejitve raziskave 
 
Na področju prispevka EMBA-študija k razvoju kariernih kompetenc do sedaj ni bilo 
narejenih veliko raziskav. Kar se tiče naše raziskave, je treba poudariti, da je bil vprašalnik 
zastavljen zelo splošno.  
 
Bodoči raziskovalci na tem področju bi morali analizirati vsako izmed kariernih kompetenc 
bolj globinsko. S tem je mišljeno, da bi za vsak sklop vprašalnika moral biti ločen anketni 
vprašalnik, da bi dobili bolj jasno sliko o prispevku EMBA-študija. Druga omejitev raziskave 
je subjektivno ocenjevanje s strani anketiranih oseb. Bolj uporabna bi bila 360-stopinjska 
povratna informacija, ki bi bila izvedena pred in po EMBA-študiju, ocenjevalec bi bila 
nadrejena oseba EMBA-diplomanta. Pri merjenju prispevka EMBA-študija bi bil prav tako 
uporaben Kikpatrickov model vplivov izobraževanja na spremembo vedenja. V tej diplomski 
nalogi tega ni bilo mogoče uporabiti, ker je proces izvedbe obeh metod merjenja zelo 
dolgotrajen. 
 
Ena izmed omejitev raziskave se nanaša tudi na velikost vzorca. Število neEMBA- 
diplomantov je bilo relativno majhno. V prihodnje priporočamo, da sta vzorca neEMBA- 
diplomantov in EMBA-diplomantov približno enaka, prav tako pa naj anketirane osebe 
prihajajo s podobnih delovnih mest, s podobnim številom let delovnih izkušenj in naj bodo 
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približno enake starosti. Na ta način bi bile razlike v usvojenih kompetencah med obema 
skupinama bolje vidne.  
 

5 DISKUSIJA 
 
V diplomsko nalogo smo želeli ugotoviti prispevek EMBA-študija k razvoju kariernih 
kompetenc »vedeti zakaj«, »vedeti kako« in »vedeti komu«. V ta namen je raziskava potekala 
v dveh delih, in sicer s subjektivno oceno EMBA-diplomantov o prispevku EMBA-študija na 
razvoj kariernih kompetenc in s primerjavo dveh različnih populacij - EMBA-diplomantov in 
oseb, ki nimajo EMBA-izobrazbe.  
 
EMBA-diplomanti vidijo največji prispevek EMBA-študija h karierni kompetenci »vedeti 
kako«, prav tako je bila največja statistično značilna razlika med obema skupinama 
ugotovljena pri isti karierni kompetenci. Kompetence, ki so bile v tem sklopu s strani EMBA-
diplomantov zastopane z najvišjo povprečno oceno – torej diplomanti ocenjujejo, da je imel 
EMBA-študij največji vpliv na razvoj le-teh – so se izkazale tudi kot tiste, za katere veljajo 
statistično značilne razlike med skupinama za ocene usvojenih kompetenc. Pri vodstveni 
kompetenci sta bili to trditvi »imeti dolgoročno vizijo« in pa »zagotavljanje navodil v času 
sprememb«; pri medosebni kompetenci »imeti timsko razvojne spretnosti« in »razumevanje 
pogledov/vidikov ostalih«, pri kompetenci reševanja problemov »znanje analiziranja 
podatkov in zahtevnejših informacij«, v sklopu poslovne kompetence pa trditev »dober pri 
dodeljevanju sredstev«. To pa ne velja za kompetenco učenja v novih situacijah, kjer ni bilo 
statistične razlike s trditvijo, ki je ocenjena z najvišjo povprečno oceno s strani EMBA-
diplomantov, bila pa je s trditvijo »eksperimentirati z novimi idejami/pristopi«. 
Pomembnost prispevka EMBA-študija h karierni kompetenci »vedeti kako« so potrdili tudi 
odgovori na odprto vprašanje o koristih EMBA-študija s strani EMBA-diplomantov. Na 
podlagi obeh pristopov preverjanja hipoteze, se pravi s subjektivno oceno EMBA-
diplomantov in primerjavo skupin, lahko potrdimo prvo hipotezo, ki je, da EMBA-študij 
prispeva k razvoju karierne kompetence »vedeti kako«.  
 
Karierna kompetenca »vedeti zakaj« je videna s strani EMBA-diplomantov kot naslednja 
kompetenca, na katero je imel EMBA-študij pomemben vpliv. Sicer pri primerjavi za celotni 
sklop karierne kompetence »vedeti zakaj« ni bilo statistično značilne razlike med skupinami, 
se pa razlike kažejo pri posameznih trditvah. Trditvi, ki sta bili s strani EMBA-diplomantov 
ocenjeni z najvišjo povprečno oceno in kjer je bila pri primerjavi statistična razlika, sta 
»prepoznavanje svojih prednosti/slabosti/potreb in motivov« (statistično značilna razlika pri 
manj kot 10-odstotnem tveganju) in pa »samozavest glede lastnih sposobnostih« (ocenjena z 
malo nižjo povprečno oceno s strani diplomantov EMBA-študija, ampak je statistično 
značilna razlika pri manj kot 5-odstotnem tveganju). Prav tako nam analiza odprtih vprašanj 
potrjuje, da sta samozavest in prepoznavanje svojih prednosti/slabosti/potreb in motivov 
koristi EMBA-študija. Na podlagi analize lahko potrdimo drugo hipotezo, ki je, da EMBA- 
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študij prispeva k razvoju karierne kompetence »vedeti zakaj« le s prvim pristopom 
preverjanja hipoteze, se pravi s subjektivno oceno EMBA-diplomantov.  
 
Zanimivo je, da je raziskava pokazala, da ima EMBA-študij najmanjši vpliv, a še vedno 
pomemben, na razvoj karierne kompetence »vedeti komu«, kar pomeni na mreženje.  
Tukaj je treba izpostaviti problem izbranih trditev in premajhno število le-teh za ocenjevanje 
karierne kompetence »vedeti komu«. Ta sklop je vseboval le štiri trditve, kar je zelo malo. 
Odprto vprašanje, ki se navezuje na mreže, potrjuje, da diplomanti EMBA-študija še vedno 
postavljajo pridobitev poslovnih mrež na eno izmed prvih koristi EMBA-študija. Zato bi bilo 
v prihodnje smiselno narediti raziskavo, ki bolj poglobljeno preučuje karierno kompetenco 
»vedeti komu«. 
 
Na podlagi analize lahko potrdimo tretjo hipotezo, ki je, da EMBA-študij prispeva k razvoju 
karierne kompetence »vedeti komu« le pri prvem pristopu preverjanja hipoteze, se pravi s 
subjektivno oceno EMBA-diplomantov.  
 
Raziskovanje na podlagi kariernih kompetenc ima perspektivo v prihodnosti. Kot že 
povedano, bi bilo smiselno raziskovati vsako karierno kompetenco bolj poglobljeno v 
povezavi z EMBA-študijem, kar bi omogočalo malo večjo preglednost nad posamezno 
karierno kompetenco in prispevkom EMBA-študija, prav tako pa tudi nad morebitnimi 
neskladji. V analizi prispevka EMBA-študija s subjektivno oceno EMBA-diplomantov so bile 
zaznane morebitne povezave med posamičnimi trditvami v sklopu karierne kompetence 
»vedeti zakaj« z »vedeti kako«. Na te povezave kažejo naslednje trditve: »pozitiven odnos do 
dela in z njim povezanih izzivov«, »aktivnosti krepitve lastnih spretnosti in kompetenc«, 
»postavljanje ciljev za osebni razvoj« in pa »samozavest glede lastnih sposobnosti«. Iz 
teoretične opredelitve kariernih kompetenc lahko domnevamo, da se vse te trditve navezujejo 
na karierno kompetenco »vedeti kako«, ki ima neposredni vpliv nazaj na karierno 
kompetenco »vedeti zakaj«. Tako je možno tudi nadaljnje raziskovanje preverjanja 
medsebojnih vplivov vseh treh kariernih kompetenc v povezavi z EMBA-študijem. 
 

SKLEP 
 
Z raziskavo v diplomskem delu smo potrdili, da ima EMBA-izobrazba vpliv na razvoj 
kariernih kompetenc zlasti v smislu usvojitve tako mehkih kot trdih spretnosti, samozavesti in 
pa mreženja. Opravljena raziskava tako podpira vse dosedanje. Do tega zaključka smo prišli 
na podlagi analize podatkov podiplomskih študentov menedžmenta (EMBA) na IEDC – 
Poslovni šoli Bled. Uporabili smo dve metodi raziskovanja, in sicer subjektivno oceno 
EMBA-diplomantov o pomembnosti EMBA-izobrazbe glede razvoja kariernih kompetenc in 
primerjavo dveh različnih populacij, in sicer med EMBA-diplomanti in osebami, katere 
nimajo EMBA-izobrazbe.  
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Raziskava je pokazala, da EMBA-diplomanti vidijo EMBA-študij kot nekaj koristnega, kar 
ima vpliv na njihovo kariero. Glede na to, da je bila raziskava narejena na konceptu kariernih 
kompetenc, na katere se kaže, da je imel EMBA-študij vpliv, kaj to pravzaprav pomeni?  Kot 
smo že opredelili, pomeni visoka raven usvojenih kariernih kompetenc večjo zaposljivost, kar 
predstavlja večjo konkurenčnost na trgu dela. Tako lahko sklepamo, da je EMBA-študij 
pomagal EMBA-diplomantom do te konkurenčnosti, saj je prispeval k razvoju kariernih 
kompetenc »vedeti zakaj«, »vedeti kako« in »vedeti komu«. To pomeni, da je vplival na 
izoblikovanje vrednot in prepričanj, na delovno motivacijo in identifikacijo z delom, potem na 
znanje, mehke ter trde spretnosti in še na dragocene poslovne mreže, kar vse vpliva na 
kariero. Glede na to, da so karierne kompetence prenosljive med podjetji, pomeni to možnost 
ustvarjanja multi-kariere, kar omogoča perspektivo v prihodnosti. Te osebe so gospodarji 
svoje kariere, imajo konkurenčno moč, kariero lahko vodijo in usmerjajo sami, tako da ni 
nujno, da se vežejo na eno organizacijo; njihova perspektiva je namreč veliko več.  
 
Na razvoj kariernih kompetenc pa ne vpliva le izobraževanje. Pomembne so tudi delovne 
izkušnje. Oseba, ki je delala v več kot enem podjetju, svoj karierni kapital bogati; vse naučene 
spretnosti iz enega podjetja se tako prenašajo v drugo. Za krepitev kariernih kompetenc so 
zato pomembne tako delovne izkušnje kot izobraževanje. Glede na to ugotavljamo, da se 
splača vlagati v razvoj le-teh, ker bo kmalu to edino merilo, ki bo ločevalo ljudi med seboj v 
smislu poklicnega življenja.  
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Priloga 4: Povprečne ocene in standardni odkloni EMBA-diplomantov in neEMBA-
diplomantov o osvojenih kompetencah po posameznih trditvah v sklopu karierne 
kompetence »vedeti kako«  ter vrednosti t-statistike. 
 
 

VODSTVENA 
KOMPETENCA 

Povprečna 
ocena EMBA- 
diplomantov 

N=114 

Povprečna 
ocena  

neEMBA- 
diplomantov 

N=24 

Standardni 
odklon 
EMBA- 

diplomantov 

Standardni odklon 
neEMBA- 

diplomantov 

Vrednost t-
statistike 

Motivirati ostale 
z namenom 
doseganje višje 
učinkovitosti 

4,52 4,29 0,598 0,690 1,636* 

 

Razumevanje o 
tem, kaj morajo 
zaposleni razviti 

4,35 3,83 0,594 0,637 3,785*** 

Vedeti kaj 
motivira vaše 
kolege 

4,43 3,96 0,653 0,690 3,207*** 

Učinkovita 
organizacija 
vašega 
oddelka/področja 

4,27 3,96 0,723 0,806 1,906 ** 

Ustvarjanje klime 
za učinkovito 
delovanje 

4,44 4,13 0,743 0,537 2,443 *** 

Izboljšanje 
splošne 
učinkovitosti 

4,12 3,96 0,683 0,806 1,044 

Zagotavljanje 
navodil v času 
sprememb 

4,37 3,96 0,734 0,859 2,43*** 

Imeti dolgoročno 
vizijo 

4,42 4,04 0,741 0,751 2,243** 

SKUPAJ: 4,36 4,016 0,39910 0,45041 3,778*** 

*, ** in *** pomenijo statistično značilnost pri deset-, pet- in enoodstotnem tveganju 
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MEDOSEBNA 
KOMPETENCA 

Povprečna 
ocena EMBA- 
diplomantov 

N=114 

Povprečna 
ocena 

neEMBA- 
diplomantov 

N=24 

Standardni 
odklon 
EMBA- 

diplomantov 

Standardni odklon 
neEMBA-

diplomantov 

Vrednost t-
statistike 

Obravnavanje 
ljudi s 
spoštovanjem 

4,82 4,71 0,448 0,690 1,025 

Imeti dober odnos 
z ljudmi 

4,22 4,33 0,665 0,702 -0,743 

Razumevanje 
pogledov/vidikov 
ostalih 

4,33 3,96 0,647 0,690 2,509*** 

Ljudje želijo 
delati stvari za 
vas 

3,68 3,63 0,816 0,875 0,304 

Pogosto vpletam 
ostale ljudi v 
odločitve 

4,04 3,67 0,712 1,007 1.746** 

Doseganje 
vzajemno 
koristnih 
rezultatov 

4,19 3,92 0,625 0,717 1.928** 

Imeti timske 
razvojne 
spretnosti 

4,16 3,79 0,714 0,833 2.223** 

Pomaganje 
ljudem pri 
premagovanju 
problemov 

4,26 4,25 0,665 0,847 0,042 

SKUPAJ: 4,21 4,03 0,41312 0,54330 1,851** 

*, ** in *** pomenijo statistično značilnost pri deset-, pet- in enoodstotnem tveganju 
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KOMPETENCA 
REŠEVANJA 

PROBLEMOV 

Povprečna 
ocena EMBA- 
diplomantov 

N=114 

Povprečna 
ocena  

neEMBA- 
diplomantov 

N=24 

Standardni 
odklon 
EMBA- 

diplomantov 

Standardni odklon 
neEMBA- 

diplomantov 

Vrednost t-
statistike 

Razumevanje 
zahtevnejših 
vprašanj 

4,36 4,13 0,655 0,612 1,706** 

Znanje 
analiziranja 
podatkov in 
zahtevnejših 
informacij 

4,19 3,83 0,701 0,816 2,171** 

Razumevanje 
"tehničnih" 
podatkov 

 

3,76 3,63 0,869 0,770 0,71 

Poiskati rešitve 
problemov 

 

4,41 4,25 0,607 0,737 1,107 

Obravnavanje 
ustvarjalnih 
rešitev 

 

4,42 4,21 0,666 0,509 1,784** 

SKUPAJ: 4,23 4,01 0,47273 0,45447 2,062** 

*, ** in *** pomenijo statistično značilnost pri deset-, pet- in enoodstotnem tveganju 
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KOMPETENCA 
UČENJA V 

NOVIH 
SITUACIJAH 

Povprečna 
ocena EMBA- 
diplomantov 

N=114 

Povprečna 
ocena  

neEMBA- 
diplomantov 

N=24 

Standardni 
odklon 
EMBA- 

diplomantov 

Standardni odklon 
neEMBA-

diplomantov 

Vrednost t-
statistike 

Eksperimentirati 
z novimi 
idejami/pristopi 

 

4,22 3,96 0,691 0,624 1,72** 

Odprtost za nove 
situacije in izzive 

4,19 4,00 0,739 0,722 1,124 

Obvladovanje 
dvoumnih situacij 

4,20 4,13 0,657 0,680 O,529 

Najdi načine 
premagovanja 
ovir 

4,31 4,15 0,695 0,745 0,937 

SKUPAJ: 4,23 4,04 0,53571 0,52989 1.597* 

*, ** in *** pomenijo statistično značilnost pri deset-, pet- in enoodstotnem tveganju                 
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POSLOVNA 
KOMPETENCA 

Povprečna 
ocena EMBA-
diplomantov 

N=114 

Povprečna 
ocena  

neEMBA- 
diplomantov 

N=24 

Standardni 
odklon 
EMBA-

diplomantov 

Standardni odklon 
neEMBA-

diplomantov 

Vrednost t-
statistike 

Specialist kot 
generalist 

3,89 3,79 0,859 0,779 0,537 

Sposobnost 
razumevanja 
tehničnih 
podrobnosti 

3,72 3,58 0,840 0,654 0,732 

Razumevanje 
tehničnih 
vprašanj vaše 
vloge 

 

4,04 4,21 0,749 0,588 -1,009 

Znanje na 
funkcionalnih 
razpravah 

4,02 4,04 0,694 0,624 -0,156 

Dober pri 
dodeljevanju 
sredstev 

4,26 4,00 0,678 0,780 1,639** 

SKUPAJ: 3,99 3,92 0,50900 0,45612 0,541 

*, ** in *** pomenijo statistično značilnost pri deset-, pet- in enoodstotnem tveganju 
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