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UVOD
Eden najpomembnejših ciljev dodiplomskega izobraževanja na področju ekonomije in
poslovnih ved je študente pripraviti na to, da bodo postali uspešni menedžerji, vodje ter
strokovnjaki. Šola igra pomembno vlogo pri razvoju osebnega zavedanja in razvoja
primarnih stališč, vrednot, veščin in vedenja, s katerim mora opremiti svoje študente za
njihovo profesionalno življenje (Boyatzis & Saatcioglu, 2008, str. 94).
V zadnjem obdobju se v povezavi z likom diplomanta uveljavlja pojem kompetenc, ki ne
pove samo, kaj naj bi posameznik znal ali katere predmete je opravil v času svojega
študija, temveč kaj dejansko obvlada v teoriji in kaj je (bo) sposoben tudi narediti v praksi
oziroma ponuditi na trgu delovne sile (Gonzales & Wagenaar, 2007, str. 54). Učni rezultati
posameznih študijskih enot oziroma modulov prispevajo h končnim rezultatom in razvoju
določene stopnje kompetenc, zato je uporaba učnih rezultatov in kompetenc potrebna, če
želimo študijske programe in študijske enote oziroma module osredotočiti na študenta
oziroma na rezultate. Ta pristop zahteva, da vsebino študijskega programa določajo tisto
temeljno znanje in tiste sposobnosti, ki jih mora študent pridobiti med učnim procesom.
Učni rezultati in kompetence se v pripravljanju študenta na aktivno državljanstvo in
zaposljivost osredotočajo na zahteve stroke in tudi širše družbe.
Kompetence predstavljajo dinamično kombinacijo znanja, razumevanja, spretnosti in
sposobnosti, zato je njihov razvoj cilj izobraževalnih programov; oblikovale se bodo v
različnih študijskih enotah in bodo ocenjene na različnih stopnjah (Gonzales & Wagenaar,
2007, str. 53–59).
V kontekstu globalizacije se trg dela hitro spreminja in integrira. V razmerah, ko je znanje
bistvenega pomena za napredek in uspešnost organizacij in ko delovna mesta zahtevajo vse
več znanja in kompetenc, je povsem logično narasel tudi interes delodajalcev za visoko
šolstvo (Carot, Garcia-Aracil, Mora & Vila, 2006, str. 31). Interes delodajalcev se bo v tem
duhu v prihodnosti samo še stopnjeval, kar napoveduje korenito spremembo v odnosu med
visokim šolstvom in trgom dela. Konkurenca med šolami je vedno hujša in šole se morajo
prilagajati trgu dela ter iskati načine, kako postati boljše od drugih in kako povečati
konkurenčno prednost. Eno izmed pomembnih konkurenčnih prednosti predstavljajo
mednarodne akreditacije na področju poslovnega izobraževanja, saj predstavljajo priznanje
kakovosti, povečujejo mednarodni ugled visokošolskih zavodov in zaposljivost
diplomantov (Trapnell, 2007, str. 70). Pridobitev mednarodne akreditacije pomeni težko
preizkušnjo, saj mora visokošolski zavod izpolnjevati določene standarde in kriterije
kakovosti, jih dokazati in vzpostaviti zahtevane procese upravljanja. Vse to se periodično
preverja, pri čemer se lahko pridobljena akreditacija podaljša, v primeru neizpolnjevanja
kriterijev pa se lahko tudi izgubi.
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Cilj magistrskega dela je na podlagi obstoječih teoretičnih znanj, sodobne literature in
empirične raziskave predstaviti, kakšen pomen delodajalci pri zaposlitvi visokošolsko
strokovnih in univerzitetnih diplomiranih ekonomistov (v nadaljevanju VS in UN)
pripisujejo kakovosti dokončane šole in mednarodnim akreditacijam. V okviru tega je cilj
magistrskega dela prepoznati ključne razlike v ponudbi visokošolskih zavodov, ki ponujajo
izobraževanje za pridobitev naziva diplomirani ekonomist (VS in UN). Poleg tega je cilj s
pomočjo domače in predvsem tuje strokovne literature ter empirične raziskave predstaviti
pomembnost kompetenc, tako tistih, ki jih pridobijo diplomanti v času dodiplomskega
študija, kot kompetenc, ki jih zahtevajo delodajalci, ko zaposlujejo diplomante v
pričakovanju, da bodo uspešno opravljali svoje delo. Na podlagi vsega tega je cilj
magistrskega dela podati priporočila za uveljavitev blagovne znamke šole.
Namen magistrskega dela je opozoriti na pomen kompetenc, ki jih študentje pridobijo v
času študija, in kompetenc, ki jih delodajalci pričakujejo od diplomantov oziroma svojih
zaposlenih. Namen magistrskega dela je tudi opozoriti na pomen mednarodnih akreditacij
v poslovnem izobraževanju. Prav tako je namen oblikovati predloge za uveljavitev
blagovne znamke šole, na podlagi katerih bodo lahko šole izboljšale svojo kakovost in
povečale zaposljivost svojih diplomantov, ki bodo obenem pripomogli k boljši povezanosti
med trgom dela in izobraževanjem.
Magistrsko delo je razdeljeno na 2 dela, teoretični in empirični. Za izvedbo magistrskega
dela in preverjanje tez sem uporabila kombinacijo različnih metodoloških pristopov.
Teoretični del, ki temelji na 2 sklopih, je izveden s pomočjo študija literature in virov, v
pomoč so mi bili strokovna literatura, znanstvene raziskave in razprave ter članki domačih
in predvsem tujih avtorjev, ki obravnavajo tematiko kompetenc ter poslovnega
izobraževanja. Pri preučevanju literature sem uporabila metodo analize in metodo
primerjave, s katero sem združila spoznanja mnogih avtorjev, predvsem s področja
kompetenc. Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabila tudi teoretična znanja,
pridobljena v okviru podiplomskega študija na Ekonomski fakulteti, in znanje, ki sem ga
pridobila s praktičnimi izkušnjami. V empiričnem delu sem opravila raziskavo s pomočjo
vprašalnika in rezultate prikazala s pomočjo grafov in tabel, ki sem jih pridobila z uporabo
statističnih metod in opisne statistike.
Vsebina magistrskega dela je razdeljena na več poglavij, ki se med seboj smiselno
dopolnjujejo in pomenijo zaokroženo celoto. Poleg uvodnega in sklepnega dela je
sestavljeno iz 5 poglavij in njihovih podpoglavij, v katerih so predstavljene tematike
posameznih področij, obravnavanih v nalogi. V uvodnem delu, so predstavljeni
problematika, namen in cilji dela ter uporabljena metoda proučevanja in zasnove dela.
Pomemben vir konkurenčnih prednosti organizacije so zaposleni, zato je 1. poglavje
namenjeno kompetencam, najpomembnejšim sposobnostim, da se nekaj dobro in
učinkovito izvede. Najprej proučujem, kako se je razvil pojem kompetenc in kako ga
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opredeljujejo različni avtorji. V nadaljevanju predstavljam različne vidike preučevanja
kompetenc. Da organizaciji njene ključne kompetence prinašajo kar največ koristi, je treba
veliko pozornosti nameniti kompetencam posameznika. Ta kompetence pridobi tudi v času
študija, le-te pa se lahko skladajo ali pa odstopajo od kompetenc, ki se zahtevajo na trgu
dela. 3. podpoglavje je namenjeno pomenu kompetenc na področju ravnanja s človeškimi
viri v organizaciji ter na področju povezav med formalnim izobraževanjem in trgom dela.
Pomembno je namreč, da je izobraževalni sistem oblikovan tako, da študentje pridobijo
ustrezne kompetence, ki jim omogočajo primeren položaj v nenehno spreminjajočem se
delovnem okolju. V zadnjem podpoglavju 1. poglavja predstavljam kompetence
diplomiranih ekonomistov (VS in UN), tako generične kot predmetno specifične, pri tem
pa se nanašam na projekt Tuning (angl. Tuning educational structures in Europe), katerega
ideja je, da se z identifikacijo konkretnih kompetenc začrta učne izide danega študija; kaj
študent ve ali je zmožen narediti po dokončanju študijskega procesa.
2. poglavje je namenjeno formalnemu izobraževanju za poklic diplomiranega ekonomista
(VS in UN) v Sloveniji. Najprej ugotavljam, kako delodajalci vrednotijo formalno
izobrazbo, nato pa predstavljam izobraževalni sistem za pridobitev poklica diplomirani
ekonomist (VS in UN) v Sloveniji in v okviru tega klasifikacije KLASIUS. V 3.
podpoglavju predstavljam ponudbo izobraževanj za poklic diplomiranega ekonomista (VS
in UN) v Sloveniji. V 4. podpoglavju primerjam dodiplomske izobraževalne programe, ki
izobražujejo študente za pridobitev omenjenega naziva glede na različne kriterije (število
vpisnih mest glede na vrsto študija in lokacijo, obveznosti študentov ter programi in
usmeritve, stroški šolanja ter kompetence diplomantov). Ker lahko ekonomsko poslovne
šole primerjamo tudi glede na certificirano odličnost, 3. poglavje namenjam
mednarodnemu akreditiranju v poslovnem izobraževanju. Predstavljam, kaj je mednarodno
akreditiranje in njegov razvoj, v okviru tega pa najpomembnejše mednarodne akreditacije:
najprej najbolj znan ameriški akreditacijski program, ki združuje poslovne šole (angl. The
Association to Advance Collegiate Schools of Business, v nadaljevanju AACSB) in
evropski akreditacijski program oziroma Evropski sistem za izboljšanje kakovosti (angl.
The European Quality Improvement System, v nadaljevanju EQUIS), Evropski svet za
poslovno izobraževanje (angl. The European Council for Business Education, v
nadaljevanju ECBE), Akreditacijski svet za poslovne šole in programe (angl. Accreditation
Council for Business Schools and Programs, v nadaljevanju ACBSP) in akreditacijski
program za člane Evropskega združenja poslovnih šol (v nadaljevanju EPAS).
Predstavljam še, kakšen pomen imajo mednarodne akreditacije za udeležence: za
izobraževalno ustanovo, študente in tudi za delodajalce.
Teorija je podlaga za 4., empirični del magistrskega dela, v katerem predstavljam rezultate
raziskave o pomenu šole ter mednarodnih akreditacij pri zaposlovanju diplomiranih
ekonomistov (VS in UN), ki sem jo s pomočjo vprašalnika izvedla med slovenskimi
organizacijami. Zanima me tudi, ali se kompetence diplomantov skladajo s kompetencami,
ki jih od diplomiranih ekonomistov (VS in UN) pričakujejo delodajalci. Najprej
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predstavljam namen raziskave in metodologijo zbiranja podatkov, nato pa s pomočjo
analize rezultatov preverjam postavljene teze ter interpretiram ključne ugotovitve. V 5.
poglavju na podlagi teoretičnega znanja in empirične raziskave predstavljam priporočila za
uveljavitev blagovne znamke šole.
V sklepu povzemam bistvene ugotovitve magistrskega dela v zvezi z namenom in ciljem,
do katerih sem prišla s proučitvijo virov in literature ter opravljeno empirično raziskavo.
Sledi seznam uporabljene literature in virov. Temu sledijo še priloge, ki se nanašajo na
obravnavano tematiko.

1 KOMPETENCE
Izvor kompetenc sega v pozna 60. leta, ko je zamisel kompetenc kot rezultat obsežnih
raziskovanj uvedel psiholog na Harvardski univerzi, David McClelland. Leta 1973 je
objavil članek »Testing for competence rather than for intelligence«, ki je zagotovil temelj
za teorijo kompetenc. Od takrat dalje so kompetence postale pomembna študijska vsebina
na področju teorije in uporabe »human resource managementa« ali ravnanja z ljudmi pri
delu, ki so jih proučevali in jih še proučujejo različni avtorji (Liu, Ruan & Xu, 2005, str.
290).

1.1 Proučevanje kompetenc
McClelland (v Liu et al., 2005, str. 291) je v svojem delu opozoril na dejstvo, da so za
uspešnost pri delu bolj kot inteligentnost ali samo znanje pomembne tudi druge lastnosti
posameznika, ki jih je imenoval kompetence. Leta 1982 je pomemben prispevek za razvoj
teorije kompetenc objavil Richard E. Boyatzis v knjigi »The Competent Manager«, v kateri
je kompetence povezal z delom in vlogo menedžerja (Boyatzis & Saatcioglu, 2008, str.
93).
V 90. letih prejšnjega stoletja se je ideja kompetenc zelo razširila. Gibanje za kompetence
se je razširilo v mnogo držav, med njimi v Avstralijo (Cornford & Athanasou, 1995),
Združene države Amerike (v nadaljevanju ZDA) (Boyatzis & Kolb, 1995), Anglijo
(Newton & Wilkenson, 1995), skandinavske države (Mabon, 1995) in Izrael (Reichel,
1996) (Garavan & McGuire, 2001, str. 144).
Različni avtorji so upoštevali kompetence na različnih nivojih organizacije. Avtorji, ki so
se ukvarjali z ravnanjem z ljudmi pri delu, so obravnavali kompetence na nivoju
posameznika. Avtorji, ki so obravnavali področja, kot je operacijski menedžment, so se
ukvarjali s pomenom kompetenc znotraj njihove lastne funkcije. Tisti, ki jih je zanimala
poslovna politika, so se ukvarjali s tem, kaj predstavljajo kompetence za organizacijo kot
celoto. Te med seboj nivojsko povezane ideje se razlikujejo v ključnih kompetenčnih
pristopih, ki lahko obsegajo številne organizacijske strukture. Kljub njihovi široko
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razširjeni rabi pa se vendarle zdi, da se enaka oznaka kompetenc nanaša na številne
različne koncepte (Baker, Mapes, New & Scwejczewski, 1997, str. 265–266).
V literaturi lahko najdemo še veliko definicij kompetenc. Garavan in McGuire (2001, str.
150) sta predstavila definicije različnih avtorjev, ki odražajo 3 različne pristope k njihovi
definiciji: definicije, usmerjene na delavca, definicije, povezane z delom, in
večdimenzionalne definicije. Definicijo kompetence, povezane z delom, sta Spencer L. M.
in Spencer S. M. (v Garavan & McGuire, 2001, str. 150) opisala kot osnovno značilnost
posameznika, ki je naključno povezana s kriterijem in označuje učinkovitost ali izredno
učinkovitost na delovnem mestu. Nordhaug in Gronhaug (v Garavan & McGuire, 2001, str.
150) sta definirala kompetence, povezane z delom, kot sposobnost opravljanja dejavnosti
znotraj podjetja. Woodall in Winstanley (v Garavan & McGuire, 2001, str. 150) pa sta
uporabila večdimenzionalni pristop in kompetence definirala kot spretnosti, znanje in
razumevanje kvalitet in atributov ter kot skupke vrednot, prepričanj in stališč, ki vodijo k
učinkovitim ravnanjem v dani situaciji ali vlogi.
Glede na to, da v magistrskem delu proučujem kompetence, ki jih študentje pridobijo v
času izobraževanja in jim bolj ali manj uspešno koristijo pri nadaljnji poklicni poti,
uporabljam Boyatzisovo (Boyatzis & Saatcioglu, 2008, str. 93) definicijo kompetenc, ki jih
opisuje kot vedenjske značilnosti posameznika, ki so vzročno povezane z učinkovito in
nadpovprečno storilnostjo na delovnem mestu. To pomeni, da obstaja dokaz, ki kaže na to,
da posedovanje teh značilnosti vodi do učinkovite ali izjemne izvedbe dela na delovnem
mestu.

1.2 Vidiki proučevanja kompetenc
Literatura razkriva, da so kompetence definirane s stališča 3 različnih perspektiv (Garavan
& McGuire, 2001, str. 147):




kompetence kot karakteristike posameznika;
kompetence kot karakteristike organizacij;
kompetence kot orodje za oblikovanje in
izobraževanjem in trgom dela.

omogočanje komunikacije med

Na stopnji posameznika kompetence predstavljajo spretnosti, lastnosti in vedenja, ki ga
ločijo od drugih, medtem ko so na organizacijski stopnji kompetence tiste aktivnosti, ki za
organizacijo predstavljajo sposobnost učinkovitega upravljanja glede na zahtevane
spretnosti in znanje (Esmail & Hafeez, 2007, str. 531).
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1.2.1 Posameznik
Individualne kompetence oziroma kompetence posameznika so zelo pomembne predvsem
pri uvajanju sistema kompetenc v organizacijo »od spodaj navzgor«, ki se začenja pri
posameznikovih kompetencah, ki so pomembne na določenem delovnem mestu.
1.2.1.1 Opredelitev kompetenc posameznika
Avtorji koncept individualne oziroma posameznikove kompetence pogosto omenjajo v
povezavi z ravnanjem z ljudmi pri delu. To se nanaša na skupek spretnosti, ki jih
posameznik mora imeti, da bi bil sposoben zadovoljivega opravljanja specifičnega dela
(Baker et al., 1997, str. 265).
Čeprav je koncept posameznikovih kompetenc dobro razvit na področju ravnanja z ljudmi
pri delu, pa vendar še vedno teče razprava o njenem natančnejšem pomenu. Med
izkušenimi menedžerji obstaja široko razširjen pogled, da če so posamezniki opisani kot
usposobljeni oziroma sposobni opravljati svoje delo, so v resnici komaj sposobni
opravljanja le-tega. Z drugimi besedami: njihove spretnosti zadoščajo minimalnim
zahtevam, ki so potrebne za zadovoljivo opravljanje določenega dela (Baker et al., 1997,
str. 266).
To stališče zagovarja dejstvo, da so kompetence pomembno povezane s posameznikovimi
značilnostmi. Znotraj tega stališča pa je seveda nekaj poudarjenih razlik. Najpomembnejša
je povezana z vprašanjem, ali so lahko te značilnosti priučene ali pa so notranje.
Prevladujoče mnenje daje poudarek na dimenzijo učenja oziroma učljivost kompetenc in
potencialni prispevek razvoja kompetenc na delovnem mestu. Malce bolj tradicionalni
pogled pa poudarja, da so kompetence dane. Zagovarja, da značilnosti, kot so čustva,
odnos in kognicija, izvirajo iz notranjih zmožnosti in se jih zato ne moremo naučiti
oziroma priučiti; lahko se samo razvijejo. Podobno stališče je ideja, da kompetence niso
povezane s sposobnostmi, temveč s pripravljenostjo in zmožnostjo delavca, da te
sposobnosti uporabi v določenih situacijah (Garavan & McGuire, 2001, str. 147–148).
Kompetence so pomembnejše od znanja ali spretnosti za uspešno opravljanje kompleksnih
nalog z visokim nivojem odgovornosti. Kar zadeva znanja in spretnosti, so vsi ljudje enaki,
kot je lahko razvidno, na primer, iz diplom, spričeval, delovnih izkušenj in delovnih
rezultatov oziroma uspehov. Uspešnega delavca je od neuspešnega mogoče razlikovati po
njegovem trudu, vnemi, motiviranosti in samopodobi (Bergenhenegouwen, Mooijman &
ten Horn, 1996, str. 31).
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1.2.1.2 Struktura kompetenc posameznika
Strukturo kompetenc posameznika sta Spencer L. M. in Spencer S. M. (1993, str. 9–11)
primerjala s strukturo ledene gore (glej Sliko 1). Najvišji, vidni del strukture ledene gore
predstavljajo znanje in spretnosti, ki so povezane z opravljanjem dela in so potrebne za
omogočanje ustreznega oziroma natančnega opravljanja dela ali naloge. Ključno znanje in
spretnosti se pridobijo s strokovnimi in poklicnimi izobraževalnimi programi oziroma
smermi, po katerih študentje pridobijo diplomo ali potrdilo.
Na 2., prav tako vidni stopnji ledene gore so sposobnosti, ki so uporabne v različnih
(poklicnih) situacijah. Te sposobnosti se imenujejo tudi splošne oziroma generične ali
široko uporabne poklicne sposobnosti in vključujejo sposobnosti, kot so družbene,
komunikacijske in organizacijske sposobnosti, splošno poznavanje in razumevanje poklica
ter osnovne pristope k delu in situacijam. Vendar pa se je teh sposobnosti, ki so pomembne
za fleksibilnost in multidisciplinarnost zaposlenega, težko naučiti. Zahtevajo individualni
nadzor in povratno informacijo, so delovno intenzivne in so zato razmeroma drage. Skupaj
lahko znanje in sposobnosti (raven 1 in 2) pojmujemo kot strokovne in poklicne
kompetence.
3. stopnjo strukture kompetenc sestavljajo vrednote, načela, etika in morala posameznika.
Vrednote in načela posameznik ponotranji na podlagi svojih pogledov, razumevanja,
izkušenj in izobrazbe. Niso vidni in se izražajo skozi stvari, kot na primer posebna
miselnost oziroma mentaliteta, poseben pogled na svet ter druge ljudi, določena mnenja
glede kulture in tradicije, v njih pa se prepozna identiteta posameznika. Prevzemanje teh
tipov vrednot in načel je skrajno individualističen in dolg socializacijski proces, ki ga lahko
primerjamo z vraščanjem v strokovno poklicno skupino. Do sedaj obravnavane 3 stopnje
posameznikovih kompetenc se imenujejo strokovna usposobljenost oziroma kvalifikacija
posameznika.
4. in najnižjo stopnjo strukture ledene gore sestavljajo globlje ležeče osebnostne
značilnosti, kot na primer razumnost, preudarnost, stabilnost, samopodoba, dejanski
motivi, nagibi ter vir navdušenja in truda, ki se prenese v posameznikova strokovna
dejanja. Vendar pa ti vidiki posameznikovih kompetenc v veliki meri določajo, kako
posameznik reagira ter deluje v specifičnih (poklicnih) situacijah. Poleg tega, da so ti
vidiki skorajda nevidni, jih je tudi težko identificirati, prepoznati, razviti ali jih učiti ter
poučevati. Zato je bolje, da se te značilnosti vključijo pred procesom selekcije, saj se je
izkazalo, da je poznejše učenje le-teh tako rekoč nemogoče.
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Slika 1: Struktura kompetenc po modelu ledene gore

Zmožnost
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Osebnostne značilnosti; samopodoba, motivi,
nagibi, razumnost …
Visoka

Nizka

Vir: L.M. Spencer in S.M. Spencer, Competence at work – models of superior performance, 1993, str. 9–11.

1.2.2 Organizacija
Pri kompetencah, ki se nanašajo na organizacijo, podjetja pri uvajanju sistema kompetenc
pristopajo v smeri »od zgoraj navzdol«, ki začenja pri kompetencah celotne organizacije,
ki morajo biti prisotne pri vseh in predstavljajo nadgradnjo sistemu individualnih
kompetenc.
1.2.2.1 Opredelitev kompetenc organizacije
Vidik kompetenc, ki je v zadnjem času požel največ pozornosti, je ravno koncept ključnih
kompetenc, ki sta ga leta 1990 razvila Hamel in Prahalad, kasneje pa sta ga nadgradila še
Stalk in Tampoe (Baker et al., 1997, str. 265–266).
Hamel in Prahalad (v Bergenhenegouwen et al., 1996, str. 29–30) sta uvedla izraz ključne
kompetence kot opis novih izzivov organizacij v prebijanju skozi tekmovalnost. Po njunem
mnenju lahko poslovni uspeh temelji samo na inovativni kreativnosti, na razpoložljivem
znanju in strokovnosti organizacije. Pravi potencial podjetja se izraža skozi njegove
ključne kompetence. Ključna kompetenca podjetja je edinstvena kombinacija poslovne
specializacije in človeških spretnosti, ki izražajo značilen karakter organizacije. So
značilna področja specializiranosti podjetja in sestojijo iz sinergije »virov«, kot so
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motivacija, trud zaposlenih, tehnološke in poklicne strokovnosti, ter idej o sodelovanju in
vodenju. Sistematično in strukturno upravljanje s ključnimi kompetencami daje
organizaciji pomembno strateško moč. Konkurenca jih težko posnema oziroma prevzame,
saj so značilne in specifične za vsako posamezno organizacijo.
Ključne kompetence so rezultat zavestne oziroma namerne menedžerske strategije. Mnogo
praktikov vidi te koncepte kot način razvijanja novih poslov za potrebe modernih strank.
Koncept ključnih kompetenc raziskuje povezavo med konkurenčno prednostjo in
edinstvenimi viri ter stabilnim posebnim premoženjem, ki tvorijo osnovo procesa dodane
vrednosti (Esmail & Hafeez, 2007, str. 531).
Ključnih kompetenc se v velikem delu ne more posnemati in so lahko osnova trajnostne
konkurenčne prednosti. Pogosto so ireverzibilne, saj so tehnologija, učenje in spretnosti
specifične v kontekstu njihovega razvoja in njihova uporaba znotraj organizacije nima
veliko oziroma nobene tržne vrednosti za druge organizacije. Da bi bile ključne
kompetence učinkovite, se morajo nenehno razvijati in spreminjati skozi čas s pomočjo
organizacijskega učenja. Ne smejo ostati statične, kajti le tiste organizacije, ki še naprej
investirajo in nadgrajujejo svoje kompetence, so sposobne ustvariti nove strateške
alternative rasti (Bettis, Hitt & Lei, 1996, str. 549–550).
1.2.2.2 Povezava med kompetencami posameznika in kompetencami organizacije
Strokovnost, znanje, spretnosti in motivacija zaposlenih ter stopnja oziroma mera
spoštovanja podrejenih so ključni elementi, s katerimi se pridobivata maksimalna korist
ciljev organizacije in vsebina njenih ključnih kompetenc. Poseben odnos med vodstvenim
vrhom, linijskim vodstvom in zaposlenimi je ključnega pomena za vzporedni razvoj
ključnih kompetenc organizacije in kompetenc posameznikov. Vodstveni vrh organizaciji
omogoči oziroma priskrbi nasvete, kako prepoznati ključne kompetence skozi strateške
vodstvene procese, linijsko vodstvo pa povabi in izzove zaposlene, da razvijejo in
oblikujejo svoje talente skozi menedžment kompetenc. Poleg tega je vodstvo odgovorno za
izkoriščanje polnega potenciala kompetenc zaposlenih, ki so na voljo. Cilj posameznega
zaposlenega je razvijati svoje kompetence, saj zanj kariera pomeni razširitev njegovih
kompetenc, te pa v ustreznem zaporedju prispevajo h ključnim kompetencam organizacije
(Bergenhenegouwen et al., 1996, str. 32).
Ključne kompetence so rezultat skupnega učnega procesa v celotni organizaciji in
oblikujejo izdelke, v katerih se odražajo, poleg tega pa pričajo o notranjih in zunanjih
poslovnih strategijah, logistiki v proizvodnih procesih in posameznikovih kompetencah.
Kompetence lahko razumemo tudi kot kombinacijo poslovne specializacije in
ekonomskega izkoriščanja človeških zmožnosti. Potemtakem so ključne kompetence
povezane s karakteristikami organizacije v obliki intelektualnega premoženja, kot so na
primer motivacija, trud zaposlenih, tehnološko in strokovno znanje, usposobljenost, odnosi
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in vodstveni procesi. Talenti, spretnosti in motivacija zaposlenih so bistveni elementi v
razvijanju ključnih kompetenc in posledično doseganju ciljev, medtem ko se znanje širi s
pomočjo sredstev človeških virov znotraj organizacij (Esmail & Hafeez, 2007, str. 532).
1.2.3 Formalno izobraževanje in trg dela
Kako študente visokošolskih zavodov kar najbolje pripraviti na trg dela? Vsekakor je
pomembno, da visoko šolstvo študentom omogoči pridobivanje in razvijanje kompetenc, ki
jim omogočajo, da obdržijo svoje mesto v neprestano spreminjajočem se poklicnem okolju
(De Vries & Vaatstra, 2007, str. 335).
S tega vidika kompetence predstavljajo orodje za izboljšanje komunikacije v izobraževanju
in na trgu dela. Kompetence, kot spretnosti, talenti in sposobnosti diplomantov, se
pojmujejo kot ključni element za trajnostno ekonomsko in gospodarsko rast ter razvoj v
globalizirani ekonomiji. Kvaliteta delovne sile in njenih kompetenc predstavlja ključ za
preživetje in strateški dejavnik oziroma faktor, ki se lahko uporabi za dvig oziroma
spodbuditev produktivnosti in tržne konkurenčnosti (Carot et al., 2006, str. 31).
Garavan in McGuire (2001, str. 148–149) ugotavljata, da se od izobraževalnega sektorja
pričakuje, da bo sodeloval pri ustvarjanju znanja in razvijanju človeških virov, ki so
fleksibilni in sposobni delati v inovativnih okoljih. Še en razvoj znotraj tega vidika
kompetenc je vidna zahteva, da se izobraževanje oddalji od tradicionalnih pedagoških
vidikov in poveže strategije učenja ter ustvari kontekst, znotraj katerega bodo študentje
lahko pridobili kognitivne in z delom povezane spretnosti v realističnem učnem okolju.
Širjenje visokošolskega izobraževanja po Evropi je bilo v veliki meri upravičeno z
izboljševanjem ekonomske ter gospodarske konkurenčnosti znotraj konteksta širitve
globalne ekonomije znanja. Poleg tega pa trenutna visokošolska strategija želi ustvariti
močnejše vezi med visokim šolstvom in zaposlitvijo. Kljub trendom, ki se nagibajo k
uskladitvi nacionalnih visokošolskih sistemov v Evropi (deloma izvajani v bolonjskem
procesu), pa še vedno obstajajo razlike v zgodovini in tradiciji med evropskimi državami,
vključno z razlikami v vlogah, ki so bile dodeljene visokemu šolstvu za novačenje in
pripravo na trg dela (de Vries & Vaatstra, 2007, str. 335).
V zadnjih dveh desetletjih sta postali horizontalna izobraževalna in poklicna mobilnost bolj
razširjeni med državami s podobnimi značilnostmi, s podobno kvaliteto izobraževalnega
sistema ter s podobno stopnjo gospodarskega razvoja. Tu lahko ljudje pridobivajo znanje
in spretnosti ter jih spremenijo v kompetence za smiselno rabo, ne samo stimulirajo
ekonomski in tehnološki napredek, temveč tudi pridobijo veliko osebnega zadovoljstva,
dobrega počutja in blaginje od svojega lastnega truda ter prizadevanja (Carot et al., 2006,
str. 31).
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1.3 Pomen kompetenc za boljše povezovanje formalnega izobraževanja in
trga dela
Da bi bil učinkovit vodja, menedžer ali strokovnjak, potrebuje posameznik sposobnost
(upo)rabe znanja in uresničevanja ciljev. Kompetence so pomembne na različnih
področjih, zato v nadaljevanju analiziram uporabo kompetenc na področju povezovanja
med formalnim izobraževanjem in trgom dela in na področju ravnanja z ljudmi v
organizaciji.
1.3.1 Uporaba kompetenc na področju povezovanja med formalnim izobraževanjem
in trgom dela
Tehnologija, inovacije v menedžmentu in večja konkurenca na globalnem tržišču so
prinesle spremembe tudi na delovnih mestih. Vse to pa je prineslo tudi mnogo skrbi glede
zadostnosti kompetenc delovne sile. Razprave o tej težavi pogosto poudarjajo pomembnost
določenih kompetenc in krivijo izobraževalni sistem, da pridobivanje kompetenc omogoča
v nezadostni meri. Tako trg dela prehitro oziroma prelahko povezuje kompetence, ki so
potrebne za funkcioniranje na delovnem mestu, s tem, kar bi moralo biti doseženo že z
izobraževanjem. Razmerje oziroma povezava med kompetencami in zaposlitvijo nista
povsem jasna. Jasno pa je, da obstaja razhajanje ali neskladnost med pridobivanjem
kompetenc, na primer v času študija, in zahtevo po njih, na primer za strokovno delo
(Carot et al., 2006, str. 31).
Eden od primarnih ciljev usposabljanja in izobraževanja v menedžmentu je pripraviti ljudi,
da bodo postali izjemni menedžerji, vodje in strokovnjaki. Da pa bi razumeli, kaj se
študentje učijo, potrebujemo model človeškega talenta in razumevanje, kaj delovno mesto
oziroma okolje potrebuje za učinkovito opravljanje in izvedbo dela. Lahko bi rekli, da se
razvijanje človeškega talenta deli v 3 kategorije: pomoč ljudem, kako se (na)učiti znanja,
pomoč pri razumevanju, kaj početi s tem znanjem – kako ga uporabiti – in naučiti jih, za
kaj naj uporabijo svoje znanje in kompetence.
Te 3 domene sposobnosti ali talenta (tako imenovano znanje, kompetenca in motivacijski
gonilniki) nam pomagajo razumeti, kaj posameznik zmore (znanje), kako lahko nekaj
naredi oziroma zna nekaj narediti (kompetence) in zakaj posameznik čuti, da je treba nekaj
narediti (vrednote, motivi, nagibi in podzavestne dispozicije) (Boyatzis & Saatcioglu,
2008, str. 93). Vloga izobraževalnih institucij je pomagati posameznikom dodajati vrednost
vsaki izmed teh domen – pomagati jim, da se pripravijo biti učinkoviti v svojih bodočih
službah in karierah. Cilj razvojnega truda je pomagati posameznikom postati bolj
učinkoviti. To pa zahteva razvoj kompetenc in prav tako primerno motivacijo in gonilnike
vrednot.
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Mnogi visokošolski profesorji menijo, da je razvoj kompetenc odgovornost zaposlitvenih
svetovalcev ali ljudi, ki so najeti za izvajanje delavnic, ki pa nimajo kreditnih točk. Tako
univerze ponujajo dvojni izziv. 1. se poraja vprašanje, ali metode dopuščajo
diplomirancem, ki znajo uporabljati kompetence, da bi bili učinkoviti ali ne, drugič pa, ali
so te kompetence integrirane v učni načrt. 2. vidik poraja vprašanje, ali je glavni element v
programu ali poslanstvu šole. Z drugimi besedami: če fakulteta sprejme izziv razvijati
»celostno osebo«, potem bi bil razvoj kompetenc temeljni cilj (Boyatzis & Saatcioglu,
2008, str. 93–94).
De Vries in Vaatstra (2007, str. 335–336) sta objavila rezultate študij različnih avtorjev o
povezavi formalnega izobraževanja in kompetenc, kjer ugotavljajo, da so nepogrešljivi
elementi učnega načrta, ki se pripravlja, generične kompetence, refleksivne kompetence in
poklicno specifične kompetence. Interakcija med splošnimi kompetencami, kot na primer
sposobnost učenja, komunikacija in timsko delo, ter refleksivnimi kompetencami v
poklicno-specifičnem kontekstu je pomembna, da bi se lahko spoprijeli z nevsakdanjimi in
nenavadnimi, kompleksnimi delovnimi situacijami. Medtem ko se diplomanti soočajo z
nenehnimi spremembami in so generične kompetence vedno manj podvržene spremembam
trga dela kot pa poklicno specifične kompetence, lahko rečemo, da so predvsem generične
in refleksivne kompetence tiste, ki diplomantom koristijo na dolgi rok, saj so zaradi njih
bolj zaposljivi.
Ali imajo diplomanti ob koncu študija te generične kompetence, pa je deloma odvisno od
načina, s katerim so bile te kompetence stimulirane med njihovim izobraževanjem. Pri tem
igrajo pomembno vlogo vrsta učnega okolja in učne metode. V resnici se od učnih okolij,
ki se ne osredotočajo samo na poklicno specifične kompetence, ampak tudi na generične,
pričakuje, da bodo študente bolje pripravila na spremembe trga dela kot pa okolja, kjer so
študentje dobili le malo spodbud na področju generičnih kompetenc. Izobraževalni sistem
bi moral študentom zagotoviti pridobivanje tistih generičnih kompetenc, s katerimi bi
lahko ustrezno opravljali delo na določenem delovnem mestu. Generične kompetence
predstavljajo osnovo za sposobnost razvoja panožnih disciplinarnih, specifičnih
kompetenc.
Pri ločevanju kompetenc, ki jih posameznik pridobi med izobraževanjem, ter kompetenc,
ki so potrebne ali zahtevane na delovnem mestu, so pogosto zanemarjene pomembne točke
(Heijke, Meng & Ramaekers, 2003, str. 751–753):




1. je ideja, da se nekatere kompetence z večjo verjetnostjo pridobivajo z delom kot pa
med izobraževanjem. O tem je pisal že Becker leta 1962 (v Heijke et al., 2003, str.
751), ki pravi, da se nekateri tipi znanj laže usvajajo ter pridobivajo, če se istočasno
nanašajo na praktični problem, drugi pa zahtevajo podaljšano specializacijo.
2. zanemarjena točka je ideja, da je izobraževanje najboljše za pridobivanje kompetenc,
ki so potrebne za izboljšanje učinkovitosti, s pomočjo katere se nadalje pridobivajo
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potrebne kompetence. Na splošno se bolj izobraženi delavci bolj(e) usposabljajo, saj je
dostopni človeški kapital vložek v pridobivanje novega človeškega kapitala, ali
drugače, posamezniki, ki so boljši, sposobnejši »učenci«, investirajo več tako v šolanje
kot usposabljanje.
3. točka se nanaša na dostopnost podatkov. Posledica tega je, da so izobrazbeni
indikatorji (kot na primer ocene, predmeti itd.) pogosto uporabljeni kot pooblastila
oziroma zastopniki za delavčeve razpoložljive kompetence. Vendar pa v današnji
ekonomiji znanja, ki poudarja stalno učenje, takšne vrste indikatorji niso več zadostni
za merjenje ali napovedovanje kariernega uspeha.

1.3.2 Uporaba kompetenc na področju ravnanja z ljudmi v organizaciji
Strategija ravnanja z ljudmi pri delu se razvija z grajenjem vizije in ciljev, kar vodi do
načrta izvedbe skozi učinkovito in optimalno uporabo organizacijskih virov, ki so
integrirani v poslovni proces oziroma proces poslovanja, da bi zagotovili konkurenčnost
podjetja (Bergenhenegouwen et al., 1996, str. 31). Pomembno je ugotoviti, ali ima delovno
mesto kompetence, ki jih potrebuje za svoj uspeh. Vedenja, ki so potrebna za učinkovito
opravljanje oziroma izvedbo, se razlikujejo od organizacije do organizacije in od vloge do
vloge. Mnoge organizacije so razvile modele kompetenc, povezanih z organizacijsko
strategijo, in so jih povezale s procesi ravnanja z ljudmi. Model kompetenc zajema
kombinacijo znanja, spretnosti in značilnosti, ki so potrebne za boljšo izvedbo ter
opravljanje del, in je integriran v funkcije človeških virov, selekcijo, izobraževanje,
usposabljanje in razvoj, sukcesivno načrtovanje in izvedbeni menedžment. Model se
navezuje na 2 pomembna vidika: katere spretnosti in lastnosti so potrebne za opravljanje
ter izvedbo dela in kakšno vedenje oziroma obnašanje ima najbolj neposreden vpliv na
opravljanje, izvedbo in uspeh na delovnem mestu (Sanghi, 2009, str. 16).
Večji poudarek na razvoju posameznikovih kompetenc pomeni večjo zahtevo po trudu,
fleksibilnosti in motivaciji zaposlenih. Vendar pa je to pogosto v nasprotju s
tradicionalnimi organizacijskimi načeli, ki temeljijo na hierarhičnem sistemu stalnih služb
s pripadajočimi opisi delovnih nalog, področji odgovornosti in zadolžitvami. Kompetence
in odgovornosti so izražene le v omejenem številu aktivnosti v opisu delovnih nalog.
Nevarnost tega je, da organizacije premalo izkoriščajo sposobnosti svojih zaposlenih in jim
ne nudijo oziroma postavljajo izzivov, s pomočjo katerih bi razvijali spretnosti, ki so
potrebne za uspešno opravljanje dela.
Alternativa tej ozki delitvi dela na podlagi opisov delovnih nalog je organizacijski načrt, v
katerem so poglavitne kompetence posameznikov (Bergenhenegouwen et al., 1996, str.
31). Takšna vrsta organizacije, ki temelji na kompetencah, vsebuje ne le načrtovanja in
organizacije dela ter delitve nalog na povsem drugačen način, ampak tudi drugačno
interpretacijo ravnanja z ljudmi v organizaciji.
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Izhodiščna točka sistema ravnanja z ljudmi v organizaciji ni več služba oziroma delo,
ampak posamezni zaposleni, delavec. Glavni poudarek tukaj ni na opisu delovnih nalog in
zadolžitvah, temveč na opisu, stimulaciji in razvoju kompetenc posameznikov. V
organizacijah, ki temeljijo na kompetencah, ni dovolj biti pozoren na prepoznavanje in
razvoj posameznih kompetenc, temveč gledati tako na osebne kot ključne kompetence
organizacije kot izhodišče za pridobivanje delavcev, selekcijo, vrednotenje, nagrajevanje in
karierno politiko.
Ta pristop je zanimiv za zaposlene, ki so kreativni in inovativni, ki se želijo učiti novih
spretnosti, da bi imeli več odgovornosti in bi nenehno doprinašali k svoji lastni
strokovnosti. Tudi tukaj je ta tip organizacije najbolj zanimiv strokovnim poklicnim
skupinam. Vendar pa težava tega pristopa tiči v iskanju prave kombinacije med na eni
strani (razpoložljivimi) kompetencami zaposlenih in na drugi strani cilji, strategijo in
ključnimi kompetencami organizacije (Bergenhenegouwen et al., 1996, str. 31–32).

1.4 Kompetence diplomiranih ekonomistov
Diplomirani ekonomisti (VS in UN) so v času študija pridobili strokovna znanja, ki jim
omogočajo ravnanje, s katerim lahko učinkovito in uspešno opravijo določeno delo. Na
podlagi osvojenih kompetenc lahko svoje delo učinkovito opravijo, uspešni pri tem pa so,
če je to znanje potrebno oziroma cenjeno. Katere so splošne in predmetno specifične
kompetence, ki jih pridobijo diplomirani ekonomisti (VS in UN) v času študija, in tiste, ki
so zaželene pri delodajalcih, v nadaljevanju predstavljam na podlagi rezultatov
mednarodnega projekta Tuning.
1.4.1 Predstavitev projekta Tuning
Projekt Tuning (angl. Tuning Educational Structures in Europe) se je začel leta 2000, ko se
je nekaj manj kot 100 univerz iz tedanje Evropske unije (EU 15) odločilo, da bo sprejelo
bolonjski izziv in na institucionalni ravni začelo preverjati posamezne rešitve v zvezi z
oblikovanjem novih študijskih programov, sistemskim zagotavljanjem kakovosti ipd.
Usmerjen je k oblikovanju konkretnih predlogov za uresničevanje bolonjskega procesa v
vseh treh bolonjskih ciklih ter posameznih predmetnih področij. Projekt se je v zadnjem
času iz Evrope razširil tudi na druge kontinente (Latinska Amerika, srednja Azija). Projekt
od začetka koordinirata španska Univerza Deusto (Bilbao) in nizozemska Univerza
Groningen, podprla pa ga je Evropska komisija v programu Socrates (What is Tuning?,
2011).
V okviru projekta Tuning je bila za boljše razumevanje učnih načrtov in možnosti njihove
primerjave oblikovana posebna metodologija. Za organiziranje razprav je bilo v okviru
predmetnih področij izbranih 5 ključnih sklopov pristopa (Tuning Methodology, 2011):
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splošne kompetence ali prenosljive veščine;
predmetno specifične kompetence;
vloga sistema za zbiranje kreditnih točk (angl. European Credit Transfer and
Accumulation System, v nadaljevanju ECTS);
pristopi k učenju, poučevanju in ocenjevanju;
vloga izboljšanja kakovosti v izobraževalnem procesu.

Projekt je potekal v več fazah, kjer je bil poudarek na različnih sklopih. Vsak od sklopov se
je razvijal po vnaprej določenem postopku. Začetek so predstavljale posodobljene
informacije o razmerah na evropski ravni. Informacije so bile nato podrobno proučene, o
njih so razpravljale skupine strokovnjakov na zdaj 9 predmetno povezanih področjih.1 Prav
delo teh skupin je omogočilo razumevanje, kontekst in zaključke, za katere lahko menimo,
da so veljavni na evropski ravni. Vseh 5 sklopov pristopa dovoljuje univerzam
usklajevanje (angl. tuning) učnih načrtov, ne da bi pri tem izgubile avtonomijo, hkrati pa
tak način spodbuja njihove sposobnosti za inovacije.
Projekt preobrača tradicionalno paradigmo študijskih programov: od vložka (angl. input) k
rezultatu (angl. outcome). Da bi bile najpomembnejšim akterjem, tj. akademskemu osebju
in študentom, natančno določene njihove različne vloge, razlikuje Tuning med učnimi
rezultati in kompetencami. Izhodiščna točka projekta je torej bila ideja, da se z
identifikacijo konkretnih kompetenc začrta učne izide danega študija. Akademsko osebje
na osnovi prispevka notranjih in zunanjih zainteresiranih udeležencev določi želene učne
rezultate določenega učnega procesa. Študent v procesu učenja dobi ali razvije tudi
kompetence. Z drugimi besedami (Tuning Methodology, 2011):




Učni rezultati so izkaz pričakovanj, kaj naj bi študent po končanem učenju vedel,
razumel in bil sposoben predstaviti. Rezultati se lahko nanašajo na posamezno učno
enoto oziroma modul ali pa na obdobje študija, na primer na program 1., 2. ali 3. cikla
visokošolskega izobraževanja. Učni rezultati določajo pogoje za dodelitev kreditnih
točk.
Kompetence predstavljajo dinamično kombinacijo znanja, razumevanja, spretnosti in
sposobnosti, zato je razvoj kompetenc cilj izobraževalnih programov; oblikovale se
bodo v različnih študijskih enotah in bodo ocenjene na različnih stopnjah.

Uporaba učnih rezultatov in kompetenc je potrebna, če želimo študijske programe in
študijske enote oziroma module osredotočiti na študenta oziroma na rezultate. Ta pristop
zahteva, da vsebino študijskega programa določajo tisto temeljno znanje in tiste
sposobnosti, ki jih mora študent pridobiti med učnim procesom. Učni rezultati in

1

To so: poslovne vede, kemija, geologija, izobraževalne vede, evropske študije, zgodovina, matematika,
zdravstvena nega in fizika.
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kompetence se v pripravljanju študenta na zaposljivost osredotočajo na zahteve stroke in
tudi širše družbe (Tuning Methodology, 2011).
1.4.2 Kompetence v projektu Tuning
V projektu Tuning so kompetence opisane kot referenčne točke za izdelavo učnih načrtov
in za ocenjevanje, ne pa kot obvezne ali prisilne zahteve. Uporaba učnih rezultatov
omogoča mnogo več fleksibilnosti kot tradicionalno oblikovani študijski programi, saj
kažejo, da do primerljivih rezultatov vodijo različne poti, ki jih je lahko prepoznati kot del
drugega študijskega programa ali kot osnovo za vpis na študijski program naslednjega
cikla izobraževanja. Njihova uporaba ne vpliva na avtonomijo drugih institucij in drugih
izobraževalnih kultur. Tak pristop omogoča raznolikosti ne le v globalnem, evropskem,
nacionalnem ali institucionalnem okviru, ampak tudi v kontekstu posameznega programa.
Uporaba učnih izidov in kompetentnega pristopa bi lahko tudi nakazala spremembe v zvezi
s poučevanjem, učenjem in metodami ocenjevanja, ki se uporabljajo v programu.
Kompetence lahko razdelimo na predmetno specifične, ki so tesneje povezane s
posebnostmi posameznih strokovnih področij, in splošne oziroma generične kompetence,
ki so značilne za akademski študij nasploh ter prispevajo k povezovanju različnih
usmeritev, k večji izbirnosti ipd.
Čeprav Tuning popolnoma priznava pomen poglabljanja in razvoja predmetno
specifičnega znanja ter spretnosti kot osnove študijskih programov, pa poudarja, da morata
biti čas in pozornost posvečena tudi razvoju generičnih kompetenc in prenosljivih veščin.
Zadnja komponenta postaja vedno pomembnejša za uspešno pripravo študentov na njihovo
bodočo vlogo v družbi, predvsem v smislu zaposljivosti (Tuning Competences, 2011).
1.4.2.1 Generične kompetence
Poklicne generične kompetence so zmožnosti, ki posameznikom omogočajo, da si
pridobijo celosten in sistemski pogled na ključne značilnosti in probleme na določenem
poklicnem področju. Lahko so skupne različnim poklicnem. Raziskava Tuning je bila
narejena za generične kompetence za vse vrste študija, dodiplomske in podiplomske.
Tuning loči 3 oblike generičnih kompetenc (Tuning Competences, 2011):




instrumentalne oziroma uporabne kompetence: kognitivne, metodološke, tehnološke in
jezikovne sposobnosti;
interpersonalne oziroma medosebnostne kompetence: sposobnosti posameznika, kot sta
na primer sposobnost obnašanja v družbi in sodelovanja;
sistemske kompetence: sposobnosti in spretnosti, ki zadevajo celotne sisteme
(kombinacija razumevanja, dovzetnosti in znanja ob potrebni predhodni pridobitvi
uporabnega znanja in medčloveških kompetenc).
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Generične kompetence so začeli proučevati v 1. fazi projekta leta 2000, poglobljena
analiza pa je bila opravljena leta 2008. Prejeli so odgovore 2.041 profesorjev, 879
delodajalcev, 1.948 diplomantov in 2.219 študentov. Skupaj je v raziskavi sodelovalo
7.087 udeležencev.
Vse skupine so prosili, da razvrstijo 31 splošnih kompetenc po pomembnosti. Uporabljena
je bila 4-točkovna lestvica: 1 za nič, 2 za slabo/šibko, 3 za znatno in 4 za močno/izrazito.
Priloga 1 kaže razvrstitev, ki jo je vsaka skupina določila glede na pomembnost. V tabeli v
Prilogi 1 lahko vidimo, da so se vse 4 skupine anketirancev strinjale glede pomembnosti
prvih 4 kompetenc. Še bolj presenetljivo je, da so si razporeditve točk delodajalcev,
diplomantov in študentov sledile v istem zaporedju – samo malo drugače kot razporeditev
točk profesorjev. Edina pomembna razlika v prvih 5 razvrstitvah točk je, da so delodajalci
in študentje uvrstili kompetenco sposobnost dela v timu na 5. mesto v primerjavi s
profesorji, ki so jo uvrstili na 11. mesto.
Mnenje ni bilo enotno pri razvrščanju zadnjih 5 kompetenc. Vendar pa je izjema, in sicer
so vse 4 skupine uvrstile svojih zadnjih 5 izbir med 8 najnižje uvrščenih – zato se je
pokazala precej močna stopnja korelacije (ob dejstvu, da je anketa vsebovala 31 stvari, ki
jih je bilo treba oceniti oziroma razvrstiti). Izjema je bila, da so delodajalci uvrstili
kompetenco sposobnost dela v mednarodnem okviru na 28. mesto, to je veliko nižje od
profesorjev, diplomantov in študentov (vse 3 skupine so to kompetenco uvrstile ali na 21.
ali 23. mesto).
Razlike za več kot 10 mest so se pojavile pri razvrščanju naslednjih 3 kompetenc:
sposobnost biti kritičen in samokritičen (razvrščena na 19. mesto pri delodajalcih, ostale 3
skupine pa so jo uvrstile blizu najvišjih 10 ali celo med najvišjih 10), sposobnost
raziskovanja na ustreznem nivoju (delodajalci so jo uvrstili na 22. mesto, medtem ko so jo
profesorji uvrstili najvišje med vsemi skupinami – na 10. mesto), podjetniški duh,
sposobnost dajanja pobud (uvrščena na 17. mesto pri delodajalcih v primerjavi z nizkim,
29. mestom, kamor so jo uvrstili profesorji). Razlike od 5 do 8 mest so se pojavile pri 13
od 31 kompetenc, medtem ko so se razlike za manj kot 5 mest pojavile pri 14
kompetencah.
Najmočnejša Spearmanova korelacija je bila 0,974 (diplomanti – študentje), medtem ko je
bila najšibkejša korelacija 0,790 (delodajalci – profesorji). Glede na to, da se Tuningov
projekt osredotoča na kompetence in zaposljivost, pa zadnji rezultat kaže, da bi ti 2 skupini
lahko bili koristno vključeni v višje nivoje dialoga, ki zadeva tiste kompetence, kjer so se
pojavile pomembne razlike.
S pozicije boljšega razumevanja številnih percepcij nosilcev interesov o tem, v kolikšni
meri so visokošolske institucije uspešne v razvijanju splošnih kompetenc, ki so bile
vključene v raziskavo, so omenjene 4 skupine prosili, da s točkami ocenijo dosežek, torej v
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kakšnem obsegu so te kompetence po njihovem mnenju dosežene v visokošolskem
izobraževanju (glede na isto lestvico, ki so jo uporabili pri ocenjevanju pomembnosti). Kot
je bilo pričakovano, so vse 4 skupine postavile pomembnost pred dosežek. To je bilo
ugotovljeno pri vseh 31 kompetencah. Vse Spearmanove korelacije v primeru »dosežka«
so izjemno visoke: najvišja je diplomanti – študentje in znaša 0,984, medtem ko je najnižja
študentje – profesorji in znaša 0,912 (Tuning, 2009, str. 43–48).
1.4.2.2 Predmetno specifične kompetence
Specifične kompetence so kompetence, ki so specifične za posamezna delovna mesta in
opravila. V Tuningovi raziskavi iz leta 2008 so bili anketirani delodajalci diplomantov
poslovnih ved, diplomanti poslovnih ved, študentje in profesorji poslovnih ved. Vsaka
skupina je morala po pomembnosti razvrstiti 25 predmetno specifičnih kompetenc.
V tabeli v Prilogi 2 vidimo, da se največja razlika nanaša na uvrstitev kompetence
razumevanje strukture in besedišča drugega jezika na 3. mesto pri študentih in na 24. mesto
pri delodajalcih (in na 6. oziroma 8. mesto pri profesorjih in diplomantih). S tem je
povezana razvrstitev kompetence bralno razumevanje, govorno in pisno sporočanje v
tujem jeziku – diplomanti, študentje in profesorji so to uvrstili na 2. mesto, veliko višje kot
delodajalci, ki so to uvrstili šele na 11. mesto.
Diplomanti, študentje in profesorji so uvrstili kompetenco sposobnost oblikovati in
implementirati informacijske sisteme med zadnje 4 (na 22., 25. in 24. mesto), medtem ko
so delodajalci to kompetenco uvrstili na 7. mesto. Vendar pa so se delodajalci in profesorji
bolj strinjali s pomembnostjo poznavanja in sposobnostjo upravljanja z ustrezno
programsko opremo, kar so uvrstili na 8. in 7. mesto, v primerjavi z diplomanti in
študentje, ki so ju uvrstili na 16. in 22. mesto. Kompetenca sposobnost vodenja
organizacije je bila uvrščena na 6. mesto pri delodajalcih in med zadnjih 6 pri ostalih 3
skupinah. Kompetenco razumevanje in uporaba računovodstva in finančnih sistemov so
profesorji uvrstili med prvih 5, delodajalci pa na 14. mesto
Na splošno, če primerjamo razvrstitve generičnih kompetenc z razvrstitvami predmetno
specifičnih kompetenc, so prednosti zadnjih bolj divergentne. Spearmanove korelacije se
gibljejo med 0,5 in 0,65, z izjemo 0,86 (študentje – diplomanti). Te ugotovitve kažejo, da
bi obširnejši dialog med pomembnimi nosilci interesov lahko pripeljal do boljšega
razumevanja obsega takšnih kompetenc, ki so zaželene v zaposlovanju in družbi, ter
nivoja, do katerega bi morale biti razvite v posameznem ciklu znotraj določenih programov
visokošolskih institucij.
Takšen dialog znotraj modela, ki temelji na kompetencah, in modela, ki je usmerjen v
študenta, ter s pripravljenostjo sprejemanja sprememb, bi moral v mnogih institucijah
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voditi do nekakšnih reform programskih profilov, uskladitve vsebin in spremembe v učnih
metodah in metodah ocenjevanja.
Kot v interpretaciji rezultatov drugih Tuningovih raziskav so tukaj opažanja glede
težavnosti razvrščanja dolgega seznama možnosti še bolj relevantna. Profesorje so prosili,
da razvrstijo 25 predmetno specifičnih kompetenc in jih diferencirajo skozi 3 cikle – vsega
skupaj je bilo v anketo vnesenih 75 izbir (po razvrstitvi generičnih kompetenc v 1. delu).
Rezultate raziskave, še posebej iz tega dela, bi morali uporabiti kot izhodiščno točko za
razpravo na lokalnem nivoju in ne kot »znanstveni dokaz«, ki bi lahko služil kot trden
zaključek ali osnova za nastajanje oziroma oblikovanje predpisov (Tuning, 2009, str. 48–
56).

2 FORMALNO IZOBRAŽEVANJE ZA POKLIC DIPLOMIRANEGA
EKONOMISTA V SLOVENIJI (VS IN UN)
Formalno izobraževanje oziroma učenje je namerna, časovno opredeljena,
institucionalizirana dejavnost, katere rezultat je običajno javno veljavna kvalifikacija. Zanj
je tipično, da ga zagotavlja šolska institucija, da je strukturirano in načrtovano (cilji,
trajanje, učna pomoč) in da udeleženec ob zaključku izobraževanja prejme javno veljavno
listino. Formalno učenje je z učenčevega vidika namerna dejavnost (Ministrstvo za
izobraževanje znanost, kulturo in šport – v nadaljevanju MIZKŠ, 2012).
Javno veljavna izobrazba se pridobi po javno veljavnih izobraževalnih programih, ki jih
sprejme minister, pristojen za izobraževanje, v sodelovanju s strokovnim svetom. Javno
veljavne programe izvajajo javne ali zasebne šole, ki morajo izpolnjevati kadrovske in
materialne pogoje in se morajo vpisati v razvid šol pri ministrstvu. Zasebne šole lahko
sprejemajo svoje izobraževalne programe, po katerih si je mogoče pridobiti javno veljavno
izobrazbo, če pristojni strokovni svet ugotovi, da je njihov standard primerljiv z javno
veljavnimi programi, ki jih sprejema minister (MIZKŠ, 2012).

2.1 Kako delodajalci vrednotijo formalno izobrazbo
Slovenski trg je tako kot svetovno gospodarstvo v 80-ih, čeprav z zamikom, doživel
ekspanzijo izobraževanja in zmanjševanja delovnih mest. Posledica tega sta bila velika
brezposelnost in zapiranje delovnih mest, kar pa se danes v času recesije zopet kaže kot
pereč problem. Izobrazba je pomemben faktor preživetja na trgu dela in konkurenčna
možnost posameznikov. Na drugi strani pa je tudi izobrazba vedno manj zadostna in ne
zagotavlja kakovosti in preživetja na trgu dela.
Formalno izobraževanje, koncipirano v slovenskem kontekstu, daje široko strokovno
oziroma poklicno znanje in spretnosti, ki jih potrjujejo javno veljavne listine in spričevala,
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ki jih je moč prenašati v različna podjetja v okviru istega strokovnega oziroma poklicnega
področja. Splošno mnenje je, da formalna izobrazba povečuje karierne možnosti
zaposlenih. To je tudi razlog, da delodajalci zaposlujejo ljudi, ki imajo zahtevano stopnjo
formalne izobrazbe, in nato vlagajo v neformalno izobraževanje in učenje, ki dopolnjuje
splošne spretnosti s specifičnimi spretnostmi in kompetencami, potrebnimi za delovno
mesto ali podjetje (Komisija evropskih skupnosti, 2000, str. 26).
Za zasedbo delovnega mesta v današnjem času ni pomembna zgolj formalna izobrazba,
temveč vseživljenjsko učenje in usposabljanje ob delu in za delo, saj to zagotavlja
napredek organizacije in osebnostni razvoj.

2.2 Izobraževalni sistem za poklic diplomiranega ekonomista (VS in UN)
Visoko šolstvo je v Sloveniji v splošnem urejeno z Zakonom o visokem šolstvu (Ur. l. RS,
št. 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, v nadaljevanju ZViS), ki kot
visokošolske zavode opredeljuje univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke
strokovne šole. Slednje opravljajo izobraževalno dejavnost s področja ene ali več sorodnih
oziroma med seboj povezanih strok in skrbijo za njihov razvoj, fakultete pa opravljajo
pretežno znanstveno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost s področij ene ali več
sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih disciplin in skrbijo za njihov razvoj.
Študijski programi za pridobitev izobrazbe se razvrščajo v 3 stopnje, in sicer v: programe
1. stopnje (visokošolski strokovni študijski programi, univerzitetni študijski programi), 2.
stopnje (magistrski študijski programi) ter 3. stopnje (doktorski študijski programi).
Študijski programi 1. stopnje so dodiplomski študijski programi, študijski programi 2. in 3.
stopnje pa podiplomski študijski programi.
Študijske programe za pridobitev izobrazbe sprejme senat univerze, in sicer na predlog
senata članice univerze, oziroma senat samostojnega visokošolskega zavoda. Le-ta si mora
k študijskemu programu pridobiti soglasje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, ki
najmanj vsakih 7 let po uradni dolžnosti odloči o podaljšanju ali odvzemu soglasja k
študijskemu programu. S soglasjem Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo študijski
programi postanejo javno veljavni. Visokošolski zavodi jih javno objavijo najkasneje do
razpisa za vpis.
Univerzitetni študijski programi študentom omogočajo pridobitev strokovnega znanja s
študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, usposobljenost za prenos in uporabo
teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z
iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod, razvijanje zmožnosti za
sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost,
iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejšega dela. Sestavni del
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programov je lahko tudi praktično izobraževanje v delovnem okolju ali sodelovanje pri
raziskovalnem delu.
Temeljni cilji visokošolskih strokovnih študijskih programov so pridobitev strokovnega
znanja in usposobljenost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih in
strokovnih delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med
strokami, strokovna kritičnost in odgovornost, spodbuda pri odločanju in vodenju.
Obvezen sestavni del teh študijskih programov je praktično izobraževanje v delovnem
okolju (ZViS, 2012).
2.2.1 Klasifikacija KLASIUS
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 31. člena Zakona o državni statistiki (Ur. l. RS, št.
45/95 in 9/01) izdala Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja
in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 46/2006, 15/2008 Odl. US: U-I-370/06-20, v nadaljevanju
KLASIUS) kot obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju,
obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju statistično-analitičnih podatkov,
pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na socialno-ekonomskem in demografskem
področju v Republiki Sloveniji. KLASIUS se uporablja za razvrščanje aktivnosti in izidov
izobraževanja in usposabljanja v uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov
(evidence, registri, baze podatkov ipd.) ter v statističnih raziskovanjih in v statističnih
registrih.
KLASIUS sestavljajo podsistemi z nizom neodvisnih in odvisnih klasifikacijskih
spremenljivk oziroma meril za razvrščanje aktivnosti in izidov izobraževanja in
usposabljanja.
1. podsistem razvršča izobraževalne aktivnosti in izide glede na segment, raven in nekatere
druge značilnosti, specifične za posamezni segment in raven izobraževanja. Tvorijo ga:
klasifikacijska spremenljivka segment izobraževalnih aktivnosti/izidov, klasifikacijska
spremenljivka raven izobraževalnih aktivnosti/izidov ter dodatna merila, relevantna za
razčlembo skupin znotraj posameznih segmentov in ravni, skupaj združena v odvisni
klasifikacijski spremenljivki – vrsta izobraževalnih aktivnosti/izidov. Vrednosti teh
izbranih klasifikacijskih spremenljivk predstavljajo skupine oziroma kategorije
klasifikacije vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov (z oznako KLASIUS-SRV).
2. podsistem razvršča izobraževalne aktivnosti in izide glede na njihovo predmetno
specifično značilnost oziroma vsebino. Tvori ga neodvisna klasifikacijska spremenljivka
področje izobraževalnih aktivnosti/izidov. Vrednosti te izbrane spremenljivke predstavljajo
skupine oziroma kategorije klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov (z
oznako KLASIUS-P).
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2.2.2 Izobraževalni sistem za poklic diplomirani ekonomist (VS in UN) glede na
KLASIUS
Metodološka pojasnila klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (z oznako
MP-KLASIUS-1.0) (Ur. l. RS, št. 89/2006, v nadaljevanju MP-KLASUIS-1.0)
pojasnjujejo, da raven izobraževanja pomeni stopnjevanje učnega izkustva in zmožnosti, ki
si jih morajo s sprejemanjem učnih vsebin pridobiti udeleženci izobraževanja, da bi lahko
uspešno končali kakršenkoli program. Na splošno je raven izobraževanja povezana z
zahtevnostjo vsebine programa. Splošna predpostavka je, da lahko izobraževalne programe
združujemo v skupine, tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni, te pa v urejeno
vrsto kategorij (imenovanih raven). Takšne kategorije v grobem ustrezajo celoti znanja,
spretnosti in zmožnosti, ki jih morajo udeleženci pridobiti, če naj uspešno končajo
programe v njih.
Glede na razvrstitev KLASIUS je visokošolski strokovni naziv diplomirani ekonomist
mogoče pridobiti v 11 visokošolskih strokovnih programih, univerzitetni naziv diplomirani
ekonomist pa je mogoče pridobiti v 6 univerzitetnih programih.
Visokošolsko strokovno in visokošolsko univerzitetno izobraževanje za poklic
diplomiranega ekonomista spadata v 6. raven – visokošolsko izobraževanje 1. stopnje in
podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba 1. stopnje in podobna izobrazba – ter
podraven 6/2. V okviru tega je koda KLASIUS SRV za visokošolsko strokovno
izobraževanje/visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) 16203, kamor spada
izobraževanje za poklic diplomirani ekonomist (VS). Koda za visokošolsko univerzitetno
izobraževanje/visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja), kamor spada
poklic diplomirani ekonomist (UN), je 16204. Končano visokošolsko strokovno ali
visokošolsko univerzitetno izobraževanje omogoča nadaljevanje izobraževanja v
programih na ravni 7 (Statistični urad Republike Slovenije, 2006, str. 23–25).
Kot je razvidno iz Tabele 1 in Tabele 2, se glede na Klasius-P visokošolski strokovni
program Management in visokošolski univerzitetni programi Ekonomija v sodobni družbi,
Management ter Univerzitetna poslovna in ekonomska šola, uvrščajo v podrobno področje
314, Ekonomija. Sem se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetno specifično vsebino, ki
obsega študij ekonomske politike, teorije in odločanja. To podrobno področje spada v
glavnem na raven terciarnega izobraževanja.
Visokošolski strokovni programi Informatika v upravljanju in poslovanju, Komerciala,
Podjetništvo, Podjetništvo in mednarodno poslovanje, Podjetništvo v turizmu, Poslovanje,
Upravljanje in poslovanje, Visoka poslovna šola ter visokošolska univerzitetna programa
Poslovna ekonomija in Poslovne vede spadajo v podrobno področje 340, Poslovne in
upravne vede (podrobneje neopredeljeno), kamor se razvrščajo aktivnosti in izidi s
predmetno specifično vsebino, ki obsegajo študij teorije in prakse načrtovanja,
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poslovodenja, organiziranja in koordiniranja sredstev zasebnih in javnih organizacij in
ustanov. Sem ne spadajo aktivnosti in izidi, pri katerih je največji poudarek na enem od
podrobnih področij pod oznako ožjega področja 34, Poslovne in upravne vede
(poslovodenje, upravljanje, marketing itd.), ki jih je treba razvrstiti v skladu z njihovo
specializacijo.
Visokošolski strokovni program Računovodstvo spada v podrobno področje 344,
Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo, kamor se razvrščajo aktivnosti in izidi s
predmetno specifično vsebino, ki obsega študij izvajanja, revizije in beleženja finančnih
transakcij.
Visokošolski strokovni programi Management storitev, Mednarodno poslovanje,
Poslovanje v sodobni družbi in Sodobna ekonomija ter univerzitetni strokovni program
Ekonomske in poslovne vede spadajo v podrobno področje 345, Poslovodenje in
upravljanje, kamor se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetno specifično vsebino, ki
obsega študij načrtovanja, vodenja in izvajanja funkcij in dejavnosti organizacij in ustanov.
Programi iz poslovodenja, ki vključujejo tudi upravljanje, ekonomiko, financiranje itd., se
razvrščajo v to podrobno področje, če je poudarek na poslovodenju in upravljanju (MPKLASUIS-1.0, 2006).
Tabela 1: Univerzitetni študijski programi za pridobitev naziva diplomirani ekonomist
(UN) glede na razvrstitev klasifikacije KLASIUS

Program
Ekonomija v sodobni družbi
Management
UPEŠ
Poslovna ekonomija
Poslovne vede
Ekonomske in poslovne vede

Dosežen naziv, strokovni in
znanstveni naslov
diplomirani ekonomist (UN)
diplomirani ekonomist (UN)
diplomirani ekonomist (UN)
diplomirani ekonomist (UN)
diplomirani ekonomist (UN)
diplomirani ekonomist (UN)

KLASIUS-SRV
koda
16204
16204
16204
16204
16204
16204

KLASIUS-P
koda
314
314
314
340
340
345

Vir: Metodološka pojasnila klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (z oznako MPKLASIUS-1.0), Ur. l. RS, št. 89/2006.

Tabela 2: Visokošolski strokovni študijski programi za pridobitev naziva diplomirani
ekonomist (VS) glede na razvrstitev klasifikacije KLASIUS

Program
Management
Informatika v upravljanju in
poslovanju

Dosežen naziv, strokovni in
znanstveni naslov
diplomirani ekonomist (VS)
diplomirani ekonomist – poslovni
informatik (VS)

KLASIUS-SRV
koda
16203

KLASIUS-P
koda
314

16203

340

se nadaljuje
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nadaljevanje
Program
Komerciala
Podjetništvo
Podjetništvo in mednarodno
poslovanje
Podjetništvo v turizmu
Poslovanje
Upravljanje in poslovanje
Visoka poslovna šola
Računovodstvo
Poslovanje v sodobni družbi
Mednarodno poslovanje
Management storitev
Poslovna ekonomija

Dosežen naziv, strokovni in
znanstveni naslov
diplomirani ekonomist (VS)
diplomirani ekonomist (VS)

KLASIUS-SRV
koda
16203
16203

KLASIUS-P
koda
340
340

diplomirani ekonomist (VS)
diplomirani ekonomist (VS)
diplomirani ekonomist (VS)
diplomiran ekonomist (VS)
diplomirani ekonomist (VS)
diplomirani ekonomist (VS)
diplomirani ekonomist (VS)
diplomirani ekonomist (VS)
diplomirani ekonomist (VS)
diplomiran ekonomist (VS)

16203
16203
16203
16203
16203
16203
16203
16203
16203
16203

340
340
340
340
340
344
345
345
345
345

Vir: Metodološka pojasnila klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (z oznako MPKLASIUS-1.0), Ur. l. RS, št. 89/2006.

2.3 Ponudba izobraževanj za poklic diplomiranega ekonomista (VS in
UN)
Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji je organizirano na univerzah, na javnih in
koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih in na nekoncesioniranih zasebnih
samostojnih visokošolskih zavodih. Visokošolski strokovni ali univerzitetni naziv
diplomirani ekonomist je v Sloveniji mogoče pridobiti na 12 zasebnih in javnih
visokošolskih zavodih, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Organizirani so v okviru
Univerze v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem ter v okviru Javnih koncesioniranih
samostojnih visokošolskih zavodov in Nekoncesioniranih zasebnih samostojnih
visokošolskih zavodov (Šolanje v Republiki Sloveniji, 2012).
2.3.1 Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL EF) je visokošolski zavod,
katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija. Ustanovljena je bila leta 1946, njeno
poslanstvo pa je, da s prepletanjem ekonomskih in poslovnih znanj, z inovativnim
raziskovanjem in izobraževanjem ustvarja najboljše kadre za delo v mednarodnem okolju.
Družbi zagotavlja učinkovit in odgovoren prenos lastnih in globalnih znanj. Odličnost UL
EF dokazujejo mnoge akreditacije in članstva v pomembnih organizacijah na področju
ekonomskih in poslovnih šol ter raziskovalnih institucij. Ekonomska fakulteta je EQUIS in
AACSB akreditirana šola. To jo uvršča med približno 70 poslovnih šol na svetu, ki imajo
obe najpomembnejši akreditaciji.
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Na fakulteti je v celotnem obdobju po ustanovitvi diplomiralo več kot 40.000 študentov.
Na njej je preko 6.000 študentov, 250 redno zaposlenih, ter 80 profesorjev in raziskovalcev
letno na izmenjavi. Izvajajo 2 programa za pridobitev naziva diplomirani ekonomist, imajo
Univerzitetno poslovno in ekonomsko šolo (v nadaljevanju UPEŠ) ter Visoko poslovno
šolo (v nadaljevanju VPŠ), 15 podiplomskih programov, od tega 13 v angleškem jeziku in
3 v tujini, ter doktorski program. Imajo 150 mednarodnih sporazumov s partnerskimi
institucijami in letno 500 tujih študentov na izmenjavi. Vsako leto izvajajo do 50
raziskovalnih in svetovalnih projektov (O fakulteti – EF, 2012).
2.3.2 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Leta 1959 je bila ustanovljena Višja komercialna šola v Mariboru. S tem je bil položen
temeljni kamen današnje Ekonomsko-poslovne fakultete in Univerze v Mariboru (v
nadaljevanju UM EPF). Namen njene ustanovitve je bil zapolniti vrzel med srednješolsko
in visokošolsko ekonomsko izobrazbo. Leta 1963 se je preimenovala v Višjo ekonomskokomercialno šolo s kratico VEKŠ. Razvoj VEKŠ je pomenil kakovostno rast in notranje
zorenje šole. Svoj formalni razvojni višek je dosegla leta 1989, ko je bila razglašena za
UM EPF. Od takrat do danes je fakulteta intenzivno razvijala svoje dodiplomske in
podiplomske programe in se internacionalizirala. Naziv diplomirani ekonomist lahko
študentje pridobijo na 2 programih, univerzitetnem Ekonomske in poslovne vede ter
visokošolskem Poslovna ekonomija.
Poslanstvo UM EPF je zagotavljati vrhunsko znanje na področju ekonomije in poslovnih
ved. Z raziskavami in storitvami prispevajo k razvoju znanosti, gospodarstva in družbene
skupnosti. Uspešno poslovno kariero je z diplomo UM EPF do leta 2010 začelo že okoli
26.000 študentov na dodiplomskem študijskem programu. Fakulteta ima ECBE ter ACBSP
akreditaciji, ki sta pomembni tako za fakulteto kot tudi za diplomante, saj dajeta diplomam
UM EPF še večji mednarodni pomen (Ekonomsko-poslovna fakulteta se predstavi, 2011).
2.3.3 Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper
Fakulteta za management Koper (v nadaljevanju UP FM), članica Univerze na
Primorskem, je bila ustanovljena leta 1995 kot Visoka šola za management, leta 2003 pa se
je preoblikovala v fakulteto in postala ena od ustanovnih članic Univerze na Primorskem.
Fakulteta izobražuje in raziskuje na področjih družboslovnih in poslovno-upravnih ved s
poudarkom na menedžmentu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne,
organizacijske in vedenjske vede.
Na osnovi lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov razvijajo dodiplomske in podiplomske
študijske programe ter programe za izpopolnjevanje s področja menedžmenta. Pri izvajanju
teh programov upoštevajo koncept vseživljenjskega učenja. Izvajajo 3 dodiplomske
študijske programe za pridobitev naziva diplomirani ekonomist, univerzitetni ter
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visokošolski program Management ter visokošolski program Mednarodno poslovanje. Do
leta 2010 je na Fakulteti za management diplomiralo več kot 3.000 študentov, trenutno pa
je v izobraževalne programe vključenih približno 1.550 dodiplomskih študentov
(Predstavitev fakultete – FM, 2011).
2.3.4 Javni koncesionirani samostojni visokošolski zavodi
Javni koncesionirani samostojni visokošolski zavodi delujejo kot visoke strokovne šole ali
samostojne fakultete in niso del univerz. Financiranje študijske dejavnosti na javnih in
koncesioniranih zasebnih visokošolskih zavodih ureja Zakon o visokem šolstvu, ki določa,
da se sredstva za 1. in 2. stopnjo zagotovijo v državnem proračunu kot skupna sredstva za
univerzo ali samostojni visokošolski zavod (integralno financiranje) ob upoštevanju
študijskega področja ter števila vpisanih študentov in diplomantov rednega študija 1. in 2.
stopnje (ZViS, 2012).
2.3.4.1 Gea College
Gea College je nastal kot Podjetniško-izobraževalni center Gea College, d. o. o., ki ga je
februarja 1990 ustanovilo 43 družbenikov na pobudo skupine podjetnikov in profesorjev
UL EF. Z Obrtno zbornico Slovenije je Gea College leta 1996 soustanovil Fakulteto za
podjetništvo, ki izvaja redni in izredni visokošolski dodiplomski študij podjetništva. V letu
1998 je Gea College odprl še Poslovnoizobraževalni center, kjer potekajo izobraževalni
seminarji s področja ustanavljanja in vodenja podjetij – marketinga, poslovnega
komuniciranja, vodenja, podjetništva, ekonomike in financ. V letu 2004 je na Fakulteti za
podjetništvo začel delovati tudi 1. oddelek mednarodnega študija podjetništva v Sloveniji.
Poslanstvo sistema Gea College je spodbujanje podjetništva, razvijanje inovativnih idej ter
širjenje podjetniškega znanja in zavesti o tem, da je podjetništvo gonilna sila razvoja
gospodarstva, odpiranja novih delovnih mest in vodnik na poti k družbi odličnosti,
inovativnosti in znanja (Predstavitev – Gea College, 2011).
2.3.4.2 Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
Na področju jugovzhodne Slovenije deluje nekaj zelo uspešnih gospodarskih subjektov, ki
so hkrati tudi največji iskalci kadrov z visokošolsko izobrazbo. Analize gospodarskih
procesov na omenjenem območju so pokazale na nesorazmerje med potrebami
gospodarskih in negospodarskih subjektov po ustrezno izobraženih kadrih in
razpoložljivostjo ustrezno izobraženih kadrov. Težnje po preseganju te neugodne situacije
so pripomogle k temu, da so Mestna občina Novo mesto in večja podjetja s sedežem na
Dolenjskem in v Beli krajini (Adria Mobil, Danfoss Črnomelj, Krka tovarna zdravil,
Revoz, Trimo Trebnje itd.) ustanovili Visokošolsko središče Novo mesto, v okviru
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katerega je bila leta 1998 ustanovljena Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo
mesto (v nadaljevanju VŠUP) kot samostojni visokošolski zavod.
Vlada Republike Slovenije je šoli podelila koncesijo za 2 visokošolska študijska programa
za pridobitev naziva diplomirani ekonomist: Upravljanje in poslovanje ter Informatika v
upravljanju in poslovanju. Do leta 2010 je visokošolske strokovne študijske programe
zaključilo približno 3.000 študentov (O VŠUP, 2011).
2.3.4.3 Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (v nadaljevanju MFDPŠ) je
samostojni visokošolski zavod s sedežem v Celju. Fakulteta, ustanovljena junija 2006,
izvaja in razvija študijske programe s področja družbenih oziroma ekonomskih, poslovnih
in upravnih ved na 2 stopnjah študija. Naziv diplomirani ekonomist je mogoče pridobiti na
univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Ekonomija v sodobni družbi ter
visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Poslovanje v sodobni družbi.
Dejavnosti visokošolskega zavoda zajemajo tudi področje raziskovanja v lokalnem,
nacionalnem in mednarodnem okviru ter dinamično sodelovanje z gospodarstvom in širšim
družbenim okoljem na področju svetovanja, programov za izpopolnjevanje ter
vseživljenjskega učenja. Vpisni potencial mesta Celje je precej velik, saj v mestu deluje 21
srednjih šol z 2.200 maturanti letno. Zaradi tega na fakulteti vidijo velike razvojne
možnosti tako z vidika zagotavljanja vpisnega potenciala kot geografske lege.
MFDPŠ nudi možnost vseživljenjskega učenja, kar pomeni, da lahko posameznik
kadarkoli izbere 1 ali več predmetov (deli študijskih programov) in opravlja študijske
obveznosti. Posameznik se vključi v izvedbo z rednimi ali izrednimi študenti. Za
opravljene študijske obveznosti prejme potrdilo (javno listino) s kreditnimi točkami, ki se
upošteva v programih za pridobitev nadaljnje izobrazbe (Mednarodna fakulteta za
družbene in poslovne študije, 2011, str. 7–9).
2.3.5 Nekoncesionirani zasebni samostojni visokošolski zavodi
Nekoncesioniranih zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov država ne koncesionira,
kar pomeni, da se tako za redni kot za izredni študij plačuje šolnina. Študijski programi so
vpisani v razvid visokošolskih zavodov in tako izpolnjujejo zakonske pogoje za izvajanje
(Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo – v nadaljevanju MVZT, 2012b).
2.3.5.1 Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (v nadaljevanju FKPV) je mlada fakulteta, ki je
konec leta 2008 nastala iz Visoke komercialne šole Celje. Le-ta je leta 2004 nastala na
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podlagi potreb regije po usposobljenih strokovnih kadrih, ki bi pospešili gospodarski in
splošni družbeni razvoj. Po številu študentov predstavlja eno večjih visokošolskih institucij
v zasebni lasti v Sloveniji. Poleg matične enote v Celju svoje programe izvaja tudi na
dislociranih enotah.
Njeno poslanstvo je zagotavljati gospodarstvu, javnemu in tretjemu sektorju visoko
ekonomsko usposobljene kadre za opravljanje pomembnih del v organizacijah. Svoje
poslanstvo že uresničuje na 1. in 2. ravni, v bližnji prihodnosti pa ga bo tudi na 3. ravni
bolonjske stopnje izobraževanja (Predstavitev fakultete – FKPV, 2010).
2.3.5.2 DOBA fakulteta
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (v nadaljevanju
DOBA) je samostojni visokošolski zavod s sodobno, evropsko vizijo, s programi,
usmerjenimi v prakso, in s fleksibilnim študijskim sistemom, svojo konkurenčno prednost
pa vidi predvsem v povezovanju z gospodarstvom, na čemer tudi gradi svoje strateške
usmeritve. Ustanovljen je bil decembra 2003 in sodi v poslovno skupino DOBA. Leta 2005
so vpisali 1. generacijo študentov. Sprva se je imenovala Visoka poslovna šola Maribor,
leta 2007 je Svet RS za visoko šolstvo dal soglasje k predlagani spremembi imena v
Visoka poslovna šola DOBA Maribor, januarja 2010 pa se je preoblikovala v fakulteto z
imenom DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor s skrajšanim
imenom DOBA Fakulteta.
DOBA izvaja dodiplomske visokošolske študijske programe, med katerimi pri programu
Poslovanje diplomanti pridobijo naziv diplomirani ekonomist, ter podiplomske študijske
programe. Na tej fakulteti poleg klasičnih oblik ponujajo tudi novejšo obliko študija, študij
na daljavo, kakor danes študira več kot 1.500 e-študentov, kar predstavlja 71 % vseh
študentov, ki študirajo v DOBINIH programih (O DOBA Fakulteti, 2011).
2.3.5.3 Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto
Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto (v nadaljevanju FPUV) je samostojni
visokošolski zavod, katerega ustanovitelja sta Visokošolsko središče Novo mesto in
Pedagoška obzorja, d. o. o., Novo mesto. Fakulteta izvaja programe za pridobitev
izobrazbe na vseh 3 stopnjah (Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto, 2009a).
2.3.5.4 Visoka šola za računovodstvo
Visoka šola za računovodstvo (v nadaljevanju VŠR) je samostojni zasebni visokošolski
zavod, ki je bil ustanovljen leta 2007 in izvaja izobraževalno in znanstvenoraziskovalno
delo, zagotavlja raziskovanje in razvijanje novih znanj na področju specializacije šole ter

28

razvoj in širitev računovodske
znanstvenoraziskovalnega tima.

stroke

v

Sloveniji

ter

skrbi

za

razvoj

Temeljni cilj je izobraziti študenta v lik diplomiranega ekonomista (VS), ki bo znal
organizirati, voditi in izvajati različne naloge s področja računovodstva v gospodarskih
družbah, javnih podjetjih, zavodih, državnih organih in pri drugih zavezancih za vodenje
računovodstva (Predstavitev VŠR, 2011).
2.3.5.5 Fakulteta za poslovne vede Ljubljana
Fakulteta za poslovne vede (v nadaljevanju FPV) je 1. fakulteta nastajajoče katoliške
univerze. Ustanovitelj fakultete je Katoliški inštitut. Ustanovitelj inštituta je Slovenska
škofovska konferenca, ki jo sestavljajo vse slovenske škofije (nadškofija Ljubljana, škofija
Koper, škofija Novo mesto, nadškofija Maribor, škofija Celje in škofija Murska Sobota). V
študijskem letu 2010/11 je FPV začela z izvajanjem univerzitetnega programa Poslovne
vede.
Značilnosti katoliške univerze določa apostolska konstitucija Ex Corde Ecclesiae, ki pravi,
da katoliška univerza obstaja, da bi ob izobraževanju uveljavila tudi krščanski pogled na
človeka in skrb za celostni razvoj osebe in občečloveških, družbenih, duhovnih in
krščanskih vrednot. S tem želi prispevati k celostnemu razvoju posameznikov in družbe.
Študentom in zaposlenim je zagotovljena pastoralna skrb v obliki (personalne) župnije ali
univerzitetnega pastoralnega središča z duhovniki (Predstavitev – FPV, 2011).
2.3.5.6 Visoka poslovna šola ERUDIO
Poslovno skupino ERUDIO tvorijo Visoka poslovna šola ERUDIO, Visoka šola za
trajnostni turizem, Euro šola Ljubljana, Zaris in Zavod IRC. V poslovni skupini ERUDIO
ponujajo v Ljubljani in širši okolici različne javno veljavne izobraževalne programe: od
srednjih šol, višjih šol do visokih šol. Njihovo poslanstvo je najboljši študij za boljše
življenje: izobraziti gospodarstvenike do mere, ki zagotavlja uspešnost, in sicer tako doma
kot v tujini.
Na Visoki poslovni šoli ERUDIO (v nadaljevanju ERUDIO) izvajajo študijski program
Podjetništvo in mednarodno poslovanje, ki je bil pripravljen kot odziv na povečevanje
zaposljivosti diplomantov na mednarodnem trgu dela in povečevanje mobilnosti glede na
potrebe gospodarstva (O ERUDIO, 2011).

2.4 Primerjava dodiplomskih izobraževalnih programov
V nadaljevanju opisujem primerjavo med dodiplomskimi izobraževalnimi programi, ki
izobražujejo za poklic diplomirani ekonomist (VS in UN) glede na različne kriterije.
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Posebej primerjam programe univerzitetnega in posebej programe visokošolskega
strokovnega študija.
2.4.1 Število vpisnih mest glede na vrsto študija in lokacijo
V visokošolski študij 1. stopnje se lahko vpiše, kdor je opravil maturo, poklicno maturo ali
zaključni izpit po 4-letnem ali enakovrednem srednješolskem programu. V študij po
univerzitetnem študijskem programu se lahko vpiše, kdor je opravil maturo, poklicno
maturo z dodatnim izpitom iz maturitetnega predmeta ali tisti, ki je opravil zaključni izpit
po 4-letnem ali enakovrednem srednješolskem programu, opravljenem pred 1. 6. 1995
(Statistični urad Republike Slovenije, 2006, str. 23–25).
V študijskem letu 2012/13 je bilo za univerzitetne in visokošolske strokovne študijske
programe za pridobitev naziva diplomirani ekonomist razpisanih skupno 4.385 prostih
mest, od tega za univerzitetni študij 1.370 mest in za visokošolski študij 3.015 mest. Naziv
diplomirani ekonomist je mogoče pridobiti na 6 univerzitetnih študijskih programih, ki se
izvajajo v 5 slovenskih mestih, ter na 11 visokošolskih študijskih programih v 16
slovenskih mestih. Študij se izvaja kot redni študij, izredni študij, e-študij in študij na
daljavo (MVZT, 2012a; MVZT, 2012b).
2.4.1.1 Univerzitetni študij
Na univerzitetnem študiju je bilo lani skupno razpisanih 1.370 prostih mest, od tega je bilo
za redni študij namenjenih 980 in za izredni študij 390 prostih mest (glej Tabelo 4).
Do naziva univerzitetni diplomirani ekonomist je mogoče priti v 5 mestih, v Ljubljani,
Mariboru, Celju, Kopru in Novem mestu. V Ljubljani je bilo skupno razpisanih 780 prostih
mest, od tega 580 za redni in 230 za izredni študij. Bodoči študentje se lahko odločajo med
UL EF, ki ponuja obe obliki študija, FPV, ki ponuja redni študij, in FPUV, kjer lahko
študirajo izredno. V Mariboru je mogoče študirati na UM EPF, ki je razpisala 220 prostih
mest za redni in 70 za izredni študij. V Celju je bilo na 2 visokošolskih zavodih (MFDPŠ
in UP FM) skupno razpisanih 130 prostih mest, od tega 110 za redni in 20 za izredni študij.
V Kopru UP FM omogoča redni študij 40 študentom. V Novem mestu je FPUV razpisala
skupno 60 prostih mest, od tega 30 za redni in 30 za izredni študij (MVZT, 2012a; MVZT,
2012b).
Kot prikazuje Tabela 3, je največ prostih mest tako za redni kot za izredni študij razpisala
UL EF. Od skupno 730 prostih mest jih je 530 namenjenih rednim in 200 izrednim
študentom. UL EF izvaja redno in izredno obliko študija na sedežu fakultete. Redni študij
se izvaja po študijskem koledarju in poteka vse dni, izredni študij pa je prilagojen
zaposlenim študentom in se izvaja po posebnem razporedu, tako da se predmeti izvajajo
zaporedno – pedagoški proces posameznega predmeta se izvede kot celota in se zaključi s
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preverjanjem znanja, nato se začne izvedba naslednjega predmeta. Na izrednem študiju se
pedagoški proces izvaja v popoldanskem času in ob sobotah v okviru razpoložljivih
kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete. UM EPF je razpisala redni in izredni
študij na sedežu fakultete v Mariboru. Skupno je razpisala 290 prostih mest, od tega za
redni študij 220 in za izredni 70 (MVZT, 2012a).
FPUV je skupno razpisala 130 prostih mest, od tega 30 za redni in 100 za izredni študij.
Študij izvaja kot redni in izredni na sedežu fakultete v Novem mestu, kot izredni v
študijskem središču v Ljubljani ter kot študij na daljavo (MVZT, 2012b). Vsi načini so
enakovredni. Pri izrednem študiju in študiju na daljavo se praviloma izvede en letnik v
enem študijskem letu. Študij se izvaja v skladu z veljavnimi normativi po študijskem
koledarju. Pri izrednem študiju organizirano pedagoško delo poteka po sistemu zaporedne
izvedbe predmetov (Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto, 2012).
MFDPŠ je razpisala skupno 90 prostih mest za študij na sedežu fakultete v Celju, 70 za
redni in 20 za izredni študij. UP FM in FPV izvajata redni študij. UP FM ga izvaja na
sedežu fakultete v Kopru ter v študijskem središču v Celju, v vsakem pa je bilo razpisanih
40 prostih mest, skupno 80. FPV ga izvaja v Ljubljani, vendar je oblika študija prilagojena
tudi zaposlenim študentom. Razpisali so najmanj prostih mest, in sicer 50 (MVZT, 2012a).
Tabela 3: Razpisana mesta za vpis v univerzitetne študijske programe za pridobitev naziva
diplomirani ekonomist v študijskem letu 2012/13
Šola
UL EF
UM EPF
FPUV
MFDPŠ
UP FM
FPV
Skupaj

Univerzitetni program
UPEŠ
Ekonomske in poslovne vede
Poslovna ekonomija
Ekonomija v sodobni družbi
Management
Poslovne vede

Redni študij
530
220
30
70
80
50
980

Izredni študij
200
70
100
20
0
0
390

Skupaj
730
290
130
90
80
50
1370

Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske
študijske programe v študijskem letu2012/13 Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na
Primorskem, Univerze v Novi Gorici in samostojnih visokošolskih zavodov (Javni in koncesionirani
visokošolski zavodi) ( v nadaljevanju Razpis za vpis –Javni in koncesionirani visokošolski zavodi) , 2012a;
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske
študijske programe v študijskem letu2012/13 Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na
Primorskem, Univerze v Novi Gorici in samostojnih visokošolskih zavodov (Nekoncesionirani zasebni
samostojni visokošolski zavodi) (v nadaljevanju Razpis za vpis – Nekoncesionirani zasebni samostojni
visokošolski zavodi), 2012b.
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Tabela 4: Vrsta študija, ki ga nudijo univerzitetni študijski programi za pridobitev naziva
diplomirani ekonomist v študijskem letu 2012/13 na posamezni lokaciji
Vrsta študija glede na lokacijo

Univerzitetni
Šola

program

Ljubljana
R

I

1

2

UL EF

UPEŠ

1

1

UM EPF

1

1

MFDPŠ

Ekonomske in
poslovne vede
Ekonomija v sodobni
družbi

1

1

UP FM

Management

2

0

FPV

Poslovne vede
1

0

7

5

1

1

R

2

I

1

R

1

R

1

I

Skupaj
R

2

I

Koper Novo mesto

Poslovna ekonomija

2

R

Celje

FPUV

Skupaj

I

Maribor

1

Legenda: R – redni študij
I – izredni študij
Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Razpis za vpis – Javni in koncesionirani
visokošolski zavodi, 2012a; Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Razpis za vpis –
Nekoncesionirani zasebni samostojni visokošolski zavodi, 2012b; Fakulteta za poslovne in upravne vede
Novo mesto, Poslovna ekonomija –Univerzitetni študijski program, 2012.

2.4.1.2 Visokošolski strokovni študij
Na visokošolskem strokovnem študiju je bilo skupno razpisanih 3.015 prostih mest, od
tega 1.475 za redni in 1.540 za izredni študij. V primerjavi z univerzitetnim študijem imajo
študentje, ki se odločijo za visokošolski strokovni študij, večji izbor mest za študij, in sicer
16 (glej Tabelo 5 in Tabelo 6).
Največ prostih mest in različnih programov študija je bodočim študentom na voljo v
Ljubljani. Od skupno 1.095 prostih mest jih je 485 namenjenih za redni in 610 za izredni
študij. Redni študij omogočajo 4 visokošolski zavodi: UL EF, Gea College, VŠR in
ERUDIO. Izredni študij omogoča 7 visokošolskih zavodov: UL EF, FKPV, Gea College,
VŠUP, VŠR in ERUDIO.
Za študij v Mariboru je bilo skupno razpisanih 510 prostih mest, od tega 330 za redni in
180 za izredni študij. Možno je izbirati med študijskima programoma UM EPF in DOBE,
ki izvajata redni in izredni študij, ter FKPV, Gea College in VŠUP, ki izvajajo izredni
študij. V Celju je bilo skupno razpisanih 330 prostih mest, od tega 230 za redni in 100 za
izredni študij. Bodoči študentje lahko izbirajo med rednim študijem na UP FM ter rednim
ali izrednim študijem na FKPV in MFDPŠ. V Kopru je UP FM razpisala 140 prostih mest
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za redni študij. V Novem mestu je VŠUP razpisala skupno 160 prostih mest za redni in 110
za izredni študij, v Piranu pa Gea College 50 prostih mest za redni in 40 za izredni študij.
Redni študij je UP FM razpisala v Škofji Loki, medtem ko UL EF v Kranju, Novi Gorici,
Postojni, Krškem, na Ptuju, v Trebnjem, Trbovljah ter Slovenskih Konjicah ponuja izredni
študij. DOBA je v študijskem letu 2012/13 razpisala 180 prostih mest za e-študij (MVZT,
2012a; MVZT, 2012b).
Tako kot na univerzitetnem je tudi na visokošolskem strokovnem študijskem programu
največ prostih mest razpisala UL EF, in sicer 720. Za redni študij je bilo razpisanih 320, za
izredni pa 200 prostih mest. Oba se izvajata na sedežu fakultete v Ljubljani. Za študij na
daljavo, kot posebni obliki izrednega študija, je bilo razpisanih 200 prostih mest. Študij na
daljavo se izvaja v naslednjih študijskih središčih: Kranj, Nova Gorica, Postojna, Krško,
Ptuj, Trebnje, Trbovlje in Slovenske Konjice. Izvedba v študijskih središčih je odvisna od
števila vpisanih študentov v študijskem središču, študijski proces pa se izvaja v tistih
študijskih središčih, kjer je v letnik, usmeritev ali pri posameznem predmetu vpisanih vsaj
30 kandidatov. Če se za študij odloči manj kandidatov, se fakulteta lahko odloči, da študija
ne bo izvajala. Študij na daljavo zagotavlja študentu pripravljeno študijsko gradivo za
samostojni študij, uvodna srečanja z nosilcem predmeta ter skupinske in individualne
konzultacije s tutorjem (MVZT, 2012a).
FKPV je v letu 2012/13 za 1. letnik študijskega programa Komerciala razpisala 400 prostih
mest, od tega 60 za redni študij v Celju ter 340 mest za izredni študij v Celju in ostalih
dislociranih enotah v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Kranju ter Rogaški Slatini. Študij
se izvaja, če je na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 25 kandidatov. Glede na manjše število
vpisanih študentov lahko Fakulteta organizira tudi kombinirane skupine rednih in izrednih
študentov ter temu ustrezno prilagodi izobraževalni proces (MVZT, 2012b).
340 prostih mest je razpisala UM EPF, in sicer 270 za redni in 70 za izredni študij. Slednji
se izvaja ob najmanj 15 prijavljenih kandidatih. Obe obliki študija se izvajata na sedežu
fakultete v Mariboru. UP FM izvaja redni študij, za katerega je skupno razpisala 320
prostih mest, od tega 140 v Kopru, 100 v Celju ter 80 v Škofji Loki (MVZT, 2012a).
DOBA je v študijskem letu 2012/13 skupno razpisala 260 prostih mest. Redni in izredni
študij potekata v Mariboru, zanju pa je bilo razpisanih 80 prostih mest, 60 za redni in 20 za
izredni študij. Za boljšo dostopnost visokošolskega strokovnega študijskega programa in
doseganje večje fleksibilnosti študija ponujajo e-študij, za kar so razpisali 180 prostih mest
(MVZT, 2012b). To je študij, ki je spletno podprt in poteka v virtualnem učnem okolju. Do
gradiv, navodil za delo in splošnih informacij študentje dostopajo v virtualnem učnem
okolju preko spleta. Študirajo doma, sami, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju
študente usmerja mentor, ki jim je vseskozi na voljo. E-študentje imajo v času študija
ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo. S sprotnim delom pridobivajo
ocene za posamezne naloge, ki na koncu sestavljajo končno oceno. Izpite opravljajo ob
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zaključku vsakega predmeta na sedežu šole ali v študijskem središču, nekatere pa lahko
opravljajo tudi preko spleta, torej od doma (Študij na daljavo na DOBA fakulteti, 2012).
Gea College je skupno razpisala 230 prostih mest. Redni študij se izvaja v Piranu in
Ljubljani, za vsakega je razpisala 50 prostih mest. Redni študij v 1. letniku se izvaja le v
Ljubljani, če je v Piranu vpisanih manj kot 45 kandidatov. Za izredni študij je v Piranu
razpisala 40, v Ljubljani 60 ter v Mariboru 30 prostih mest. Izredni študij v 1. letniku
izvaja, če je vpisanih najmanj 30 študentov na posamezni lokaciji. V nasprotnem primeru
ga izvaja tam, kjer je zadostno število prijav. VŠUP ponuja redni in izredni študij. Za
program Upravljanje in poslovanje je razpisala 250 prostih mest, od tega 100 za redni
študij v Novem mestu in 150 za izredni študij v Novem mestu in Ljubljani. Za program
Informatika v upravljanju in poslovanju so skupno razpisali 130 prostih mest, v Novem
mestu 60 za redni in 35 za izredni študij ter v Ljubljani 35 za izredni študij (MVZT,
2012b).
VŠR in ERUDIO ponujata študentom redno in izredno obliko študija v Ljubljani. VŠR je
za vsako obliko študija razpisala 70 prostih mest, skupno 140, ERUDIO pa 45 prostih mest
za redni študij in 90 za izredni študij, skupno 135 (MVZT, 2012b). Najmanj, 90 prostih
mest na visokošolskem študiju je objavila MFDPŠ, ki je za študij na sedežu fakultete v
Celju razpisala 70 prostih mest za redni in 20 za izredni študij (MVZT, 2012a).
Tabela 5: Razpisana mesta za vpis v visokošolske strokovne študijske programe za
pridobitev naziva diplomirani ekonomist v študijskem letu 2012/13
Šola
UL EF
FKPV
UM EPF
UP FM
DOBA
VŠUP
GEA
COLLEGE
VŠR
ERUDIO
VŠUP
MFDPŠ
Skupaj

Visokošolski program
VPŠ
Komerciala
Poslovna ekonomija
Management
Poslovanje
Upravljanje in poslovanje
Podjetništvo
Računovodstvo
Podjetništvo in medn.
Poslovanje
Informatika v upr. in poslovanju
Poslovanje v sodobni družbi

Redni študij
320
60
270
320
60
100
100

Izredni študij
400
340
70
/
200
150
130

Skupaj
720
400
340
320
260
250
230

70
45

70
90

140
135

60
70
1.475

70
20
1.540

130
90
3.015

Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Razpis za vpis – Javni in koncesionirani
visokošolski zavodi, 2012a; Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Razpis za vpis –
Nekoncesionirani zasebni samostojni visokošolski zavodi, 2012b.
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Tabela 6: Vrsta študija, ki jo nudijo visokošolski strokovni študijski programi za pridobitev
naziva diplomirani ekonomist v študijskem letu 2012/13 na posamezni lokaciji
Vrsta študija glede na lokacijo
LJ

MB

CE

Visokošolski
program
R I R I R I

KP NM

KR

NG

Škofja
Loka

I

I

R

Piran

Skupaj
R

I

1

9

FKPV

VPŠ
Komerciala3

1

6

UP FM

Management

3

0

GEA C.

Podjetništvo

2

3

VŠUP

Upr. in posl.

1

3

Inf. v upr.

1

2

Računovods.

1

1

ERUDIO

1

1

UM EPF Poslovna
ekon.

1

1

DOBA

Poslovanje

1

1

MFDPŠ

Posl. v sod.
druž.

1

1

14

28

Šola
UL EF

VŠR

R

R I

R

I

2

Skupaj

4 7 2 5 3 2

1

2 2

2

2

1

1

1

Legenda: R - redni študij
I - izredni študij
Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Razpis za vpis – Javni in koncesionirani
visokošolski zavodi, 2012a; Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Razpis za vpis –
Nekoncesionirani zasebni samostojni visokošolski zavodi, 2012b.

2.4.2 Obveznosti študentov ter programi in usmeritve
Študijske obveznosti se v študijskih programih ovrednotijo s kreditnimi točkami po ECTS.
Visokošolski strokovni študijski programi in univerzitetni študijski programi obsegajo od
180 do 240 kreditnih točk in trajajo 3 do 4 leta. ECTS je kreditni sistem, ki ga je prevzela
večina evropskih držav, tudi Slovenija. ECTS kreditna točka je merska enota za skupno
študijsko obremenitev študenta (kontaktne ure in individualno delo). Študent pridobi vse
točke predmeta, ko uspešno opravi izpit, ne glede na doseženo pozitivno oceno. Kreditni
sistem lajša mobilnost študentov, saj omogoča primerjavo predmetov med študijskimi
2

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja visokošolski izredni študij na Visoki poslovni šoli še v
študijskih središčih v Postojni, Krškem, Ptuju, Trebnjem, Trbovljah ter v Slovenskih Konjicah, če se vpiše
vsaj 30 kandidatov.
3
Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje je izredni študij razpisala še v Rogaški Slatini.
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programi tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Posamezni letnik študijskega programa obsega
60 kreditnih točk. Dodiplomski študijski programi obsegajo najmanj 20 in največ 30 ur
predavanj, seminarjev in vaj tedensko, in sicer 30 tednov na leto. Če študijski program
vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme preseči 40 ur na
teden in 42 tednov letno. Izrednim študentom se organizacija in časovna razporeditev
predavanj, seminarjev in vaj prilagodita glede na njihove možnosti (ZViS, 2012).
Znotraj programa je študentom na nekaterih visokošolskih zavodih omogočena izbira
usmeritve. To pomeni izbirnost znotraj programa, pa tudi možnost poglobljenega
spoznavanja področja, za katerega se študentje odločijo, kar jim omogoča, da študij v
največji meri prilagodijo svojim interesom. Omogoča jim nadgradnjo in poglabljanje
temeljnega znanja ter usvajanje specialnega znanja izbranega področja. Redni študentje si
izberejo usmeritev glede na svoje interese, izredni pa tudi glede na potrebe delovnega
mesta (Univerzitetna poslovna in ekonomska šola, 2012). UL EF, UM EPF in FPUV
svojim študentom ponujajo usmeritve, MFDPŠ, UP FM ter FPV pa dodatnih usmeritev
študentom ne ponujajo (glej Tabelo 8).
2.4.2.1 Univerzitetni študij
Kot prikazuje Tabela 7, študij na UPEŠ UL EF traja 3 leta, študentje pa v vsakem letniku
študija opravljajo 10 obveznosti, skupno 30. UL EF nudi tudi največ usmeritev na
univerzitetnih programih. Študentje v 2. letniku rednega študija izbirajo med 11
usmeritvami. Poleg skupnih predmetov opravljajo 11 usmeritvenih predmetov. Usmeritve,
med katerimi izbirajo, so Denar in finance, Poslovna ekonomija, Mednarodna ekonomija,
Bančni in finančni management, Management, Podjetništvo, Poslovna logistika, Poslovna
informatika, Računovodstvo in revizija, Trženje in Turizem. Celotna študijska smer
Trženje se izvaja tudi v angleškem jeziku. Študentje izrednega študija lahko izbirajo med
Managementom, Podjetništvom ter Računovodstvom in revizijo. Študent lahko enega od
izbirnih predmetov nadomesti s strokovno prakso v konkretnem delovnem okolju, ki
obsega 180 ur in se opravlja v 5. semestru, opravljena pa mora biti do zaključka študija
(Univerzitetna poslovna in ekonomska šola, 2012).
Na UM EPF morajo študentje prav tako opraviti 30 obveznosti, od tega 11 iz skupnih
predmetov v 1. letniku. V 2. letniku izberejo 1 izmed 8 ponujenih usmeritev, poleg 3
skupnih obveznosti imajo še 3 usmeritvene ter 5 izbirnih. Možne usmeritve so Ekonomija,
Elektronsko poslovanje, Finance in bančništvo, Management in organizacija poslovanja,
Marketing, Mednarodna poslovna ekonomija, Podjetništvo ter Računovodstvo, revizija in
davščine. V 3. letniku imajo 2 skupna, 3 usmeritvene ter 3 izbirne predmete. Poleg tega
morajo narediti še praktično usposabljanje ter diplomski seminar. Ustrezno mentorsko
organizacijo in mesto za opravljanje enomesečnega praktičnega usposabljanja si izbere
študent sam (Univerza v Mariboru - Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2012b).
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Na FPUV 1. in 2. letnik tvori 20 skupnih predmetov. 3. letnik vključuje 3 skupne
predmete, izbirni modul s 3 predmeti, 2 izbirna predmeta, skupni diplomski seminar in
diplomsko nalogo. Študent si izbere enega izmed modulov glede na svoje interese, izredni
študent pa lahko tudi glede na potrebe delovnega mesta. Program vsebuje naslednje
module: Ekonomija, Poslovanje, Kadri, Poslovno okolje EU (Fakulteta za poslovne in
upravne vede Novo mesto 2012).
Študentje univerzitetnega programa Management na UP FM morajo zbrati 180 KT z 19
obveznimi predmeti, s 4 izbirnimi predmeti, s praktičnim usposabljanjem in diplomsko
nalogo. Praktično usposabljanje je študijska obveznost, namenjena osvežitvi osnovnih
veščin za študij na fakulteti in za uspešno vključitev v poslovno okolje. Obveznost se deli v
2 sklopa delavnic: Informacijsko-komunikacijske delavnice (npr. Word, Excel ipd.) ter
delavnice Učiti se biti in živeti v skupnosti (npr. metode uspešnega učenja, pisne veščine
ipd.). Študent se v vsakem letniku udeleži obveznih delavnic, predvidenih za letnik, ter
ustreznega števila izbirnih delavnic. Študent opravi obveznost Praktično usposabljanje, ko
opravi vse obvezne in izbirne delavnice letnika (Program Management – UN 1. stopnja,
2011).
Število študijskih predmetov FPV je prav tako 23. Predmetnik študija vsebuje katoliški
identifikacijski predmet, ki sistematično zajema krščanske religiozne, antropološke in
etične vsebine. Izbirni predmeti so umeščeni v zadnje semestre študija (Program in
predmetnik FPV, 2011).
Najmanj obveznosti morajo opraviti študentje Ekonomije v sodobni družbi na MFDPŠ.
Opraviti morajo obveznosti pri skupno 21 predmetih. V prvih 2 letnikih študentje
opravljajo po 8 predmetov v vsakem letniku, v zadnjem letniku pa imajo 2 skupna
predmeta ter 3 izbirne (Opis programa in predmetnik MFDPŠ, 2012).
Tabela 7: Obveznosti študentov na univerzitetnih študijskih programih za pridobitev naziva
diplomirani ekonomist v študijskem letu 2012/13

Šola
FPUV
UL EF
UM EPF
UP FM

Univerzitetni
program
UPEŠ
Ekonomske in
poslovne vede
Management

1. letnik
10
10

P. U.

11
8

2. letnik P. U. 3. letnik
10
10
10
10
11
8

8
7

P. U.

Skupaj
30
30
30
23

se nadaljuje
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nadaljevanje
Šola
FPV
MFDPŠ

Univerzitetni
program
Poslovne vede
Ekonomija v
sodobni družbi

1. letnik
8

P. U.

8

2. letnik P. U. 3. letnik
8
7
8

P. U.

Skupaj
23

5

21

Legenda: P.U. – praktično usposabljanje
Vir: Univerzitetna poslovna in ekonomska šola, 2012; Univerza v Mariboru – Ekonomsko-poslovna
fakulteta, Univerzitetni študijski program Ekonomske in poslovne vede , 2012b; Fakulteta za poslovne in
upravne vede Novo mesto, Poslovna ekonomija – Univerzitetni študijski program, 2012; Program
Management – UN 1. stopnja, 2011; Program in predmetnik FPV, 2011; Opis programa in predmetnik
MFDPŠ, 2012.

Tabela 8: Ponudba usmeritev na univerzitetnih študijskih programih za pridobitev naziva
diplomirani ekonomist v študijskem letu 2012/13

Število
usmeritev

Letnik, v katerem
študent izbere
usmeritev

Število predmetov
posamezne
usmeritve

11

2

11

Šola
UL EF

Univerzitetni program
UPEŠ

UM EPF

Ekonomske in posl. Vede

8

2

6

FPUV

Poslovna ekonomija

4

3

3

MFDPŠ

Ekon. v sodobni družbi

/

/

/

UP FM

Management

/

/

/

FPV

Poslovne vede

/

/

/

Vir: Univerzitetna poslovna in ekonomska šola, 2012; Univerzitetni študijski program Ekonomske in
poslovne vede, 2012; Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto, Poslovna ekonomija – Univerzitetni
študijski program, 2012; Program Management – UN 1. stopnja, 2011; Program in predmetnik FPV, 2011;
Opis programa in predmetnik MFDPŠ, 2012.

2.4.2.2 Visokošolski strokovni študij
Visokošolski strokovni študij za pridobitev naziva diplomirani ekonomist traja 3 leta,
študentje pa morajo za pridobitev naziva opraviti različno število obveznosti, odvisno od
visokošolskega zavoda. Študentje izberejo usmeritev na 7 visokošolskih programih. Razen
na UM EPF, kjer se študentje usmerijo v 2. letniku, se pri vseh ostalih programih usmerijo
v zaključnem letniku. VŠR, MFDPŠ, ERUDIO in Gea College svojim študentom ne nudijo
usmeritev (glej Tabelo 10).
Tabela 9 prikazuje, da morajo največ obveznosti opraviti študentje Poslovne ekonomije na
UM EPF. Za dokončanje študija morajo v 1. letniku opraviti 11 skupnih predmetov. V 2.
letniku UM EPF ponuja študentom 8 usmeritev, opraviti pa morajo 6 usmeritvenih
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obveznosti. Izbirajo lahko med Ekonomiko in upravljanjem javnega sektorja,
Managementom, kjer jim je na voljo modul Splošni management ali modul Informacijski
management, Marketingom, Mednarodnim managementom, kjer sta jim na voljo modula
Mednarodno poslovanje in Poslovna logistika, Podjetništvom, Poslovnimi financami in
bančništvom, Računovodstvom in davščinami ter Turizmom. V 2. letniku tako opravljajo 3
skupne, 3 usmeritvene in 3 izbirne predmete ter v zadnjem letniku 2 skupna predmeta, 3
usmeritvene ter 3 izbirne predmete. V 2. in 3. letniku morajo študentje opraviti obvezno
strokovno prakso (Univerza v Mariboru – Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2012a).
Na UL EF morajo študentje VPŠ opraviti 28 izpitov ter v 3. letniku še strokovno prakso.
Študentje izbirajo študijske vsebine znotraj 9 študijskih usmeritev. Študentje rednega
študija lahko izbirajo med Bančnim in finančnim managementom, Javnim sektorjem,
Managementom, Mednarodnim poslovanjem, Podjetništvom, Poslovno informatiko,
Računovodstvom in revizijo, Trženjem ter Turizmom, medtem ko so izrednim študentom
na voljo Management, Podjetništvo ter Računovodstvo in revizija, študentom na daljavo pa
Management. Strokovna praksa je pomemben sestavni del študijskih programov
Ekonomske fakultete v Ljubljani. Temeljni cilji strokovne prakse so študentom približati
strokovno delo, jim pomagati spoznati in opravljati delo v organizaciji, uporabiti
pridobljeno znanje v delovnem okolju organizacije ipd. Praktično usposabljanje obsega
360 ur: 180 ur je treba opraviti v organizaciji, 180 ur pa v obliki zaključne strokovne
naloge in metodološkega seminarja. Opravljena strokovna praksa v podjetju je pogoj za
izdelavo zaključne strokovne naloge (Visoka poslovna šola, 2011).
Študentje študijskega programa Računovodstvo na VŠR opravljajo izpite iz 27 predmetov,
strokovno prakso v podjetju in zagovarjajo diplomsko nalogo (Visoka šola za
računovodstvo – Brošura, 2011). Študentje obeh visokošolskih študijskih programov na
VŠUP morajo za dokončanje študija opraviti obveznosti pri 26 predmetih ter strokovno
prakso. Študijska programa se razlikujeta le v tem, da imajo študentje Upravljanja in
poslovanja v 2. letniku 1 izbirni predmet, skupno 2, študentje Informatike v upravljanju in
poslovanju pa imajo v 2. letniku 2 izbirna predmeta, skupaj pa 3. Program VŠUP vsebuje
izbirne module. Modul tvorijo 3 izbirni predmeti, ki so zaokrožena celota posameznih
strokovnih področij. Izbirni moduli so nadgradnja in poglabljanje vsebin iz prvih 2
letnikov. Študentje programa Upravljanje in poslovanje izbirajo med Ekonomijo,
Informatiko, Računovodstvom, Menedžmentom, Trženjem in Kadri. Poleg zadnjih 3 lahko
študentje Informatike v upravljanju in poslovanju izbirajo še med Projektnim vodenjem in
razvojem informacijskih sistemov, E-poslovanjem, Sistemi za podporo odločanju ter
Razvojem in delovanjem Evropske unije (Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo
mesto, 2012).
Študijski program na DOBI je zasnovan tako, da v 1. letniku študentje opravljajo 10
skupnih predmetov, opraviti pa morajo še seminar o 10-prstni uporabi tipkovnice in
seminar Strokovno pisanje in učinkovit študij. V 2. letniku opravljajo 7 skupnih obveznih
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predmetov ter 3 izbirne. Opraviti morajo še 2 seminarja: Prezentacija in retorika ter
Ustvarjalno poslovno pisanje in pravopis. V 3. letniku se študentje odločijo za enega izmed
modulov Pravo in poslovanje ali Menedžment in informatika, ki obsegata 4 predmete, ter
izberejo poljubni izbirni predmet. Opraviti morajo seminar Priprava na strokovno prakso,
nato pa izvesti strokovno prakso v podjetju ter pripraviti in zagovarjati zaključno strokovno
nalogo ali namesto tega opravljati 2 izbirna predmeta (Program Poslovanje, 2011).
Študentje na ERUDIU morajo skupno opraviti 25 predmetov, del progama pa je namenjen
praktičnemu usposabljanju v delovnem okolju, kjer se aplicira sodobna teorija v prakso
(Dodiplomski študij – Podjetništvo in mednarodno poslovanje, 2011).
Program Management na UP FM obsega 17 obveznih predmetov, izbirni modul s 3
predmeti, 2 izbirna predmeta, praktično usposabljanje, strokovno prakso in zaključno
projektno nalogo. Študentje opravijo 3 izpite iz izbranega modula, izbirajo pa lahko med
13 usmeritvami: Managementom, Ekonomijo, Pravom, Mednarodnim poslovanjem,
Managementom kadrov, Managementom izobraževanja, Managementom nepridobitnih
organizacij, Poslovno informatiko, Tujimi poslovnimi jeziki, Sociološkimi in psihološkimi
temami za menedžerje, Marketingom, Poslovno logistiko ter Podjetništvom. Praktično
usposabljanje poteka v vseh 3 letnikih na enak način, kot je opisano pri univerzitetnem
programu Management na omenjeni fakulteti. Poleg tega opravljajo študentje še strokovno
prakso v obsegu 200 ur, ki je obvezna sestavina prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega programa in pomembno prispeva k oblikovanju profila diplomanta (Program
Management – VS 1. stopnja, 2011).
Redni in izredni študentje FKPV morajo za dokončanje študija opraviti obveznosti pri 22
predmetih. V 1. in 2. letniku študentje opravijo 8 izpitov v vsakem letniku, poleg tega pa še
praktično usposabljanje, ki ga lahko opravijo kot delovno prakso v podjetju, se udeležijo
strokovnih delavnic (računalništvo, retorika ipd.) ali seminarja o diplomi. V 3. letniku se
študentje usmerijo v enega izmed 5 ponujenih modulov (Finance, Trženje, Računovodstvo,
Delovanje Evropske unije ter Bančništvo), ki obsegajo po 3 obvezne predmete, opraviti pa
morajo še 3 izbirne predmete (Program Komerciala 1 – Splošno, 2011).
Študij na Gea Collegu ima 6 semestrov, ki so organizirani kot moduli – zaokrožena
vsebinska področja. V 1. modulu študentje osvojijo osnove podjetništva in v 2. osnove
ekonomije. Nato napredujejo v 2. letnik, kjer tako kot v 1. letniku v vsakem modulu
opravijo obveznosti iz 4 predmetov. V 3. modulu obdelajo osnove menedžmenta in v 4. 4
predmete iz obvladovanja organizacije. 5. modul prinaša s 5 predmeti kompetence iz
strateškega menedžmenta v podjetništvu. Tako vstopijo v zadnji, 6. diplomski modul, v
katerem opravijo še zadnji izbirni izpit, obvezno študijsko prakso in diplomsko delo pod
vodstvom mentorja. Študijska praksa je kot praktični del izobraževanja nujno potreben
sestavni del programov visokega strokovnega šolstva (Gea College, 2010).
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Na MFDPŠ študentje opravijo 18 skupnih predmetov in si izberejo 2 predmeta. V
zaključnem letniku morajo opraviti strokovno prakso ter zaključno nalogo (Mednarodna
fakulteta za družbene in poslovne študije Celje, 2010b).
Tabela 9: Obveznosti študentov na visokošolskih študijskih programih za pridobitev naziva
diplomirani ekonomist v študijskem letu 2012/13
Šola
UM EPF
UL EF
VŠR
VŠUP

DOBA
ERUDIO
UP FM
FKPV
GEA
COLLEGE
MFDPŠ

Visokošolski
program
Poslovna
ekonomija
VPŠ
Računovodstvo
Informatika v upr.
in poslovanju
Upr. in poslovanje
Poslovanje

1.
letnik
11

Management
Komerciala
Podjetništvo
Posl. v sodobni
družbi

P. U.

2.
letnik
9

P. U.

3.
letnik
8

P. U.

Skupaj
28

10
9
10

10
8
10

8
10
6

28
27
26

10
10
9
8
8
8

10
10
8
8
8
8

6
5
8
6
6
6

26
25
25
22
22
22

8

8

4

20

Legenda: P.U. – praktično usposabljanje
Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Visokošolski strokovni študijski program Poslovna
ekonomija, 2012; Visoka poslovna šola, 2011; Visoka šola za računovodstvo – Brošura, 2011; Visoka šola za
upravljanje in poslovanje Novo mesto, VŠUP: Predstavitveni zbornik, 2012; Program Poslovanje, 2011;
Dodiplomski študij – Podjetništvo in mednarodno poslovanje, 2011; Program Management – VS 1. stopnja,
2011; Program Komerciala 1 – Splošno, 2011; Gea College, Podjetništvo – Visokošolski študijski program
1. stopnje, 2010; Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje, Poslovanje v sodobni družbi,
2010.

Tabela 10: Ponudba usmeritev na visokošolskih študijskih programih za pridobitev naziva
diplomirani ekonomist v študijskem letu 2012/13

Število
usmeritev

Letnik, v katerem
izbereš usmeritev

Število predmetov
posamezne
usmeritve

13

3

3

VPŠ

9

3

3

UM EPF

Poslovna ekonomija

8

2

6

VŠUP

Infor. v upr. in poslovanju

7

3

3

Šola
UP FM

Visokošolski program
Management

UL EF

se nadaljuje
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nadaljevanje

Šola

Visokošolski program
Upravljanje in poslovanje

Število
usmeritev

Letnik, v katerem
izbereš usmeritev

Število predmetov
posamezne
usmeritve

6

3

3

FKPV

Komerciala

5

3

3

DOBA

Poslovanje

2

3

4

VŠR

Računovodstvo

/

/

/

MFDPŠ

Poslovanje
družbi

/
/

/
/

/
/

/

/

/

ERUDIO
GEA COLLEGE

v

sodobni

Podjetništvo

Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Visokošolski strokovni študijski program Poslovna
ekonomija, 2012; Visoka poslovna šola, 2011; Visoka šola za računovodstvo – Brošura, 2011; Visoka šola za
upravljanje in poslovanje Novo mesto, VŠUP: Predstavitveni zbornik, 2012; Program Poslovanje, 2011;
Dodiplomski študij – Podjetništvo in mednarodno poslovanje, 2011; Program Management – VS 1. stopnja,
2011; Program Komerciala 1 – Splošno, 2011; Gea College, Podjetništvo – Visokošolski študijski program
1. stopnje, 2010; Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje, Poslovanje v sodobni družbi,
2010.

2.4.3 Stroški šolanja
Na nekaterih visokošolskih zavodih je treba za študij plačati šolnino. Študentom, ki so se v
študijskem letu 2012/13 vpisali na redni študij univerzitetnih programov, ni bilo treba
plačati šolnine. Pri analizi upoštevam zneske šolnin ter stroške diplomiranja, ki jih nekatere
šole vključujejo v ceno šolnine, nekatere pa jih zaračunavajo posebej. Prispevkov za študij
ter drugih stroškov pri tem ne upoštevam.
2.4.3.1 Univerzitetni študij
Na izrednem študiju, kot prikazuje Tabela 11, so za pridobitev naziva univerzitetni
diplomirani ekonomist morali najvišji znesek investirati študentje univerzitetnega
programa Management na UP FM, in sicer 7.500 EUR oziroma 2.500 EUR za posamezni
letnik. V šolnini so obračunani stroški izvedbe predvidenega študijskega programa
(predavanja, vaje, 3 pristopi k izpitu za vsak predmet) (Šolnina in prispevki – FM, 2012).
Študentje FPV so morali plačati 7.200 EUR. Šolnina za posamezni letnik je tako znašala
2.400 EUR. Pogoji plačila so na željo kandidata za študij lahko predmet individualne
obravnave (Šolnina in štipendije – FPV, 2012).
Na UL EF so izredni študentje za študij plačali 6.960 EUR. Za posamezni letnik, ki ga
mora študent uspešno dokončati najkasneje v 2 študijskih letih, so tako plačali 2.320 EUR.
S šolnino študentje pokrijejo stroške organizacije in izvedbe pedagoškega dela
(predavanja, vaje, seminarji, konzultacije, govorilne ure, preverjanje znanja) ter stroške
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strokovnega in administrativnega dela pri izvedbi študija (vodenje študijskih evidenc,
obveščanje o poteku pedagoškega procesa, svetovanje študentom pri reševanju študijskih
zadev, izdajanje potrdil). Fakulteta nudi študentom možnost plačila v enkratnem znesku, za
kar priznajo popust, ali največ v 3 obrokih (Ekonomska fakulteta UL, 2012).
Univerzitetni študij na UM EPF znaša skupno 6.325 EUR oziroma 1.990 EUR za
posamezni letnik, k čemur se v zadnjem letniku prištejejo še stroški priprave in zagovora
diplomskega dela v višini 355 EUR. Študent lahko šolnino poravna v 4 obrokih (Šolnine za
dodiplomski študij za študijsko leto 2012/13 na EPF, 2012). Najnižji znesek šolnine izmed
obravnavanih univerzitetnih programov so za pridobitev naziva univerzitetni diplomirani
ekonomist plačali študentje programa Ekonomija v sodobni družbi na MFDPŠ, in sicer
1.950 EUR za posamezni letnik, skupno 5.850 EUR (Šolnine in prispevki za študij –
MFDPŠ, 2012).
Tabela 11: Šolnine (v EUR) na univerzitetnih študijskih programih, izredni študij, za
pridobitev naziva diplomirani ekonomist v študijskem letu 2012/13

Šola

Univerzitetni program

Cena šolnine (v EUR)
1. letnik

2. letnik

3. letnik

Skupaj

UP FM

Management

2.500

2.500

2.500

7.500

FPV

Poslovne vede

2.400

2.400

2.400

7.200

UL EF

UPEŠ

2.320

2.320

2.320

6.960

UM EPF

Ekon. in posl. Vede

MFDPŠ

Ekon. v sodobni družbi

1.990
1.950

1.990
1.950

2.345
1.950

6.325
5.850

Legenda: Podatkov o stroških šolanja na FPUV NM nisem uspela pridobiti.
Vir: Šolnina in prispevki – FM, 2012; Šolnina in štipendije – FPV, 2012; Ekonomska fakulteta UL, Cenik
storitev Ekonomske fakultete UL za študijsko leto 2012/13, 2012; Šolnine za dodiplomski študij za študijsko
leto 2012/13 na EPF, 2012; Šolnine in prispevki za študij – MFDPŠ, 2012.

2.4.3.2 Visokošolski strokovni študij
Na 3 nekoncesioniranih zasebnih ter na 1 javnem koncesioniranem samostojnem
visokošolskem zavodu morajo študentje rednega študija, če želijo pridobiti naziv
diplomirani ekonomist, plačati šolnino.
Najvišjo, kot prikazuje Tabela 12, v skupni vrednosti 7.436 EUR, plačajo študentje DOBE.
Študentje ob vpisu plačajo vpisnino v višini 349 EUR, nato pa lahko šolnino plačajo v
enkratnem znesku ali pa v 11 enakih obrokih. Strošek diplomiranja se poravna v 3. letniku
in znaša 449 EUR (DOBA fakulteta, 2012). Šolnina za posamezni letnik na VŠR znaša
1.950 EUR in zajema vpisnino v višini 200 EUR ter izvajanje študijskega programa v
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višini 1.750 EUR. Skupni strošek šolanja je 6.250 EUR (Visoka šola za računovodstvo –
Brošura, 2011).
Stroški šolanja na ERUDIU znašajo 1.650 EUR za posamezni letnik, kar skupno znaša
4.950 EUR (Podjetništvo in mednarodno poslovanje – Šolnina, 2012). Na javnem
koncesioniranem samostojnem visokošolskem zavodu Gea College stroški rednega
dodiplomskega študijskega programa Podjetništvo skupaj znašajo 4.650 EUR, kar
vključuje stroške vpisnine za 1 letnik v višini 225 EUR ter stroške dodatnih storitev za 1
letnik v višini 1.295 EUR. Izvedbo programa sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo po koncesijski pogodbi (Visokošolski študijski program
Podjetništvo – Cenik, 2012). Najnižje stroške šolanja imajo študentje FKPV, in sicer 974
EUR na letnik, v zadnjem letniku pa plačajo še stroške diplomiranja v višini 300 EUR, kar
skupno znese 3.222 EUR (Komerciala I – Šolnina za študijsko leto 2012/13, 2012).
Tabela 12: Šolnine (v EUR) na visokošolskih študijskih programih, redni študij, za
pridobitev naziva diplomirani ekonomist v študijskem letu 2012/13

Šola

Visokošolski
program
1. letnik

Znesek šolnine (v EUR)
2. letnik
3. letnik

Skupaj

DOBA

Poslovanje

2.329

2.329

2.778

7.436

VŠR

Računovodstvo

1.950

1.950

2.350

6.250

1.650

1.650

1.650

4.950

1.550

1.550

1.550

4.650

974

974

1.274

3.222

ERUDIO
GEA
COLLEGE

Podjetništvo

FKPV

Komerciala

Vir: DOBA Fakulteta, Cenik storitev na DOBA fakulteti v študijskem letu 2012/13, 2012; Visoka šola za
računovodstvo – Brošura, 2011; Podjetništvo in mednarodno poslovanje – šolnina, 2012; Visokošolski
študijski program Podjetništvo – Cenik, 2012; Komerciala I – Šolnina za študijsko leto 2012/13, 2012.

Študentje, ki želijo pridobiti naziv diplomirani ekonomist na visokošolskih zavodih z
izredno obliko študija, morajo za to plačati šolnino (glej Tabelo 13). Najvišjo, v skupni
višini 8.900 EUR, morajo plačati študentje izrednega visokošolskega študijskega programa
na Gea College (Visokošolski študijski program Podjetništvo – Cenik, 2012). Študentje, ki
študirajo na UL EF na daljavo v študijskih centrih izven Ljubljane, morajo skupno plačati
8.745 EUR, 7.520 EUR pa študentje izrednega študija na omenjeni fakulteti v Ljubljani
(Ekonomska fakulteta UL, 2012).
Stroški izrednega šolanja na ERUDIU znašajo 2.200 EUR za posamezni letnik, kar skupno
znaša 6.600 EUR (Podjetništvo in mednarodno poslovanje – Šolnina, 2012). UM EPF in
MFDPŠ zaračunavata enake zneske tako za univerzitetni študijski program kot za
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visokošolski. Prva skupno 6.325 EUR oziroma 1.990 EUR za posamezni letnik, k čemur je
v zadnjem letniku treba prišteti še stroške priprave in zagovora diplomskega dela v višini
355 EUR. Študent lahko šolnino poravna v 4 obrokih (Šolnine za dodiplomski študij za
študijsko leto 2012/13 na EPF, 2012). MFDPŠ zaračunava skupno 6.314 EUR, kar znese
1.950 EUR za posamezni letnik (Opis programa in predmetnik MFDPŠ, 2012).
FKPV, nekoncesionirani zasebni samostojni visokošolski zavod, izvaja program
Komerciala, pri čemer morajo študentje plačati tako redni kot izredni študij. Znesek za
izredni študij znaša letno 1.938 EUR, v zadnjem letniku pa plačajo še stroške diplomiranja
v višini 400 EUR. Strošek šolnine je tako 6.314 EUR (Komerciala I – Šolnina za študijsko
leto 2012/13, 2012). Najnižje stroške imajo študentje VŠUP. Če študirajo v študijskih
središčih v Ljubljani ali Mariboru, skupni strošek študija znaša 5.600 EUR, če študirajo v
Novem mestu, pa 5.320 EUR (Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto,
2012a).
Tabela 13: Šolnine (v EUR) na visokošolskih študijskih programih, izredni študij, za
pridobitev naziva diplomirani ekonomist v študijskem letu 2012/13

Šola

Visokošolski
program
Vrsta študija

GEA COLLEGE
UL EF

Podjetništvo
VPŠ

Študij na daljavo
Izredni študij

ERUDIO
UM EPF
FKPV
MFDPŠ
VŠUP

Posl. Ekonomija
Komerciala I
Posl. v sod. družbi
Upr. in posl.,
Inf. v upr. in posl.

Znesek šolnine (v EUR)
1. letnik
2. letnik 3. letnik
2.750
2.750
3.400

Skupaj
8.900

2.810
2.320
2.200
1.990
1.938
1.950

2.810
2.320
2.200
1.990
1.938
1.950

3.125
2.880
2.200
2.345
2.438
1.950

8.745
7.520
6.600
6.325
6.314
5.850

1.800

1.900

1.900

5.600

1.650

1.800

1.870

5.320

LJ, MB
NM

Vir: Podjetništvo in mednarodno poslovanje – Šolnina, 2012; Visokošolski študijski program Podjetništvo –
Cenik, 2012; Komerciala I – Šolnina za študijsko leto 2012/13, 2012, Ekonomska fakulteta UL, Cenik
storitev Ekonomske fakultete UL za študijsko leto 2012/13, 2012; Šolnine za dodiplomski študij za študijsko
leto 2012/13 na EPF, 2012; Opis programa in predmetnik MFDPŠ, 2012; Visoka šola za upravljanje in
poslovanje Novo mesto, VŠUP - Cenik storitev za študijsko leto 2012/13, 2012.

2.4.4 Kompetence diplomantov
Naziv in raven izobrazbe sta pri vseh visokošolskih zavodih, ki izobražujejo za naziv
diplomirani ekonomist (VS in UN), enaka, zato kazalniki kakovosti postajajo čedalje
pomembnejši, saj z njimi lahko učinkovito spremljamo rezultate, lahko ocenimo stanje v
določenem obdobju in stalno spremljamo ter merimo dosežen napredek. Raziskave v
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okviru mednarodnih projektov, med njimi projekt Tuning, so že nakazale opis kompetenc,
ki bi jih morali pridobiti študentje v različnih študijskih programih. Oblikovalci politike
izobraževanja se morajo zavedati pomena kompetenc, ki jih diplomant potrebuje na trgu
dela.
V nadaljevanju predstavljam kompetence, ki jih po navedbah visokošolskih zavodov v
času študija pridobijo njihovi diplomanti. Na podlagi tega se bodoči študentje lažje
odločijo za študij, ki jim najbolj ustreza, prav tako pa to delodajalcem pomaga pri
identifikaciji kompetenc, ki jih pričakujejo od diplomantov.
2.4.4.1 Univerzitetni študij
UPEŠ na UL EF združuje temeljne teoretske, metodološke in aplikativne discipline ter
omogoča njihovo smiselno razporeditev po letnikih tako, da zagotavlja postopno
pridobivanje znanja in hkrati kontinuiteto v izobraževanju. Program študenta razvije in
usposobi za učinkovito strokovno vodenje podjetij in drugih organizacij. Vsi predmeti,
nekateri pa še posebej, obravnavajo poslovno etiko, profesionalno in širšo družbeno
odgovornost. Osnovno teoretično znanje študentje pridobijo na način, ki jim v največji
meri omogoča neposredno uporabo v praksi. Po končanem študiju je diplomant
usposobljen za opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v gospodarskih družbah,
javnih podjetjih in državni upravi, odvisno od usmeritve, ki si jo študent izbere izmed 11
možnosti ekonomskih in poslovnih področij (Univerzitetna poslovna in ekonomska šola,
2012).
Z uspešnim zaključkom univerzitetnega študija pridobijo diplomanti UM EPF zaokrožena
temeljna ekonomska, poslovna in druga znanja, s pomočjo katerih razvijejo potrebne
kompetence in usposobljenost, ki jim omogoča zaposlitev v gospodarskih družbah na
ustreznih strokovnih področjih glede na ožjo strokovno specializacijo izbrane študijske
usmeritve, ki so jo zaključili med študijem. Diplomanti pridobijo strokovna znanja, ki jim
omogočijo neposredno zaposlitev tudi v negospodarskem sektorju, državni upravi in
različnih nepridobitnih institucijah za opravljanje ekonomskih in poslovnih opravil, za
katera lahko kandidirajo na osnovi pridobljenih znanj in strokovnih kompetenc kot
univerzitetni diplomirani ekonomisti (Zaposlitvene možnosti diplomantov – bolonjski
univerzitetni program EPF UM, 2012).
Kompetence diplomantov DOBE so (Program Poslovanje, 2011):



temeljne strokovne kompetence (kompetence na področju poslovanja, organizacije in
menedžmenta, marketinga, makroekonomije in prava);
informacijske in metodološke kompetence (omogočajo sposobnost zbiranja,
analiziranja in interpretacije podatkov, sposobnost uporabe računalniških orodij ter
načrtovanje delovnega procesa s podporo informacijske tehnologije);
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socialne in osebnostne kompetence (sposobnost sodelovanja v timu, usposobljenost za
vodenje sebe in drugih, razvijanje kritičnega in etično odgovornega profesionalnega
odnosa do dela);
komunikacijske kompetence (uspešna in učinkovita govorna in pisna komunikacija v
slovenščini in tujih jezikih, sposobnost spremljanja in izboljševanja lastne
komunikacije).

Splošne kompetence, ki jih v času študija pridobijo študentje visokošolskega strokovnega
in univerzitetnega programa Management UP FM, so (O univerzitetnem študijskem
programu – Management, 2012):





sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju
menedžmenta, ekonomije in prava ter sposobnost uporabe znanj s teh področij v praksi;
sposobnost obvladovanja raziskovalnih metod in postopkov ter procesov s področja
družboslovja ter razvoj kritične in samokritične presoje na omenjenem področju;
avtonomnost pri strokovnem delu in sprejemanju poslovnih odločitev;
razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej komuniciranja v
mednarodnem okolju, etične refleksije in zavezanosti profesionalni etiki v poslovnem
okolju.

Pri oblikovanju kompetenc za univerzitetni študijski program Poslovna ekonomija na
FPUV so se oprli na usmeritve projekta Tuning, upoštevali pa so tudi ocene in mnenja
poslovnega okolja, visokošolskih učiteljev ter študentov 1. in 2. stopnje. Splošne
kompetence, ki jih študent tako razvije s študijskim programom, obsegajo (Fakulteta za
poslovne in upravne vede Novo mesto, 2012b):




poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije in sposobnost za
njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihovih posledic;
usposobljenost za raziskovanje na področju poslovnih in upravnih ved ter razvoj
kritične in samokritične presoje;
fleksibilno
uporabo
znanja
v
praksi;
avtonomnost,
(samo)kritičnost,
(samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost.

Predmetnospecifične kompetence, ki jih študent razvije s študijskim programom, obsegajo:




poznavanje in razumevanje utemeljitve in zgodovine temeljnih disciplin s področja
poslovnih in upravnih ved, in sicer s področja ekonomije, podjetništva, poslovne
informatike, človeških virov, kvantitativnih metod, prava in poslovodenja;
sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov na področju upravljanja in
poslovanja z uporabo znanstvenih metod in postopkov;
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koherentno obvladovanje temeljnega znanja, pridobljenega pri obveznih predmetih, ter
sposobnost povezovanja znanja z različnih področij, njegova uporaba v praksi ipd.

Diplomanti programa Ekonomija v sodobni družbi na MFDPŠ bodo po zaključku študija
imeli znanja s področja poslovnih ved in drugih področij, predvsem ekonomskih in
organizacijskih ved, managementa, prava, informatike in tehnologije ter komuniciranja in
etike, zato bodo usposobljeni za kritično in konstruktivno uporabo znanja, idej in mišljenj
ter posledično za odgovorno sprejemanje odločitev, ki potekajo v krogu skupinskega dela
(Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2010a).
2.4.4.2 Visokošolski strokovni študij
Program VPŠ na UL EF s poudarkom na praktičnih vsebinah in preučevanju ter reševanju
konkretnih primerov da študentu aplikativno znanje in ga usposobi za takojšnjo konkretno
praktično uporabo strokovnih znanj, analitičnih postopkov in poslovnih tehnik. Program
izrazito razvija sposobnosti odločanja in realizacije sprejetih odločitev ter pogajanja na
vseh strokovnih ravneh. Študijske vsebine znotraj 9 študijskih usmeritev študenta
spodbujajo k razvoju samostojnega razmišljanja in izražanja stališč, s poudarkom na
sodelovanju in timskem delu, upoštevajoč poslovno etiko ter profesionalno in širšo
družbeno odgovornost njihovega bodočega poklica (Visoka poslovna šola, 2011).
Diplomanti UM EPF pridobijo strokovna znanja, ki jim omogočijo neposredno zaposlitev
tudi v negospodarskem sektorju, državni upravi in različnih nepridobitnih institucijah v
javnem sektorju za opravljanje ekonomskih in poslovnih opravil, za katera lahko
kandidirajo na osnovi pridobljenih znanj in strokovnih kompetenc kot diplomirani
ekonomisti (Zaposlitvene možnosti diplomantov – bolonjski visokošolski program EPF
UM, 2012).
Študijski program Management na UP FM daje študentom možnost, da se skladno z
lastnimi interesi ter potrebami organizacije, v kateri bodo delovali, usposobijo za
strokovno in vodstveno delo, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in
samostojnost pri odločanju ter izvajanju in vodenju zahtevnejšega dela. Z doseganjem
temeljnih ciljev študijskega programa študentje razvijajo naslednje splošne kompetence (O
visokošolskem študijskem programu – Management, 2012):




sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju
managementa, ekonomije in prava;
obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov s področja družboslovja ter
razvoj kritične in samokritične presoje na družboslovnem področju;
sposobnost uporabe znanj s področij managementa, ekonomije in prava v praksi.
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Diplomanti študijskih programov Upravljanje in poslovanje in Informatika v upravljanju in
poslovanju na VŠUP bodo obvladali reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih
problemov s področij upravljanja, poslovanja in poslovodenja organizacije, organiziranja
poslovnih sistemov, poznavanja prava in predpisov, upravljanja s sredstvi in kadri ter
uporabo informacijsko-upravljavskih sistemov. Študijski program Informatika v
upravljanju in poslovanju vodi poleg tega k obsežnemu naboru znanja in veščin s področja
upravljanja in poslovanja ter računalništva in informatike. Splošne in predmetno specifične
kompetence študijskega programa zagotavljajo diplomantom visoko profesionalno
usposobljenost za opravljanje del na delovnih mestih ekonomistov, menedžerjev
proizvodnih in operativnih enot družb, delavcev v kadrovskih službah, računovodstvu,
knjigovodstvu in denarnem poslovanju (Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo
mesto, 2012).
Diplomant študijskega programa 1. stopnje Komerciala na FKPV pridobi (Program
Komerciala I – Kompetence, 2012):




splošne kompetence (poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju,
obvladovanje raziskovalnih metod in usposobljenost za osebni razvoj, osebno rast in
vseživljenjsko učenje);
predmetno specifične kompetence (razumevanje osnov makro- in mikroekonomije,
sposobnost uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije in sistemov v
poslovanju podjetja, poznavanje temeljnih ekonomskih pojmov in vprašanj, poznavanje
gospodarskega prava, poznavanje in razumevanje sistema trženja ipd.).

Študentje VŠR pridobijo skozi študij kompetence, kot so organizacija, vodenje in izvajanje
različnih nalog s področja računovodstva v gospodarskih družbah, javnih podjetjih,
zavodih, državnih organih in pri drugih zavezancih za vodenje računovodstva (Visoka šola
za računovodstvo – Brošura, 2011). Cilj programa Podjetništvo na Gea College je
spodbujanje podjetniškega razmišljanja, delovanje med mladimi in opogumljanje mladih
za razvoj podjetniških priložnosti z lastnim podjetjem (Predstavitev programa Gea College,
2012).
Program Poslovanje v sodobni družbi na MFDPŠ je visokošolski strokovni študijski
program, ki študente usposobi za soočanje s sodobnimi in globalnimi izzivi. Med študijem
pridobijo znanja iz: ekonomije, poslovanja, menedžmenta, organizacijskih ved,
informatike, tehnologij, komuniciranja, etike ter tujih jezikov. Pridobljena znanja
zagotavljajo uspešno nadaljevanje študija na podiplomskih študijskih programih
(Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje, 2010b).
Študentje ERUDIA do zaključka programa razvijejo (Program Podjetništvo in mednarodno
poslovanje, 2012):
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kompetence za samostojno delo, načrtovanje, organiziranje, izvajanje in evalvacijo dela
v vseh poslovnih funkcijah v domačem in deloma mednarodnem okolju;
sposobnost kritične presoje informacij, sposobnost analize in odločanja na podlagi
informacij;
sposobnost razumevanja okolja, v katerem delujejo podjetja in organizacije, tako na
nacionalni kot na mednarodni ravni ipd.

3 MEDNARODNE AKREDITACIJE V POSLOVNEM
IZOBRAŽEVANJU
Pravno podlago za pridobitev akreditacije za izvajanje študijskih programov predstavlja
Zakon o visokem šolstvu (ZViS, 2012). Ta določa, da študijske programe za pridobitev
izobrazbe in študijske programe za izpopolnjevanje sprejme senat univerze, in sicer na
predlog senata članice univerze, oziroma senat samostojnega visokošolskega zavoda.
Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod mora študijski program akreditirati pri
Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Za akreditacijo
lahko zaprosijo tudi zasebni visokošolski zavodi, vendar pri njih akreditacija ni pogoj za
ustanovitev.
Akreditacija v visokem šolstvu je lahko 1. akreditacija visokošolskih zavodov v
ustanavljanju in študijskih programov ali pa podaljšana akreditacija visokošolskih zavodov
in študijskih programov. 1. in podaljšana akreditacija veljata največ 7 let. Veljavnost
akreditacije poteče z zaključkom študijskega leta, v katerem se izteče obdobje podeljene
akreditacije. Vlogo za podaljšanje akreditacije mora visokošolski zavod vložiti najmanj
leto dni pred potekom obdobja njene veljavnosti. Na podlagi samoevalvacijskega poročila
visokošolskega zavoda, evalvacijskega poročila skupine strokovnjakov in morebitnih
pripomb visokošolskega zavoda na evalvacijsko poročilo svet agencije odloči o
podaljšanju akreditacije. Z akreditacijo pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za
kakovost v visokem šolstvu študijski programi postanejo javno veljavni. Visokošolski
zavodi jih javno objavijo najkasneje do razpisa za vpis. S pridobitvijo omenjene
institucionalne akreditacije visokošolski zavod pridobi veljavnost za izvajanje študijskih
programov (ZViS, 2012).
Ko visokošolski zavodi enkrat pridobijo akreditacijo za izvajanje študijskega programa,
običajno želijo storiti korak naprej in iščejo akreditirane institucije, pri katerih bi zaprosili
za pridobitev mednarodne akreditacije. Rivalstvo za najboljše študente je globalni proces
in še posebej dodiplomsko poslovno izobraževanje je postalo pomembno »izvozno blago«
v mnogih delih sveta. V vedno večjem duhu globalnega rivalstva šole neprestano iščejo
prepoznavnost in ločevanje oziroma razlikovanje, da bi lahko učinkovito tekmovali za
najboljše študente (Trapnell, 2007, str. 70).
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Akreditiranje je prostovoljni, nevladni proces, ki vključuje zunanji pregled sposobnosti
šole za zagotavljanje kakovosti programov. Pomeni status javnega priznanja, ki ga podeli
akreditacijska agencija izobraževalni ustanovi ali programu, ki izpolnjuje njene standarde
in zahteve (What is Accreditation?, 2010).
Akreditiranje v poslovnem izobraževanju se je začelo v ZDA leta 1916, ko je bila
ustanovljena akreditacija ameriškega združenja menedžerskih šol, AACSB, certifikat
odličnosti na področju poslovnega izobraževanja. Nadaljnjih 70 let po ustanovitvi je bila
tudi edina akreditacijska agencija s tega področja. Leta 1988 je bila ustanovljena ACBSP,
da bi institucijam s poučevalno usmerjenim poslanstvom olajšala pridobitev poslovne
akreditacije (angl. The International Assembly for Collegiate Business Education) (Lock,
1999, str. 68).
V Evropi je najbolj poznan certifikat kakovosti, ki ga podeljuje najpomembnejše Evropsko
združenje poslovnih šol (angl. European Foundation for Management Development – v
nadaljevanju EFMD), EQUIS, ki je bilo ustanovljeno 1997, akreditirano fakulteto pa
uvršča med najboljše in najkakovostnejše poslovne šole v svetovnem merilu (Lock, 1999,
str. 68–73).
Ker je konkurenca na področju poslovnega izobraževanja v svetu zelo velika, šole venomer
iščejo potrditev o svoji kakovosti, želijo biti drugačne, boljše od svojih konkurentk.
Posledica tega je vedno večja ponudba akreditacijskih teles, ki šolam omogočajo
pridobitev teh potrditev. Vendar pa vse akreditacije niso enake. Nekatere so poznane samo
v določeni državi, druge po vsem svetu, nekatere ocenjujejo samo določene programe, spet
druge vse programe, ki jih šola izvaja, tako dodiplomske kot podiplomske. Za šolo, ki želi
pridobiti akreditacijo, je pomembno, da se odloči, katera oziroma katere akreditacije bi ji
zagotavljale večjo vrednost, tako z vidika same šole, njenega poslanstva in študentov kot
svojih želja. Šola mora oceniti verjetnost za uspeh na podlagi svoje uskladitve s filozofijo
akreditacijskega telesa in njegove usmeritve.
Kompleksne zahteve glede menedžmenta in izobrazbe se zrcalijo na organizacije in
menedžerje. Izzivi izhajajo iz močnih in naraščajočih globalnih gospodarskih sil, razlik v
organizacijskih in kulturnih vrednostih, kulturnih raznolikostih med delodajalci in
strankami, spreminjajoče se tehnologije v izdelkih in procesih. V tem okolju mora
poslovno izobraževanje pripraviti študente na to, kako bi prispevali k svojim podjetjem in
širši družbi ter kako osebnostno in strokovno rasti skozi kariere. Cilj akreditacije
poslovnega izobraževanja je pomagati programom spoprijeti se s temi izzivi (Trapnell,
2007, str. 68–71).
V nadaljevanju opisujem nekaj najpomembnejših in najbolj priznanih akreditacij s
področja poslovnega izobraževanja.
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3.1 AACSB
AACSB International (angl. The Association to Advance Collegiate Schools of Business) je
ameriška organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1916 in podeljuje mednarodno
akreditacijo AACSB, certifikat odličnosti na področju poslovnega izobraževanja. Leta
1995 so razširili akreditiranje tudi na šole izven Združenih držav Amerike. Vključuje 1.200
pretežno izobraževalnih institucij v 74 državah, do julija 2012 pa je akreditacijo AACSB
prejelo 655 institucij iz 44 držav. 42 akreditiranih institucij izvaja le dodiplomske
programe (6 % akreditiranih članic), 30 institucij pa le podiplomske programe (4 %
akreditiranih članic), vse ostale institucije (90 %) izvajajo tako dodiplomske kot
podiplomske programe (AACSB Acredited Institutions, 2012).
Akreditacijski svet sestavljajo predstavniki 35 držav. Institucije, ki pridobijo akreditacijo,
potrdijo svojo zavezanost kvaliteti in neprekinjenim izboljšavam skozi stroge in
vseobsegajoče preglede akreditacijske komisije. Poudarek je na kakovosti izobraževalnih
vsebin ter načinov poučevanja, upoštevajoč visoke strokovne standarde raziskovalcev.
AACSB je akreditacijske standarde sprejela leta 1919. Skozi leta so se standardi
pregledovali, da bi bila zagotovljena kvaliteta in nenehen napredek v poslovnem
izobraževanju. Leta 2010 so bili ponovno pregledani, obenem pa tudi sorodni procesi in
dokumentacijske zahteve.
AACSB akreditacijski proces vključuje temeljito samoevalvacijo in elemente kolegialne
kontrole. Proces se začne z vlogo in potrditvijo vloge o ustreznosti. Ko je vloga o
ustreznosti šole potrjena, le-ta lahko vstopi v predakreditacijsko stopnjo. Če šola ustreza
vsem akreditacijskim standardom AACSB in izpolnjuje predakreditacijske pogoje, potem
je predlagana za začetek procesa akreditacije. Šole, ki pridobijo AACSB akreditacijo za
svoje poslovne programe, jo morajo obnoviti vsakih 5 let. To pomeni, da mora šola prestati
strateški pregled, ki je osredotočen na posredovanje oziroma zagotavljanje
visokokakovostne izobrazbe in nenehnega napredka.
Šole, mednarodne članice AACSB, odražajo širok razpon ciljev in poslanstev. Eno glavnih
načel akreditacije je sprejemanje in celo spodbujanje raznolikih poti doseganja visoke
kvalitete v poslovnem izobraževanju. Zato proces akreditacije odobrava in podpira
raznolikost ciljev in poslanstev v poslovnem izobraževanju. Tako proces akreditacije
AACSB temelji na filozofiji cilja oziroma poslanstva, ki je osredotočen na vsesplošno
visoko kakovosten in nenehen napredek (Accreditation Process, 2011). Akreditacija
AACSB prisili poslovne šole, da učinkovito upravljajo svoje vire skladno s svojimi cilji
oziroma poslanstvi, in jim dovoljuje, da same definirajo svoje cilje, poslanstva in načine,
kako jih bodo dosegle oziroma izpolnile (Trapnell, 2007, str. 68–69).
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Akreditacijski standardi so oblikovani tako, da se osredotočajo na možnost neposrednega
merjenja učnih rezultatov študentov, saj morajo šole opredeliti konkretne učne cilje za
namene spremljanja učnih načrtov. Kadar so ugotovljene pomanjkljivosti, to predstavlja
priložnosti za njihove izboljšave. Merjenje in nenehne izboljšave sta 2 zelo pomembni
načeli AACSB akreditacije, saj z merjenjem učnih rezultatov akreditirana institucija
zunanjim deležnikom sporoča, ali dosega zastavljene cilje. Z opredelitvijo učnih ciljev šola
opredeli intelektualne in vedenjske kompetence, ki naj bi jih dosegli diplomanti, s tem pa
tudi kompetence, po katerih se razlikujejo od diplomantov drugih šol (AACSB – Business
Accreditation Standards, 2013).
Akreditacija se osredotoča na kvaliteto izobraževanja. Postavljena merila oziroma kriteriji
so zahteven, vendar realistični prag, so izziv profesorjem, da stremijo k nenehnemu
napredku ter vnašajo izboljšave v izobraževalne programe. Pomembno je vzeti na znanje,
da akreditacija ne ustvarja kvalitetnih učnih izkušenj. Učno ali akademsko kvaliteto
ustvarjajo izobraževalni standardi posameznih članov fakultete v interakciji s študenti.
Visoko kvaliteten dodiplomski program je ustvarjen, kadar študentje sodelujejo s kadrom
fakultete v sistematičnem programu, ki ga podpira institucija. Akreditacija opazuje,
prepoznava in včasih motivira kvaliteto izobraževanja, ki se ustvari znotraj institucije
(Accreditation Process, 2011).
Z akreditacijo AACSB institucije dobijo čisto korist. Z zunanjega zornega kota pridobitev
mednarodno priznane akreditacije povzroči zanimanje tujih nosilcev interesa (npr.
delodajalcev, fakultet in študentov) za kvaliteto izobrazbe, ki izvira iz kvalitete šole, ki
ustreza mednarodnim standardom na podlagi kolegialne kontrole in samoevalvacijskih
procesov.
Akreditacijske odločitve izvirajo iz procesa kolegialne kontrole, ki temelji na strokovnem
presojanju kolegov, sodelujočih v procesu akreditacije, zaradi česar so akreditacijska
merila postala zelo fleksibilna, kar je bolj primerno kot en sam niz meril, ki veljajo za vse
šole. Ker imajo različne šole različne cilje in poslanstva (kot na primer ponudba
dodiplomskega študija, ponudba tako dodiplomskega kot magistrskega študija ali ponudba
od dodiplomskega do doktorskega študija) in ker se financiranje šole razlikuje glede na tip
ciljev ter poslanstev, ne bi bilo primerno, da bi imele vse šole enaka merila. Pred ciljno
usmerjenimi merili in poslanstvi je akreditacija AACSB »hotela«, da imajo vse šole vsaj
minimalni niz dobro definiranih meril. S prihodom ciljno usmerjene akreditacije je bilo
dovoljeno, da se merila razlikujejo glede na cilje in poslanstva šole. Zato je akreditacija
AACSB začela izgubljati svoj prej dobro definiran pomen. To pomeni, da so nosilci
interesov in družba težko vedeli, kako kvalitetne so šole, ki so pridobile akreditacijo
AACSB. Posledica sprememb v merilih akreditacije AACSB skozi zadnji dve desetletji je,
da poslovne šole sedaj lažje pridobijo akreditacijo. V prvih 69-ih letih akreditiranja
poslovnih šol, od 1919 do 1988, si je samo 260 šol prislužilo akreditacijo AACSB. Leta

53

2007, slabih 19 let pozneje, se je število šol z akreditacijo več kot podvojilo, in to na 551
(Levernier, Miles & White, 2008, 410–411).

3.2 EQUIS
EQUIS (angl. The European Quality Improvement System) je mednarodni sistem
strateškega pregleda, kvalitetnega napredka in akreditacije za ocenjevanje šol v različnih
nacionalnih okvirih. Čeprav je bil prvotno zasnovan zaradi posebnih potreb, ki so nastale
na podlagi ekstremnih kulturnih razlik v Evropi, pa EQUIS merila ali standardi za
mednarodno poslovno izobraževanje veljajo za vse šole v kakršnemkoli kulturnem okolju
in katerikoli regiji. Program EQUIS je lansiralo Evropsko združenje poslovnih šol EFMD
leta 1997 in je bil zasnovan skozi proces tesnega sodelovanja med obstoječimi
nacionalnimi akreditacijskimi telesi na področju poslovnega izobraževanja, ki so delala
skupaj znotraj združenja EQUAL (angl.The European Quality Link). Osnovni koncepti
programa so zato precej drugačni od podprtih tradicionalnih nacionalnih akreditacijskih
programov.
EQUIS je danes v svetu uveljavljen kot eden od vodilnih akreditacijskih sistemov
poslovnih šol. Certifikat kakovosti fakulteto uvršča med najboljše in najkakovostnejše
poslovne šole v svetovnem merilu. Do julija 2012 je akreditacijo pridobilo 138 institucij iz
38 držav (EQUIS, 2012).
Model EQUIS je že od vsega začetka mednarodna struktura, ki je bila zasnovana, da se
spoprime z različnostjo ter šolam nudi močno orodje za njihov čezmejni razvoj. EQUIS je
nenehen proces, ki združuje strateški institucionalni razvoj, permanentni kvalitetni
napredek in akreditacijo. V najbolj ugodnih okoliščinah se lahko akreditacijo pridobi v
približno 1 letu po prijavi, če prvotna kolegialna kontrola pokaže, da šola izpolnjuje vse
kriterije. Šole, ki dosegajo vse EQUIS kvalitativne standarde, pridobijo akreditacijo
EQUIS za dobo 5 let. To pomeni, da te šole dosegajo dobre rezultate na vseh področjih in
verjetno tudi odlične na nekaterih od njih. Vendar pa je vedno prostor za izboljšave in
pričakovano je, da bodo dokazi nenehnega napredka vidni v naslednjem pregledu in oceni.
Šole, ki dosegajo vse EQUIS standarde, razen v eni ali dveh kvalitativnih dimenzijah, ki
jih dosegajo samo delno, pridobijo akreditacijo EQUIS za obdobje 3 let.
Za pridobitev EQUIS akreditacije mora šola izpolnjevati kriterije kakovosti na 3 področjih:
kakovost vseh aktivnosti, internacionalizacija ter povezava z gospodarstvom. Pridobljena
akreditacija potrjuje odličnost v vseh aktivnostih – ustvarjanju učnega okolja, poučevanju,
skrbi za razvoj študentov, svetovanju, raziskovanju in organizaciji procesov. Ob tem mora
šola izkazovati visoko stopnjo internacionalizacije in povezav s poslovnim svetom. EQUIS
ne podpira mnenja oziroma stališča »(samo) 1 najboljši model« poslovnih šol, tudi ne
stremi k standardizaciji dodiplomskih programov, vsebini predmetov ali načinov izvajanja.
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Omogoča lažje širjenje informacij o dobri praksi čez meje. Načelo nenehnega napredka je
vsaj tako pomembno kot visok nivo kvalitete.
Institucije, ki imajo akreditacijo EQUIS, morajo pokazati ne samo splošno visoko kvaliteto
v vseh dimenzijah svojih aktivnosti, temveč tudi visoko stopnjo internacionalizacije. S
podjetji, ki zaposlujejo po vsem svetu, s študenti, ki izbirajo izobraževanje v tujini, in s
šolami, ki gradijo zavezništva preko meja in kontinentov, nastaja hitro rastoča potreba po
prepoznavanju institucij v tujih državah, ki ponujajo visoko kvalitetno izobrazbo v
mednarodnem menedžmentu.
EQUIS išče ravnovesje med visoko akademsko kvaliteto in strokovno ustreznostjo, ki ju
zagotavlja tesen odnos s poslovnim svetom. Tesna povezava s poslovnim svetom je zatorej
zahteva in pogoj tako kot raziskovalni potencial. EQUIS pripisuje velik pomen ustvarjanju
učinkovitega učnega okolja, ki podpira napredek v razvoju menedžerskih, poslovnih in
podjetniških spretnosti ter spodbuja njihov občutek za globalno odgovornost. Poleg vsega
tega išče inovacije v vseh pogledih, vključujoč načrtovanje programov in pedagogiko.
EQUIS ocenjuje institucijo kot celoto. Ne ocenjuje samo dodiplomskih programov, temveč
tudi vse aktivnosti in podenote institucije, vključno z raziskavami, enotami e-učenja,
izvrševanjem ter nudenjem izobraževanja in skupnim ozaveščanjem. Institucije se morajo
primarno posvečati poslovnemu izobraževanju (European Foundation for Management
Development, 2012).
Za vsak program morajo biti jasno navedeni cilji in učni rezultati. Vsak študent mora biti
seznanjen s tem, na kakšen način bo v posameznem programu šola razvijala in dosegala
intelektualne, osebnostne in podjetniške lastnosti oziroma veščine ter predmetno specifične
kompetence. Šola mora imeti zagotovljene procese, da zagotovi kakovost svojih
programov, kar zajema ustrezno vsebino predmetov, kakovost poučevanja in učinkovitost
učenja. Z vidika kompetenc EQUIS pričakuje, da šola spodbuja kompetence, ki so
pomembne za mednarodno delovanje, in vse to izraža kot učne rezultate. Pomemben je
predvsem razvoj kompetenc, kot so zanje tujih jezikov, sposobnost medkulturnega
razumevanja in delovanja ter izkušnje zunaj matične države. EQUIS tudi pričakuje, da šola
študente uči etičnega delovanja v poklicni karieri (European Quality Improvement System,
2012).

3.3 ECBE
Na sestanku poslovnih šol iz 15 držav leta 1991 je bilo odločeno, da se bo ustanovilo
globalno omrežje akreditacijskih agencij za poslovne šole in institucije. Organizacija
ECBE (angl. The European Council for Business Education) je bila formalno ustanovljena
na konferenci v Parizu julija 1995. ECBE je hčerinska organizacija ENQA (angl. The
European Association of Quality Assurance for Higher Education).
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Njeno poslanstvo je spodbujati in podpirati kvalitetno poslovno izobraževanje v
mednarodnem okviru. Namenjena je študentom in učencem na globalnem tržišču,
univerzitetnim in visokošolskim institucijam, fakultetam, oddelkom in delodajalcem. Da bi
prenesli odličnost v poslovnem izobraževanju v realnost – da bi študentje stopili na
globalno tržišče – se ECBE zavezuje, da bo podpirala institucije članice pri pripravi
študentov na učinkovito delovanje v soodvisno konkurenčnem svetu, spodbujala in
podpirala odličnost, inovacije v poučevanju in učenju, se spoprijela z izzivi bolonjskega
sistema izobraževanja, razvijala povezave med poslovnimi šolami ter industrijo in
trgovino, vzpostavljala ter sklepala strateška zavezništva z organizacijami s podobnimi cilji
širom sveta.
Akreditacija ECBE je neodvisen, prostovoljen samoregulativni sistem poslovnih
programov. Skozi proces akreditacije se ocenjuje program institucij. Cilj odbora je, da
zagotovi nenehen napredek izobrazbene kvalitete ter učinkovitost javnih in zasebnih
poslovnih šol ter njihovih programov. Proces akreditacije temelji na samoevalvaciji in
kolegialni kontroli oziroma evalvaciji, ki omogoča samoregulacijo in napredek. Institucije,
ki si želijo pridobiti akreditacijo, morajo najprej postati članice ECBE (What is ECBE?,
2011).

3.4 ACBSP
Velike in vedno dražje raziskovalne zahteve, ki jih mnoge poslovne šole težko ali sploh ne
izpolnjujejo, so ustvarile tržno priložnost alternativni akreditacijski agenciji, ki je bila
usmerjena bolj k poklicnemu in dodiplomskemu izobraževanju ter manj k štipendiranju in
podiplomskemu izobraževanju. ACBSP (angl. Accreditation Council for Business Schools
and Programs) je bila ustanovljena leta 1988 in je locirana v Kansasu v ZDA. Ustvarjena
je bila, da bi potešila potrebo institucij visokošolskega izobraževanja s poslovnimi šolami
in programi po strokovni akreditaciji. Natančneje: ta potreba je za akreditacijo poslovnega
izobraževanja, ki temelji na ciljih institucije in posameznih enot, akreditacija, ki priznava
in poudarja kakovost poučevanja in učenja. Do avgusta 2010 je imela 828 članskih
kampusov, od katerih se jih je 134 nahajalo izven Združenih držav Amerike. Od teh
članskih kampusov jih je 529 doseglo akreditacijo in več kot 220 jih kandidira zanjo.
Število zdaj presega 8.000.
ACBSP je torej vodilno specializirano akreditacijsko združenje za poslovno izobraževanje,
ki podpira, slavi in nagrajuje odličnost poučevanja. Združuje vrline odličnosti poučevanja
in poudarja, da je zelo pomembno naučiti se, kako se učiti. ACBSP priznava pomembnost
šolskega raziskovanja ter poizvedovanja in meni, da take dejavnosti (o)lajšajo poučevanje.
Institucije so močno spodbujene, da si prizadevajo za razumno obojestransko koristno
ravnovesje med poučevanjem in raziskovanjem. Nadalje ACBSP spodbuja vpletenost
fakultet v sodobni poslovni svet, da bi izboljšala kakovost predavanj ter prispevala k
poučevanju in s tem pridobivanju in uporabi ustreznih kompetenc.
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ACBSP je specializirana akreditacijska organizacija, ki pregleduje oziroma ocenjuje
kakovost in integriteto poslovnih programov. ACBSP akreditira vse poslovne programe na
vseh ravneh, na primer od (višješolske) diplome iz računovodstva do doktorata iz
menedžmenta. Temelji na neodvisnem vrednotenju poslovnih šol ali programov skupin
strokovnjakov, ki vključujejo fakulteto in univerzitetne administratorje na poslovnem
področju.
Poslanstvo ACBSP je, da spodbuja nenehne izboljšave oziroma napredek in prepoznava
odličnost na področju akreditacije poslovnih izobraževalnih programov po svetu. Njena
vizija je akreditacija vseh kakovostnih poslovnih programov širom sveta (About ACBSP,
2011).
Akreditacijski standardi ACBSP so bili bolj orientirani k izboljševanju poučevalne
odličnosti in manj osredotočeni na proizvajanje novega znanja kot standardi AACSB
(Levernier et al., 2008, str. 408–409).
ACBSP deluje v tesnem sodelovanju z ECBE. Obe organizaciji imata podobne cilje in sta
podpisali sporazum o "hitri" akreditaciji za institucije, ki menijo, da dobijo večjo vrednost,
če pridobijo evropsko in ameriško akreditacijo. To pa omogoča mobilnost učiteljev in
študentov, prenosljivost kreditnih točk in priznavanje kvalifikacij v mednarodnem okviru
(About ACBSP, 2011).

3.5 EPAS
EPAS je ponudnik za člane Evropskega združenja poslovnih šol EFMD. Uveden je bil leta
2005 za dopolnitev drugih akreditacijskih ponudnikov (na primer EQUIS) in zahteva
priznanje za odličnost in uspešno internacionalizacijo akademskih programov. EPAS
temelji na istem postopku kot EQUIS in pokriva celoten spekter akademskih programov.
EFMD člani lahko zaprosijo za samostojne programe, zbirke programov ali skupne
programe. Standardi in merila EPAS zajemajo vse vidike programa: institucionalno,
nacionalno in mednarodno okolje; oblikovanje programa; izvajanje programa; rezultate
programa (kompetence); zagotavljanje kakovosti. Še posebej poudarja dosežke na področju
akademske natančnosti, temeljitosti, praktične pomembnosti in internacionalizacije.
EPAS akreditira le posamezne programe, ki pripeljejo do akademske izobrazbe ali druge
enakovredne izobrazbe. EPAS ne ocenjuje vseh programov institucije, ampak samo 1 ali 2
izbrana programa. To je zato, ker ni verjetno, da bodo vsi programi institucije mednarodno
perspektivni, in da se omogoči dovolj časa med kolegialno kontrolo za temeljit pregled
predloženih programov. Nasprotno pa AACSB akreditira vse programe in dejansko celotno
šolo. EPAS samo pregleda generične institucionalne vidike, ki vplivajo na kakovost
programa, ki se pregleduje. Ne gre za akreditacijo celotne šole, za razliko od EQUIS, tako
da se tudi merila in standardi razlikujejo. EPAS in EQUIS sta ločena sistema in nista
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enakovredna, čeprav šole, ki si prizadevajo za akreditacijo EQUIS, ugotavljajo, da je
pridobitev akreditacije EPAS za ključne programe pred akreditacijo EQUIS bolj koristna 1.
faza (EPAS, 2011).

3.6 Akreditirane šole za poklic diplomiranega ekonomista (VS in UN) v
Sloveniji
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v
Mariboru sta prepoznali prednosti pridobitve akreditacij in se tako uvrščata med najboljše
poslovne šole v Evropi in svetu.
3.6.1 Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
UL EF je EQUIS in AACSB akreditirana šola. Tako se uvršča med približno 88 poslovnih
šol na svetu, ki imajo obe najpomembnejši akreditaciji (evropsko in ameriško), kar je
zavidljiv dosežek v svetovnem merilu. Najprestižnejšo ameriško akreditacijo AACSB je do
tega trenutka uspelo pridobiti zgolj 65 poslovnim šolam v Evropi in Ekonomska fakulteta v
Ljubljani je 1. iz Srednje in Vzhodne Evrope (Priznanja odličnosti EF, 2012).
3.6.2 Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
Po uspešno izvedeni samoevalvaciji jeseni leta 2007, po uspešno izvedeni evalvaciji
ocenjevalcev ECBE, ki so obiskali UM EPF na začetku leta 2008, ter po uspešno izvedenih
usklajevalnih postopkih, ki so temu sledili spomladi 2008, je UM EPF uspešno zaključila
akreditacijski postopek za svoja bolonjska programa 1. stopnje (univerzitetni in
visokošolski strokovni) ter za bolonjski program 2. stopnje. ECBE, ki ima sedež v Bruslju,
je tako na svoji letni skupščini 30. 5. 2008 podelil UM EPF akreditacijske listine za
akreditacijo omenjenih programov. Akreditacija ECBE pomeni za šolo pomemben korak k
internacionalizaciji, hkrati pa priznanje za kakovost programov in njihovo mednarodno
primerljivost (ECBE – akreditacija Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru,
2010).
Ker meni, da je odličnost izjemno pomembna v procesih globalizacije, ki so prisotni tudi v
univerzitetnem prostoru, je UM EPF akreditirala svoje programe tudi v ACBSP
(Ekonomsko-poslovna fakulteta se predstavi, 2011).

3.7 Pomen akreditacij za udeležence
Mednarodne akreditacije na področju visokega šolstva predstavljajo priznanje kakovosti,
povečujejo mednarodni ugled visokošolskih zavodov in zaposljivost diplomantov. Poleg
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tega pripomorejo k številnim izboljšavam na različnih področjih tako za izobraževalno
ustanovo kot za študente in delodajalce.
3.7.1 Izobraževalna ustanova
Za bodoče in obstoječe fakultete je akreditacija pomembno priznavanje kakovosti
institucije, s katero želijo biti povezani člani fakultete. Postopek priprave lastnega
proučevanja akreditacije povečuje poudarek na kakovosti izobraževanja študentov in
obnavlja zavezo za izobraževalno poslanstvo. Tako kreditiranje krepi predanost
nenehnemu izboljševanju, inovativnosti in štipendiranju. Z akreditacijami sporočajo
drugim šolam, delodajalcem ter javnosti, da so njihovi študijski programi na določenem
področju dosegli odlične ocene in da njihovi študentje pridobijo vse potrebno znanje s
študijskega področja.
Z vidika izobraževalne ustanove so pozitivni učinki akreditacij še naslednji (Trapnell,
2007, str. 68–69):







akreditacija vzbuja občutek ponosa poslovni fakulteti in osebju;
akreditacija fakultetam in administraciji nudi in zagotavlja strokovni razvoj in
priložnosti vodenja v razvoju končnih ocen in izvajanje obiskov v drugih institucijah;
akreditacija ustvarja večjo prepoznavnost institucije;
akreditacija zagotavlja prestiž in verodostojnost pri iskanju finančnih sredstev od
donatorjev, fundacij, vlade;
akreditacija vodi do bolj uspešne artikulacije poslovnih kreditov;
akreditacijski status je natisnjen v katalogu šol, na vizitkah, objavljen je na spletni
strani šole.

Seveda za tiste poslovne šole, ki se odločijo, da bodo pridobile in vzdrževale več
mednarodnih akreditacij, veljajo dodatni stroški poročanja za vsako agencijo in različne
pregledovalne ekipe, ki delajo s šolo, ter različni standardi in dokumentacija. Bistveno je
tehtanje stroškov in koristi, saj morajo biti te prostovoljne akreditacije dosežene poleg vseh
drugih odredb oziroma odlokov, ki prihajajo iz vladnih ali sorodnih organizacij na
regionalni, nacionalni in celo mednarodni ravni (Trapnell, 2007, str. 70).
3.7.2 Študentje
S študentskega vidika je zelo pomembno biti del poslovne šole, ki zagotavlja visoko
kakovostno izobraževalno izkušnjo in je visoko priznana na trgu zaposlovanja po diplomi.
Seveda je ta cilj treba dopolniti z drugimi dejavniki, vključno s praktičnostjo in
primernostjo študija, stroški, lokacijo in oceno vrednosti diplome po diplomiranju. Kot je
že bilo omenjeno, akreditacija določa merila, s katerimi se omeji število šol, ki so na
izbiro. V tem okviru lahko več akreditacijskih organov zmede ta proces, saj se študentje
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soočajo z dilemo, katera šola je najboljša izbira, in posredno, katera akreditacija je boljša.
Vendar pa je pomemben dejavnik, ki ga je treba vzeti v obzir, da morajo bodoči študentje
narediti domačo nalogo ter zbrati vse potrebne informacije in se pozanimati, da bi razumeli
različne dejavnike in osrednja področja različnih oblik poslovne akreditacije. Obstajajo
nekatere pomembne razlike v filozofiji akreditacij. Razumevanje teh razlik bo pomagalo
študentom pri odločitvi, katero poslovno šolo z določenim akreditacijskim statusom izbrati.
Konkurenca poslovnih akreditacij na mednarodni ravni je zdrava in koristna (Trapnell,
2007, str. 71).
Druge prednosti z vidika študentov so še (Trapnell, 2007, str. 72):






akreditacija ustvari spodbudo za pomembnost in razširjenost fakultete, programov in
predmetov, da bi najbolje služili študentom;
težnja po akreditaciji povečuje in krepi sposobnost služiti študentom z zagotavljanjem
poudarka na kvalitetni izvedbi;
akreditacijski status zahteva nenehno prizadevanje za zagotovitev odlične opreme,
programske opreme in učnih virov za študente;
akreditacijski status ponovno potrjuje zavezanost učinkovitim študentskim storitvam;
študentje navedejo akreditacijski status v življenjepisu in na zaposlitvenih intervjujih.

3.7.3 Delodajalci
Za bodoče delodajalce je akreditacija kazalec kakovosti šole; in takšne poslovne šole
zagotavljajo dostop do najboljših talentov, ki bodo naredili pozitivne spremembe v
podjetju. Akreditacija lahko služi tudi kot merilo izbire, ki je v pomoč podjetju pri
razpoznavanju visoko kakovostnih šol, iz katerih nato zaposlujejo diplomante (Trapnell,
2007, str. 72).

4 RAZISKAVA MED DELODAJALCI O POMENU KAKOVOSTI
ŠOLE IN MEDNARODNIH AKREDITACIJ NA PRIMERU
ZAPOSLOVANJA DIPLOMIRANIH EKONOMISTOV
Poslovno izobraževanje v Sloveniji je v zadnjih letih doživelo razcvet, saj so se poleg
tradicionalnih javnih šol postopoma začela oblikovati samostojna visokošolska središča in
zavodi. Vendar pa je v Sloveniji trenutna gospodarska situacija takšna, da je na eni strani
med brezposelnimi veliko število diplomiranih ekonomistov, na drugi strani pa
organizacije venomer iščejo dobre ekonomiste. In kateri so tisti diplomirani ekonomisti, ki
v očeh delodajalcev veljajo kot »dobri«? Ali je v očeh delodajalcev šola tista, ki oblikuje
dobre diplomirane ekonomiste, ter kako na to vplivajo mednarodne akreditacije, ki jih
pridobijo šole? V nadaljevanju prikazujem izsledke raziskave, ki odgovarjajo na ta
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vprašanja in bi lahko služile šolam (s poudarkom na UL EF) in delodajalcem kot eden
izmed pripomočkov pri odpravljanju prepada med njimi.

4.1 Namen raziskave
Glavni namen raziskave je preučiti, kakšen pomen delodajalci pri zaposlitvi diplomiranih
ekonomistov (VS in UN) pripisujejo kakovosti dokončane šole in mednarodnim
akreditacijam v poslovnem izobraževanju. V okviru tega je namen magistrskega dela
ugotoviti, kako delodajalci ocenjujejo kakovost diplomantov posameznih visokošolskih
zavodov, kateri dejavniki so delodajalcem najpomembnejši pri izbiri novih zaposlenih in
kako pomembne se jim zdijo posamezne generične in predmetno specifične kompetence.
Prav tako je namen raziskave ugotoviti, kako dobro delodajalci poznajo mednarodne
akreditacije v poslovnem izobraževanju in njihove prednosti.
Na tej osnovi sem oblikovala raziskovalne hipoteze magistrskega dela, ki sem jih preverila
na podlagi podatkov, pridobljenih v raziskavi.
H1: Pri zaposlitvi diplomiranih ekonomistov (VS in UN) je delodajalcem pomembno
merilo izbora šola, ki jo je dokončal kandidat.
V Sloveniji imamo 12 visokošolskih zavodov, kjer diplomanti ob koncu študija pridobijo
naziv diplomirani ekonomist (VS in UN). Ko ti diplomanti vstopijo na trg dela, se od njih
pričakuje, da se bodo s pridobljenim znanjem in kompetencami dobro znašli v
nepredvidljivem in spreminjajočem se poslovnem okolju. Ker so si šole glede na kakovost
med seboj različne, diplomanti ne pridobijo enake mere znanja in kompetenc na vsaki od
njih, zato imajo diplomanti različnih šol v očeh delodajalcev različen ugled. Pri postavljeni
hipotezi želim preveriti, ali je pri zaposlitvi diplomiranih ekonomistov (VS in UN)
delodajalcem pomembno merilo izbora šola, ki jo je končal kandidat.
H2: Pri zaposlitvi diplomiranih ekonomistov (VS in UN) so delodajalcem pomembne
mednarodne akreditacije, ki jih ima šola, ki jo je dokončal kandidat.
Mednarodne akreditacije so zelo pomembne za ugled šole, saj se akreditirane šole uvrščajo
med najboljše in najkakovostnejše poslovne šole v svetovnem merilu. Šoli se s tem dvigne
prepoznavnost pri domačih in tujih delodajalcih. Pri postavljeni hipotezi želim preveriti, ali
so pri zaposlitvi diplomiranih ekonomistov (VS in UN) delodajalcem pomembne
mednarodne akreditacije, ki jih ima šola, ki jo je dokončal kandidat.
H3: Kompetence diplomiranih ekonomistov (VS in UN) ob koncu šolanja se skladajo s
kompetencami, ki jih pri diplomiranih ekonomistih (VS in UN) iščejo delodajalci.
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Strokovne kompetence diplomanta vključujejo akademsko in profesionalno razsežnost
strokovnih znanj in veščin. Kompetence, ki jih pri študentih razvijajo izobraževalne
institucije, se lahko skladajo s kompetencami, ki jih zahteva trg delovne sile, ali pa
odstopajo od njih. Za delodajalce je pomembno, da pridobijo zaposlene, ki bodo imeli
takšne kompetence, da bodo lahko delo uspešno in učinkovito opravili. Pri postavljeni
hipotezi želim preveriti, ali se kompetence diplomiranih ekonomistov (VS in UN) ob
koncu šolanja skladajo s kompetencami, ki jih pri njih iščejo delodajalci.

4.2 Metodologija zbiranja podatkov
Vprašalnik, ki je bil uporabljan v raziskavi in se nahaja v Prilogi 5, sem sestavila na
podlagi uporabljenih virov in literature ter konzultacij z mentorico. Z njim poskušam
pridobiti podatke o stanju, kakršno je trenutno na področju zaposlovanja diplomiranih
ekonomistov. Poudarek je predvsem na tem, kako delodajalci vrednotijo slovenske šole, ki
izobražujejo za poklic diplomirani ekonomist (VS in UN), in ali obstaja povezava med
kompetencami, ki jih diplomanti dobijo v času študija, ter kompetencami, ki jih od njih
pričakujejo delodajalci. Vprašalnik pokriva vsa področja, ki jih teoretično preučujem v
svojem magistrskem delu, in predstavlja dobro povezavo med teoretičnim in empiričnim
delom magistrskega dela.
Vprašalnik je sestavljen iz 3 delov. V 1. delu vprašalnika so splošna vprašanja, ki se
nanašajo na splošne značilnosti delodajalcev, ki izpolnjujejo vprašalnik. 2. sklop vprašanj
je namenjen zaposlovanju diplomiranih ekonomistov (VS in UN) v konkretni organizaciji
in formalnemu izobraževanju za omenjen poklic, kjer delodajalci izražajo svoje mnenje
glede šol, ki jih izobražujejo. Zanimalo me je, ali delodajalci prepoznavajo razlike v
kakovosti med omenjenimi šolami ter kolikšen pomen dajejo šoli, iz katere prihaja
kandidat. 3. sklop vprašanj je namenjen kompetencam, kjer se delodajalci opredelijo, kako
pomembne so navedene generične in predmetno specifične kompetence za delo v njihovi
organizaciji, ter na to, kakšen je njihov pogled na kompetence, ki jih imajo diplomanti ob
koncu študija. V zadnjem sklopu vprašalnika delodajalci izražajo svoje mnenje o
mednarodnih akreditacijah v poslovnem izobraževanju.
Vprašalnik je bil poslan po elektronski pošti 450 delodajalcem, in sicer za zaposlene s
kadrovsko funkcijo, oziroma direktno tistim, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem v
organizaciji, ali na druge elektronske naslove v organizaciji s prošnjo, naj vprašalnik
posredujejo primerni osebi. Vsem sodelujočim je bil vprašalnik dostopen v elektronski
obliki, način njegove izvedbe pa jim je omogočal popolno anonimnost. Sodelujoči so preko
elektronske pošte prejeli povezavo na naslov, kjer se je vprašalnik nahajal. Po končanem
izpolnjevanju in oddaji vprašalnika so bili odgovori shranjeni na spletni strani, dostop do
njih pa je bil zavarovan z geslom. Večine posamičnih izpolnjenih vprašalnikov ni mogoče
povezati z določenim delodajalcem, razen tistih, kjer so sodelujoči pripisali, da želijo
povratno informacijo o rezultatih ankete.
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Analizo izvajam na osnovi podatkov, zbranih z vprašalnikom. Prejela sem 92 ustrezno
izpolnjenih odgovorov na vprašalnik. Rezultate prikazujem s pomočjo grafov in tabel, ki
sem jih oblikovala s pomočjo podatkov, pridobljenih z uporabo statističnih metod za
opisno statistiko (programskim orodjem Excel). Pri večini vprašanj sem v odstotkih
izračunala delež, ki ga predstavlja posamezni odgovor.

4.3 Rezultati in interpretacija
V nadaljevanju prikazujem rezultate raziskave, ki sem jih smiselno združila v vsebinske
sklope.
4.3.1 Značilnosti anketiranih delodajalcev
V raziskavo so bili vključeni delodajalci iz organizacij različnih velikosti. Od skupno 90
vprašanih delodajalcev jih je 16 (18 %) iz organizacij, ki imajo manj kot 10 zaposlenih,
največ, 21 (23 %), pa iz organizacij z 11 do 50 zaposlenimi. Iz organizacij z 51 do 100
zaposlenimi je v raziskavi sodelovalo 11 (12 %) delodajalcev, 14 (16 %) jih je iz
organizacij s 101 do 250 zaposlenimi, 10 (11 %) z 251 do 500 zaposlenimi in 18 (20 %) z
več kot 501 zaposlenim. Delež sodelujočih glede na število zaposlenih je, kot je prikazano
v Sliki 2, približno enakomerno razporejen.
Slika 2: Delež sodelujočih v raziskavi glede na velikost organizacije, v kateri so zaposleni

več kot 501;
20 %
251 do 500;
11 %
101 do 250;
16 %

manj kot 10;
18 %
11 do 50;
23 %
51 do 100;
12 %

Slika 3 prikazuje, da se 63 (70 %) vprašanih delodajalcev ukvarja s storitveno dejavnostjo,
26 (29 %) s proizvodno dejavnostjo in 1 (1 %) delodajalec z obema dejavnostma.
S storitvenimi dejavnostmi se večinoma ukvarjajo manjše organizacije, saj jih je 40 (63 %)
takšnih, ki imajo do 100 zaposlenih, in 23 (37 %) več kot 100 zaposlenih. Med
proizvodnimi prevladujejo organizacije z večjim številom zaposlenih, saj jih ima 17 (68 %)
najmanj 100 zaposlenih in le 8 (32 %) do 100 zaposlenih.
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Slika 3: Dejavnost, s katero se ukvarjajo v organizacijah sodelujočih
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Drugo

Večina sodelujočih delodajalcev, kot kaže Slika 4, kar 78 (90 %), je iz organizacij, ki so v
zasebni lasti, in 9 (10 %) delodajalcev iz organizacij v javni lasti. Kot je prikazano na Sliki
5, so pri 59 (70 %) delodajalcih lastniki organizacije pretežno domači, pri 25 (30 %) pa so
lastniki pretežno tuji. Od organizacij, ki so pretežno v domači lasti, se jih 34 (67 %)
ukvarja s storitveno dejavnostjo in 17 (33 %) s proizvodno dejavnostjo. Izmed tistih, ki so
pretežno v tuji lasti, se jih 13 (65 %) ukvarja s storitveno dejavnostjo in 7 (35 %) s
proizvodno dejavnostjo.
Slika 4: Delež sodelujočih v raziskavi glede na tip organizacije
10 %
Javno podjetje
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Slika 5: Delež sodelujočih v raziskavi glede na lastniško strukturo organizacije, v kateri so
zaposleni
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Glede na regijo, kjer je sedež organizacije, je največ, kar 38 (44 %) delodajalcev iz
osrednjeslovenske regije, 12 (14 %) iz podravske, 8 (9 %) iz koroške, 6 (7 %) iz savinjske,
5 (6 %) iz jugovzhodne Slovenije, 4 (5 %) iz obalno-kraške in prav toliko iz notranjskokraške regije, 3 (3 %) iz gorenjske in spodnjeposavske, 2 (2 %) iz zasavske in po 1 (1 %) iz
goriške ter pomurske regije.
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4.3.2 Pomen in ustreznost formalne izobrazbe zahtevam dela
Delodajalcem je formalna izobrazba za zaposlitev v njihovi organizaciji različno
pomembna. 64 delodajalcev je na 4-stopenjski lestvici ocenjevalo njeno pomembnost,
izbirali pa so lahko med štirimi odgovori: nič, slabo/šibko, znatno, močno/izrazito. Kot je
razvidno iz Slike 6, nihče ni izbral odgovora, da izobrazba ni pomembna, največ, kar 32
vprašanih (50 %), pa trdi, da je formalna izobrazba znatno pomembna. 15 vprašanih (23
%) je odgovorilo, da izobrazba ni preveč pomembna, 17 vprašanih (27 %) pa, da je
izobrazba zelo pomembna za zaposlitev v njihovi organizaciji.
Slika 6: Pomembnost formalne izobrazbe za zaposlitev v organizacijah sodelujočih
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Glede na to, kako pomembna jim je izobrazba, delodajalci zaposlujejo različno število
visokošolsko izobraženih zaposlenih (glej Sliko 7). Pri 14 (15 %) delodajalcih, od skupno
89 vprašanih, je delež zaposlenih z najmanj visokošolsko izobrazbo v njihovi organizaciji
manj kot 10 %. Največ delodajalcev, 32 (36 %), ima v organizaciji od 11 do 30 %
zaposlenih z najmanj visokošolsko izobrazbo, od 31 do 50 % jih je pri 21 (24 %)
delodajalcih in več kot 51 % pri 22 (25 %) delodajalcih.
Slika 7: Delež zaposlenih, ki imajo najmanj visokošolsko izobrazbo v organizacijah,
sodelujočih v raziskavi
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Med delodajalci, ki jim formalna izobrazba ni preveč pomembna, so predvsem manjše
organizacije, saj jih ima 11 (73 %) do 100 zaposlenih z nizkim deležem zaposlenih z
najmanj visokošolsko izobrazbo, in sicer 6 (40 %) manj kot 10 % visokošolsko izobraženih
zaposlenih, 4 (27 %) od 11 do 30 % in 5 (33 %) od 31 do 50 % visokošolsko izobraženih
zaposlenih. Med tistimi, ki jim je formalna izobrazba znatno pomembna, je 21 (65 %)
takšnih, ki imajo do 100 zaposlenih in 11 (35 %) nad 100 zaposlenih. 4 (12 %) organizacije
imajo manj kot 10 % zaposlenih z najmanj visokošolsko izobrazbo, 12 (38 %) od 11 do 30
%, 7 (22 %) od 31 do 50 % in 9 (28 %) več kot 51 % visokošolsko izobraženih zaposlenih.
Med delodajalci, ki jim je formalna izobrazba zelo pomembna, je 8 (50 %) takšnih, ki
imajo do 100 zaposlenih in 8 (50 %) nad 100 zaposlenih, vendar naj poudarim, da je med
temi 6 (38 %) takšnih z več kot 501 zaposlenim. Prav tako imajo višji delež visokošolsko
izobraženih zaposlenih, in sicer 5 (31 %) od 11 do 30 %, 5 (31 %) od 31 do 50 % in 6 (88
%) več kot 51 % zaposlenih z najmanj visokošolsko izobrazbo.
Izmed tistih, ki imajo delež zaposlenih z najmanj visokošolsko izobrazbo manj kot 10 %,
prevladujejo srednja podjetja, in sicer je 8 (58 %) delodajalcev iz organizacij z 11 do 100
zaposlenimi, 5 (35 %) iz organizacij s 101 do 500 zaposlenimi in 1 (7 %) iz organizacije z
več kot 501 zaposlenim. Izmed delodajalcev, ki imajo delež visokošolsko izobraženih
zaposlenih v svoji organizaciji od 11 % do 30 %, jih je 5 (16 %) iz organizacij z manj kot
10 zaposlenimi, 17 (53 %) iz organizacij z 11 do 250 zaposlenimi, 4 (12 %) iz organizacij
z 251 do 500 zaposlenimi in 6 (19 %) iz organizacij z več kot 501 zaposlenim.
Med organizacijami, ki imajo delež visokošolsko izobraženih zaposlenih v organizaciji od
31 do 50 %, sta 2 (9 %) organizaciji z manj kot 10 zaposlenimi, 8 (38 %) z 11 do 250
zaposlenimi, 2 (10 %) z 251 do 500 zaposlenimi, prevladujejo pa največje organizacije, saj
jih je kar 9 (43 %) z več kot 501 zaposlenim. Med tistimi, ki imajo delež visokošolsko
izobraženih zaposlenih več kot 51 %, v veliki meri prevladujejo manjše organizacije, saj je
največ, 9 (43 %), organizacij z manj kot 10 zaposlenimi, 10 (47 %) z 11 do 250
zaposlenimi, 1 (5 %) organizacija z 251 do 500 zaposlenimi in prav toliko z več kot 501
zaposlenim.
Med visokošolsko izobraženimi zaposlenimi so tudi diplomirani ekonomisti (VS in UN).
Pri večini delodajalcev, kar 52 (58 %), je delež med zaposlenimi z najmanj visokošolsko
izobrazbo, ki imajo naziv diplomirani ekonomist (VS in UN), manj kot 10 %. Pri 23 (26
%) delodajalcih je ta delež od 1 do 30 %, pri 10 (11 %) od 31 do 51 % in le pri 5 (6 %)
delodajalcih je ta delež višji kot 51 % (glej Sliko 8).
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Slika 8: Delež med zaposlenimi z najmanj visokošolsko izobrazbo, ki imajo naziv
diplomirani ekonomist (VS in UN)
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13 (25 %) delodajalcev, ki ima manj kot 10 % zaposlenih z visokošolsko izobrazbo, ima
med njimi manj kot 10 % diplomiranih ekonomistov. Prav toliko ekonomistov ima 21 (40
%) delodajalcev, ki imajo od 11 do 30 % visokošolsko izobraženih zaposlenih, 9 (17 %)
delodajalcev dela z 31 do 50 % in prav toliko z več kot 51 % visokošolsko izobraženih
zaposlenih. Izmed tistih, ki imajo od 11 do 30 % diplomiranih ekonomistov (VS in UN)
med zaposlenimi z najmanj visokošolsko izobrazbo, je kar 9 (43 %) takšnih, ki imajo od 11
do 30 % zaposlenih z visokošolsko izobrazbo, 6 (28 %) od 31 do 50 % in prav tako 6 (28
%) več kot 51 % zaposlenih z visokošolsko izobrazbo.
Med delodajalci, ki imajo od 31 do 50 % diplomiranih ekonomistov (VS in UN) med
visokošolsko izobraženimi zaposlenimi, ima 1 (10 %) delodajalec manj kot 10 %
visokošolsko izobraženih zaposlenih, 2 (20 %) od 11 do 30 %, 4 (40 %) od 31 do 50 % in 3
(30 %) več kot 51 % zaposlenih z najmanj visokošolsko izobrazbo. Med delodajalci, ki
imajo več kot 51 % diplomiranih ekonomistov (VS in UN) med visokošolsko izobraženimi
zaposlenimi, je 1 (20 %) delodajalec z 31 do 50 % in 6 (80 %) delodajalcev z več kot 51 %
zaposlenih z najmanj visokošolsko izobrazbo.
Iz rezultatov sklepam, da je formalna izobrazba pri izbiri novozaposlenih v organizacijah
pomembna, saj je 77 % vprašanih delodajalcev odgovorilo, da formalna izobrazba pri izbiri
igra pomembno ali zelo pomembno vlogo. Le-ta je pomembna predvsem v večjih
organizacijah z višjo stopnjo visokošolsko izobraženih zaposlenih. Velike organizacije z
več kot 501 zaposlenim imajo v povprečju od 11 do 50 % visokošolsko izobraženih
zaposlenih, velja pa, da več kot jih imajo, višji je med njimi delež diplomiranih
ekonomistov (VS in UN). Manjše in srednje organizacije imajo nižji delež visokošolsko
izobraženih zaposlenih in med njimi tudi nižji delež diplomiranih ekonomistov (VS in
UN). Za mala podjetja je značilno, da imajo visok delež visokošolsko izobraženih
zaposlenih in med njimi tudi zelo visok delež diplomiranih ekonomistov (VS in UN). Iz
rezultatov sklepam, da večji kot je v organizaciji delež zaposlenih z visokošolsko
izobrazbo, večji je med njimi delež diplomiranih ekonomistov.
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4.3.3 Pomen visokošolskih zavodov, ki izobražujejo za poklic diplomirani ekonomist
(VS in UN)
Visokošolski zavodi, na katerih so zaposleni pridobili visokošolsko ali univerzitetno
izobrazbo ekonomske/poslovne smeri, so zaposlene različno pripravili na delo v
organizaciji. Na 5-stopenjski lestvici je 64 delodajalcev lahko izbiralo med štirimi
odgovori: zelo slabo, slabo, niti dobro niti slabo, dobro, zelo dobro. Kot prikazuje Slika 9,
so 3 (5 %) delodajalci odgovorili, da so visokošolski zavodi zelo slabo pripravili
diplomante za delo v njihovi organizaciji, 11 (17 %) jih meni, da so jih pripravili slabo, 21
(33 %) pa, da niti dobro niti slabo. Največ, 28 (44 %), delodajalcev meni, da so
visokošolski zavodi dobro pripravili diplomante za delo v njihovi organizaciji. Le 1 (2 %)
delodajalec je odgovoril, da so jih zelo dobro pripravili.
Iz tega lahko sklepam, da imajo delodajalci razmeroma pozitivno mnenje glede tega, kako
so šole pripravile svoje diplomante za delo, saj kar 46 % delodajalcev meni, da dobro ali
zelo dobro. 22 % delodajalcev meni, da so šole svoje diplomante slabo ali zelo slabo
pripravile na delo v njihovi organizaciji. 10 delodajalcev je odgovor pojasnilo s tem, da
imajo diplomanti premalo praktičnega znanja in da si pravo znanje pridobijo le z delovnimi
izkušnjami.
Izmed tistih, ki ocenjujejo, da so visokošolski zavodi zelo slabo pripravili diplomante v
organizaciji, se 1 (33 %) delodajalcu formalna izobrazba pri izbiri novih zaposlenih ne zdi
pomembna, 2 (67 %) pa se zdi pomembna. 3 (27 %), ki pripravljenost diplomantov
ocenjujejo kot slabo, se formalna izobrazba pri izbiri novih zaposlenih ne zdi pomembna, 8
(73 %) se zdi pomembna. 7 (33 %) delodajalcem, ki pripravljenost diplomantov ocenjujejo
kot niti dobro niti slabo, se formalna izobrazba pri izbiri novih zaposlenih ne zdi
pomembna, kar 14 (67 %) pa se zdi pomembna ali zelo pomembna. Izmed tistih, ki
ocenjujejo, da so visokošolski zavodi diplomante dobro pripravili za delo v njihovi
organizaciji, 4 (15 %) menijo, da formalna izobrazba pri izbiri novega zaposlenega v
podjetju ni pomembna, kar 23 (85 %) pa, da je pomembna oziroma zelo pomembna. 1
delodajalcu, ki ocenjuje, da so diplomanti odlično pripravljeni, se formalna izobrazba zdi
zelo pomembna.
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Slika 9: Kako so visokošolski zavodi, na katerih so zaposleni sodelujočih v raziskavi
pridobili visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo ekonomske/poslovne smeri, zaposlene
pripravili na delo v organizaciji
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Delodajalci različno ocenjujejo visokošolske zavode in prav tako kakovost izobrazbe
diplomantov visokošolskih zavodov, ki izobražujejo študente za pridobitev naziva
diplomirani ekonomist (VS in UN). Delodajalce sem prosila, da ocenijo kakovost
posameznih visokošolskih zavodov, ki po njihovem mnenju diplomante za naziv
diplomirani ekonomist (VS in UN) usposobijo najbolje. Poleg tega sem jih prosila, da na
podlagi izkušenj ocenijo kakovost izobrazbe diplomantov vsake izmed šol, ki izobražuje za
poklic diplomirani ekonomist (VS in UN), s pomočjo 4-stopenjske lestvice, in sicer od zelo
slabo do zelo dobro. Vprašani so imeli možnost izbrati tudi odgovor ne poznam, kar
pomeni, da nimajo izkušenj z diplomanti omenjene šole.
Slika 10 prikazuje, da se je kar 34 (83 %) delodajalcev, ki so rangirali šole, ki po njihovem
mnenju diplomante za naziv diplomirani ekonomist (VS in UN) usposobijo najbolje,
odločilo, da je najboljša šola UL EF. Tako je, glede na število zaposlenih, ocenilo 21 (53
%) delodajalcev iz organizacij z do 50 zaposlenimi, 5 (15 %) od 51 do 250 zaposlenimi, 4
(12 %) od 251 do 500 in 7 (20 %) več kot 501 zaposlenim. Med temi organizacijami jih
ima 5 (15 %) manj kot 10 % visokošolsko izobraženih zaposlenih, 19 (55 %) od 11 do 50
% in 10 (29 %) več kot 51 % zaposlenih z najmanj visokošolsko izobrazbo. Med
visokošolsko izobraženimi ima kar 20 (59 %) organizacij manj kot 10 % diplomiranih
ekonomistov (VS in UN), 10 (29 %) od 11 do 30 %, 1 (3 %) od 31 do 50 % in 3 (9 %) več
kot 51 % diplomiranih ekonomistov (VS in UN).
Delodajalci so prav tako najbolje ocenili kakovost izobrazbe diplomantov UL EF, in sicer,
kot prikazuje Slika 11, 30 (54 %) vprašanih z zelo dobro ter 20 (36 %) vprašanih z dobro.
Le 4 (7 %) vprašani so jih ocenili z oceno slabo, nihče pa z zelo slabo. 2 (4 %) vprašana z
njimi nimata izkušenj in sta izbrala odgovor ne poznam. Na podlagi rezultatov kar 90 %
delodajalcev ocenjuje kakovost diplomantov UL EF kot dobro ali zelo dobro. Izmed tistih,
ki so UL EF ocenili kot zelo dobro, jih kar 25 (83 %) meni, da je za zaposlitev v njihovi
organizaciji formalna izobrazba pomembna oziroma zelo pomembna, 19 (63 %) pa jih
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meni, da so visokošolski zavodi diplomante za delo v njihovi organizaciji pripravili dobro
ali zelo dobro.
5 (12 %) delodajalcev je na 1. mesto postavilo UM EPF. Gre za manjše organizacije, ki
imajo do 100 zaposlenih. Delež visokošolsko izobraženih zaposlenih je pri 2 (40 %) manj
kot 10 %, 1 (20 %) organizacija ima od 11 do 30 % in 2 (40 %) od 31 do 50 %
visokošolsko izobraženih zaposlenih. Med visokošolsko izobraženimi imata 2 (40 %)
organizaciji manj kot 10 % diplomiranih ekonomistov (VS in UN), 3 (60 %) pa od 11 do
50 % diplomiranih ekonomistov (VS in UN).
Z vidika kakovosti diplomantov so delodajalci UM EPF ocenili kot 2. najboljšo šolo, saj je
kakovost znanja njenih diplomantov 12 (22 %) vprašanih ocenilo kot zelo dobro in 26
vprašanih (47 %) kot dobro. Skupno kakovost diplomantov UM EPF kot zelo dobro ali
dobro ocenjuje 69 % delodajalcev. Prav tako kot UL EF so UM EPF slabo ocenili 4 (7 %)
vprašani, 13 (24 %) pa jih izkušenj z diplomanti UM EPF nima.
1 (2 %) delodajalec je za najboljšo šolo imenoval UP FM. Gre za delodajalca, ki ima od 51
do 100 zaposlenih, od tega 11 do 30 % visokošolsko izobraženih, med katerimi je manj kot
10 % diplomiranih ekonomistov (VS in UN). 1 (2 %) delodajalec je kot najboljšo šolo
izpostavil VŠUP NM. Gre za delodajalca, ki ima od 11 do 50 zaposlenih, od tega več kot
51 % zaposlenih z najmanj visokošolsko izobrazbo, med katerimi je od 31 do 50 %
diplomiranih ekonomistov (VS in UN).
Na 2. mesto je največ delodajalcev postavilo UM EPF, in sicer 14 (48 %). 6 (21 %) jih je
izbralo Gea College, 4 (14 %) UL EF, 3 (10 %) UP FM in po 1 (3 %) delodajalec DOBO
in FPUV NM. Na 3. mesto je največ, 8 (33 %), delodajalcev postavilo UM EPF, 6 (25 %)
UP FM, 5 (21 %) FKPV CE, 4 (17 %) Gea College in 1 (4 %) VŠUP NM.
Rezultati kažejo, da delodajalci najbolje ocenjujejo diplomante UL EF, ki ji sledi UM EPF,
nato pa še Gea College in UP FM. Med najbolje ocenjenimi jim sledijo VŠUP, FKPV,
DOBA in FPUV.
3. najbolje ocenjeni so diplomanti Gea Collega. 5 (9 %) vprašanih jih ocenjuje kot zelo
dobre, 26 (47 %) pa kot dobre. Skupno so torej kot zelo dobro ali dobro ocenjeni pri 56 %
delodajalcev. Prav tako kot diplomanti Gea Collega so tudi diplomanti UP FM pri 56 %
delodajalcev ocenjeni kot dobri ali zelo dobri. Največ jim jih je prisodilo oceno dobro, in
sicer 26 (47 %), 5 (9 %) pa jih je dalo oceno zelo dobro. Z zelo slabo so jih ocenili 4 (7 %)
vprašani, s slabo pa 8 (15 %). 12 (22 %) delodajalcev kakovosti diplomantov UP FM ne
pozna.
19 % delodajalcev kakovost diplomantov VŠUP Novo mesto in FKPV Celje ocenjuje kot
dobro ali zelo dobro. Pri obeh sta 2 (4 %) kakovost diplomantov ocenila z zelo dobro, 8
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(15 %) pa kot dobro. FKPV je 10 (19 %) vprašanih ocenilo kot slabo in 4 (7 %) kot zelo
slabo, VŠUP pa 9 (16 %) kot slabo in 3 (6 %) kot zelo slabo. Iz tega lahko sklepam, da več
delodajalcev ocenjuje kakovost diplomantov obeh šol kot slabo ali zelo slabo (25 % VŠUP
in 26 % FKPV). 30 delodajalcev (56 %) ne pozna kakovosti diplomantov obeh šol.
Kar 37 vprašanih (67 %) delodajalcev ne pozna kakovosti diplomantov MFDPŠ. Kljub
temu pa ne morem oceniti kakovosti diplomantov, saj jih je 9 (16 %) delodajalcev ocenilo
kot slabe (9 %) ali zelo slabe (7 %) in prav tako 9 (16 %) kot dobre (11 %) in zelo dobre (5
%). Skoraj polovica vprašanih delodajalcev (26 oziroma 48 %) ne pozna kakovosti
diplomantov DOBA fakultete. 19 (34 %) jih je diplomante ocenilo z ocenama zelo slabo (6
vprašanih ali 11 %) in slabo (13 vprašanih ali 24 %), 8 (15 %) jih z dobro in le 1 (2 %) z
zelo dobro. Kakovosti diplomantov VŠR ne pozna 39 vprašanih (74 %). Od tistih, ki jo
poznajo, so 3 (6 %) dali oceno zelo slabo, 4 (7 %) slabo, 5 (9 %) dobro in 2 (4 %) zelo
dobro. Mnenje o kakovosti je torej izenačeno.
Delodajalci so najniže ocenili kakovost diplomantov ERUDIA in FPV Katoliškega
inštituta. Kar 45 (83 %) vprašanih ne pozna diplomantov FPV in kar 46 vprašanih (85 %)
ne pozna diplomantov ERUDIA. Le 1 vprašan (2 %) je dobro ocenil diplomante FPV,
nihče pa kot zelo dobre. 5 delodajalcev (9 %) jih je ocenilo kot slabe in 3 (6 %) kot zelo
slabe. Diplomantov ERUDIOA nihče ni ocenil z dobro in zelo dobro, 4 vprašani (7 %) so
jih ocenili kot slabe in prav toliko kot zelo slabe.
Slika 10: Rangiranje šol, ki po mnenju delodajalcev najbolje usposobijo diplomante za
naziv diplomirani ekonomist (VS in UN)
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Slika 11: Kakovost diplomantov posameznih šol, ki izobražujejo za naziv diplomirani
ekonomist (VS in UN)
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4.3.4. Pomen dejavnikov, ki so delodajalcem pomembni pri kandidatih za zaposlitev
Na to vprašanje je odgovorilo 59 vprašanih delodajalcev. Izbirali so lahko med odgovori na
4-stopenjski lestvici, in sicer od sploh ni pomembno, ni pomembno, pomembno do zelo je
pomembno (glej Sliko 12).
Slika 12: Ocena dejavnikov, ki so delodajalcem pomembni pri kandidatih za zaposlitev
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Kot najpomembnejši dejavnik pri izbiri novega zaposlenega so delodajalci izbrali delovne
izkušnje, ki jih je kandidat pridobil v času študija. Slika 13 prikazuje, da so 28 (47 %)
delodajalcem delovne izkušnje v času študija zelo pomemben dejavnik pri zaposlovanju,
29 (49 %) vprašanim pa so pomemben dejavnik. Le 2 (3 %) delodajalcema se delovne
izkušnje v času študija ne zdijo pomembne, nihče pa ni odgovoril, da delovne izkušnje v
času študija sploh niso pomembne. Z veliko gotovostjo (97 %) lahko trdim, da so delovne
izkušnje v času študija za delodajalce zelo pomemben dejavnik pri zaposlovanju
diplomiranih ekonomistov (VS in UN).
Delodajalci, ki so jim delovne izkušnje, ki jih je diplomant pridobil v času študija,
pomembne ali zelo pomembne, so v večini, 29 (51 %), kot zelo dobro ocenili UL EF. 11
(19 %) jih je kot zelo dobro ocenilo UM EPF in 5 (9 %) Gea College, po 2 (4 %) pa še UP
FM, VŠUP, MFDPŠ, FKPV in VŠR.
Slika 13: Pomembnost delovnih izkušenj, ki jih je kandidat pridobil v času študija, za
zaposlitev v organizaciji
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Kot drugi najpomembnejši dejavnik pri izbiri novega zaposlenega so delodajalci izbrali
osebne značilnosti kandidata, saj se, kot prikazuje Slika 14, kar 48 (81 %) vprašanim zdijo
pomembne, 11 (19 %) pa zelo pomembne. Nihče izmed delodajalcev ni odgovoril, da
osebne značilnosti kandidata niso ali sploh niso pomembne. Pri vseh delodajalcih so torej
osebnostne značilnosti kandidata zelo pomemben dejavnik pri zaposlovanju.
Delodajalcem, ki so jim osebne značilnosti kandidata pomembne ali zelo pomembne, je pri
izbiri novega zaposlenega pomembna tudi formalna izobrazba. 30 (51 %) se zdi
pomembna in 16 (27 %) zelo pomembna. Le 13 (22 %) tistim, ki so jim osebnostne
značilnosti kandidata pomembne ali zelo pomembne, se formalna izobrazba ne zdi
pomembna.
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Slika 14: Pomembnost osebnih značilnosti kandidata za zaposlitev v organizaciji
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Prav tako so delodajalcem zelo pomemben dejavnik kompetence, ki jih je kandidat za
zaposlitev pridobil v času študija. Slika 15 prikazuje, da se 23 (40 %) delodajalcem zdijo
kompetence zelo pomemben dejavnik pri zaposlovanju, 28 (48 %) vprašanim pa se zdijo
pomembne. Skupno so kompetence, ki jih je kandidat za zaposlitev pridobil v času študija,
88 % delodajalcev pomemben ali zelo pomemben dejavnik pri zaposlovanju. 6 (10 %)
delodajalcem se kompetence, ki jih je kandidat pridobil v času študija, ne zdijo pomembne,
1 (2 %) vprašanemu pa se sploh ne zdijo pomembne.
Delodajalci, ki so jim kompetence, ki jih je diplomant pridobil v času študija, pomembne
ali zelo pomembne, so v veliki večini, kar 26 (52 %), kot zelo dobro ocenili UL EF, 9 (18
%) jih je tako ocenilo UM EPF in 5 (13 %) Gea College.
Pridobljene kompetence v času študija so delodajalcem pomembne, saj jih je 88 %
delodajalcev ocenilo kot pomemben ali zelo pomemben dejavnik pri zaposlovanju
diplomiranih ekonomistov (VS in UN).
Slika 15: Pomembnost kompetenc, ki jih je kandidat pridobil v času študija, za zaposlitev v
organizaciji
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Skoraj polovica delodajalcev (29 vprašanih ali 49 %), kot prikazuje Slika 16, je prepričana,
da je šola, v kateri se je kandidat šolal, pomemben dejavnik pri izbiri novega zaposlenega v
organizaciji, 4 (7 %) vprašani pa so mnenja, da je šola zelo pomemben dejavnik. Na drugi
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strani se 20 (34 %) vprašanim šola ne zdi pomemben dejavnik, 6 (10 %) vprašanim pa se
zdi sploh nepomemben dejavnik.
Tistim, ki je šola, v kateri se je kandidat šolal, pomemben ali zelo pomemben dejavnik, je v
veliki večini, 31 (94 %), pri izbiri novega zaposlenega pomembna ali zelo pomembna
formalna izobrazba, 8 (24 %) jih meni, da visokošolski zavodi, na katerih so njihovi
zaposleni pridobili izobrazbo, zaposlenih niti dobro niti slabo niso pripravili na delo v
njihovi organizaciji, medtem ko jih 19 (58 %) meni, da so jih pripravili dobro ali zelo
dobro. Vsi delodajalci, ki so odgovorili na to vprašanje in hkrati rangirali šole, ki po
njihovem mnenju najbolje pripravijo diplomante za delo v njihovi organizaciji, so na 1.
mesto postavili UL EF, in sicer je to naredilo 5 delodajalcev.
Delodajalci so torej skorajda izenačeni v mnenju, kako pomemben dejavnik pri izbiri novih
zaposlenih je šola, ki jo je končal kandidat za zaposlitev. 56 % delodajalcem se šola, v
kateri se je kandidat šolal, zdi pomemben ali zelo pomemben dejavnik, 44 % pa jih meni,
da to ni pomembno ali sploh ni pomembno. Iz rezultatov sicer sklepam, da je šola, ki jo je
končal kandidat za zaposlitev, pomemben dejavnik pri izbiri novih zaposlenih v podjetjih,
vendar pa tega ne morem z veliko gotovostjo potrditi. Na podlagi rezultatov tako ne
morem ne potrditi ne ovreči 1. hipoteze raziskave, da je pri zaposlitvi diplomiranih
ekonomistov (VS in UN) delodajalcem pomembno merilo izbora šola, ki jo je kandidat
dokončal.
Slika 16: Pomembnost šole, v kateri se je šolal kandidat, pri izbiri novega zaposlenega
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Slika 17 prikazuje, da se 7 (12 %) vprašanim delodajalcem mednarodna izmenjava v času
študija sploh ne zdi pomembna, 23 (39 %) vprašanim se ne zdi pomembna in torej pri 51 %
delodajalcev ne vpliva na izbiro novega zaposlenega. 26 (44 %) vprašanim se mednarodna
izmenjava zdi pomembna, 3 (5 %) pa zelo pomembna. Pri 49 % delodajalcev ima
mednarodna izmenjava v času študija pozitiven vpliv pri odločanju o novih zaposlenih v
organizaciji. Glede na rezultate lahko sklepam, da je mednarodna izmenjava v času študija
pomembna polovici delodajalcev.
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Delodajalci, ki jim je mednarodna izmenjava v času študija pomembna ali zelo pomembna,
so v večini, 15 (52 %), kot zelo dobro ocenili UL EF, po 5 (17 %) pa UM EPF in Gea
College.
Slika 17: Pomembnost mednarodne izmenjave v času študija za zaposlitev v podjetju
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24 (41 %) vprašanih je, kot je razvidno iz Slike 18, mnenja, da so leta, v katerih je
kandidat končal študij, pomemben dejavnik pri izbiri novih zaposlenih, 23 (39 %) pa jih je
nasprotnega mnenja, in sicer, da leta, v katerih je kandidat končal študij, niso pomembna. 4
(7 %) vprašanim delodajalcem se zdijo leta študija zelo pomembna, medtem ko se 8 (14 %)
vprašanim to sploh ne zdi pomembno. Delodajalci, ki se jim leta, v katerih je kandidat
končal študij, zdijo pomembna ali zelo pomembna, so v veliki večini, kar 15 (56 %), kot
zelo dobro ocenili UL EF, po 4 (15 %) pa UM EPF in Gea College. Pri slednji je zanimivo
to, da so 4 izmed 5, ki so Gea College ocenili zelo dobro, pomembna ali zelo pomembna
leta, v katerih je kandidat dokončal šolanje.
Na podlagi rezultatov ne morem z gotovostjo trditi, da leta, v katerih je kandidat končal
študij, niso pomemben dejavnik pri izbiri novih zaposlenih, saj 53 % delodajalcev meni, da
leta niso oziroma sploh niso pomembna, medtem ko jih 48 % meni, da so pomembna
oziroma so zelo pomembna.
Slika 18: Pomembnost let, v katerih je kandidat končal študij, pri izbiri novega
zaposlenega
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Nekaterim delodajalcem je pri izbiri novih zaposlenih pomembna tudi povprečna ocena v
času študija. To se, kot prikazuje Slika 19, 3 (5 %) vprašanim zdi zelo pomembno, medtem
ko se 11 (19 %) to sploh ne zdi pomembno. 20 (34 %) vprašanim se povprečna ocena v
času študija zdi pomembna, največ, 25 (42 %), vprašanim pa se to ne zdi pomembno.
Delodajalci, ki se jim povprečna ocena v času študija zdi pomembna ali zelo pomembna,
so v večini, kar 13 (54 %), kot zelo dobro ocenili UL EF, 5 (21 %) jih je tako ocenilo UM
EPF in 3 (13 %) Gea College.
Na podlagi rezultatov lahko sklepam, da delodajalcem povprečna ocena v času študija ni
pomembna, saj jih je 61 % mnenja, da ni oziroma sploh ni pomembna, 39 % delodajalcev
pa se povprečna ocena v času študija zdi pomembna ali zelo pomembna.
Slika 19: Pomembnost kandidatove povprečne ocene v času študija pri izbiri novega
zaposlenega

5%
19 %

Sploh ni pomembno

34 %

Ni pomembno

42 %

Pomembno
Zelo pomembno

Drugi dejavniki, ki so delodajalcem pomembni pri izbiri novega zaposlenega, so še:





pripravljenost na učenje;
intuicija, občutek za delo, iznajdljivost, strokovna podkovanost, moralna in etična
presoja in delovanje;
iznajdljivost;
razgledanost in pripravljenost na učenje.

4.3.4 Pomen in ustreznost kompetenc zahtevam dela
Kompetence, ki jih imajo ob koncu študija diplomirani ekonomisti (VS), se razlikujejo od
kompetenc, ki jih imajo ob koncu študija univerzitetni diplomirani ekonomisti UN). S to
trditvijo se nekateri delodajalci strinjajo, spet drugi pa menijo, da se kompetence med njimi
ne razlikujejo.
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53 delodajalcev je izbiralo med odgovori na 4-stopenjski lestvici, in sicer od sploh se ne
strinjam do popolnoma se strinjam. Slika 20 prikazuje, da 7 (13 %) delodajalcev meni, da
se kompetence, ki jih imajo ob koncu študija diplomirani ekonomisti (VS), sploh ne
razlikujejo od kompetenc, ki jih imajo ob koncu študija univerzitetni diplomirani
ekonomisti (UN). Delno se s tem strinja 8 (15 %) delodajalcev. Največ, kar 23 (43%),
vprašanih se delno strinja, da se kompetence diplomiranih ekonomistov (VS) ob koncu
študija razlikujejo od kompetenc univerzitetno diplomiranih ekonomistov (UN). S to
trditvijo se popolnoma strinja 15 (28 %) vprašanih.
Iz tega sklepam, da 71 % delodajalcev razlikuje med diplomiranimi ekonomisti (VS) in
univerzitetnimi diplomiranimi ekonomisti (UN), saj menijo, da se njihove kompetence ob
koncu študija razlikujejo.
Slika 20: Pomembnost trditve, da se kompetence, ki jih imajo ob koncu študija diplomirani
ekonomisti (VS), razlikujejo od kompetenc, ki jih imajo ob koncu študija diplomirani
ekonomisti (UN)
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Diplomanti v času študija pridobijo generične in predmetno specifične kompetence, ki so z
vidika delodajalcev različno pomembne. Delodajalce sem prosila, da naštete generične
kompetence ocenijo s 4-stopenjsko lestvico glede na pomembnost kompetence za delo v
njihovi organizaciji. Ocenjevali so lahko od sploh ni pomembno do zelo je pomembno. Če
ne vedo, kako pomembna je posamezna kompetenca oziroma je ne poznajo, so imeli
možnost izbrati odgovor ne poznam.
Kot je razvidno iz Priloge 3, so kot najpomembnejšo delodajalci izbrali sposobnost
uporabe znanja v praktičnih situacijah, saj jih je od 56 vprašanih kar 49 (88 %) odgovorilo,
da je zelo pomembna za delo v njihovi organizaciji, 6 (11 %) pa, da je pomembna. Tako je
kar 99 % delodajalcev to kompetenco ocenilo kot pomembno oziroma zelo pomembno.
Sledi ji kompetenca sposobnost samostojnega dela, ki jo je 47 (85 %) vprašanih ocenilo
kot zelo pomembno in 6 (11 %) kot pomembno, skupno kar 96 % kot pomembno ali zelo
pomembno. Na tretjem mestu je kompetenca sposobnost prepoznavanja, predstavljanja in
reševanja problemov, ki jo je 55 (98 %) vprašanih ocenilo kot pomembno ali zelo
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pomembno. Sledijo sposobnost prilagajanja in delovanja v novih situacijah, sposobnost
načrtovanja in upravljanja s časom ter sposobnost dela v timu.
Po oceni delodajalcev sta za delo v organizaciji med najmanj pomembnimi kompetencami
razumevanje in spoštovanje različnosti in multikulturnosti, ki se zdi 80 % vprašanih
pomembna ali zelo pomembna in 18 % vprašanih nepomembna ali sploh nepomembna, ter
sposobnost raziskovanja na ustreznem nivoju, ki jo je 72 % vprašanih ocenilo kot
pomembno ali zelo pomembno in 27 % kot nepomembno in sploh nepomembno. Najmanj
pomembna kompetenca se delodajalcem zdi osveščenost o enakih možnostih in težavah
med spoloma, ki se 32 % delodajalcev ne zdi pomembna oziroma je sploh nepomembna.
Če rezultate raziskave primerjam z rezultati projekta Tuning, ugotavljam, da so delodajalci
v obeh raziskavah na 1. mesto postavili kompetenco sposobnost uporabe znanja v
praktičnih situacijah. Slovenski delodajalci so na 2. mesto postavili kompetenco
sposobnost samostojnega dela, ki pa so jo vsi udeleženci raziskave Tuninga, tako študentje,
profesorji, diplomanti kot delodajalci, postavili nižje, in sicer na mesta med 13. in 17.
Slovenski delodajalci so na 3. mesto postavili sposobnost prepoznavanja, predstavljanja in
reševanja problemov, ki so jo delodajalci iz Tuninga postavili na 1. mesto. Ocene
slovenskih delodajalcev so v večini zelo podobne ocenam iz projekta Tuning. Zanimivo pa
je, da so slovenski delodajalci kompetenco znanje in razumevanje predmetnega področja
ter razumevanje poklica postavili na 10. mesto, medtem ko delodajalci iz projekta Tuning
na 3. mesto. Prav tako so zmožnost tvorjenja novih idej (kreativnost) postavili na 15.
mesto, v Tuningu pa je postavljena med 6. in 9. mestom. Zmožnost učenja in ostati v
koraku z učenjem so delodajalci v moji raziskavi postavili na 18. mesto, v Tuningu pa se
nahaja med 5. in 9. mestom. Zanimivo je še, da so delodajalci v obeh raziskavah
kompetenco sposobnost biti kritičen in samokritičen postavili na 19. in 22. mesto, medtem
ko so jo ostali udeleženci v raziskavi Tuning postavili višje, in sicer od 7. do 11. mesta.
Kompetenca sposobnost raziskovanja na ustreznem nivoju je v moji raziskavi na
predzadnjem mestu, medtem ko je v Tuningu postavljena zelo različno, od 10. do 22.
mesta. Udeleženci obeh raziskav so se strinjali glede najmanj pomembne kompetence,
osveščenosti o enakih možnostih in težavah med spoloma.
Pri pomembnosti predmetno specifičnih kompetenc so delodajalci, kot je razvidno iz
Priloge 4, kot najpomembnejšo izbrali bralno razumevanje, govorno in pisno sporočanje v
tujem jeziku, saj jih je od 52 vprašanih kar 30 (58 %) odgovorilo, da je zelo pomembna za
delo v njihovi organizaciji, 18 (35 %) pa, da je pomembna. Tako je kar 93 % delodajalcev
to kompetenco ocenilo kot pomembno oziroma zelo pomembno. Sledi ji kompetenca
poznavanje in sposobnost upravljanja z ustrezno programsko opremo, ki jo je 24 (46 %)
vprašanih ocenilo kot zelo pomembno in 26 (50 %) kot pomembno, skupno kar 96 % kot
pomembno ali zelo pomembno. Na 3. mestu je kompetenca poznavanje poslovnih funkcij
organizacije in njihovih odnosov (na primer: nabava, prodaja, finance ipd.), ki jo je 51 (96
%) vprašanih ocenilo kot pomembno ali zelo pomembno. Sledijo sposobnost analizirati in
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strukturirati problem pri poslovanju organizacije in oblikovanje rešitve (na primer: vstop
na nov trg), sposobnost uvajanja sprememb v organizacijo ter sposobnost analize
poslovanja organizacije in oblikovanje predlogov (na primer: investicije, študije primerov,
projektno delo).
Po oceni delodajalcev sta med najmanj pomembnimi kompetencami za delo v organizaciji
sposobnost oblikovati in implementirati informacijske sisteme, ki se zdi 59 % vprašanih
pomembna ali zelo pomembna in 40 % vprašanih nepomembna ali sploh nepomembna,
razumevanje podrobnosti o poslovnih funkcijah, velikostih, sektorjih in povezava s
teorijami, ki jo je 55 % vprašanih ocenilo kot pomembno ali zelo pomembno in 45 % kot
nepomembno in sploh nepomembno. Kot najmanj pomembno predmetno-specifično
kompetenco delodajalci ocenjujejo delovne naloge v tujini (na primer: 20 tednov delovnih
izkušenj v organizaciji v tujini), ki se 61 % delodajalcev ne zdi pomembna oziroma sploh
ne pomembna in le 35 % delodajalcev pomembna oziroma zelo pomembna.
Če rezultate raziskave primerjam z rezultati projekta Tuning, ugotavljam, da si udeleženci
obeh raziskav niso bili tako enotni kot pri generičnih kompetencah. V moji raziskavi so
delodajalci na 1. mesto postavili kompetenco bralno razumevanje, govorno in pisno
sporočanje v tujem jeziku, ki so jo delodajalci v Tuningu uvrstili na 11. mesto, medtem ko
so jo diplomanti, študentje in profesorji uvrstili na 2. mesto. V moji raziskavi so nato na 2.
mesto uvrstili poznavanje in sposobnost upravljanja z ustrezno programsko opremo, ki so
jo udeleženci v Tuningu uvrstili od 7. do 22. mesta. Kompetenco sposobnost analizirati in
strukturirati problem pri poslovanju organizacije in oblikovati rešitev, ki je v projektu
Tuning na 1. mestu, so delodajalci v moji raziskavi postavili na 4. mesto. V Tuningu je
zelo visoko, in sicer od 2. do 8. mesta, kompetenca poznavanje in raba ustreznih orodij (na
primer: statistične analize, tržne raziskave ipd.), ki pa je v moji raziskavi na 12. mestu.
Udeleženci obeh raziskav so si bili enotni glede najmanj pomembne generične
kompetence, ki je delovne naloge v tujini. Ugotavljam, da so bili udeleženci v raziskavi
Tuning zelo neenotni glede odgovorov, saj med njimi pri več odgovorih obstajajo
precejšnje razlike. Sposobnost vodenja organizacije je bila pri delodajalcih postavljena na
6. mesto, medtem ko pri diplomantih na 21. mesto. Prav tako velike razlike obstajajo pri
kompetencah sposobnost oblikovati in implementirati informacijske sisteme ter
razumevanje strukture in osnovnega besedišča drugega jezika.
4.3.5 Pomen mednarodnih akreditacij v poslovnem izobraževanju
Kot je razvidno iz Slike 21, 42 (78 %) delodajalcev od skupno 54 ne pozna nobenih
mednarodnih akreditacij v poslovnem izobraževanju. Večina tistih, ki imajo pomemben
vpliv pri zaposlovanju novih diplomiranih ekonomistov (VS in UN), mednarodnih
akreditacij sploh ne pozna. 10 (19 %) delodajalcev pozna akreditacijo EQUIS, ki jo je pri
nas pridobila UL EF, vendar pa ne moremo z gotovostjo potrditi, v kako velikih podjetjih
jo poznajo, saj so 3 (30 %) delodajalci iz podjetij z manj kot 10 zaposlenimi in ravno toliko
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iz podjetij z več kot 501 zaposlenim, vendar pa 7 (70 %) teh podjetij zaposluje najmanj ½
zaposlenih z visokošolsko izobrazbo, od tega 9 (90 %) manj kot 30 % diplomiranih
ekonomistov (VS in UN).
1 (2 %) delodajalec pozna največjo mednarodno akreditacijo AACSB. Prav tako 1 (2 %)
delodajalec je na vprašanje odgovoril drugo in to utemeljil s tem, da pozna le koncept
mednarodnega kreditiranja, ne pa konkretno mednarodnih akreditacij. Nihče izmed
vprašanih ne pozna akreditacije ACBSP, ki jo je pri nas pridobila UM EPF.
Slika 21: Poznavanje mednarodnih akreditacij v poslovnem izobraževanju pri sodelujočih
delodajalcih
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V Sloveniji sta 2 visokošolska zavoda pridobila mednarodne akreditacije v poslovnem
izobraževanju, zato me je zanimalo, ali ju delodajalci poznajo. Na 4-stopenjski lestvici so
lahko izbirali med odgovori sploh ne poznam, ne poznam, poznam in zelo dobro poznam
(glej Sliko 22). 18 (33 %) jih je odgovorilo, da sploh ne vedo, kateri visokošolski zavodi,
ki izobražujejo za poklic diplomiranega ekonomista (VS in UN), so pridobili mednarodne
akreditacije in katere. 30 (56 %) vprašanih je na vprašanje odgovorilo z ne poznam.
Skupno je kar 89 % vprašanih delodajalcev odgovorilo, da ne poznajo oziroma sploh ne
poznajo visokošolskih zavodov, ki so pridobili mednarodne akreditacije v poslovnem
izobraževanju, in ne vedo, katere so to. 5 (9 %) vprašanih je na vprašanje odgovorilo s
poznam, a le 1 (2 %), da zelo dobro pozna visokošolske zavode, ki so pridobili akreditacije
in katere.
Če oboje rezultate primerjam, lahko sklepam, da velika večina delodajalcev mednarodnih
akreditacij sploh ne pozna (80 %) in ne ve, kateri so tisti visokošolski zavodi, ki so jih
pridobili in katere so (89 %). 20 % vprašanih pozna najmanj eno mednarodno akreditacijo,
vendar pa le 11 % vprašanih ve, kateri visokošolski zavodi so tisti, ki so ji prejeli in katere.
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Slika 22: Poznavanje šol, ki izobražujejo za poklic diplomiranega ekonomista (VS in UN)
in so pridobili mednarodne akreditacije, pri sodelujočih delodajalcih

9%

2%
Sploh ne poznam

33 %

Ne poznam
56 %

Poznam

Zelo dobro poznam

Diplomanti visokošolskih zavodov, ki so pridobili mednarodne akreditacije, naj bi imeli
boljši ugled v očeh delodajalcev, zato so delodajalci lahko izbirali med odgovori na 4stopenjski lestvici, in sicer da mednarodne akreditacije, ki jih je uspela pridobiti šola, ne
vplivajo na izbiro pri zaposlovanju, da slabo oziroma šibko vplivajo, da znatno vplivajo ter
da močno oziroma izrazito vplivajo na izbiro novih zaposlenih. Kot prikazuje Slika 23, je
kar 36 (69 %) delodajalcev odgovorilo, da pridobljene mednarodne akreditacije sploh ne
vplivajo na izbiro novih zaposlenih, 13 (25 %) delodajalcev pa je odgovorilo, da slabo
oziroma šibko vplivajo. Iz tega sklepam, da pri 94 % delodajalcev to, da je kandidat za
zaposlitev zaključil šolanje na šoli, ki je uspela pridobiti eno ali več mednarodnih
akreditacij, nima skoraj nikakršnega vpliva pri zaposlovanju. Pri 3 vprašanih (6 %) imajo
mednarodne akreditacije šole znaten vpliv pri izbiri novih zaposlenih. Nihče izmed
vprašanih pa ni odgovoril, da imajo mednarodne akreditacije močan vpliv pri
zaposlovanju.
Pri tem vprašanju sem anketirance prosila, da svoj odgovor utemeljijo. Odgovorili so, da so
jim pomembnejše izkušnje in znanje, ki ga je kandidat pridobil, če pa ima šola predznak
kakovosti, je to za njih toliko bolje. 3 delodajalci so pojasnili, da so jim pri zaposlovanju
novega zaposlenega bolj pomembne izkušnje in osebnost kandidata, saj od njega želijo
čimprejšnjo samostojnost pri delu.
Na podlagi rezultatov ugotavljam, da 2. hipoteza, ki sem jo postavila, in sicer da so pri
zaposlitvi diplomiranih ekonomistov (VS in UN) delodajalcem mednarodne akreditacije, ki
jih ima šola, ki jo je dokončal kandidat, pomembne, zavržena.
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Slika 23: Koliko mednarodne akreditacije, ki so jih pridobili visokošolski zavodi, vplivajo
na izbiro delodajalcev pri zaposlovanju novih zaposlenih
6%0
Nič

25 %

Slabo/Šibko
69 %

Znatno
Močno/Izrazito

5 PRIPOROČILA ZA UVELJAVITEV BLAGOVNE ZNAMKE ŠOLE
Cilj vsake šole, ki izobražuje za poklic diplomiranega ekonomista (VS in UN), je biti
najboljši na trgu, vprašanje pa je, kako to doseči, saj je konkurenca velika. Zavedati se je
treba, da idealne šole ni, lahko pa se idealom približajo tako, da postanejo najbolj
kakovostna in najbolj želena šola z ustvarjanjem priznane blagovne znamke šole in s tem
posledično najboljših diplomantov. Ena od možnosti prilagajanja študijskih programov
cilju večje zaposljivosti diplomantov je zagotovo prilagajanje znanja in kompetenc, ki jih
ponujajo v svojih študijskih programih, potrebam po znanju in kompetencah na trgu dela.
Glavni vodili pri oblikovanju študijskih programov morata biti doseganje strokovnih
kompetenc diplomantov ter njihova visoka stopnja zaposljivosti. To je še zlasti potrebno na
področju poslovnih in ekonomskih ved, kjer je dinamika sprememb v realnem poslovnem
svetu izjemno hitra in nepredvidljiva. Razvoj študijskih programov mora temeljiti na
analizi potreb vseh skupin, udeleženih v procesu študija, in uporabe rezultatov študija:
študentov, diplomantov, učiteljev ter delodajalcev.
Področje poslovnih in ekonomskih študijev je v Sloveniji zelo konkurenčno in odprto, kar
terja vse večjo primerljivost študijskih programov s podobnimi tujimi programi, saj je le
tako mogoče zagotoviti primerljive profile znanj in kompetenc diplomantov, hkrati pa
morajo biti programi tudi vsebinsko dovolj odprti, da omogočajo študentu enostavnejšo
vključitev v širši evropski izobraževalni prostor ter hkrati pridobivanje znanj, ki mu bodo
po zaključku študija omogočila uspešno konkuriranje na trgu dela in znanja.
Ameriško združenje za marketing (angl. American Marketing Association) opredeljuje
blagovno znamko kot ime, izraz, simbol, obliko ali kombinacijo naštetih, namenjeno
prepoznavanju izdelka ali storitve enega ali skupine proizvajalcev in razlikovanju izdelkov
ali storitev od konkurenčnih. Povsem jasno je, da blagovne znamke na trgu niso enako
prepoznavne in nimajo enake vrednosti. Visoka vrednost blagovne znamke zagotavlja
organizaciji konkurenčno prednost (Kotler, 1996, str. 444).
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Blagovna znamka sama po sebi, ne da nudi potrošniku neko dodano vrednost in posledično
brez očitnega razlikovanja od ostale ponudbe na trgu, šoli na dolgi rok ne prinaša
nikakršnih koristi. Razlikovati se od ostalih konkurentov na trgu je eden od ciljev vsake
uspešne šole, za dosego tega cilja pa je treba najprej poskrbeti, da potrošniki poznajo
blagovno znamko in se je zavedajo.
Ko govorimo o zavedanju blagovne znamke, lahko mislimo na globino in širino zavedanja.
Blagovna znamka, ki jo lahko prikličemo iz spomina, ima globlje zavedanje od blagovne
znamke, ki jo le prepoznamo, medtem ko se širina zavedanja nanaša na število situacij, ko
nam blagovna znamka pride na misel (Keller, 1998, str. 88).
Šola lahko ohrani konkurenčno prednost le, če je sposobna ohraniti razlikovanje, zato se
mora osredotočiti na specifične aktivnosti, ki ji razlikovanje omogočijo. Tako se lahko šola
osredotoči na vsaj enega od elementov trženjske ponudbe, ki je v očeh potrošnika
pomemben in posledično nudi dobro osnovo za konkurenčno prednost.
Tiste šole, ki so pridobile mednarodne akreditacije kot pečat kakovosti, se razlikujejo od
ostalih šol in to jim predstavlja konkurenčno prednost. Šole pa so tiste, ki morajo to
konkurenčno prednost potrošnikom predstaviti tako, da bo to sprožilo zavedanje blagovne
znamke in pri delodajalcih predstavljalo dodano vrednost.
Kot je razvidno iz raziskave, ki sem jo opravila med slovenskimi delodajalci, jih zelo malo
pozna mednarodne akreditacije v poslovnem izobraževanju in le-te tudi ne vplivajo na
njihovo izbiro novih zaposlenih. Na podlagi tega priporočam šolam, ki so ali še bodo
pridobile mednarodne akreditacije, da več pozornosti namenijo promociji pozitivnih
učinkov pridobljene mednarodne akreditacije. Institucije, ki pridobijo mednarodno
akreditacijo, namreč govorijo drugim šolam, delodajalcem ter bodočim študentom o
kakovosti izobraževalnih vsebin ter načinov poučevanja. Zato priporočam objavo
pomembnih informacij o akreditaciji in njenih pozitivnih učinkih tako za šolo kot študente
in delodajalce na spletni strani ter v brošurah šole na vidnem mestu. V času informativnih
dni in vpisov na fakultete priporočam, da šole še bolj izpostavijo pozitivne učinke
pridobljene akreditacije, saj s tem poudarijo svojo konkurenčno prednost pred drugimi
šolami, ki izobražujejo za enak poklic. S tem povečajo prepoznavnost predvsem pri
bodočih študentih in njihovih starših. Zelo pomembno pa je, da mednarodne akreditacije v
poslovnem izobraževanju in njihove pozitivne vplive poznajo delodajalci.
Ker je delodajalcem zelo pomembno, da imajo diplomanti delovne izkušnje že med časom
študija, je pomembno sodelovanje med delodajalci in šolo. Pri tem priporočam šoli, da
svojo blagovno znamko uveljavi tako, da sodeluje z delodajalci s pripravo in reševanjem
študij konkretnih primerov, strokovno prakso in predvsem da delodajalce izobražuje in jim
predstavi svojo konkurenčno prednost. Le na ta način bodo lahko delodajalci pri izbiri
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novih zaposlenih upoštevali pomembne učinke, ki so jih imele pridobljene mednarodne
akreditacije na študente.
Rezultati raziskave kažejo tudi, da slovenski delodajalci cenijo predvsem praktično
uporabo znanja, zato lahko šola krepi svojo blagovno znamko s tem, da v času študija
študente čim bolje pripravi na to, da znajo teoretično znanje aplicirati v prakso. Študijske
programe in učne načrte morajo venomer prilagajati potrebam na trgu, saj bodo le tako
njihovi diplomanti pridobili ugled in postali zaželjeni med delodajalci.
Šola lahko svojo blagovno znamko uveljavi tudi tako, da jasno opredeli kompetence, ki jih
v času študija pridobijo njihovi diplomanti. Ugotavljam, da šole, ki izobražujejo za
diplomirane ekonomiste (VS in UN) v Sloveniji, na svojih spletnih straneh v veliki večini
nimajo jasno navedenih kompetenc, ki jih pridobijo diplomanti v času študija. Seveda pa je
zelo pomembno, da se te kompetence kar se da skladajo s kompetencami, ki jih od bodočih
zaposlenih pričakujejo delodajalci. Zato šolam predlagam, da svojo blagovno znamko
uveljavijo tudi tako, da na spletnih straneh jasno in natančno opredeljeno objavijo
kompetence, ki jih pridobijo diplomanti v času študija. Podlaga za opredelitev kompetenc
pa jim morajo biti cilji in učni načrti študijskih programov ter šole v celoti.
Glede na rezultate projekta Tuning in lastne raziskave ugotavljam, da delodajalci
poudarjajo predvsem tiste generične kompetence, ki se nanašajo na praktično uporabo
znanja, samostojnost pri delu, sposobnost prilagajanja različnim situacijam, učinkovitega
spopadanja s problemi ipd. Delodajalci torej želijo delavca, ki se bo kar najbolje znašel v
spremenljivem delovnem okolju in ki bo znal učinkovito uporabiti znanje, ki ga je pridobil
v šoli, v delovnem okolju. Zanimivo je, da je delodajalcem zelo pomembno učinkovito
opravljanje dela, veliko bolj kot pa kreativnost, sposobnost dajanja pobud in podjetniški
duh. Vsem udeležencem raziskave je skoraj najpomembnejša kompetenca sposobnost
uporabe znanja v praktičnih situacijah, zato je zelo pomembno, da se šole, ki izobražujejo
za poklic diplomirani ekonomist (VS in UN), zavedajo, katere kompetence pri bodočih
zaposlenih iščejo delodajalci in katere kompetence so tiste, ki jih želijo pridobiti študentje,
in katere kompetence so pomembne diplomantom. Na podlagi tega lahko sestavijo celovit
zbor kompetenc, ki naj bi jih v času študija pridobili njihovi diplomanti in so podlaga za
sestavo učnih načrtov in ciljev.

SKLEP
Na podlagi literature, poslovnih praks organizacij in lastne raziskave ugotavljam, da
kompetence vse bolj prihajajo v ospredje tudi v našem gospodarskem prostoru. Niso več
pomembni le golo znanje, inteligenca, sposobnosti, temveč celoten »paket« znanja,
sposobnosti, obnašanja, motivov. Poleg tega moramo imeti na delovnih mestih ljudi, ki
imajo te »pakete« take, kot jih posamezno delovno mesto zahteva. To je osnovni pogoj, da
lahko prispevamo k uspešnosti poslovanja organizacije.
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Kompetence, kot so spretnosti, talenti in sposobnosti diplomantov so torej ključne za uspeh
posameznikov, za gospodarsko rast ter razvoj v globalizirani ekonomiji. Od
izobraževalnega sektorja pa se pričakuje, da bo sodeloval pri ustvarjanju znanja in
razvijanju človeških virov, ki so fleksibilni in sposobni delati v inovativnih okoljih.
Naziv diplomirani ekonomisti (VS in UN) diplomanti najpogosteje pridobijo na javnih
koncesioniranih visokošolskih zavodih, ki se financirajo iz javnih virov in za katere je
značilen klasičen pristop poučevanja, vedno bolj pa se širijo tudi nekoncesionirani zasebni
visokošolski zavodi, katerih ponudba je v večji meri vezana na potrebe trga dela in
gospodarstva in se financirajo iz šolnin, donacij in sponzorstev. Vedno bolj se uveljavlja
modularni pristop k učenju, in sicer preko aktivnega sodelovanja na predavanjih,
samostojnega dela, študije primerov, projektnega dela in e-učenja.
V Sloveniji je tako javnih kot zasebnih visokošolskih zavodov, ki izobražujejo za naziv
diplomirani ekonomist (VS in UN), 12, organizirani pa so v okviru Univerze v Ljubljani,
Mariboru in na Primorskem ter v okviru Javnih koncesioniranih samostojnih visokošolskih
zavodov in Nekoncesioniranih zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov.
Že pred izvedbo raziskave sem postavila 3 teze, na katerih je slonela raziskava, in sem jih
nato z analizo tudi preverila. Kljub temu pa izbranega vzorca raziskave ne moremo
razumeti kot reprezentativnega v statističnem pomenu. Rezultati kažejo, da je delodajalcem
formalna izobrazba za delo v organizaciji pomembna in imajo razmeroma pozitivno
mnenje o tem, kako so šole pripravile diplomante za delo v njihovi organizaciji, vendar
kljub temu rezultati kažejo na to, da 1. hipoteze, da je pri zaposlitvi diplomiranih
ekonomistov (VS in UN) pomembna šola, ki jo je končal kandidat, ne morem ne potrditi
ne zavreči, saj je mnenje delodajalcev glede tega dokaj deljeno.
2. hipotezo, da so delodajalcem pri zaposlitvi diplomiranih ekonomistov (VS in UN)
pomembne mednarodne akreditacije, ki jih ima šola, lahko v celoti zavržem, saj velika
večina delodajalcev mednarodnih akreditacij ne pozna in ne vplivajo na izbiro novih
zaposlenih. V svetu se sicer mednarodne akreditacije v poslovnem izobraževanju vedno
bolj uveljavljajo in akreditirane šole uvrščajo med najboljše poslovne šole na svetu.
Akreditirane šole imajo pomembno konkurenčno prednost pred drugimi poslovnimi
šolami, v očeh delodajalcev pa naj bi diplomanti akreditiranih šol uživali večji ugled.
Raziskava med slovenskimi delodajalci prikazuje, da je v Sloveniji treba okrepiti
zavedanje o pozitivnih učinkih pridobljenih mednarodnih akreditacij. Delodajalci namreč
sploh ne poznajo akreditacij v poslovnem izobraževanju in to, ali je šola, iz katere prihaja
kandidat za zaposlitev, pridobila mednarodno akreditacijo, ne vpliva na zaposlitev.
Zato bi morale šole, ki so pridobile mednarodne akreditacije, storiti več za svojo
prepoznavnost. Pri nas sta to UL EF in UM EPF. Posledično bi krepile svojo konkurenčno
prednost in blagovno znamko. Tako kot se kupci velikokrat odločijo za izdelek ne le zaradi
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njegove funkcionalne lastnosti, ampak tudi zaradi blagovne znamke, s katero izrazijo svoj
življenjski slog, ugled, vrednote in drugo, ima močna blagovna znamka številne prednosti
tako za šolo kot za delodajalce in študente. Zato bi širjenje informacij in povečanje
zavedanja o pomenu mednarodnih akreditacij kot pečatov kakovosti krepilo blagovno
znamko šole. Z zavedanjem pozitivnih lastnosti in učinkov pridobljenih mednarodnih
akreditacij bi blagovna znamka šole postala še močnejša in uglednejša.
Za 3. hipotezo, da se kompetence diplomiranih ekonomistov (VS in UN) ob koncu šolanja
skladajo s kompetencami, ki jih od njih želijo delodajalci, ugotavljam, da so se s tem ko se
povečuje konkurenca na področju poslovnega izobraževanja in s tem ko v ospredje
prihajajo neklasične oblike podajanja znanja in učenja, začele šole vedno bolj prilagajati
potrebam delodajalcev in svoje študijske programe oblikujejo tako, da se kompetence, ki
jih v času študija pridobijo diplomanti, vedno bolj skladajo s kompetencami, ki jih od
diplomantov pričakujejo delodajalci.
Raziskava prikazuje, da so delodajalcem kompetence, ki jih je kandidat za zaposlitev
pridobil v času študija, zelo pomemben dejavnik za zaposlitev. Med kompetencami, ki so
jim najpomembnejše so sposobnost uporabe znanja v praktičnih situacijah, sposobnost
samostojnega dela, razumevanje drugega tujega jezika, delovanje z ustrezno programsko
opremo, torej vse tiste kompetence, ki se nanašajo na čimprejšnjo in čim bolj uspešno
uporabo teoretičnega znanja v praktičnih situacijah.
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Priloga 1: Primerjava razvrstitve generičnih kompetenc po pomembnosti, kot so jih
razvrstili profesorji, diplomanti, študentje in delodajalci v raziskavi Tuning 2008
Splošna kompetenca
Sposobnost abstraktnega mišljenja, analize in logičnega
sklepanja

Profesorji
1

Diplomanti
2

Študentje
2

Delodajalci
2

Sposobnost uporabe znanja v praktičnih situacijah
Znanje in razumevanje predmetnega področja ter
razumevanje poklica
Sposobnost prepoznavanja, predstavljanja in reševanja
problemov
Zmožnost učenja in ostati v koraku z učenjem
Zmožnost tvorjenja novih idej (kreativnost)
Sposobnost biti kritičen in samokritičen
Sposobnost komuniciranja, tako ustnega kot pisnega v
maternem jeziku
Sposobnost iskanja, procesiranja in analize podatkov iz
različnih virov
Sposobnost raziskovanja na ustreznem nivoju
Sposobnost dela v timu
Medosebne in interakcijske spretnosti
Sposobnost samostojnega dela
Sposobnost načrtovanja in upravljanja s časom
Sposobnost prilagajanja in delovanja v novih situacijah
Sposobnost razumnega odločanja
Sposobnost delovanja na podlagi etičnega razmišljanja
Sposobnost komunikacije v drugem (tujem) jeziku
Spretnosti uporabe informacijskih in komunikacijskih
tehnologij
Sposobnost motiviranja ljudi in strmenja k skupnim
ciljem
Sposobnost dela v mednarodnem okviru
Odločenost in vztrajnost pri danih nalogah in sprejetih
odgovornostih
Sposobnost ocenjevanja in vzdrževanja kakovosti dela
Sposobnost delovanja z družbeno odgovornostjo in
nacionalnim zavedanjem
Sposobnost načrtovanja in vodenja projektov
Razumevanje
in
spoštovanje
različnosti
in
multikulturnosti
Sposobnost sporazumevanja z laiki na določenem
področju
Predanost ohranjanju okolja
Podjetniški duh, sposobnost dajanja pobud
Zavezanost varnosti
Osveščenost o enakih možnostih in težavami med
spoloma

2
3

1
4

1
4

1
4

4

3

3

3

5
6
7
8

5
9
11
12

7
8
9
13

9
8
19
12

9

8

12

15

10
11
12
13
16
15
16
17
18
19

15
7
14
17
10
10
13
25
16
20

18
5
14
15
10
10
16
23
11
19

22
5
11
16
7
7
10
24
18
23

20

19

17

13

21
22

23
21

21
20

28
14

23
24

24
27

24
27

21
27

25
26

18
28

22
26

20
31

27

26

29

26

28
29
30
31

29
22
30
31

28
25
30
31

30
17
25
29

Vir: Tuning, Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Business, str. 131–132.
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Priloga 2: Primerjava razvrstitve predmetno specifičnih kompetenc po pomembnosti,
kot so jih razvrstili delodajalci, diplomanti in študentje v raziskavi Tuning 2008
Predmetno specifična kompetenca
Sposobnost analizirati in strukturirati problem pri
poslovanju organizacije in oblikovati rešitev (npr.
vstop na nov trg)
Poznavanje in raba ustreznih orodij (npr. statistične
analize, tržne raziskave)
Poznavanje obstoječe in nove tehnologije in njen
vpliv na nove/bodoče trge
Učenje učenja (sposobnost kako, kdaj in kje so
potrebna nova znanja, osebni razvoj)
Poznavanje poslovnih funkcij organizacije in
njihovih odnosov (nabava, prodaja, finance ipd.)
Sposobnost vodenja organizacije (planiranje in
upravljanje z uporabo konceptov in metod – TQM,
benchmarking)
Sposobnost
oblikovati
in
implementirati
informacijske sisteme
Poznavanje in sposobnost upravljanja z ustrezno
programsko opremo
Poznavanje temeljnih značilnosti organizacije (cilji,
lastništvo, struktura ipd.)
Razumevanje načel psihologije in sposobnost
njihove vključitve v poslovanje organizacije (delo v
skupinah, timih, vedenjske študije)
Bralno razumevanje, govorno & pisno sporočanje v
tujem jeziku
Razumevanje načel prava in sposobnost njihove
povezave s poslovanjem organizacije (konkurenčno
pravo, davčna zakonodaja ipd.)
Sposobnost opredelitve dejavnikov, ki opredeljujejo
organizacijo in sposobnost njihove povezave z
analizo okolja ter oblikovanje perspektiv (SWOT
ipd.)
Razumevanje in uporaba računovodstva in
finančnih sistemov (izkaz poslovnega izida, bilanca
stanja)
Sposobnost uporabe instrumentov za analizo
poslovnega okolja (analiza trga, PEST analiza ipd.)
Poznavanje vpliva makro in mikroekonomskih
elementov na poslovanje organizacije
Razumevanje podrobnosti o poslovnih funkcijah,
velikosti, sektorji in povezava s teorijami

Delodajalci
1

Diplomanti
1

Študentje
1

Profesorji
9

2

4

7

8

3

5

5

18

4

3

6

3

5

9

4

1

6

21

11

19

7

22

25

24

8

16

22

7

9

11

10

5

10

17

14

16

11

2

2

2

12

14

19

17

13

6

12

12

14

7

15

4

15

12

12

11

16

13

8

15

17

18

17

10

se nadaljuje

2

nadaljevanje
Predmetno specifična kompetenca
Sposobnost analize poslovanja organizacije in
oblikovanje
predlogov
(investicije,
študije
primerov, projektno delo ipd.)
Na podlagi znanja, pridobljenega na fakulteti,
sposobnost opredeliti vpliv kulture na poslovanje
organizacije
Sposobnost uvajanja sprememb v organizacijo
Sposobnost povezovanja kulture in etike in
razumevanje njunega vpliva na organizacijo
Razumevanje načel inženiringa in sposobnost
njihove povezave s poslovanjem organizacije
(upravljanje, informacijska tehnologija ipd.)
Razumevanje etičnih načel in sposobnost njihove
povezave s poslovanjem organizacije, oblikovanje
scenarijev (izkoriščanje človeških virov, okolje ipd.)
Razumevanje strukture & osnovnega besedišča
drugega jezika
Delovne naloge v tujini (20 tednov delovnih
izkušenj v organizaciji v tujini)

Delodajalci
18

Diplomanti
15

Študentje
9

Profesorji
20

19

23

21

21

20
21

10
19

16
18

23
14

22

24

24

22

23

25

23

13

24

8

3

6

25

20

20

25

Vir: Tuning, Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Business, str. 135–136.

3

Priloga 3: Razvrstitev generičnih kompetenc glede na pomembnost za delo v
organizaciji – rezultati raziskave, opravljene med slovenskimi delodajalci

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

Generična kompetenca

SNP

NP

P

ZP

NP

ŠT. O

POVP

Sposobnost uporabe znanja v
praktičnih situacijah
Sposobnost
samostojnega
dela
Sposobnost prepoznavanja,
predstavljanja in reševanja
problemov
Sposobnost prilagajanja in
delovanja v novih situacijah
Sposobnost načrtovanja in
upravljanja s časom
Sposobnost dela v timu

0 (0 %)

0 (0 %)

56

3.9

0 (0 %)

2 (4 %)

55

3.9

0 (0 %)

0 (0 %)

49
(88 %)
47
(85 %)
43
(77 %)

1 (2 %)

0 (0 %)

6
(11 %)
6
(11 %)
12
(21 %)

1 (2 %)

56

3.8

0 (0 %)

0 (0 %)

55

3.8

0 (0 %)

1 (2 %)

56

3.8

0 (0 %)

0 (0 %)

1 (2 %)

55

3.8

Sposobnost
abstraktnega
mišljenja, analize in logičnega
sklepanja
Sposobnost
komuniciranja,
tako ustnega kot pisnega v
maternem jeziku
Odločenost in vztrajnost pri
danih nalogah in sprejetih
odgovornostih
Znanje
in
razumevanje
predmetnega področja ter
razumevanje poklica
Sposobnost ocenjevanja in
vzdrževanja kakovosti dela
Sposobnost
razumnega
odločanja
Spretnost
uporabe
informacijskih
in
komunikacijskih tehnologij
Sposobnost
iskanja,
procesiranja
in
analize
podatkov iz različnih virov
Zmožnost tvorjenja novih idej
(kreativnost)
Medosebne in interakcijske
spretnosti
Sposobnost motiviranja ljudi
in stremljenja k skupnim
ciljem
Zmožnost učenja in ostati v
koraku z učenjem
Sposobnost komunikacije v
drugem (tujem) jeziku

0 (0 %)

2 (4 %)

41
(75 %)
41
(73 %)
40
(73 %)
42
(74 %)

2 (4 %)

0 (0 %)

12
(22 %)
14
(25 %)
14
(25 %)
13
(23 %)

0 (0 %)

57

3.7

0 (0 %)

0 (0 %)

18
(33 %)

37
(67 %)

0 (0 %)

55

3.7

0 (0 %)

0 (0 %)

18
(33 %)

36
(67 %)

0 (0 %)

54

3.7

0 (0 %)

1 (2 %)

17
(30 %)

36
(64 %)

2 (4 %)

56

3.7

0 (0 %)

0 (0 %)

55

3.7

0 (0 %)

1 (2 %)

56

3.6

0 (0 %)

2 (4 %)

32
(58 %)
34
(61 %)
31
(55 %)

2 (4 %)

0 (0 %)

21
(38 %)
21
(38 %)
21
(38 %)

2 (4 %)

56

3.6

0 (0 %)

3 (5 %)

21
(38 %)

32
(57 %)

0 (0 %)

56

3.5

0 (0 %)

3 (5 %)

56

3.5

0 (0 %)

2 (4 %)

54

3.5

0 (0 %)

1 (2 %)

32
(57 %)
25
(46 %)
26
(46 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

21
(38 %)
27
(50 %)
28
(50 %)

1 (2 %)

56

3.5

0 (0 %)

2 (4 %)

56

3.5

1 (2 %)

26
(46 %)
26
(46 %)

1 (2 %)

1 (2 %)

27
(48 %)
26
(46 %)

2 (4 %)

56

3.5

se nadaljuje

4

nadaljevanje
Generična kompetenca

SNP

NP

P

ZP

NP

ŠT. O.

POVP

0 (0 %)

4 (7 %)

3.4

2 (4 %)

1 (2 %)

56

3.4

0 (0 %)

2 (4 %)

1 (2 %)

56

3.4

1 (2 %)

8 (14 %)

2 (4 %)

56

3.3

0 (0 %)

7 (13 %)

2 (4 %)

56

3.3

2 (4 %)

7 (13 %)

3 (5 %)

56

3.3

26.

Predanost ohranjanju okolja

1 (2 %)

8 (14 %)

1 (2 %)

56

3.2

27.

Sposobnost
delovanja
z
družbeno odgovornostjo in
nacionalnim zavedanjem
Sposobnost sporazumevanja z
laiki na določenem področju
Razumevanje in spoštovanje
različnosti in multikulturnosti
Sposobnost raziskovanja na
ustreznem nivoju
Osveščenost
o
enakih
možnostih in težavah med
spoloma

2 (4 %)

7 (13 %)

28
(50 %)
24
(43 %)
22
(39 %)
24
(43 %)
22
(39 %)
21
(38 %)
17
(30 %)
16
(29 %)

56

0 (0 %)

24
(43 %)
29
(52 %)
31
(55 %)
21
(38 %)
25
(45 %)
23
(41 %)
29
(52 %)
31
(55 %)

0 (0 %)

25.

Podjetniški duh, sposobnost
dajanja pobud
Sposobnost načrtovanja in
vodenja projektov
Sposobnost biti kritičen in
samokritičen
Sposobnost
dela
v
mednarodnem okviru
Sposobnost
delovanja
na
podlagi etičnega razmišljanja
Zavezanost varnosti

0 (0 %)

56

3.1

1 (2 %)

6 (11 %)

56

3.0

6 (11 %)

1 (2 %)

55

3.0

1 (2 %)

14
(25 %)
14
(25 %)

10
(18 %)
11
(20 %)
15
(27 %)
9 (16 %)

0 (0 %)

4 (7 %)

39
(70 %)
33
(60 %)
25
(45 %)
27
(48 %)

1 (2 %)

56

3.0

2 (4 %)

56

2.8

20.
21.
22.
23.
24.

28.
29.
30.
31.

4 (7 %)

Legenda: SNP – Sploh ni pomembno
NP – Ni pomembno
P – Pomembno
ZP – Zelo pomembno
NP – Ne poznam
ŠT. O - Število odgovorov
POVP - povprečje
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Priloga 4: Razvrstitev predmetno specifičnih kompetenc glede na pomembnost za
delo v organizaciji – rezultati raziskave, opravljene med slovenskimi delodajalci

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Predmetno specifična kompetenca

SNP

NP

P

ZP

NP

ŠT.
O
52

POVP

Bralno razumevanje, govorno in pisno
sporočanje v tujem jeziku
Poznavanje in sposobnost upravljanja z
ustrezno programsko opremo
Poznavanje
poslovnih
funkcij
organizacije in njihovih odnosov (npr.
nabava, prodaja, finance)
Sposobnost analizirati in strukturirati
problem pri poslovanju organizacije in
oblikovati rešitev (npr. vstop na nov trg)
Sposobnost uvajanja sprememb v
organizacijo
Sposobnost
analize
poslovanja
organizacije in oblikovanje predlogov
(npr. investicije, študije primerov,
projektno delo)
Razumevanje in uporaba računovodstva
in finančnih sistemov (izkaz poslovnega
izida, bilanca stanja)
Učenje učenja (sposobnost kako, kdaj in
kje so potrebna nova znanja, osebni
razvoj)
Sposobnost opredelitve dejavnikov, ki
opredeljujejo organizacijo in sposobnost
njihove povezave z analizo okolja ter
oblikovanje perspektiv ( npr. SWOT)
Razumevanje načel prava in sposobnost
njihove povezave s poslovanjem
organizacije
(konkurenčno
pravo,
davčna zakonodaja ipd.)
Poznavanje
vpliva
makro
in
mikroekonomskih
elementov
na
poslovanje organizacije
Poznavanje in raba ustreznih orodij (npr.
statistične analize, tržne raziskave)
Sposobnost uporabe instrumentov za
analizo poslovnega okolja (npr. analiza
trga, PEST analiza ipd.)
Razumevanje načel psihologije in
sposobnost njihove vključitve v
poslovanje
organizacije
(delo
v
skupinah, timih, vedenjske študije ipd.)
Razumevanje
etičnih
načel
in
sposobnost
njihove
povezave
s
poslovanjem organizacije, oblikovanje
scenarijev (npr. izkoriščanje človeških
virov, okolje)

0 (0 %)

3 (6 %)

0 (0 %)

2 (4 %)

1 (2 %)

1 (2 %)

18
(35 %)
26
(50%)
28
(53%)

30
(58 %)
24
(46 %)
23
(43 %)

1
(2 %)
0
(0 %)
0
(0 %)

52

3.4

53

3.4

0 (0 %)

7 (13 %)

19
(36%)

27
(51 %)

0
(0 %)

53

3.4

0 (0 %)

6 (12 %)

0 (0 %)

7 (13 %)

21
(40%)
21
(40%)

25
(48 %)
25
(47 %)

0
(0 %)
0
(0 %)

52

3.4

53

3.3

0 (0 %)

8 (15 %)

19
(36%)

26
(49 %)

0
(0 %)

53

3.3

0 (0 %)

4 (8 %)

28
(54%)

20
(38 %)

0
(0 %)

52

3.3

1 (2 %)

10
(19 %)

16
(30%)

25
(47 %)

1
(2 %)

53

3.3

0 (0 %)

9 (17 %)

24
(45%)

20
(38 %)

0
(0 %)

53

3.2

0 (0 %)

8 (15 %)

29
(55%)

16
(30 %)

0
(0 %)

53

3.2

1 (2 %)

7 (13 %)

0
(0 %)
6
(12 %)

3.2

8 (16 %)

17
(32 %)
11
(22 %)

53

2 (4 %)

28
(53%)
23
(46%)

50

3.2

1 (2 %)

9
(17%)

25
(48%)

17
(33 %)

0
(0 %)

52

3.1

0 (0 %)

10
(19 %)

27
(51%)

16
(30 %)

0
(0 %)

53

3.1

3.6

se nadaljuje
6

nadaljevanje

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

Predmetno specifična kompetenca

SNP

NP

P

ZP

NP

ŠT.
O
53

POVP

Poznavanje
temeljnih
značilnosti
organizacije (npr. cilji, lastništvo,
struktura)
Razumevanje strukture in besedišča
drugega jezika
Poznavanje
obstoječe
in
nove
tehnologije
in
njen
vpliv
na
nove/bodoče trge
Sposobnost
vodenja
organizacije
(planiranje in upravljanje z uporabo
konceptov in metod – TQM,
benchmerking ipd.)
Razumevanje načel inženiringa in
sposobnost
njihove
povezave
s
poslovanjem
organizacije
(npr.
upravljanje, infor. tehnologija ipd.)
Sposobnost povezovanja kulture in
etike in razumevanje njunega vpliva na
organizacijo
Na podlagi znanja, pridobljenega na
fakulteti, sposobnost opredeliti vpliv
kulture na poslovanje organizacije
Sposobnost oblikovati in implementirati
informacijske sisteme
Razumevanje podrobnosti o poslovnih
funkcijah, velikosti, sektorjih in
povezava s teorijami
Delovne naloge v tujini (npr. 20 tednov
delovnih izkušenj v podjetju v tujini)

1 (2 %)

11
(21 %)

23
(43 %)

18
(34 %)

0
(0 %)

0 (0 %)

10
(20 %)
10
(19 %)

25
(50 %)
29
(55 %)

14
(28 %)
12
(23 %)

1
(2 %)
1
(2 %)

50

3.1

53

3.0

2 (4 %)

13
(25 %)

21
(40 %)

15
(28 %)

2
(4 %)

53

3.0

0 (0 %)

14
(26 %)

29
(55 %)

10
(19 %)

0
(0 %)

53

2.9

1 (2 %)

14
(26 %)

26
(49 %)

11
(21 %)

1
(2 %)

53

2.9

2 (4 %)

15
(28 %)

24
(45 %)

10
(19 %)

2
(4 %)

53

2.9

1 (2 %)

20
(38 %)
23
(43 %)

22
(42 %)
18
(34 %)

9
(17 %)
11
(21 %)

1
(2 %)
0
(0 %)

53

2.8

53

2.7

25
(48 %)

16
(31 %)

2
(4 %)

2
(4 %)

52

2.4

1 (2 %)

1 (2 %)

7 (13 %)

Legenda: SNP – Sploh ni pomembno
NP – Ni pomembno
P – Pomembno
ZP – Zelo pomembno
NP – Ne poznam
ŠT. O - Število odgovorov
POVP - povprečje
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3.1

Priloga 5: Vprašalnik, ki je bil poslan delodajalcem, o pomenu kompetenc, kakovosti
dokončane šole in mednarodnih akreditacij pri zaposlovanju diplomiranih
ekonomistov (VS in UN)

Spoštovani!
Sem Nina Jurjec, študentka znanstvenega magistrskega študija na Ekonomski fakulteti v
Ljubljani. V okviru magistrskega dela raziskujem, kakšen pomen pri zaposlovanju
diplomiranih ekonomistov delodajalci pripisujejo kakovosti dokončane šole,
kompetencam in mednarodnim akreditacijam.

Za izdelavo empiričnega dela magistrske naloge bi potrebovala Vašo pomoč, zato Vas
vljudno prosim, da si vzamete nekaj minut (približno 10 min) in izpolnite spodaj
naveden vprašalnik. Izpolni naj ga predstavnik podjetja, ki je neposredno povezan s
procesom zaposlovanja v podjetju. S sodelovanjem boste veliko prispevali k raziskavi, za
kar se Vam že vnaprej zahvaljujem.
Vaš kontakt sem pridobila s pomočjo baze AJPES ali poslovnega registra PIRS in BIZI,
izbrani pa ste bili po naključnem vzorčenju. Zagotavljam Vam, da je anketa popolnoma
anonimna in da bodo pridobljeni podatki služili zgolj za skupinsko analizo in posamično
ne bodo objavljeni.
Če bi želeli izvedeti, kakšni so rezultati analize, na zadnji strani ankete vpišite svoj enaslov in Vam jih bom po koncu raziskave z veseljem posredovala. Za Vaš trud in
sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem!
Nina Jurjec

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Koliko zaposlenih ima vaše podjetje?
Manj kot 10
Od 10 do 50
Od 51 do 100
Od 101 do 250
Od 250 do 500
Več kot 501

2. Kolikšen je delež zaposlenih, ki imajo najmanj visokošolsko izobrazbo?
a) Manj kot 10 %
b) Od 11 do 30 %
8

c) Od 31 do 50 %
d) Več kot 51 %
3. Kolikšen je delež med zaposlenimi z najmanj visokošolsko izobrazbo, ki imajo
naziv diplomirani ekonomist (VS in UN)?
a) Manj kot 10 %
b) Od 11 do 30 %
c) Od 31 do 50 %
d) Več kot 51 %
4.
a)
b)
c)

S katero dejavnostjo se ukvarja vaše podjetje?
Proizvodno
Storitveno
Drugo____________________

5. Kateri tip podjetja je vaše podjetje?
a) Javno podjetje
b) Zasebno podjetje
6. Kakšna je lastniška struktura podjetja?
a) Pretežno domači lastniki
b) Pretežno tuji lastniki
7. Regija, kjer ima sedež vaše podjetje:____________________________
8.
a)
b)
c)
d)

Kako pomembna za zaposlitev v vašem podjetju je formalna izobrazba?
Nič
Slabo/šibko
Znatno
Močno/izrazito

9. Kako ocenjujete, da so visokošolski zavodi, na katerih so vaši zaposleni pridobili
visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo ekonomske/poslovne smeri, zaposlene
pripravili na delo v vašem podjetju?
a) Zelo slabo
b) Slabo
c) Niti dobro niti slabo
d) Dobro
e) Zelo dobro
10. Prosim, pojasnite vaš odgovor:_________________________________________
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11. Navedite in rangirajte 3 šole, ki po vašem mnenju najbolje usposobijo diplomante
za naziv diplomiran ekonomist (VS in UN).
1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________
11. Prosim, ocenite kakovost diplomantov posameznih visokošolskih zavodov, ki
izobražujejo za naziv diplomiran ekonomist (VS in UN).
Zelo slabo

Slabo

Dobro

Zelo
dobro

Ne
poznam

Ekonomska fakulteta Univerze v
Ljubljani
Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze
v Mariboru
Fakulteta za management Univerze v
Kopru
Gea College
Visoka šola za računovodstvo
Visoka poslovna šola ERUDIO
Mednarodna fakulteta za družbene in
poslovne študije
Fakulteta za komercialne in poslovne
vede Celje
DOBA fakulteta
Fakulteta za poslovne vede Katoliškega
inštituta
Visoka šola za upravljanje in poslovanje
Novo mesto
Fakulteta za poslovne in upravne vede
Novo mesto

12. Prosim, ocenite pomen navedenih določljivk pri izbiri novega zaposlenega.
Sploh ni
pomembno
Šola, v kateri se je kandidat šolal
Leta, v katerih je kandidat končal
študij
Povprečna ocena v času študija
Kompetence, ki jih je pridobil v času
študija
Delovne izkušnje, ki jih je pridobil v
času študija
Mednarodna izmenjava v času študija
Osebne značilnosti kandidata
Drugo (prosim navedite)
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Ni
pomembno

Pomembno

Zelo je
pomembno

13. Kompetence, ki jih imajo ob koncu študija diplomirani ekonomisti (VS) se
razlikujejo od kompetenc, ki jih imajo ob koncu študija univerzitetni diplomirani
ekonomisti (UN).
a) Sploh se ne strinjam
b) Delno se ne strinjam
c) Delno se strinjam
d) Popolnoma se strinjam
14. Za vsako od naštetih splošnih kompetenc vas prosim, da jo ocenite glede na
pomembnost kompetence za delo v vašem podjetju.
Splošna kompetenca

Sploh ni
pomembno

Ni
pomembno

Pomembno

Zelo je
pomembno

Ne poznam

Sposobnost uporabe znanja v praktičnih
situacijah
Sposobnost samostojnega dela
Sposobnost prepoznavanja, predstavljanja
in reševanja problemov
Sposobnost prilagajanja in delovanja v
novih situacijah
Sposobnost načrtovanja in upravljanja s
časom
Sposobnost dela v timu
Sposobnost abstraktnega mišljenja, analize
in logičnega sklepanja
Sposobnost komuniciranja, tako ustnega
kot pisnega v maternem jeziku
Odločenost in vztrajnost pri danih nalogah
in sprejetih odgovornostih
Znanje in razumevanje predmetnega
področja ter razumevanje poklica
Sposobnost ocenjevanja in vzdrževanja
kakovosti dela
Sposobnost razumnega odločanja
Spretnost uporabe informacijskih in
komunikacijskih tehnologij
Sposobnost iskanja, procesiranja in analize
podatkov iz različnih virov
Zmožnost tvorjenja novih idej (kreativnost)
Medosebne in interakcijske spretnosti
Sposobnost motiviranja ljudi in stremljenja
k skupnim ciljem
Zmožnost učenja in ostati v koraku z
učenjem
Sposobnost komunikacije v drugem
(tujem) jeziku
Podjetniški duh, sposobnost dajanja pobud
Sposobnost načrtovanja in vodenja
projektov
Sposobnost biti kritičen in samokritičen
Sposobnost dela v mednarodnem okviru

se nadaljuje
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nadaljevanje
Splošna kompetenca

Sploh ni
pomembno

Ni
pomembno

Pomembno

Zelo je
pomembno

Ne poznam

Sposobnost delovanja na podlagi etičnega
razmišljanja
Zavezanost varnosti
Predanost ohranjanju okolja
Sposobnost
delovanja
z
družbeno
odgovornostjo in nacionalnim zavedanjem
Sposobnost sporazumevanja z laiki na
določenem področju
Razumevanje in spoštovanje različnosti in
multikulturnosti
Sposobnost raziskovanja na ustreznem
nivoju
Osveščenost o enakih možnostih in težavah
med spoloma

15. Za vsako od naštetih predmetno specifičnih kompetenc vas prosim, da jo ocenite
glede na pomembnost kompetence za delo v vašem podjetju.
Predmetno specifična kompetenca

Sploh ni
pomembno

Ni
pomembno

Pomembno

Zelo je
pomembno

Ne
poznam

Bralno razumevanje, govorno in pisno
sporočanje v tujem jeziku
Poznavanje in sposobnost upravljanja z
ustrezno programsko opremo
Poznavanje poslovnih funkcij organizacije in
njihovih odnosov (npr. nabava, prodaja,
finance)
Sposobnost analizirati in strukturirati
problem pri poslovanju organizacije in
oblikovati rešitev (npr. vstop na nov trg)
Sposobnost
uvajanja
sprememb
v
organizacijo
Sposobnost analize poslovanja organizacije
in oblikovanje predlogov (npr. investicije,
študije primerov, projektno delo)
Razumevanje in uporaba računovodstva in
finančnih sistemov (izkaz poslovnega izida,
bilanca stanja)
Učenje učenja (sposobnost, kako, kdaj in kje
so potrebna nova znanja, osebni razvoj)
Sposobnost opredelitve dejavnikov, ki
opredeljujejo organizacijo in sposobnost
njihove povezave z analizo okolja ter
oblikovanje perspektiv (npr. SWOT)
Razumevanje načel prava in sposobnost
njihove
povezave
s
poslovanjem
organizacije (konkurenčno pravo, davčna
zakonodaja ipd.)

se nadaljuje
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nadaljevanje
Predmetno specifična kompetenca

Sploh ni
pomembno

Ni
pomembno

Pomembno

Zelo je
pomembno

Poznavanje
vpliva
makro
in
mikroekonomskih elementov na poslovanje
organizacije
Poznavanje in raba ustreznih orodij (npr.
statistične analize, tržne raziskave)
Sposobnost uporabe instrumentov za analizo
poslovnega okolja (npr. analiza trga, PEST
analiza ipd.)
Razumevanje
načel
psihologije
in
sposobnost njihove vključitve v poslovanje
organizacije (delo v skupinah, timih,
vedenjske študije ipd.)
Razumevanje etičnih načel in sposobnost
njihove
povezave
s
poslovanjem
organizacije, oblikovanje scenarijev (npr.
izkoriščanje človeških virov, okolje)
Poznavanje
temeljnih
značilnosti
organizacije (npr. cilji, lastništvo, struktura)
Razumevanje strukture in besedišča drugega
jezika
Poznavanje obstoječe in nove tehnologije in
njen vpliv na nove/bodoče trge
Sposobnost vodenja organizacije (planiranje
in upravljanje z uporabo konceptov in metod
– TQM, benchmerking ipd.)
Razumevanje
načel
inženiringa
in
sposobnost njihove povezave s poslovanjem
organizacije (npr. upravljanje, informacijska
tehnologija ipd.)
Sposobnost povezovanja kulture in etike in
razumevanje njunega vpliva na organizacijo
Na podlagi znanja, pridobljenega na
fakulteti, sposobnost opredeliti vpliv kulture
na poslovanje organizacije
Sposobnost oblikovati in implementirati
informacijske sisteme
Razumevanje podrobnosti o poslovnih
funkcijah, velikosti, sektorjih in povezava s
teorijami
Delovne naloge v tujini (npr. 20 tednov
delovnih izkušenj v podjetju v tujini)

16. Katere mednarodne akreditacije v poslovnem izobraževanju poznate?
a) ACBSP
b) AACSB
c) EQUIS
d) Ne poznam mednarodnih akreditacij
e) Drugo_______________________________
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Ne
poznam

17. Koliko mednarodne akreditacije, ki so jih pridobili visokošolski zavodi, vplivajo
na vašo izbiro pri zaposlovanju novih zaposlenih?
a) Nič
b) Slabo/šibko
c) Znatno
d) Močno/izrazito
18. Prosim, utemeljite svoj odgovor.
________________________________________________
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