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1. Uvod 
 
Uspešnost gospodarstva je vse bolj odvisna od znanja zaposlenih v podjetjih. Podjetja, ki 
nastopajo na globalnem trgu, se srečujejo z izrazito konkurenco, zato skušajo vodilna mesta 
ohraniti s konkurenčno prednostjo. Vir relativno obranljive konkurenčne prednosti pa v vedno 
več podjetjih predstavlja znanje, ki ga imajo zaposleni v podjetjih. To znanje ljudi je namreč 
težko posnemati. Da bi tudi slovenska podjetja v prihodnje lahko stopala v koraku z evropskimi 
državami in na določenih področjih prevzela vodilno mesto, morajo slediti težnjam, ki jih je 
zaznati v teh državah. Značilnosti trgov je potrebno upoštevati, saj predstavljajo te države 
pomembnega izvoznega partnerja, poleg tega pa se Slovenija z naglico približuje vstopu v EU.  

Cilj diplomskega dela je predstaviti znanje (ki je tudi posledica izobraževanja) kot enega izmed 
najpomembnejših dejavnikov uspeha in na tej podlagi ugotoviti, ali podjetja (kot predstavniki 
poslovne sfere) in študentje (kot predstavniki akademske sfere) v znanju vidijo priložnost za 
uspeh. Da bi to znanje bolj natančno opredelila, me zanima, ali znanje, pridobljeno z 
magistrskim študijem, omenjeni interesni skupini vidita kot priložnost. Drugače rečeno ali 
magisterij kot stopnja izobrazbe predstavlja priložnost pri zaposlovanju v slovenskih podjetjih. 
Magistrski študij in posledično magistrsko znanje pomeni namreč del visokega šolstva, katerega 
razvitost in kakovost sta ključni za uspešnost gospodarstva. Na tej ravni se razvija raziskovalno-
razvojna dejavnost, ki je pomembna za vsako podjetje pri njegovem soočanju s konkurenco. Na 
podlagi povedanega je sklep ta, da magisterij predstavlja priložnost pri zaposlitvi. 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšno strategijo ima Slovenija na področju 
izobraževanja, pri čemer se osredotočam na visokošolsko izobraževanje, kako in kje naj 
Slovenija spremeni izobrazbeno strukturo (da pomanjkanje znanja ne bi postalo omejitveni 
dejavnik pri razvoju) ter kakšno je stanje na področju magistrskega (podiplomskega) 
izobraževanja. Potrebno je tudi pogledati, kako se to znanje prenaša na stran povpraševanja, torej 
v podjetja. Raziskati je treba, kakšne so potrebe v podjetjih po zaposlovanju visoko izobraženih 
ljudi, natančneje magistrov znanosti (to se kaže tudi z deležem zaposlenih magistrov znanosti v 
podjetjih). 

Glavna hipoteza diplomskega dela je, da več znanja, ki ga ima posameznik, pomeni priložnost 
pri iskanju zaposlitve, saj podjetja potrebujejo ljudi z znanjem. Znanje pa je lahko pridobljeno na 
formalen ali neformalen način. Zaradi lažje izvedbe raziskave sem se odločila, da proučim 
pomen znanja, pridobljenega na formalen način. Bolj ozko sem področje formalnega 
izobraževanja opredelila z magistrskim študijem. Ljudje s tako visokim znanjem so namreč 
nosilci razvoja gospodarstva. Proučevanje se torej nanaša na ožje opredeljeno hipotezo, ki pravi, 
da znanje, pridobljeno z magistrskim študijem, pomeni priložnost pri iskanju zaposlitve. Iskanje 
zaposlitve pa je proces, ki - predvidevam - ima za cilj (in posledico) pridobitev zaposlitve. 

V prvem poglavju predstavljam učenje, ki pomeni relativno trajno spremembo v načinu vedenja 
posameznika. Izobraževanje kot formalni proces pridobivanja znanja je gonilna sila v razvoju 
gospodarstva in mnoge države se hitro pomikajo h gospodarstvu z novo strategijo bolj in višje 
izobraženih ljudi. Z vidika države torej izobraževanje posameznikov vpliva na blaginjo in 
spodbuja gospodarsko rast (podlaga za to trditev so raziskave ekonomistov v prejšnjem stoletju), 
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zato tudi Slovenija v Strategiji gospodarskega razvoja temu področju posveča veliko pozornost. 
Na trgu dela se namreč veča prepad med tistimi, ki lahko sledijo razvoju sodobnih tehnologij, in 
drugimi, ki so zaradi zaostajanja pri obnavljanju in nadgradnji znanj vedno bolj odrinjeni na 
obrobje. Posledica teh ugotovitev je tudi spodbujanje učenja skozi celo življenje, ki ga v svojih 
publikacijah predstavljajo institucije EU. 

Drugo poglavje je namenjeno pregledu izobrazbene strukture slovenskega prebivalstva in 
njenemu spreminjanju v različnih obdobjih. Podlago za razmišljanje predstavljajo Popisi 
prebivalstva, na osnovi katerih se ocenjuje tudi izobraženost v prihodnjih letih. Kako Slovenija 
uresničuje cilje na področju izobraževanja, prikazane v Nacionalnem programu visokega šolstva, 
se preverja z ugotavljanjem trenutnega stanja na tem področju. Za uspešno uporabo znanja je 
ključen prenos le-tega v podjetja, za kar je potrebno sodelovanje med akademsko in poslovno 
sfero, ki ga spodbuja vlada z resornimi ministri. 

Tretje poglavje opisuje tretjo raven izobraževanja, kjer gre za množico aktivnosti v sklopu 
univerz in drugih javnih in zasebnih institucij. Izobrazbene ambicije ljudi so se z leti pomembno 
spremenile, saj svoje izobraževanje jemljejo kot osebno investicijo in ne samo kot socialno 
pravico. V evropskih državah je zato zaznati občutno povečanje vpisa na univerzitetni študij, kar 
kažejo tudi podatki v Sloveniji. Tudi zanimanje za podiplomski študij v Sloveniji narašča, na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani pa vpis narašča od začetka devetdesetih letih. Tako je v letu 
2003 magistriral že dvatisoči študent. Kljub visoki izobrazbi pa se brezposelnost v Sloveniji 
pojavlja tudi na tej ravni. Potrebe po novem zaposlovanju magistrov v podjetjih so manjše v 
primerjavi s številom študentov, ki magistrirajo na letni ravni.  

V četrtem poglavju so predstavljeni izsledki raziskave, katere preučevanje se nanaša na magistre 
znanosti in njihovo znanje. Raziskava je obsegala dva vzorca, in sicer 160 študentov različnih 
magistrskih programov na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in 80 zaposlenih v kadrovski službi 
podjetij različnih dejavnosti (s skupno 45.000 zaposlenimi). Na podlagi raziskave so bili 
pridobljeni podatki o zaposlenih magistrih znanosti in njihovi vlogi v podjetju. Omogočena je 
bila primerjava nekaterih mnenj med študenti in podjetji, ki je pokazala tudi značilne razlike. 
Izražena so bila mnenja o pomenu znanja v podjetjih in želje po sodelovanju z akademskimi 
institucijami. Rezultati raziskave kažejo, da se na načelni ravni magistrom znanosti priznava 
znanje, ki ga imajo. A resnična slika v podjetjih kaže, da so potrebe po zaposlovanju teh ljudi 
majhne, velik delež podjetij pa niti nima zaposlenih magistrov znanosti. Iz odgovorov študentov 
je razvidno, da premalo poudarjajo svoje znanje in njegovo uporabnost. Preseneča tudi dejstvo, 
da študentje magistrskih programov v lastnem znanju pogosto vidijo tudi oviro.  
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2. Vloga znanja 

2.1. Učenje, izobraževanje, znanje 
 
Znanje postaja v današnjem času vedno bolj cenjeno. Količina informacij se v svetu naglo veča, 
zato je vedno težje slediti novostim. Hitrost razvoja se povečuje in za doseganje uspešnosti se bo 
potrebno spremembam prilagajati še hitreje. Da bomo lahko kos vsem izzivom, ki nas čakajo, se 
je nujno vprašati, kakšno znanje sploh potrebujemo, da bomo iz množice podatkov izluščili 
prave, in se znali odločiti ter ustrezno delovati v svojem okolju.  

Znanje predstavlja del človekovih zmožnosti, ki se pridobiva na različne načine in omogoča 
reševati probleme z znanimi rešitvami. Probleme z neznanimi rešitvami človek rešuje s 
povezovanjem znanja in sposobnosti (kot človekovim potencialom za razvoj) (Lipičnik, 1998, 
str. 27). Znanje je posledica učenja, učenje pa je spretnost, ki jo je potrebno osvojiti1. Učenje 
pomeni spreminjanje dejavnosti z razmeroma trajnim učinkom (Pečjak, 1977, str. 11). Cilj 
učenja torej ni le osvajanje nekega znanja, ampak treniranje umskih sposobnosti. Namen 
izobraževalnih ustanov je predvsem naučiti učenca pravilno sprejemati znanje (Kunaver, D. v 
Hrovat et al., 1996, str. 150−152). Učenje je dandanes bolj pomembno kot kdaj koli poprej. Hitre 
spremembe zahtevajo, da šole svoje učence pripravijo za svetovne razmere, ki jih ni moč 
predvidevati. 

Znanja ne pridobivamo le v formalnem procesu izobraževanja, ampak se učimo tudi s samim 
delom (angl. learning by doing) in z uporabo pripomočkov ( angl. learning by using). Vprašanje, 
ki se zastavlja na tem mestu, je, ali je smiselno pridobivati določene spretnosti z uporabo metode 
poskusov in napak in ne s formalnim izobraževanjem. Slednje je namreč pogosto bolj 
učinkovito, saj omogoča spoznavanje preverjenih rešitev, čas spoznavanja pa je neprimerno 
krajši kot v prej opisani metodi.  

Izobraževanje je dolgotrajen in načrten proces razvijanja posameznikovih znanj, sposobnosti in 
navad, ki mu omogočajo vključitev v družbeno življenje in delo ter oblikujejo znanstveni pogled 
na svet (Huč, Jereb, 2001, str. 5, 6). Posameznik z vključevanjem v izobraževalne ustanove gradi 
svojo osebnost in pridobiva znanja, ki mu bodo koristila pri zaposlitvi. Tretja raven 
izobraževanja (tudi terciarna) spodbuja predvsem široko gledanje na stvari, kritično razmišljanje, 
medtem ko podiplomska izobrazba poleg vseh znanj, ki jih posameznik pridobi, tudi raziskovalni 
način dela. 

Seveda posameznik s študijem pridobi le formalno izobrazbo, vendar ne pridobi spretnosti, ki so 
lastne vsakemu posameznemu delovnemu mestu. Za to je v podjetjih potrebno usposabljanje, ki 
je proces razvijanja sposobnosti, ki jih posameznik potrebuje pri opravljanju konkretnega dela v 
okviru določene dejavnosti (Huč, Jereb, 2001, str. 6). Nemalokrat izobraževanje in usposabljanje 
v podjetjih naleti na odpor delavcev, saj ni hotenja po izobraževanju. Ko govorimo o človeških 
                                                 
1 Osnovna terminologija, uporabljena v tem delu: 
izobraževati - načrtno razvijati sposobnosti in seznanjati z dosežki različnih področij človekove dejavnosti, 
učiti - s posredovanjem znanja usposabljati za opravljanje določenega dela, dejavnosti, 
znanje - celota podatkov, ki ti jih nekdo vtisne v zavest z učenjem, študijem. 
 (SSKJ, 1994.) 
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zmožnostih, ki so potrebne, da pride do želenega delovanja, so nujni znanje, sposobnosti in 
hotenje. In nedvomno podiplomski študentje in kasneje magistri hotenje dokazujejo tudi z 
vpisom na podiplomski študij, kjer pridobijo veliko znanja. Če torej proces učenja poteka brez 
formalnih izobraževalnih institucij, sledi sklep, da so izobraženi ljudje v večji meri dovzetni za 
učenje kot manj izobraženi. Nedvomno je tudi res, da magistrski študij omogoča tudi urjenje 
določenih spretnosti (reševanje problemov, timsko delo, govorništvo, retorika, pogajalske 
sposobnosti, računalniška pismenost, organiziranje, izvajanje predstavitev), ki so zelo pomembne 
in iskane v podjetjih.  

Globalizacija zahteva izobraževanje, »…ki bo razvijalo zmožnosti učencev za vstop, opazovanje, 
adaptacijo in uporabo znanja, za neodvisno razmišljanje, urilo ustrezne presoje in sodelovanja z 
ostalimi, da bi si lahko oblikovali nove situacije. Cilj izobraževanja ni prenašati znanja, ampak 
učiti ljudi, kako naj se učijo, rešujejo probleme in združujejo staro z novim…« (Lipičnik, 2001, 
str. 338). Tri ključne naloge izobraževalnega procesa so (Whitaker, 1995, str. 72−73): 

• učiti ljudi, kako se učiti; učenci se morajo seznaniti s tem, kako pridobiti potrebne 
informacije in jih uporabiti v danem trenutku, 

• pomoč učencem pri vzpostavljanju medsebojnih odnosov kot dela razvoja osebnosti, 

• spremembe v družbi povečujejo zapletenost odločitev in izobraževanje mora pomagati pri 
spoznavanju samega procesa odločanja. 

2.2. Vrednotenje izobraževanja 

2.2.1. Pomen izobraževanja za družbeni razvoj 

Pomen izobraževanja2 kot dejavnika gospodarskega razvoja je odvisen od različnih dejavnikov: 
značilnosti države, značilnosti trga za visoko izobraževanje (stran ponudbe), značilnosti trga dela 
(stran povpraševanja), dosežene razvitosti predhodnih ravni izobraževalnega sistema in dosežene 
razvitosti samega visokega izobraževanja. Oblikovanje ekonomskih zvez vodi k zbliževanju in 
poenotenju nekaterih značilnosti visokega izobraževanja v državah, ki se povezujejo. Pomen 
razvoja visokega izobraževanja se spreminja v času in prostoru (v skladu z gospodarsko 
razvitostjo) in na drugi strani z razvojem drugih dveh ravni izobraževanja (srednjega in nižjega). 
Mnogi ekonomisti namreč menijo, da je od stopnje gospodarske razvitosti odvisno, kateri ravni 
izobraževanja mora država dati prednost v svoji strategiji razvoja (Bevc, 1997, str. 20−25). 

V Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije je izobraževanju posvečeno celo poglavje. Avtorji 
ugotavljajo, da ima Slovenija kot majhna država lahko kakovostno osnovno, srednje in 
univerzitetno izobraževanje, podiplomsko pa se mora nujno povezovati z izobraževanjem v 
tujini. Ključne naloge na področju izobraževanja so tako (Potočnik et al., 1995, str. 69−75): 

• povečanje obsega visokošolskega izobraževanja (v določeni meri že uresničilo) in 
izobraževanja odraslih, 

                                                 
2 Analize kažejo, da se mnoge države OECD hitro pomikajo h gospodarstvu z novo strategijo bolj in višje 
izobraženih ljudi in uporabe visoke tehnologije (Černetič, M. v Bohinc et al., 1999, str. 149). 
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• povečevanje kakovosti izobraževanja, zlasti univerzitetnega, 

• povečanje notranje (učinkovitost delovanja izobraževalnih institucij) in zunanje učinkovitosti 
(vpliv izobraževanja na gospodarsko rast in zaposlenost) naložb. 

Strategija ne omenja podiplomskega izobraževanja razen posredno, kar je presenetljivo. 
Strateška usmeritev Slovenije je tudi podpiranje interdisciplinarnega raziskovalnega dela na 
področju izobraževanja in drugih področjih, kar je v nasprotju s prejšnjo trditvijo. Če namreč 
država nima podiplomsko izobraženih ljudi, ni posameznikov, ki bi se posvečali raziskovanju. 

Z vključenostjo ljudi v izobraževanje se povečajo posameznikova pričakovanja za prihodnost, 
njegovi interesi in tudi sama želja po izobraževanju. V procesu izobraževanja posameznik 
pridobi strokovno izobrazbo in določene spretnosti, ki so potrebne pri izvajanju delovnih nalog 
na delovnem mestu. Prav izobraženi ljudje pospešujejo uvajanje novih delovnih sredstev, 
postopkov in njihovo stalno izboljševanje, medtem ko z manj izobraženimi ljudmi država ne 
more uvajati in uporabljati novih tehnologij (ki jih na primer pridobi od drugih držav), kaj šele, 
da bi sama spodbujala inovacijsko dejavnost. Poleg tega se dandanes, ko edino stalnico 
predstavljajo spremembe, izobraženi ljudje lažje odzivajo na posamezna ekonomska 
neravnovesja in se odločajo o svojih odzivih na spremembe (tako izobraževanje širi splošno 
znanje ljudi).  

Izobraževanje spreminja ljudi kot posameznike, njihov pogled na svet in njihove navade ter 
hkrati spodbuja ustvarjanje vedno novih potreb in težnjo po njihovi zadovoljitvi (tako se kaže 
tudi napredek celotnega gospodarstva). Od posameznika pa je odvisno, s kakšnim ciljem se 
odloči za izobraževanje. Izobraževanje in izobrazba imata funkcionalni pomen, kadar 
neposredno omogoča doseči izbrani cilj. Simbolično vrednost ali pomen ima izobraževanje 
takrat, ko je samo znak družbenega položaja (a to ne vpliva na napredek družbe) (Bevc, 1991, 
str. 50). 

2.3. Vloga izobraževanja v nacionalnem gospodarstvu 
 
Šele od 60-tih let prejšnjega stoletja dalje so ekonomisti začeli resneje preučevati posledice 
naložb v izobraževanje. Schultz ugotavlja, (1960), da je z izobraževanjem mogoče pojasniti 20 
% gospodarske rasti ZDA v prvi polovici 20. stoletja. Tudi Edward Denison v svoji knjigi iz leta 
1962 pojasnjuje, da je z večjo izobraženostjo ljudi (zaposlenih) mogoče pojasniti 23 % 
gospodarske rasti v obdobju od 1930 do1960 in 40 % rasti produktivnosti (Bevc, 1991, str. 82).  

Z vidika države izobraževanje posameznikov vpliva na blaginjo in spodbuja gospodarsko rast. 
Študija, ki je preučevala 29 držav OECD, pripisuje izobraževanju do 25 % ekonomske rasti 
(Drofenik et al., 1998, str. 92). Ožje gledano tudi v okviru podjetij ugotavljajo pozitivno 
povezavo med izobraževanjem in produktivnostjo dela. To ugotovitev potrjujejo v podjetju Krka, 
d. d. Uspešna rast in hiter razvoj tega podjetja sta v veliki meri zasluga ljudi z visoko formalno 
izobrazbo, hotenjem in sposobnostmi, ki sledijo novostim v stroki. Empirično je bilo 
ugotovljeno, da izobraževanje pozitivno vpliva na rast prihodkov, zato podjetje danes bolj kot 
kdajkoli vlaga v znanje, sodobno tehnološko opremo in nenehno izobraževanje zaposlenih. 
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Kadrovska in izobraževalna funkcija poskrbita, da pridejo v podjetje visoko izobraženi ljudje, ki 
svoje znanje nadgrajujejo (Huč, Jereb, 2001, str. 7−15). 

Ugotovimo lahko, da obstaja povezava med človeškimi zmožnostmi (kamor štejemo znanje, 
sposobnosti in hotenje), tehnološkim razvojem in ekonomsko uspešnostjo. Analize so pokazale 
naslednje (Bevc, 2001, str. 4−5): 

• Na zmanjšanje povpraševanja po nizko izobraženih delavcih pomembno vplivajo tehnološke 
spremembe. 

• Raven človeških zmožnosti (v tem okviru raven znanja) in investiranje v zvišanje te ravni sta 
pomembna elementa ekonomskega položaja in konkurenčnosti podjetij. 

• Možnosti za zaposlitev nizko izobraženih delavcev v razvitih državah v prihodnosti niso 
velike (zaradi tehnoloških sprememb, ki se še niso uveljavile v vsem svojem obsegu, in 
vpliva konkurence drugih držav na podlagi primerjalnih prednosti). 

Za slovensko gospodarstvo in njegovo uspešnost je zelo pomembno, da skuša doseči čim večjo 
dodano vrednost na zaposlenega. V Sloveniji je statistična analiza pokazala, da je 10 % razlik v 
dodani vrednosti na zaposlenega med industrijskimi proizvodnjami mogoče pojasniti z razlikami 
v izobraženosti delavcev, prikazani s številom let šolanja (Bevc, 2001, str. 5). Tako bolj 
izobraženi ljudje več prispevajo k dodani vrednosti, zato jih podjetja tudi raje zaposlijo.  

Izobraževanje prinaša različne učinke, pri čemer so dolgoročno pomembni naložbeni učinki. Z 
vidika posameznika (izobraževanje vpliva na njegovo produktivnost in prek te na zaslužke), z 
vidika podjetja (pozitivni vpliv strokovne izobrazbe in stalnega izobraževanja na delovnem 
mestu na produktivnost in uspešnost podjetja), in z vidika družbe (vpliva na gospodarsko rast, 
zaposlenost in porazdelitev dohodkov v družbi). Z naložbami v izobraževanje in druge razvojne 
dejavnike lahko razložimo večji del razlik v gospodarski razvitosti med državami (Gorjan, 1997, 
str. 3, 4). 

2.3.1 Ljudje v podjetju kot vir konkurenčne prednosti 
Konkurenčna prednost podjetja je ključna za njegovo preživetje v globalnem okolju. Podjetje 
mora imeti relativno večjo prednost pri določenem dejavniku kot konkurenca, v nasprotnem 
primeru tega ne more imenovati konkurenčna prednost. Poleg tega danes ni več ključno, da ima 
podjetje ohranljivo konkurenčno prednost, ampak da razvije obranljivo. Znanje o tem, kakšne so 
zmožnosti ljudi v podjetjih, bo razkrilo področja, kjer naj podjetje tekmuje s konkurenco. 

Podjetja skušajo biti boljša od tekmecev in ena od osnov konkurenčne prednosti podjetja je tudi 
ravnanje z znanjem (angl. knowledge management)3. Znanje posameznikov in skupin močno 
pripeva h konkurenčnosti podjetja, pri čemer tiho prispeva bolj kot izrečeno. Prednosti, ki 
temeljijo na znanju (patenti, blagovne znamke, baze podatkov, modeli in drugo) pa je težko 
posnemati (Pučko, v Prašnikar et al., 2002, str. 175, 176). Vir obranljive konkurenčne prednosti 
je v ljudeh samih. Stalno izobraževanje ljudi povzroča, da le-ti ostajajo vir obranljive 
konkurenčne prednosti (Ferligoj et al., 1997, str. 505−507). 

                                                 
3 V oklepaju navajam angleški izraz, saj različni avtorji uporabljajo različne prevode in ne obstaja nek splošno 
uporabljan izraz. 
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Konkurenčnost Slovenije bo po vstopu v EU na preizkušnji. Za uspešno mednarodno 
konkurenco morajo podjetja razviti edinstvene strategije in znanja. Morajo biti inovativna in 
konkurenčnost države na tej stopnji je odvisna predvsem od stalnega učenja ljudi in sposobnosti 
komercialne izrabe najnovejših tehnologij. Za dosego tega je potrebno neposredno vključevanje 
vlade (pri spodbujanju inovativnosti) preko investicij v raziskave in razvoj, ustreznega razvoja 
visokega šolstva do regulatornih mehanizmov, ki spodbujajo nastanek visoko tehnoloških 
podjetij (Jaklič et al. v Prašnikar et al., 2002, str. 236). 

2.4. Pomen vseživljenjskega učenja 
 
»Vseživljenjsko učenje (angl. lifelong learning)4 bo ob prehodu v 21. stoletje ključnega pomena 
za vsakogar, zato mora biti tudi vsesplošno dostopno« (OECD, 2001, str. 7). Poudarjanje tega 
cilja ni samo pravilno, ampak mora biti spodbujano, saj se svet spreminja v družbo, ki temelji na 
znanju. Znanje in spretnosti (ali v širšem smislu človeški viri, saj na tem mestu ne smemo 
pozabiti motivacije, ki je ključna za dosego vsakega cilja) so pomembni elementi ekonomske 
rasti in socialnega razvoja. Končni cilj koncepta vseživljenjskega učenja je »učeča se družba«, 
katere značilnosti so konkurenčnost, aktivno državljanstvo (sposobnost dialoga, prilagajanja) in 
socialna skladnost. V okviru vseživljenjskega učenja so države EU pripravile lastne pristope in 
cilje, ki jih je potrebno doseči na področju izobraževanja.  

Temeljno načelo strategije vseživljenjskega učenja je zviševanje ravni temeljnega znanja, ki je 
lastno posamezniku, s pomočjo izobraževanja s ciljem ekonomskega razvoja in večje 
tekmovalnosti. Te cilje uresničuje tudi Slovenija na podlagi postavljenih ciljev v Nacionalnem 
programu visokega šolstva (NPVŠ) (Drofenik et al., 1998, str. 71). 

Kultura učenja je pomembna, če država želi spodbujati t. i. vseživljenjsko učenje. Ta kultura se 
mora odražati v osnovnih predpostavkah in vrednotah družbe. Ne sme biti prisotna izključno v 
izobraževalnih krogih. Pomemben dejavnik kulture učenja je tudi stopnja, do katere so vlade in 
socialni partnerji prepričani v pomen stalnega izobraževanja in nadgradnje procesa obnavljanja 
znanja (OECD, 2001, str. 25). 

Vseživljenjsko učenje sloni na štirih stebrih (Delors et al., 1996, str. 89):  

• učiti se, da bi vedeli (s povezovanjem dovolj široke formalne izobrazbe in možnostjo 
poglobljenega dela pri posebej izbranih predmetih. To pomeni tudi učiti se učiti, da bi tako 
lahko izkoristili možnosti vseživljenjskega izobraževanja),  

• učiti se, da bi znali delati (urjenje spretnosti za opravljanje poklica, a tudi sposobnosti, ki v 
povezavi z znanjem omogočajo soočanje z neznanimi okoliščinami),  

• učiti se, da bi znali živeti v skupnosti z razumevanjem drug drugega in uresničevanjem 
skupnih projektov, preko katerih izražamo svojo ustvarjalnost),  

• učiti se biti (razvijati lastno osebnost in biti sposobni ravnati vedno bolj neodvisno, razsodno 
in odgovorno. Organizirani izobraževalni sistemi težijo k pridobivanju znanja na škodo 

                                                 
4 Tudi ta izraz doživlja različne prevode, čeprav njegov pomen lahko predstavimo tudi z besedami “proces 
izobraževanja”, ki kaže na trajanje. 
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drugih vrst učenja, zato bo verjetno potrebno vzgojo in izobraževanje zasnovati bolj 
celovito). 

Enota Eurydice (gre za evropsko informacijsko omrežje na področju izobraževanja) je izvedla 
raziskavo o »vnaprejšnjem načrtovanju na področju izobraževanja«5 v državah EU (Eurydice 
1999, str. 12). V raziskavi so sodelovala ministrstva za šolstvo več držav in ugotovljeno je bilo 
tudi, da so se nekatere teme (ki so predmet vnaprejšnjega načrtovanja) pojavljale v vseh državah 
zelo pogosto. Gre predvsem za vseživljenjsko učenje (in v njegovem okviru izobraževanje 
odraslih), izražanje potrebe po spretnostih, ki bodo ključne v prihodnosti, nadgradnjo znanja, 
dostopnost izobraževanja za vse. Tako države poskušajo predvidevati dogajanje v prihodnje, da 
bi se lahko kar najbolje pripravile na izzive, vendar je predvidevanje nujno že danes, saj se 
izobraženost prebivalstva zelo počasi spreminja (Eurydice 1999, str. 7−22)6.  

Temeljna razloga za pomen učenja v celem življenju (poudarjati se je začelo v 90-tih letih) ali za 
pomen gradnje »učeče se družbe« sta navedena v Beli knjigi o izobraževanju in usposabljanju 
(gre za publikacijo, ki obravnava področje izobraževanja z vidika preteklosti, sedanjosti in 
prihodnosti, pod istim nazivom objavljajo dognanja in značilnosti izobraževalnega sistema tudi 
posamezne države): nastajanje informacijske družbe, kar prispeva k dodatni rasti povpraševanja 
po izobraževanju in usposabljanju; hitro naraščanje družbene izključenosti tistih, ki nimajo 
znanja; prepad med tistimi z znanjem in tistimi brez znanja bi se moral zmanjšati. 

Pogosto slišano mnenje je, da v podjetjih zadostuje le univerzitetna, visoka strokovna izobrazba 
ali celo srednješolska (formalna izobrazba), saj zaposleni svoje znanje nadoknadijo in povečajo z 
izobraževanjem v okviru podjetij in tako podiplomske formalne izobrazbe sploh ne potrebujejo. 
Vendar raziskave kažejo (Bevc et al., 2001 str. 6), da je pripravljenost za vključitev v programe 
izobraževanja odraslih zelo odvisna tudi od predhodne izobrazbe. Tako se izobraževanja najbolj 
potrebni najmanj vključujejo vanj. Za širjenje učenja v vseh obdobjih življenja je zelo 
pomembno hotenje posameznika za dosego tega cilja. Ta verjetnost hotenja po stalnem 
izobraževanju je večja pri tistih, ki so se izobraževali na podiplomskem študiju.  

V skladu z napredkom držav so se tudi kriteriji na področju izobraževanja z leti spremenili. V 
preteklosti je veljal za zelo izobraženega tisti, ki je imel dokončano srednjo šolo, nato so se 
uveljavili tisti z univerzitetno izobrazbo, a danes, ob prehodu v »družbo znanja«, zahteve 
postajajo še višje. Tako podiplomska izobrazba v razvitih državah že postaja merilo uspešnosti in 
temu se tudi v Sloveniji ne bo moč izogniti. Podjetja v tujini pri zaposlovanju in izbiranju ljudi 
upoštevajo strokovno izobrazbo in če so tam kriteriji vedno višji, Slovenci, ki se bodo želeli 
zaposliti v teh podjetjih že v začetku (v času prve selekcije), ne bodo konkurenčni. Izjave o tem, 
da formalna izobrazba sploh ni pomembna, bodo tako brez pomena.  

                                                 
5 Gre za proces raziskovanja prihodnosti v vseh njenih dimenzijah s pomočjo scenarijev verjetnosti, naravnan  
predvsem na strateška vprašanja, in ne na operativne probleme. 
6 Ključna razmišljanja o izobraževanju v EU in vnaprejšnjem planiranju na tem področju so objavljena v 
publikacijah (izdanih pod okriljem institucije Directorate-General XXII), kot je Bela knjiga (White paper, teaching 
and learning-towards the learning society, 1995), leta 1996 The European year of lifelong learning, v  letu 1997 je 
Komisija predstavila publikacijo »Proti Evropi znanja« (Towards a Europe of Knowledge). 
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Februarja 1997 je ameriški predsednik izjavil, da bo v 21. stoletju najmanj dvoletna visoka šola 
pomenila tisto, kar je bila v devetdesetih srednja šola. Tudi vlada Finske je objavila, da bo 
najmanj 60 % generacije moralo sodelovati v eni izmed oblik šolanja na tretji ravni v 21. stoletju 
(natančneje, ta cilj so postavili že pred desetimi leti in ga do leta 2000 tudi uresničili) (OECD, 
1998, str. 13, 22).  

Pomemben cilj v državah EU je precejšnje zvišanje deleža prebivalstva z dokončano višjo 
stopnjo sekundarnega izobraževanja (v Sloveniji je to srednješolska izobrazba), ki naj bi postala 
merilo za t. i. temeljno izobrazbo. Kar zadeva zaposljivost ljudi in njihovo konkurenčnost v 
primerjavi z drugimi, v Evropi postaja ključno vprašanje, kako v najhitrejšem možnem času 
posameznika (študenta) pripeljati do čim višje stopnje izobrazbe. Temu cilju se bo skušala 
približati tudi Ekonomska fakulteta v Ljubljani (in druge fakultete v okviru Univerze v Ljubljani) 
s programom 3+2 (let šolanja), pri čemer bo končna pridobljena izobrazba podiplomska 
izobrazba oz. naziv magistra znanosti (Tajnikar, M., na Posvetu o zaposljivosti mladih, 2003).  

Pomen doseganja čim višje stopnje izobrazbe nakazuje tudi naslednji citat (Bevc et al., 2001, str. 
8): »Razmerje med učenjem in delom bo v prihodnje moralo biti prilagodljivejše, tako da bodo 
začetnemu obdobju izključno izobraževanja sledile različne kombinacije dela, usposabljanja in 
izobraževanja v podjetjih, šolah in terciarnih ustanovah.« 

Na trgu dela se veča prepad med tistimi, ki lahko sledijo razvoju sodobnih tehnologij, in drugimi, 
ki so zaradi zaostajanja pri obnavljanju in nadgradnji znanj vedno bolj odrinjeni na obrobje. 
Tako spet lahko govorimo o znanju mladih (ki so pravkar končali formalni proces 
izobraževanja), ki ga prepoznavajo in priznavajo tudi v podjetjih, kjer je potreba po znanjih in 
spretnostih (na primer računalniški pismenosti) izredno velika.  

Ko govorimo o zaposljivosti mladih, se pojavlja vprašanje, kakšne ljudi (in njihove zmožnosti) v 
podjetjih sploh potrebujejo7. Pogosto podjetja iščejo ljudi z delovnimi izkušnjami in pri tem 
poudarjajo, kako znanje hitro zastareva in da to, kar smo se naučili včeraj, danes ne velja več. 
Mladi diplomanti in magistri znanosti formalnih delovnih izkušenj nimajo, vendar imajo 
določeno temeljno znanje, ki jim bo koristilo pri nadaljnjem delu. V okviru programov EU na 
področju izobraževanja je eden izmed ciljev tudi prenavljanje šolskih predmetnikov prav v smeri 
večjega poudarjanja temeljnega znanja, ki omogoča lažje prilagajanje novim potrebam na 
delovnem mestu (Bevc et al., 2001, str 11). A to je prav v nasprotju z vedno pogostejšimi 
izjavami o tem, da diplomanti in še bolj magistri v Sloveniji nimajo znanja, ki ga potrebujejo 
podjetja. Mnenje mnogih je tudi, da je znanje, ki ga pridobijo, izključno teoretično in da se le-to 
v veliki meri razlikuje od tistega, čemur smo priča v podjetjih.  
 

                                                 
7 »V pogovoru za okroglo mizo evropskih industrijalcev (1995) so rektorji evropskih univerz in direktorji vodilnih 
podjetij in ustanov odgovarjali na vprašanja o prihodnjem šolskem predmetniku. Njihovi odgovori so bili daleč od 
želja po iskanju »poklicno usposobljenih specialistov«. Poudarili so široko humanistično izobraževalno filozofijo. 
Zagovarjajo vsestransko izobrazbo, strukturirano okrog treh ključnih področij kot spiralo, ki poteka v vseh človeških 
obdobjih: naravoslovje (matematika, znanost, tehnologija), humanistika, družboslovje.« (Drofenik et al., 1998, 
str.18). 
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3. Izobraženost v Sloveniji in njen vpliv na gospodarski 
razvoj 

3.1. Izobrazbena struktura prebivalstva 
 
Izobrazbena struktura prebivalstva je ključnega pomena za konkurenčnost8 nacionalnega 
gospodarstva. V okviru izobraževalnega sistema ima še posebno vlogo visoko šolstvo. Slovenija 
si mora prizadevati za izboljšanje izobrazbe prebivalstva. Ta cilj skuša vlada doseči z 
zagotavljanjem visoke dostopnosti visokega šolstva. To omogoča predvsem s subvencijami, 
javnim sistemom štipendiranja. Število mest na fakultetah povečuje od osamosvojitve dalje (leta 
1990 je bilo evidentiranih 33.500 študentov, 1996 50.600, do leta 2000 je število dodiplomskih 
študentov naraslo na 82.800).  

Podatki o izobrazbeni strukturi prebivalstva se v Sloveniji zbirajo periodično s popisom 
prebivalstva vsakih 10 let. Glede na to, da se izobrazbena struktura le počasi spreminja, so pri 
proučevanju uporabni tudi več let stari podatki. Izobrazbena struktura se meri s spremenljivko 
število let šolanja ali z delitvijo prebivalstva v izobrazbene skupine glede na vrsto dokončanega 
šolanja. Izobraževanje (tudi primarno) na prvi ravni vključuje osnovno šolo, na drugi (tudi 
sekundarno) štiri do petletno srednješolsko izobraževanje in na tretji (terciarno) univerzitetno 
izobraževanje in podiplomsko izobraževanje.  

»Temeljno znanje in usposobljenost« je pojem, ki je povezan z opredelitvijo pojma temeljna 
izobrazba. V Sloveniji s tem znanjem označimo znanje in spretnosti, ki so enakovredne 
standardom znanja uspešno končane osnovne šole. A v številnih razvitih državah pomeni 
temeljna izobrazba standard, ki ga daje končano izobraževanje na srednji stopnji (Drofenik et al., 
1999, str. 464). 

Slovenija mora poskrbeti za zviševanje temeljne ravni znanja in usposobljenosti do ravni srednje 
poklicne izobrazbe (različica splošne srednješolske ravni ali njenega strokovnega ekvivalenta). 
Ta raven po raziskavah OECD daje primerno podlago vsem ljudem za učenje v vseh življenjskih 
obdobjih za različne vloge v različnih okoliščinah. 

»Temeljno znanje in usposobljenost« je tudi minimalni pogoj za nadaljnje pridobivanje znanja 
posameznika, ki poteka vse življenje in je sredstvo, ki posameznikom omogoča večjo mobilnost 
na trgu dela. Od ravni temeljnega znanja in usposobljenosti je namreč v veliki meri odvisno, 
koliko so se odrasli pripravljeni učiti (Drofenik et al., 1999, str. 465). 

V prilogi 1 so prikazani deleži posameznih dokončanih stopenj izobrazbe v Sloveniji in nekaterih 
drugih državah ter podatki o izobrazbeni strukturi prebivalstva Slovenije, merjeni s številom let. 
Podatki za prva tri opazovana leta temeljijo na popisu prebivalstva, za leto 1997 na oceni. V 
aprilu 2003 so bili objavljeni tudi prvi podatki na podlagi popisa z leta 2002 (glej prilogo 2). 
Primerjava podatkov pokaže, da se splošna izobrazbena struktura izboljšuje, predvsem se 

                                                 
8 Konkurenčnost je po Tysonu sposobnost proizvajati blago in storitve, ki so sposobni soočenja z mednarodno 
konkurenco in tako prispevati k trajni rasti standarda. Konkurenčnost na nacionalni ravni pa je osnovana na višji 
produktivnosti in sposobnosti gospodarstva, da se preusmerja na področja visoke produktivnosti, ki ima za posledico 
visoke realne plače (Svetličič, M. v Bohinc et al., 1999, str. 35). 
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zadovoljivo manjša delež ljudi z izobrazbo na prvi ravni in narašča delež tistih z izobrazbo na 
drugi ravni, medtem ko na najpomembnejši tretji ravni še ne prihaja do zelo velikih sprememb, 
čeprav se je delež tistih z visoko izobrazbo povečal za štiri odstotne točke. 

Delež prebivalcev z dokončano srednjo šolo (gre za sekundarno stopnjo izobraževanja) v višjih 
starostnih razredih v Sloveniji pada. Če deleže, ki veljajo za Slovenijo, primerjamo s tistimi, ki 
veljajo v EU, ugotovimo, da so deleži v Sloveniji v vseh starostnih razredih nižji (glej prilogo 2), 
kar kaže na zaostanek. Slovenija kljub povečanju deleža tistih z najmanj prvo stopnjo 
izobraževanja na drugi ravni (8 let šolanja) zaostaja za razvitimi državami EU (in tudi nekaterimi 
kandidatkami za vstop) po deležu najbolj izobraženih (tretja raven izobrazbe)9. Vpis v tretje 
izobraževanje se je v začetku 90-ih let precej povečal in zaostanek se je začel zmanjševati, 
vendar je še vedno precejšen. 

V splošnem je izobrazbena struktura v Sloveniji za populacijo 15 in več let nezadovoljiva, še 
posebej če upoštevamo hiter tehnološki napredek in zastarelost znanja, pridobljenega v času 
prejšnjega režima. Po podatkih popisa leta 1991 ima populacija v starosti od25 do 64 let v 
povprečju 9.9 let šolanja (kar je za približno eno leto manj kot v Avstriji, Švici in na Danskem) 
(Malačič, 1996, str. 6−7). Slovenija ima tako bistveno večji delež malo izobraženih in manjši 
delež tistih z zaključeno tretjo ravnijo izobraževanja. 

Če upoštevamo podatke iz Ankete o delovni sili prebivalstva, ugotovimo, da so zaposleni v 
povprečju bolj izobraženi od celotnega odraslega prebivalstva (imajo 11 let šolanja). Ko 
pogledamo področja dejavnosti, imata najbolj izobražene delavce izobraževanje in javna uprava 
(malo pod 13 let) (Hanžek, 1998, str. 23−25). Javna uprava je tudi sektor z najbolj izobraženimi 
zaposlenimi, med katerimi je na višjih mestih veliko tistih z magistrsko in doktorsko izobrazbo. 

Primerjava izobrazbe med državami je otežena zaradi različnega trajanja posameznih stopenj 
izobraževanja. Gre za različno organiziran izobraževalni sistem v opazovanih državah. V tem 
okviru je še najbolj verodostojna primerjava deleža prebivalcev z dokončano tretjo ravnijo 
izobrazbe, kjer Slovenija še vedno zaostaja. Pri tem je spodbudno le to, da je zaostanek manjši 
pri mlajših kot starejših generacijah (pri tistih z doseženo tretjo ravnijo izobrazbo). 

Za nadaljnji razvoj bodo odločilni trije dejavniki: izobraževanje, usposabljanje in informatika, ki 
bi jim lahko dodali še tehnologijo. Vsi ti bodo v naslednjih letih igrali ključno vlogo pri 
oblikovanju smeri razvoja gospodarstva. Države članice EU se zavedajo, da bodo v prihajajočem 
svetu dobro živeli le ustrezno izobraženi in usposobljeni ljudje (tudi povezovanje Evrope bo 
lažje izpeljati z dosego ciljev na kritičnih projektih, kot so izobraževanje, učenje jezikov, več 
inovacijskih procesov) (Drofenik et al., 1998, str. 72−83). 

3.2. Predvidena izobraženost prebivalcev v prihodnje 

3.2.1. Nacionalni program visokega šolstva 

Vlada je v nacionalnem programu visokega šolstva, sprejetem februarja 2002, postavila nekaj 
strateških ciljev, ki naj bi Sloveniji omogočili uspešno soočanje z izzivi globalizacije, 
političnimi, kulturnimi, in gospodarskimi spremembami. V zadnjih letih se kaže večje zanimanje 
                                                 
9 Izobrazbena struktura delovne sile v Soveniji in nekaterih drugih državah je prikazana v Prilogi 3  
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za tretje izobraževanje med prebivalstvom, kar se sklada s ciljem, in sicer vlade povečati delež 
zaposlenega prebivalstva z višjo, visoko in podiplomsko izobrazbo na 25 % leta 2005. Popis 
prebivalstva 2002 kaže, da ima 14 % prebivalcev višjo in visoko izobrazbo (v primerjavi z letom 
1991 je viden porast za 4 odstotne točke, kar nakazuje, da se Slovenija giblje v smeri 
uresničevanja tega cilja). Videli bomo, ali bo postavljeni cilj tudi uresničen v tako kratkem 
obdobju. Da bi cilj uresničili, je potrebno povečati delež mladega prebivalstva v terciarnem 
izobraževanju, pri čemer je cilj 35 študentov na 1000 prebivalcev (poleg tega naj se 50 % 
vsakoletne generacije vpiše v različne oblike terciarnega izobraževanja) (Černetič v Bohinc et 
al., 1999, str. 162).  

Na področju podiplomskega študija je cilj v naslednjih letih vsaj podvojiti število študentov in 
zagotoviti sofinanciranje prenovljenih podiplomskih študijskih programov. Če upoštevamo 
trenutno izobrazbeno strukturo zaposlenih, bomo te deleže lahko dosegli le, če se bo letno 
zaposlovalo 8000 novih diplomantov z višjih, visokih in podiplomskih oblik izobraževanja. 
Izražena je tudi želja po spodbujanju sodelovanja med univerzami in gospodarstvom in 
neposrednim okoljem. Na podlagi ankete s strani podjetij bomo tudi ugotovili, v kolikšni meri 
država tudi dejansko spodbuja te kontakte (NPVŠ, str. 1−3; Zgaga et al., 1998, str. 47). 

Brez intenzivnega pospeševanja izobraževanja na tretji ravni se lahko zaostanek Slovenije za 
ostalimi državami še poglablja. V pozitivni luči se kaže delež študentov v tretjem izobraževanju, 
ki je že primerljiv z ostalimi državami, vendar se tu pojavi bojazen, da visoko izobraženi ljudje 
ne dobijo ustrezne zaposlitve, saj na mnogih delovnih mestih so in še bodo zaposleni ljudje z 
neustrezno (nižjo) izobrazbo. Vprašanje je, ali ne bomo s tem ohranjali nizke dodane vrednosti 
na zaposlenega. Ne poznamo tudi odgovora na vprašanje, koliko časa bodo slovenska podjetja 
potrebovala, da bodo na ta delovna mesta sprejela ljudi z ustrezno izobrazbo. V prid tezi nizke 
dodane vrednosti na zaposlenega govori tudi dejstvo, da z razvojem tehnologije in s tem 
uvajanjem novih postopkov v času, ko je že včerajšnje znanje zastarelo, trenutno zaposleni z 
neprimerno izobrazbo kmalu ne bodo znali uporabljati tehnologije, ki danes ni več zadostni 
ampak preprosto potrebni pogoj. 

3.3. Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 
 
Ključni cilji strategije so: hitrejša gospodarska rast z razvojnim dohitevanjem razvitih evropskih 
držav, večja konkurenčnost slovenskega gospodarstva, vključevanje v evropske zveze, trajna 
obstojnost gospodarskega razvoja z okoljskega, socialnega in nacionalno-kulturnega vidika. 
Uresničevanje teh ciljev je povezano s spremembami v slovenskem gospodarstvu, kjer je 
posebna pozornost namenjena razvijanju štirih dejavnikov gospodarskega razvoja (človeški viri, 
fizični kapital, tehnološki razvoj in domače podjetništvo) (Drofenik et al., 1998, str. 277−282). 

»Nasploh je zahteva po višji izobraženosti prebivalstva in delovne sile ena bistvenih zahtev, na 
katere se opira filozofija Strategije gospodarskega razvoja Slovenije, ne samo neposredno kot na 
enega od ekonomskih dejavnikov, temveč prav toliko tudi posredno kot na prispevek k izobrazbi, 
k večji sposobnosti prebivalstva, podjetij in države za uspešen spoprijem z izzivi prihodnjega 
razvoja, ki niso predvidljivi in tudi ne vsi naprej znani« (Drofenik et al., 1998, str. 281). 



 

 13

V prihodnje, ko bodo cilji v podjetjih nepredvidljivo spremenljivi (ne bo moč govoriti o 
stabilnosti), bodo smiselne le začasne organizacijske strukture, ki bodo v danem trenutku 
omogočale uspešnost, poleg tega bo tudi sistemizacija delovnih mest postala le začasna. Delovna 
mesta se bodo med seboj tako prepletala, da bo skoraj nemogoče ugotoviti naloge, ki jih mora 
posameznik opravljati (Lipičnik v Hrovat et al., 1996, str. 189). Posameznik bo opravljal zelo 
različne delovne naloge, za kar bo nujno potrebna splošna razgledanost, ki jo nudi visokošolski 
študij in nadaljevanje tega na podiplomski stopnji. Znanje, ki bo potrebno, bo mogoče drugačno 
od pridobljenega formalnega, vendar bo zmožnost za učenje toliko večja, saj je bila v času 
študija dodobra priučena. 

3.4. Pomen prenosa znanja iz univerz na podjetja 
 
Pomen prenosa znanja je dobro prikazan s primerom uspeha dveh evropskih držav. Velik del 
razcveta finskega gospodarstva pripisujejo reformam na področju izobraževanja. Finska vlada je 
povezala domače in tuje univerze in inštitute z inštituti v podjetjih in tako omogočila pretok 
domačega in tujega znanja v finska podjetja. Tako pospešeno razvija visoko tehnologijo (in 
telekomunikacije ter informacijske storitve). Zanimivo, vendar ne presenetljivo, je, da pred 
petnajstimi leti niso vedeli, kje zaposliti doktorje znanosti, a danes jih primanjkuje (Sočan, L. v 
Bohinc et al., 1999, str. 10). Tudi na Irskem uspešno zaposlujejo domače mlado in izobraženo 
prebivalstvo in tako povečujejo dodano vrednost na zaposlenega. Podjetja pri izbiri zaposlenih 
sodelujejo z univerzami. Uspeh države se kaže tudi s tem, da je Irska država z najvišjo stopnjo 
rasti v devetdesetih letih. 

Državi sta pogosto omenjeni, saj sta po mnogih kazalcih uspešnosti na prvem mestu. Eden od 
njih je tudi Growth competitiveness index (GCI − indeks rasti konkurenčnosti, ki ocenjuje 
pogoje za rast v državi v obdobju prihodnjih petih let), ki ga World Economic Forum (WEF) 
ugotavlja letno. V letu 2001 je prvič sodelovala tudi Slovenija (Tine Stanovnik z Inštituta za 
ekonomska raziskovanja), tako da je omogočena umeščenost Slovenije v svetovnem okviru, na 
podlagi določenih kazalnikov10 (Schwabb et al., 2002, str. 16−20). 

Finska je v poročilu za leto 2001 (objavljeno leta 2002) prvič dosegla prvo mesto med državami 
in njeno preoblikovanje kaže, kako hitri so lahko učinki sprememb, ki jih spodbujajo močne 
politične institucije, osredotočenost na tehnologijo in ustrezno makroekonomsko upravljanje. 
Poročilo za leto 2002 kaže, da je Finsko ponovno prehitela ZDA, vendar Finska z drugim 
mestom ostaja med najbolj konkurenčnimi državami sveta (Schwabb et al., 2002, str. 20, 21; The 
Global Competitiveness Report 2002−2003). 

Poročilo uvršča Irsko na enajsto mesto (za leto 2000 na četrto), Slovenija je na 31. mestu (delni 
indeks makroekonomskega okolja jo uvršča le na 39. mesto) v poročilu za leto 2002 (ki bo 
objavljeno letos) pa na 29. mestu. Trenutno stanje na področju konkurenčnosti, natančneje 
produktivnosti države (za obdobje enega leta), ugotavlja Current competitiveness index 2001 
(CCI − trenutni indeks konkurenčnosti), ki Finsko uvršča ponovno na prvo mesto, Irsko na 
enajsto, Slovenijo na dvaintrideseto. To stanje se po podatkih poročila ne bo bistveno spremenilo 
                                                 
10 V raziskavo je vključenih 75 držav, in indeks je ugotovljen na podlagi treh delnih indeksov (ki merijo raven 
tehnologije, kakovost javnih institucij in makroekonomske pogoje povezane z rastjo nacionalnega gospodarstva). 
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tudi v naslednjih petih letih, kar glede na zahteve po prilagajanju Evropski uniji in izpolnjevanju 
kriterijev vstopa za Slovenijo ni preveč obetavno.  

Preobrazba gospodarstva v skladu s cilji višje dodane vrednosti, tehnološko zahtevnejših 
programov kaže na to, da na dodano vrednost zaposlenega vedno bolj vpliva in bo vplivalo 
znanje posameznikov in podjetij, ključna bo vloga infrastrukture (intelektualne in informacijske) 
in vedno manjša bo vloga fizičnega napora zaposlenega. Po podatkih Svetovne banke je eno 
izmed področij infrastrukture izobraževanje in usposabljanje. Po oceni svetovne banke znaša 
namreč delež »človeškega kapitala« (tako poimenujejo znanje in izobraževanje ljudi) v strukturi 
celotnega globalnega kapitala že 64 % (seveda k rasti »človeškega kapitala« poleg učenja 
prispevajo tudi raziskave in razvoj) (Sočan, L. v Bohinc et al., 1999, str. 13−16). 

3.5. Bolonjska deklaracija 
 
Na konferenci v Bologni leta 1999 so ministri (za šolstvo) držav članic EU in nekaterih drugih 
evropskih držav razpravljali o harmonizaciji visokošolskega sistema v vseh evropskih državah, 
pri čemer ne bi šlo za popolno spreminjanje obstoječih izobraževalnih sistemov, ampak le za 
prilagajanje skupnemu sistemu (ob hkratnemu spodbujanju določenih lokalnih značilnosti 
posameznih regij). Namen prilagajanja je omogočiti lažje primerjanje dosežene izobrazbe med 
diplomanti različnih evropskih šol. Potrebo po odprtem evropskem okolju, kjer ima velik pomen 
znanje in v njegovem okviru visokošolsko znanje, so ministri za šolstvo štirih evropskih držav 
izrazili že leto prej s podpisom Sorbonnske deklaracije (Sorbonnska deklaracija, 1998). Zapisane 
ideje so sprejeli tudi ministri drugih evropskih držav, zato so se naslednje leto sestali v Bologni. 
Bolonjsko deklaracijo je podpisalo 29 držav, med njimi tudi Slovenija, ki bodo do leta 2010 
skušale uresničiti zapisane cilje. Glavni cilj predstavlja ustvarjanje evropskega prostora za 
visoko šolstvo z namenom izboljšati zaposljivost in mobilnost državljanov in povečati 
mednarodno konkurenčnost evropskega visokega šolstva. Med podrobno opredeljenimi cilji so 
pomembni predvsem razvoj dodiplomskega in podiplomskega študija v vseh državah, 
uveljavitev kreditnega sistema, omogočanje primerljivosti izobraževalnih posameznih diplom in 
odstranitev ovir pred prosto mobilnostjo študentov (Bolonjska deklaracija o izobraževanju, 
1999). V septembru 2003 se bodo ministri držav podpisnic ponovno srečali, da bi ovrednotili 
napredek pri uresničevanju ciljev. Konferenca bo potekala v Berlinu. 

Če pogledamo posamezne programe v okviru visokega izobraževanja (higher education), 
ugotovimo, da so razlike med posameznimi državami največje na prvi stopnji izobraževanja (t. i. 
undergraduate). Nekatere države izvajajo triletne programe, spet druge le štiri ali več za dosego 
iste stopnje izobrazbe (undergraduate). Na drugi ravni (graduate, ali kot pravijo nekateri, tudi 
postgraduate) je manj razlik med državami. V letu do dveh pridobijo v različnih državah EU 
posamezniki »master's degree« (magistrski naziv). Tudi čas trajanja doktorskega študija se med 
državami razlikuje (Haug, 1999, str. 7−15). 

Države poskušajo oblikovati izobraževalni sistem tako, da bi študentje v čim hitrejšem času 
dosegli čim višjo stopnjo izobrazbe. Tako na primer država, kjer magistrski program traja 2 leti, 
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omogoča manj konkurenčen vstop na trg dela11 svojim študentom, saj so starejši. Vlade so začele 
uvajati tudi programe, kjer je dodiplomski študij krajši, vendar se izobraževanje nadaljuje na 
podiplomskem študiju. Zanimanje za tovrstne programe je zelo naraslo. Šolski predmetnik, kjer 
se dodiplomski študij nadaljuje s podiplomskim brez delovnih izkušenj, je težnja, ki se pojavlja v 
zadnjih letih v državah EU (reforme v Nemčiji, na Finskem, Irskem, itd.).  

Finska, ki je reformam na področju izobraževanja posvetila veliko pozornosti, je čas 
dodiplomskega študija (t. i. kandidatii) skrajšala na tri leta in kar 75 % vseh študentov na teh 
programih nadaljuje enoletni podiplomski študij (t. i. maisteri). Namen je bil predvsem doseči 
mednarodno skladnost in multidisciplinarnost študijev (Haug, 1999, str. 48). 

4. Tretja raven izobraževanja 

4.1. Kaj je tretja raven izobraževanja? 
 
Ime je povzeto po mednarodni standardni klasifikaciji izobraževanja12, uporablja se tudi izraz 
terciarno izobraževanje (v nadaljevanju tretja raven izobraževanja, tretja izobrazba). Gre za 
široko paleto aktivnosti tako v sklopu univerz kot tudi drugih izobraževalnih institucij (javnih in 
zasebnih). V institucionalnem smislu izobraževanje na tretji ravni pomeni strukture, programe, 
osebje, finančna sredstva, storitve, ki jih zajema univerzitetno šolanje, in tudi podiplomsko 
izobraževanje. Tretje izobraževanje brez dvoma vključuje institucije, kot so univerze in druge 
ustanove (OECD, 1998, str. 16).  

Visokošolsko izobraževanje je ena izmed ključnih gonilnih sil gospodarskega razvoja in hkrati 
središče učenja v družbi. Je tudi glavno orodje za prenašanje zbranih kulturnih in znanstvenih 
dognanj, izkušenj iz akademske sfere v poslovno. V svetu, kjer znanje kot razvojni dejavnik 
prevladuje, bo pomen visokošolskega izobraževanja samo še naraščal (tudi gospodarstvo bo 
hkrati s tehnološkimi spremembami zahtevalo vse več znanja) (Delors et al., 1996, str. 122).  

Družba znanja spreminja tudi zahteve in povpraševanje (po formalni izobrazbi in spretnostih) na 
trgu dela. V državah OECD so v zadnjih letih priča dodatnemu šolanju in pridobivanju spretnosti 
že zaposlenih ljudi, kar izhaja iz večje potrebe po določenih znanjih in spretnostih ter iz 
splošnega zviševanja ravni formalne izobrazbe prebivalstva. Pridobljene višje ravni izobrazbe 
povečajo verjetnost nadaljnjega izobraževanja teh ljudi in zmanjšajo verjetnost dolgotrajne 
brezposelnosti (OECD, 2001, str. 100−101). 

Hkrati pa se vedno bolj ugotavlja, da se pojavlja tudi potreba po dodatnih znanjih in spretnostih. 
Institucije OECD si z raziskavami prizadevajo definirati področje spretnosti in njihovega 
merjenja, ki še ni natančno opredeljeno, zato se lahko pojavljajo razlike v interpretaciji tega 
pojma in kaj le-ta predstavlja. Glavni dve lastnosti, ki ju zahtevajo delodajalci (v družbi znanja), 

                                                 
11Trg dela je eden osnovnih trgov proizvodnih dejavnikov in temeljno področje proučevanja ekonomike dela. Z 
delom pa pojmujemo proizvodne storitve, ki so vsebovane v človeškem, fizičnem in psihičnem naporu, 
usposobljenosti in intelektualni moči. Včasih se pojavlja tudi izraz trg delovne sile, pri čemer pomeni delovna sila 
del prebivalstva, ki je zaposlen ali na voljo za zaposlitev (Malačič, J. v Malačič, J. et al., 1995, str.29, 32). 
  
12  Razlaga klasifikacije izobraževanja (tretja raven) je v prilogi 4. 
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sta torej čim višja pridobljena formalna izobrazba in pismenost13 (v raziskavi o pismenosti od 
leta 1998 sodeluje tudi Slovenija, pri čemer izraz ne označuje samo zmožnosti pisati, ampak je 
razdeljen na več področij). S formalno izobrazbo posameznik pridobi ključna akademska znanja, 
ki so temelj za nadaljnje izobraževanje, pridobivanje in nadgrajevanje specifičnih tehničnih 
spretnosti (ki so posledica treninga), ki jih delavci potrebujejo (OECD, 2001, str. 101−110). 

Tehnološke spremembe in inovacije vodijo razvoj gospodarstva, temelječega na znanju (koncept 
družba znanja, delavec z znanjem temelji na pogledu, da so informacije in znanje gonilo 
ekonomske rasti in razvoja). Tehnološke spremembe so tudi določljivost rasti zaposlovanja in 
povečanega povpraševanja po visoko izobraženih ljudeh (z želenimi spretnostmi). Panoge, ki 
temeljijo na znanju (proizvodnja visoke tehnologije in storitve, temelječe na znanju − 
zavarovanje, poslovanje, komunikacije) po podatkih publikacij OECD, prispevajo več kot 
polovico v BDP-ju vseh držav OECD (in še naraščajo v obdobju rasti uporabe interneta in 
investicij v informacijsko tehnologijo) (OECD, 2001, str.100). 

4.2. Naraščanje vpisa na univerzah 
4.2.1. Značilnosti v evropskih državah 

Vključevanje v visoko izobraževanje v zadnjih dveh desetletjih narašča (v ZDA predvidevajo, da 
bo vpis na univerzitetni študij od generacije 1996/97 do 2005/06 narasel za 17 odstotkov). 
Število študentov in diplomantov se povečuje v državah EU14. Odstotek odraslih z vsaj drugo 
ravnijo izobrazbe se je s 44 % povečal na 72 %, medtem ko delež tistih z vsaj tretjo stopnjo 
izobrazbe od 22 % do 41 % (OECD 2001, str. 103). V Sloveniji se je število študentov (na 
terciarni stopnji izobraževanja) v tem obdobju povečalo za 2,5-krat (1975 – 28.000, 1999/2000 
preko 70.000) (Bevc et al., 2001, str. 58).  

Tako se povečuje tudi število diplomantov (glej prilogo 5) in delež ljudi z izobrazbo na tretji 
ravni narašča od generacije do generacije. Med odraslimi (v starosti 30−34 let) ima v državah 
EU 22 % visoko izobrazbo (na Švedskem 29 %). V Sloveniji ustrezen delež ob popisu 
prebivalstva (1991) znaša 15 %. V starostni skupini 55-59 let ustrezni odstotki znašajo za EU 14 
% in za Slovenijo 7 %. 

V večini držav OECD je prisoten vedno večji vpis ljudi na visokošolske programe. Veliko držav 
se sooča (ali pričakuje v bližnji prihodnosti) s tako imenovanim »fenomenom masovnega 
vpisovanja« (natančneje, pred 20 leti je bilo v programe na tretji ravni vpisane 50 % populacije, 
danes že 80 %). Pričakovati je, da bo zaključena oblika terciarnega šolanja kmalu postala norma 
v družbah (torej kraj, ki ga bodo obiskali vsi, ne le izbrani) (OECD, 1998, str. 9). 

                                                 
13 Pismenost dandanes je sestavljena iz niza spretnosti. Ameriški avtorji metodologije so razvili tri lestvice, s 
katerimi se merijo trije vidiki pismenosti (besedilna, dokumentacijska in računska). V mednarodni raziskavi je 
opredeljena kot: »…sposobnost razumevanja in uporabe informacij iz različnih pisnih virov za vsakodnevno 
delovanje odraslih v družini, na delovnem mestu in v skupnosti za doseganje lastnih ciljev ter za razvoj lastnega 
znanja in potencialov.« (Bevc, 2001, str. 30). 
14 Zgodovinski preskok se je zgodil v drugi polovici 20. stoletja, ko dokončana tretja raven izobrazbe zamenjuje 
drugo raven in je podlaga za selekcijo in vstop mladih ljudi v kariero (OECD, 1998, str. 20). 
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4.2.2.Značilnosti v Sloveniji 

Struktura diplomantov po področjih je v Sloveniji podobna tisti v EU. Še vedno največ študentov 
diplomira na področju družbenih ved (EU skoraj 30 % Slovenija 40 %) in najmanj na področju 
matematičnih ter tehničnih ved (3 % v EU, 4 %v Sloveniji) (Bevc et al., 2001, str. 60−62). 

Izobraževanje po končani srednji šoli je v prejšnjem desetletju postalo masovno v najbolj 
neposrednem pomenu besede. Pri tem tudi Slovenija ni izjema. Podatki kažejo, da se je v manj 
kot desetih letih število študentov na visokošolskih programih podvojilo. Sredi 90-tih let (1996) 
ima po ocenah Slovenija 12 % oseb (v starostni skupini 25−64 let) dokončano tretjo raven 
izobrazbe (to je višja in visoka izobrazba), medtem ko znaša povprečje za države OECD 23 %. 
Že tako nizek delež ljudi s tretjo ravnijo izobrazbo je lahko v primeru odhajanja le-teh v tujino za 
Slovenijo velik problem (Bevc 2001, str. 16−29). 

4.3. Magistri znanosti  
4.3.1.  Magistri znanosti v Sloveniji15 

V preteklih dvajsetih letih v Sloveniji ni bilo večjega zanimanja za podiplomski študij, od 
devetdesetih let dalje se razmere tudi na tem področju spreminjajo. Bolonjska deklaracija kaže 
na to, da bo podiplomska izobrazba postala standard tudi v Evropi (Pučko, 2003, str. 3). To 
pomeni, da je pričakovati nadaljnje izboljševanje izobrazbene strukture: prvič zato, da bodo 
slovenska podjetja v evropskem okviru konkurenčna, in drugič zato, da bodo lahko uporabljala 
najnovejše tehnologije, brez katerih ne bodo mogla iti v korak z najboljšimi podjetji. 

V preglednici (glej prilogo 7) je prikazano število v podiplomske študijske programe vpisanih 
študentov. Za šest generacij so podatki prikazani, za ostala leta podatkov ni bilo moč dobiti. 
Statistične podatke se je namreč v letih po osamosvojitvi Slovenije zbiralo zelo različno glede na 
predmet proučevanja. Tako se za prva leta ni zbiralo podatkov o številu vpisanih izključno na 
magistrske programe. Pri iskanju podatkov je moč naleteti tudi na težave v terminološkem 
smislu. Ne gre torej le za večanje obsega zbiranja podatkov po letih in s tem večje razčlenjenosti 
pridobljenih podatkov, ki omogočajo sklepanje na podlagi proučevanja več dimenzij, marveč 
tudi za uporabljanje različnih izrazov, ki naj bi prikazovali isto stvar, a v to raziskovalec ne more 
biti prepričan. 

Iz podatkov za zadnjih šest let je razvidno, da zanimanje za podiplomski študij na slovenskih 
univerzah narašča in to se sklada z naraščanjem vpisa v državah EU. Vprašanje je, ali je na 
slovenskem trgu dela povpraševanje po ljudeh z akademsko stopnjo izobrazbe dovolj veliko 
glede na obstoječo ponudbo, za katero pričakujemo, da se bo v naslednjih letih še povečevala. 
Zanima nas torej, kje proučevana populacija najde zaposlitev. Ugotoviti je potrebno tudi, ali so 
študentje na magistrskih programih že v delovnem razmerju oziroma kakšen delež teh študentov 
je magistrski študij nadaljevalo takoj po univerzitetni diplomi (kar bi se skladalo s ciljem doseči 
čim višjo stopnjo izobrazbe v čim krajšem času). Če je večina študentov že redno zaposlenih, 
lahko sklepamo, da nova znanja potrebujejo za opravljanje dela v podjetjih in da podjetja ta 
znanja tudi potrebujejo. Iz tega sledi ugotovitev, da magisterij predstavlja priložnost za 

                                                 
15 Več o nazivu magistra znanosti je prikazano v prilogi 6. 
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zaposlitev. Do drugačnega sklepa lahko pridemo v primeru, da ljudje s študijem nadaljujejo 
takoj, kar pomeni, da še niso zaposleni. V kolikšnem času taki ljudje dobijo zaposlitev in ali 
podjetja potrebujejo njihovo znanje (brez delovnih izkušenj) ni moč ugotoviti le na podlagi 
pregleda statistike na področju brezposelnosti, saj ne razpolagam s podatki o pretekli delovni 
karieri posameznika. 

Izpolnjevanje ciljev NPVŠ se kaže tudi v tem, koliko študentov na tej stopnji diplomira. V 
prilogi so predstavljeni podatki o diplomantih podiplomske stopnje v Sloveniji, iz katerih je 
razviden relativno močan porast diplomantov po letih. Raste tudi število diplomantov na 
področju družbenih ved, kar je zanimivo za ta okvir proučevanja. Pri pridobivanju podatkov se 
pojavlja težava zaradi neenotne uporabe terminov. Po posameznih letih se proučevanje istih 
stvari različno imenuje, včasih so zajeti podatki med seboj celo različni oziroma vključujejo 
nekatere podatke, ki v statistiki drugih let niso zajeti. 

4.3.2. Magistri znanosti na Ekonomski fakulteti 

Ekonomska fakulteta v Ljubljani je prva dva podiplomska študija začela izvajati v šolskem letu 
1961/62. Do osemdesetih let je na fakulteti magistriralo 260 ljudi, v devetdesetih letih je s 
prenovo magistrskih programov tudi vpis študentov hitro naraščal. Fakulteta je v letu 1992 
začela izvajati devet podiplomskih programov, od tega pet magistrskih in štiri specialistične 
(Pučko, 2003, str. 3). 

V okviru magistrskih programov ponuja fakulteta izobraževanje na petih področjih: 
poslovodenje in organizacija (program z največ vpisanimi študenti), informacijsko-upravljavske 
vede (najhitrejša rast v zadnjih letih), ekonomija, mednarodna ekonomija, podjetništvo, od leta 
2000 tudi program aktuarstva. Na tem mestu je potrebno omeniti, da so nekateri programi v 
svojem obstajanju spreminjali imena. Fakulteta izvaja še druge oblike magistrskega (redni 
podiplomski študij, magistrski študij, ki se izvaja v Indiji, konzorcijski podiplomski študij) in 
specialističnega študija, ki niso vključene v pričujoče diplomsko delo. Število v prvi letnik 
vpisanih študentov in število diplomiranih ter vpisanih v letu 2002/03 je prikazano v prilogi 8. 

Na vseh magistrskih programih Ekonomske fakultete je do leta 2003 magistriralo že 2000 
študentov, med proučevanimi programi jih je največ magistriralo na programu Poslovodenje in 
organizacija. V zadnjih letih narašča tudi število diplomantov iz programa informacijsko-
upravljavskih ved. 

Zanimanje za vpis na podiplomske programe je bilo tudi v letu 2002/03 večje od števila prostih 
mest. Največ prijavljenih kandidatov (238) se je želelo vpisati na izredni študij Poslovodenja in 
organizacije, a sprejetih je bilo le 60 % kandidatov. Zelo veliko je zanimanje tudi za študente 
Informacijsko-upravljavskih ved, saj se je v omenjenem letu na ta študij vpisalo 129 kandidatov. 
47 % vseh vpisanih študentov (generacija 2002/03) prihaja iz ekonomskih fakultet. Od tega se jih 
44 % vpiše na magistrske programe. Študenti najhitreje končajo magistrska programa 
Podjetništva in Informacijsko-upravljavskih ved, povprečna doba študija na ostalih programih je 
4,4 leta (Analiza učinkovitosti 2002/03). Napredovanje študentov iz prvega v drugi letnik je po 
programih in letih vpisa različno, a je v povprečju delež napredovanja najnižji na programu 
Ekonomija. Najvišji v zadnjem letu je bil na programu Podjetništvo (97 %). Tudi odstotek 
dokončanja študija je po programih različen, v povprečju v petih letih diplomira med 15 % (na 
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programu Podjetništvo) in 37 % generacije (na programu Mednarodna ekonomija) (Analiza 
učinkovitosti, podatki za več let).  

Za magistre znanosti (po katerih je povpraševanje veliko predvsem v tistih državah, ki imajo 
natančno izdelano strategijo razvoja) je še posebej pomembno, da so mednarodno konkurenčni. 
Zato je potrebno, da fakultete poskrbijo za študij na evropsko primerljivi ravni, a posamezniki 
morajo razmišljati tudi o izobraževanju v različnih državah Evrope, ne le v matični državi 
(odstotek tujih podiplomskih študentov v ZDA je trikrat višji kot dodiplomskih in večino 
vodilnih položajev bodo v prihodnje zavzeli ljudje s podiplomsko izobrazbo) (Haug, 1999, str. 
22). 

4.3.3. Brezposelnost magistrov in potrebe po zaposlovanju magistrov znanosti 

Potrebe podjetij po zaposlovanju magistrov znanosti beleži Zavod za zaposlovanje (ZZ) na 
podlagi obvestila s strani delodajalca. Evidenca ZZ je urejena tako, da beleži potrebe po ljudeh z 
univerzitetno in podiplomsko izobrazbo (magisterij in specializacija) na enem mestu (glej 
preglednico v prilogi 9). Potrebe se evidentirajo, ko ZZ za zaposlovanje dobi s strani delodajalca 
izpolnjen obrazec Prijava po delavcu. Iz tabele je razvidno, da potrebe po letih naraščajo, a 
predvsem v zadnjih letih je vidna stagnacija potreb za zaposlitev za nedoločen čas. Uresničitev 
potreb pomeni, da se delovno mesto zapolni, vendar ne nujno s pomočjo ZZ. Zanimivo je, da je 
bila uresničitev teh potreb po letih vedno manjša. Le-to se namreč evidentira, ko ZZ dobi 
podatke s strani Zavoda za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Po podatkih analitske službe 
ZZ se potrebe ne uresničijo iz različnih razlogov. Lahko podjetje ne najde primernega kandidata 
in zato po določenem času ponovno izda potrebo po delavcu, ki se spet evidentira, zato so 
beležene potrebe lahko višje kot dejansko stanje. 

Potrebe po magistrih znanosti so manjše, čeprav naraščajo, še posebej iz leta 2001 na leto 2002. 
Približno polovica vseh potreb je potreb za nedoločen čas. Kako se ponudba na trgu dela 
prilagaja povpraševanju, je moč ugotoviti s primerjavo podatkov o številu diplomantov na 
podiplomski ravni (glej prilogo 7). Tako je v letu 2001 magistriralo 713 ljudi, potrebe v istem 
letu so bile na ravni 307 ljudi, torej za več kot polovico manjše. Seveda diplomanti podiplomske 
stopnje niso nujno brezposelni (magistrski študij so lahko končali ob delu) in v tem primeru se 
njihova dosežena višja stopnja izobrazbe ne evidentira kot potreba na Zavodu za zaposlovanje. 
Kot potreba se namreč evidentirajo samo potrebe po na novo zaposlenih v podjetjih. O velikosti 
potreb bi lahko sklepali na podlagi ugotovitve, koliko študentov magistrskih programov nima 
zaposlitve (ker so po univerzitetni diplomi študij nadaljevali). Kot je prikazano v nadaljevanju 
(raziskava), odstotek (še) nezaposlenih študentov ni velik. 

Potrebe po zaposlenih z magistrsko izobrazbo s področja ekonomskih ved po letih so prikazane v 
prilogi 10. Uresničitev potreb je v povprečju višja v primerjavi s potrebami po zaposlenih z 
univerzitetno in magistrsko izobrazbo skupaj in se giblje med 60 in 80 %. Potrebe ne naraščajo 
enakomerno, naraščanje je sicer vidno, vendar je počasno. Naj omenim še to, da so potrebe 
prikazane le za programe magistrskega študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Prav potrebe 
po zaposlenih s to izobrazbo predstavljajo med 15 in 20 % vseh potreb po magistrih znanosti 
(natančen odstotek je odvisen od leta proučevanja). 
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Potrebno je pogledati tudi brezposelnost magistrov s področja ekonomskih ved (glej prilogo 11). 
Glede na število vsako leto diplomiranih stanje ni zaskrbljujoče, a zanimivo je, da podjetja ne 
uresničijo v celoti potreb po magistrih, (ne najdejo primernega kandidata) čeprav bi želela, a na 
drugi strani se magistri pojavljajo kot brezposelni. 

Pri interpretaciji odgovorov je potrebno omeniti še en problem, na katerega sem naletela pri 
raziskovanju. Čeprav obstaja šifrant poklicev, ga različne institucije ne uporabljajo dosledno. 
Predvsem se pojavlja problem pri izrazu »magister ekonomije«. Podjetja namreč pri 
izpolnjevanju obrazca Potrebe po delavcu ne uporabljajo šifranta poklicev, zato prihaja do razlik 
v poimenovanju. Napačno poimenovanje se evidentira tudi v podatkih Zavoda za zaposlovanje, 
saj je evidentiranih največ potreb za »magistra ekonomije«. S tem mislijo magistra s področja 
poslovnih ved in ne magistra, ki je končal študijski program Ekonomija in ima naziv magister 
ekonomije. Zato je število potrebnih kandidatov pri študijskem programu Ekonomija tako 
visoko. Delodajalci so v letih 1993−1999 iskali samo magistre ekonomije, pri čemer niso nujno 
mislili na smer študija, ki jo poznamo na Ekonomski fakulteti kot magisterij s področja 
ekonomije. Šele od leta 2000 dalje obstaja večja skladnost poimenovanja smeri študija z 
navajanjem potreb po delavcih, vendar delodajalci termin še vedno zamenjujejo. Gre za 
nerazlikovanje ekonomskih in poslovnih ved.  

4.4. Vlaganja v raziskave in razvoj 
 
Mednarodna konkurenčnost držav in podjetij (oziroma njihova inovativnost) temelji na obsegu in 
uspešnosti vlaganj v raziskave in razvoj (je odvisna od le-teh)16. Odvisna je torej od znanja ljudi, 
ki je povezano s kakovostjo izobraževalnega sistema v državi. Poudarja se pomen raziskovalnih 
inštitutov, univerz in hkrati sodelovanja vseh ekonomskih subjektov (podjetja, univerze, 
raziskovalni inštituti, vlada) na nacionalni in regionalni ravni (govorimo o nacionalnem 
inovacijskem sistemu, ki je del koncepta strateškega usmerjanja gospodarstva) (Jaklič, 1999, str. 
118−120). 

Raziskovalno-razvojni dejavnosti v slovenskih podjetjih ne posvečajo veliko pozornosti. V 90-ih 
letih so se v mnogih od njih zmanjšali raziskovalno-razvojni oddelki (analitski), poleg tega tudi 
vlaganja v to poslovno funkcijo niso bila velika. To pomeni, da vodstvo takih podjetij ni 
dobivalo vseh potrebnih informacij (ki bi jih, če bi oddelki delovali) za odločanje, kar posledično 
vodi k ugibanju o utemeljenosti poslovnih odločitev vodilnih managerjev in vprašanja kakovosti 
odločitvenega procesa. 

Slovenija mora dvigniti razvojno-tehnološko raven svojih proizvodov, kar zahteva visoko 
izobražene ljudi (bolj kot trenutno) in višje investicije (kot delež prihodkov) v to področje. Nujna 
je tudi povezava z raziskovalnimi institucijami na vladni ravni. Predvsem je potrebno dognanja 
akademskih institucij poskušati vpeljati v prakso, torej v podjetja (Kos, 1998, str. 5−6). 

Za Slovenijo velja, da je delež zaposlenih z visokošolsko izobrazbo precej manjši kot v razvitih 
državah, poleg tega je večina doktorjev znanosti (90 %) zaposlenih na univerzah in v državnih 
službah. Kar pomeni, da v podjetjih primanjkuje raziskovalnega kadra, saj je le-ta nosilec 

                                                 
16Izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost v Sloveniji in nekaterih drugih državah so prikazani v prilogi 12. 
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gospodarskega in družbenega razvoja. V Sloveniji ima torej univerza (visoko šolstvo) nalogo 
nosilca gospodarskega in družbenega razvoja (saj zaposluje velik del raziskovalno usposobljenih 
ljudi). Tako je v gospodarstvu zaposlenih le okoli 2000 visoko izobraženih strokovnjakov, ki 
delujejo na področju raziskav in razvoja, medtem ko jih je na univerzah in inštitutih okoli 5000 
(v razvitih državah je razmerje ravno nasprotno) (Stanovnik, 2003, str. 2) (Prijon, Zohil, 2000, 
str. 1). 

Slovenijo pogosto primerjamo z Irsko in Finsko, pri čemer poskušamo najti ključ do uspeha teh 
držav. Velika konkurenčnost teh držav je posledica delovanja več dejavnikov, med katere 
zagotovo sodijo temeljne družbene vrednote, ukrepi vlade in lokalnih skupnosti in uspešne 
strategije tako domačih kot tujih podjetij. Tako je Finska v nekaj letih prešla iz recesije v razcvet 
in temelj za ta preskok predstavljajo stalna povečevanja vlaganj v področje raziskovanja in 
razvoja in izobraževanje. Delež visoke tehnologije je narasel za štirikrat, kar je posledica tudi 
izboljšane izobrazbe prebivalstva. Eden izmed strateških ciljev (ki jih mora Finska doseči do 
2010) je tudi ta, da Finska postane vodilna na področju znanja in inovacij (Jaklič et al., v 
Prašnikar et al., 2002, str. 244−250).  

V Sloveniji so leta 1995 izvedli študijo o tehnološki ravni slovenske industrije (ki zagotavlja 
80% izvoza). Tehnološko zahtevnost so opredelili v 15-ih stopnjah, pri čemer v prvo stopnjo 
spadajo povsem nekvalificirana dela in v petnajsto znanstveni vesoljski sistemi. Za Slovenijo 
velja, da je (Sočan, L. v Bohinc et al., 1999, str. 15): 

• 7 % zaposlenih in 4 % razvojnih zmogljivosti v tretji stopnji, 

• 30 % zaposlenih in 23 % razvojnih zmogljivosti v četrti stopnji, 

• 37 % zaposlenih in 35 % razvojnih zmogljivosti v peti stopnji, 

• 16 % zaposlenih in 19 % razvojnih zmogljivosti v šesti stopnji, 

• 9 % zaposlenih in 18 % razvojnih zmogljivosti v sedmi in višjih stopnjah. 

Slovenija mora povečati tehnološko zahtevnost iz sedanje pete na najmanj šesto, saj lahko v 
nasprotnem primeru izgubi tuje strateške partnerje, katerih tehnološka zahtevnost je višja. Tudi 
izobrazba zaposlenih po ugotovitvah študije, ustreza tehnološki zahtevnosti le stopnje 5,5 (za 
višjo raven torej zaposleni niso dovolj izobraženi). 

 

5. Raziskava 

5.1. Problem 
 
Iz teoretičnega dela izhaja, da pomen znanja v uspešnih državah predvsem v zadnjih nekaj 
desetletjih zelo narašča. Kmalu bo tudi Slovenija postala del integracije, ki poudarja pomen 
znanja, zato je nujno ugotoviti, kako je s tem področjem v Sloveniji. Kaže se prisotnost te teme, 
vendar še vedno le na strani akademskih institucij. Zanimanje podjetij pa še ni dovolj izrazito. 
Problem, ki lahko nastane, je, da Slovenija namesto napredka (h kateremu stremi) zaide v 
stagnacijo, ki posledično tudi zmanjša blaginjo. Odločitve morajo temeljiti na upoštevanju vseh 
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okoliščin in proučevanju stanja v uspešnih državah. Prav te države določajo tempo razvoja 
oziroma postavljajo merilo uspešnosti. Slovenija mora z gospodarsko rastjo prehitevati razvite 
države, če jih želi v srednjeročnem obdobju (10−15 let) dohiteti. V času približevanja EU je to še 
toliko bolj pomembno, posebej zato, ker se pojavlja vedno več kritičnih pripomb na račun 
počasnega prilagajanja. To pa predstavlja problem, ki ga je potrebno čim hitreje odpraviti, da se 
zaostanek ne bi še poglabljal. 

5.2. Naloga 
 
Če je uspešnost gospodarstva vse bolj odvisna od znanja, je pomembno vedeti, kakšno vlogo 
imata znanje in izobraževanje v Sloveniji. Na oblikovanje hipoteze so me vodila različna 
razmišljanja in publikacije o znanju. Glavna hipoteza diplomskega dela je, da več znanja, ki ga 
ima posameznik, pomeni priložnost pri iskanju zaposlitve, saj podjetja potrebujejo ljudi z 
znanjem. Zaradi lažje izvedbe raziskave sem se odločila, da proučim pomen znanja, 
pridobljenega na formalen način. Področje proučevanja sem zožila na magistrsko izobrazbo. 
Razloga za to odločitev sta najmanj dva: gre za specifično področje, ki ni pogosto proučevano, 
poleg tega so ljudje s tako visokim znanjem nosilci razvoja gospodarstva, zato menim, da je prav 
temu področju potrebno posvetiti pozornost. Ob upoštevanju dejstva, da imajo magistri znanosti 
veliko znanja, ob tem omenimo še pregovor, ki pravi, da več ko posameznik zna, več velja (tako 
v narodnem kot tudi v mednarodnem merilu), sledi sklep, da podjetja potrebujejo ljudi s to 
izobrazbo, če želijo biti v prihodnje uspešna. Proučevanje se torej nanaša na ožje opredeljeno 
hipotezo, ki pravi, da znanje, pridobljeno z magistrskim študijem, pomeni priložnost pri iskanju 
zaposlitve. Iskanje zaposlitve pa je proces, ki ima za cilj (in posledico) pridobitev zaposlitve.  

5.3. Potek 
5.3.1. Vprašalnika 

Da bi ugotovila kakšen je odnos ljudi do podiplomskega študija in znanja, ki ga ta prinaša, sem 
se odločila, da izvedem raziskavo na dveh različnih populacijah. Prvo populacijo predstavljajo 
študenti magistrskih programov z Ekonomske fakultete v Ljubljani. Tako sem sestavila 
vprašalnik (predstavljen je v prilogi 13). A za ugotavljanje zaposljivosti magistrov znanosti in 
potreb po zaposlitvi teh ljudi je potreben še drug vidik, vidik podjetij. V ta namen je bil izdelan 
nov vprašalnik (v prilogi 14), ki so ga izpolnjevali zaposleni v kadrovski službi v podjetjih v 
Sloveniji.  

Vprašalnika sta sestavljena tako, da omogočata primerjavo odgovorov na ključna vprašanja pri 
obeh populacijah. Nekatere izmed spremenljivk so sicer številske, a večina je opisnih. Glede na 
to, kakšne so možnosti določanja razlike med dvema vrednostnima spremenljivke, sta bili 
uporabljeni nominalna merska lestvica in intervalna merska lestvica. Kjer je bila uporabljena 
intervalna merska lestvica, so bili odgovori merjeni na lestvici z vrednostmi od ena do šest, 
izpolnjevalec vprašalnika pa je s številko obkrožil svoje strinjanje (Košmelj, Rovan, 2000, str. 
15−20). Vprašalnik za podjetja vsebuje poleg neodvisnih spremenljivk (starost, izobrazba, 
letnica rojstva, lastniška struktura, število zaposlenih, dejavnost podjetja) nekatera vprašanja, ki 
se nanašajo na magistre znanosti v obravnavanih podjetjih, ki dajejo sliko o njihovi strukturi, 
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vprašanja o potrebah po zaposlitvi tovrstnih ljudi v podjetju in financiranju magistrskega 
izobraževanja. Trditve, katerih strinjanje sodelujoči v raziskavi označi na lestvici, se nanašajo na 
naklonjenost zaposlovanju magistrov znanosti in vrednotenju znanja v podjetju ter 
opredeljevanje kriterijev pri zaposlovanju. Vprašalnik sta testirali vodji kadrovske službe dveh 
slovenskih podjetij. Pri razumevanju vprašanj in trditev ni bilo večjih težav, tudi samo 
izpolnjevanje ni potekalo več kot 15 minut. Na podlagi tega sem se odločila, da je vprašalnik 
primeren za anketiranje. 

Vprašalnik, namenjen študentom magistrskega programa, vsebuje nekatera vprašanja oziroma 
trditve, ki so enake tistim v vprašalniku, namenjenemu podjetjem. Uporabljeni merski lestvici sta 
nominalna in intervalna. Pri testiranju tega vprašalnika je sodelovalo 10 ljudi. Ugotovljeno je 
bilo, da je potrebno nekatere slovnične strukture prirediti, da bodo študenti v celoti razumeli 
vprašanja. Ko so bile trditve ustrezno popravljene, je bil vprašalnik primeren za uporabo. 

5.3.2. Značilnosti vzorcev 

Prvo populacijo predstavljajo bodoči magistri znanosti z Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki so 
tako študenti prvega kot tudi drugega letnika in jih je skupno 160. Pri izbiranju enot v vzorec 
sem želela zagotoviti zastopanost študentov vseh magistrskih programov. Delež študentov 
posameznih programov, ki so zajeti v raziskavo, ni enak deležu študentov, ki so vpisani v 
posamezne magistrske programe na fakulteti. 

V imenu podjetij so v raziskavi sodelovali zaposleni v kadrovski službi. Podjetja, ki so bila 
izbrana v vzorec, pripadajo različnim dejavnostim. Delež podjetij posamezne dejavnosti je bil v 
vzorec izbran glede na delež, ki ga ta dejavnost predstavlja v vseh dejavnostih podjetij v 
Sloveniji. Da bi se struktura vzorca čim bolj približala tisti v gospodarstvu, je bilo potrebno 
kvotno vzorčenje, kjer gre za namerno izbiro enot, da bi zagotovili določeno število enot z 
določenimi lastnostmi (Košmelj, Rovan, 2000, str. 191). 

Podjetja so bila izbrana na podlagi podatkov Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Seznam 
večjih podjetij (gre za podjetja, ki jih GZS označuje kot velika, med temi so glede na pravno 
obliko le družbe: d. d. in d. o. o.) mi je bil posredovan v elektronski obliki (kontakt z 
informacijskim središčem GZS). V programu Excel so bila naključno izbrana podjetja naslednjih 
dejavnosti: predelovalna dejavnost; trgovina; nepremičnine, najem, poslovne storitve; 
gradbeništvo; promet, skladiščenje, zveze; finančno posredništvo; kmetijstvo; gostinstvo; oskrba 
z elektriko, plinom in vodo. Glede na to, da morajo podjetja za oznako »veliko podjetje« 
zadostiti dvema izmed treh kriterijev, ki jih določa GZS (število zaposlenih, velikost prihodkov, 
amortizacija), so bila med naključno izbranimi tudi taka, ki so imela manj kot 20 zaposlenih, 
vendar teh nisem vključila v raziskavo, saj kadrovskega oddelka v teh podjetjih ni.  

Raziskava je zajela 150 podjetij v Sloveniji. Osnovna struktura vzorca podjetij je bila enaka tej v 
Sloveniji, kar pomeni, da je največ podjetij iz trgovinske dejavnosti. Slika v prilogi 20 prikazuje 
strukturo poslovnih subjektov v Sloveniji glede na dejavnost. Če upoštevam dejstvo, da so bila v 
vzorec zajeta predvsem največja podjetja, ugotavljam, da je struktura večjih podjetij glede na 
dejavnost nekoliko drugačna. Največ večjih podjetij je namreč tistih, ki se ukvarjajo s 
predelovalno dejavnostjo. V vzorec je bilo vzetih največ podjetij iz te dejavnosti, ostala podjetja 
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so bila vsebovana glede na delež v celoti največjih podjetij. Končna struktura podjetij v vzorcu 
(po prejetju vseh anket) je prikazana v prilogi 18.  

5.3.3. Način zbiranja podatkov 

V februarju in marcu je potekalo izpolnjevanje vprašalnikov s strani študentov magistrskega 
študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Zbiranje podatkov je potekalo več dni, saj je bil moj 
namen v raziskavo vključiti študente različnih programov, ki jih izvaja fakulteta. Vseh anket, ki 
jih je bilo moč dobiti, je bilo 194. Vendar so bile nekatere nepopolne, zato sem jih izključila in 
na koncu je bilo 160 anket pripravljenih za statistično obdelavo. 

Izpolnjevanje vprašalnikov s strani zaposlenih v kadrovski službi podjetij je potekalo preko 
interneta od 12. 3. 2003 do 18. 4. 2003 in v te namene je bila izdelana spletna stran z naslovom: 
[URL: http://www.grgo.d2g.biz/myweb/uvod.htm]. Nekatera besedila, objavljena na spletni 
strani, so prikazana v prilogah 15, 16 in 17. Zaposleni v kadrovskih službah osmih podjetij 
nimajo dostopa do interneta, zato jim je bila anketa posredovana po pošti. Zbiranje podatkov v 
podjetjih je potekalo po naslednjem vrstnem redu: najprej sem po telefonu vzpostavila kontakt z 
vodjo kadrovske službe podjetja. V razgovoru sem predstavila namen diplomskega dela in 
prosila za sodelovanje v raziskavi. 20 podjetij je anketiranje zavrnilo že v času telefonskega 
pogovora. Največ od teh je bilo podjetij, ki sodijo v trgovinsko dejavnost. Ostalim (130 podjetij), 
ki so bili pripravljeni na sodelovanje (na podlagi predhodnega ogleda ankete), sem poslala 
elektronsko pismo s svojimi podatki in naslovom internetne strani, kjer se je nahajala anketa. Na 
internetni strani so si lahko ogledali namen mojega diplomskega dela in pismo s podpisom 
mentorja. Po enem tednu od datuma prvega telefonskega klica so bila vsa podjetja, ki še niso 
izpolnila ankete, še enkrat preko elektronskega pisma naprošena, da to storijo. V času zbiranja 
podatkov je 80 podjetij izpolnilo vprašalnike, ki sem jih nato uporabila pri obdelavi podatkov.  
Tisti, ki so izpolnjevali vprašalnik, so bili naprošeni, da na vprašanja odgovarjajo v imenu 
podjetja (in ne v lastnem imenu), vendar ni bilo mogoče preveriti, ali so pri kakšnih odgovorih 
uporabili lastno mišljenje. V nadaljevanju uporabljam izraz podjetje in s tem mislim na osebo, ki 
je izpolnjevala vprašalnik v imenu podjetja (in je izražala mnenje podjetja).  

5.3.4. Uporabljene statistične metode 

Pri analiziranju podatkov sem uporabljala osnovne statistične metode, med njimi opisne 
statistike, povprečja, frekvenčne porazdelitve. Pri testiranju hipotez in ugotavljanju vsebinske 
povezanosti so uporabljene tri metode. Statistična metoda, ki jo uporabimo pri primerjavi mnenj 
v dveh vzorcih, je preizkus skupin. To metodo uporabljam pri ugotavljanju razlik v mnenjih 
študentov na eni strani in podjetij (v njihovem imenu odgovarjajo zaposleni v kadrovski službi) 
na drugi. V zadnjem podpoglavju pa to metodo uporabljam tudi pri ugotavljanju razlik med 
podjetji, ki se ločijo po posameznih značilnostih. Pri analizi so bile uporabljene trditve o 
magistrih znanosti, znanju in izobraževanju, ki se nanašajo tako na posamezno podjetje kot tudi 
na podjetja v Sloveniji. Ker gre za neodvisna vzorca, statistično značilne razlike v odgovorih 
preizkušamo s t-testom. Za dva vzorca pravimo, da sta neodvisna, če enote iz enega vzorca niso 
povezane z enotami drugega vzorca. Pred preizkušanjem same domneve je potrebno še preveriti, 
ali je izpolnjena predpostavka o enakosti varianc za obravnavano spremenljivko v obeh 
populacijah (Košmelj, Rovan, 2000, str. 245−252).  

http://www.grgo.d2g.biz/myweb/uvod.htm
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Primerjavo spremenljivk, merjenih z nominalno mersko lestvico, naredimo s pomočjo 
kontingenčnih tabel. Statistično značilne razlike (p < 0,05) med skupinami sem preverjala s 
testom Chi-kvadrat, vendar je ta test zanesljiv le pod sledečimi pogoji: v ne več kot 20-ih % polj 
vrednost ne sme biti manjša od 5 (frekvenca) in hkrati nobena vrednost v poljih ne sme biti 
manjša od 1 (v nasprotnem primeru je potrebno določene kategorije smiselno združiti ali Chi-
kvadrat test ustrezno interpretirati, saj je le-ta lahko nezanesljiv) (Diamantopoulos, 
Schlegelmilch, 2000, str. 177). To metodo uporabljam pri ugotavljanju značilnih razlik med 
podjetji in študenti pri obravnavanju magisterija kot zaposlitvene priložnosti ali ovire, 
izobrazbene strukture prebivalstva v Sloveniji in potreb po zaposlovanju magistrov znanosti v 
podjetjih. 

Pri trditvah, kjer so rezultati merjeni z ordinalno lestvico, lahko s pomočjo faktorske analize17 
ugotovimo, ali lahko iz opazovanih spremenljivk (ob upoštevanju odvisnosti med njimi) 
izločimo tiste, ki pojasnijo pomemben del celotne variance. S faktorsko analizo namreč 
oblikujemo nove spremenljivke, dejavnike (tudi latentne dejavnike). Dejavnik naj vsebuje čim 
večji del informacije, ki jo imajo opazovane spremenljivke. Čim večja je odvisnost med 
opazovanimi spremenljivkami, tem manjše je število dejavnikov, ki pojasnjujejo velik del 
celotne variance. Rezultati faktorske analize nam lahko pokažejo skrite dejavnike, ki povzročajo 
odvisnost med opazovanimi pojavi in katerih neposredno na podlagi analize ne bi mogli zaznati 
(Košmelj, 1983, str. 110−115).  

Drugi korak faktorske analize je rotacija, s pomočjo katere prečistimo strukturo. Osnovni namen 
rotiranja je, da dobimo teoretično pomembne dejavnike in čim enostavnejšo strukturo 
dejavnikov. Rotacijo uporabimo takrat, ko skupnih dejavnikov ne moremo smiselno interpretirati 
(ko so na primer projekcije vseh spremenljivk na prvi faktor precejšnje, kot v našem primeru) 
(Kovačič, 2001, str. 7).  

Ugotovitve na podlagi raziskave so podane na naslednjih straneh. Pri interpretaciji podatkov 
uporabljam tudi povprečne vrednosti ocen trditev, ki kažejo na razliko v intenzivnosti izraženih 
mnenj. Pri obdelavi podatkov je bil uporabljen programski paket SPSS (verzija 10.1), saj 
omogoča izdelavo izbranih analiz18. 

5.4. Rezultati in interpretacija 
5.4.1. Študenti 

V raziskavi je sodelovalo 55 % žensk in 45 % moških. Starostna struktura študentov in nekateri 
drugi osnovni podatki so prikazani v prilogi 19. Povprečni anketiranec je star med 29 in 38 let, 
ima med 3 in 5 let delovne dobe, obiskuje drugi letnik in je že zaposlen. Le majhen delež 
študentov  še nima zaposlitve, kar pomeni, da do sedaj še ni bilo povečanega vpisa tistih 
študentov, ki se za magistrski študij odločajo takoj po univerzitetni diplomi. 53 % v raziskavi 
sodelujočih je univerzitetno izobrazbo pridobilo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ali 

                                                 
17 Faktorski analizi sta bili narejeni z metodo Principal Axis Factoring in Varimax rotacijo 
18 Pri obdelavi podatkov s programskim paketom SPSS je bila uporabljena naslednja literature: Ambrožič, Leskošek 
1999; Coakes, Steed, 2001; Rovan, Turk, 1999; Voelkl, Gerber, 1999. 
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Ekonomsko-Poslovni fakulteti v Mariboru, 46 % na drugih fakultetah (od tega 10 % na Fakulteti 
za družbene vede, po 6 % na Biotehniški fakulteti in Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, 
Fakulteti za elektrotehniko, ostali študentje so univerzitetno izobrazbo pridobili na drugih 
fakultetah). 

5.4.2. Podjetja 

V raziskavi je sodelovalo 80 podjetij različnih dejavnosti, v katerih je zaposlenih skupno okoli 
45.000 ljudi. Po podatkih iz leta 2002 je v podjetjih in organizacijah v Sloveniji zaposlenih 
skupno 631.100 ljudi, torej skupno število zaposlenih v izbranih podjetjih predstavlja 7 % 
celotne populacije (Ekonomska gibanja v letu 2002). 

Glede na število zaposlenih so podjetja razdeljena v razrede. Največ podjetij ima med 200 in 500 
zaposlenih (razredi so prikazani v prilogi 20). 73 % v raziskavi sodelujočih je bilo žensk, kar 
lahko povežemo z dejstvom, da je vprašalnik izpolnjevala oseba iz kadrovskega oddelka. Ostali 
anketiranci prav tako poznajo kadrovsko področje, a so zaposleni v upravi ali komerciali. 
Kadrovski oddelek je bil izbran zato, ker ima vse potrebne podatke in je povezan z vodstvom 
podjetja, saj deluje v okviru skupne vizije in politike podjetja (v katero sodi tudi področje 
izobraževanja). Kar zadeva stopnjo izobrazbe osebe, ki je izpolnjevala vprašalnik v imenu 
podjetja, ima malo več kot polovica visoko univerzitetno izobrazbo in ena četrtina visoko 
strokovno izobrazbo. Le 4 % v raziskavi sodelujočih ima podiplomsko izobrazbo. Tudi 
izobrazba na vodilnih položajih (uprava) je podobna slednji. V preko 60 % podjetij namreč 
prevladuje visoka univerzitetna izobrazba. Zaradi ugotavljanja razlik med podjetji z različno 
lastniško strukturo je bilo potrebno podjetja razdeliti tudi po tem kriteriju, pri čemer je le v 16 % 
primerov (13 podjetij) lastnik tujec. 

Ustrezna formalna izobrazba je predpogoj za dostop do vodilnih delovnih mest vsaj v podjetjih v 
vzorcu. V 64 % primerov prevladujejo na vodilnih položajih osebe z visoko univerzitetno 
izobrazbo, v 18 % osebe z visoko strokovno izobrazbo, ljudi s podiplomsko izobrazbo tudi na teh 
mestih skorajda ni, čemur je delno vzrok lahko tudi dejstvo, da večina akademsko izobraženih 
ljudi dela na področju izobraževanja (predavatelji, raziskovalci). Na tem mestu je zanimiva 
primerjava z mnenjem študentov magistrskih programov Ekonomske fakultete. 70 % vprašanih 
ne meni, da so znanje in izkušnje edine, ki vodijo zaposlene do vodilnih delovnih mest. 

5.4.3. Magistri znanosti v podjetjih 

V sedemintridesetih podjetjih (46 %) nimajo zaposlenih magistrov znanosti, v triinštiridesetih 
podjetjih v času zbiranja podatkov zaposlujejo enega ali več magistrov znanosti. Osnovna 
vprašanja so bila zastavljena tako, da so nanje odgovarjala le podjetja z zaposlenimi magistri 
znanosti, zato je opisna statistika predstavljena le za triinštirideset podjetij. 

Struktura zaposlenih magistrov (glej preglednico 1) nam pokaže, da ima največ obravnavanih 
podjetij zaposlenih med pet in deset magistrov znanosti. Največje število magistrov (105) ima 
podjetje s 3.000 zaposlenimi (delež magistrov je 17 %). Delež zaposlenih z magistrsko izobrazbo 
(v primerjavi z vsemi zaposlenimi) v več kot polovici podjetij ne presega enega odstotka, 12 
podjetij ima ta delež med enim in štirimi odstotki in le dve podjetji nad deset odstotkov. Skupno 
je v podjetjih zaposlenih 593 magistrov znanosti, od tega jih je 58 (10-odstotni delež) 
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magistriralo na ekonomskem področju (Ekonomska fakulteta v Ljubljani in Ekonomsko-
Poslovna fakulteta v Mariboru). 

 

 

Preglednica 2 prikazuje število zaposlenih, ki so magistrirali na ekonomskem področju. 25 
podjetij (58 %) ima zaposlene magistre s tega področja. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani se 
izvaja več magistrskih programov, od katerih je največ v podjetju zaposlenih magistriralo na 
programu Poslovodenje in organizacija (ki je tudi najštevilčnejši po številu vpisanih). Pri 
interpretaciji prikazanih struktur je nujen razmislek, zakaj se podjetja v tolikšni meri odločajo 
prav za zaposlovanje teh ljudi. Morda gre tu za področje, kjer so podjetja šibka in želijo več 
znanja, da bi lahko uspešno konkurirala ostalim podjetjem v izbrani panogi. Pomembno je, da se 
študentje zavedajo potreb podjetij, saj so tako lahko bolj primerni kandidati za zaposlitev. 
Seveda je trenutno stanje potrebno primerjati s težnjami v zaposlovanju v naslednjih letih. 
Bodoče potrebe po ocenah zaposlenih v kadrovski službi prikazujem v nadaljevanju. 

Zaposleni magistri znanosti delajo v podjetjih na področju raziskav in razvoja (42 %) in kot 
vodje posameznih oddelkov (39 %). To se sklada z mnenji večine (v raziskavi sodelujočih) o 
poglobljenem znanju, ki ga imajo magistri znanosti, ki ga zagotovo potrebujejo pri raziskovanju. 
Če torej govorimo o raziskovanju, se pojavlja vprašanje, kako močno je področje raziskovanja v 
slovenskih podjetjih razvito oziroma koliko podjetij sploh ima raziskovalno-razvojni oddelek 
upoštevajoč, da so po osamosvojitvi zaradi finančnih težav v podjetjih zapirali te oddelke. 
Vendar prav inovacijska dejavnost povečuje konkurenčnost podjetja in posledično države na 
tujih trgih.  

Večina magistrov znanosti (95 %) je zaposlenih za nedoločen čas (gre torej za splošno obliko 
zaposlitve), torej ne gre le za izvajanje posameznih projektov. Tudi zapuščanje podjetja s strani 
magistrov znanosti je nizko. V podjetjih menijo, da imajo zaposleni magistri znanosti dovolj 

Preglednica 1: Število zaposlenih 
magistrov znanosti v podjetjih 
(sodelujočih v raziskavi) v 
Sloveniji 

Število Frekvenca Odstotek 
0 37 46,3 
1 13 16,3 
2-4 12 15,0 
5-10 14 17,5 
11-20 2 2,5 
21 in več 2 2,5 
Skupaj 80 100,0 
Vir: Raziskava v podjetjih, 
marec-april 2003, N=43. 

Preglednica 2: Število zaposlenih 
magistrov znanosti, ki so 
magistrirali na Ekonomski fakulteti 
v Ljubljani ali Ekonomsko-Poslovni 
fakulteti v Mariboru 

Število Frekvenca Odstotek 
0 18 41,9 
1 15 34,9 
2-4 7 16,3 
5 in več 3 7,0 
Skupaj 43 100,0 
Vir: Raziskava v podjetjih, marec-
april 2003, N=43. 
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znanja za delo, ki ga opravljajo, in se hkrati tudi zavedajo pomena, ki ga ima znanje v njihovem 
podjetju (povprečna ocena strinjanja s trditvijo, da slovenska podjetja potrebujejo znanje 
magistrov, je 4,7 na lestvici od ena do šest, kjer šest pomeni popolno strinjanje; oceno 4,80 so v 
povprečju pripisali trditvi, da izobrazbena struktura vpliva na uspeh in konkurenčnost podjetja). 
Naklonjenosti izobraževanju in potrebi po znanju navkljub (ugotovitev raziskave) povprečno 
podjetje ne bi zaposlilo magistra (v trenutku zbiranja podatkov). Zanimiva je tudi ocena 
uporabnosti magistrskega znanja v podjetju. Z oceno 3,7 so ovrednotili strinjanje s trditvijo, da 
zaposleni lahko magistrsko znanje koristno uporabijo v njihovem podjetju. A ko so ocenili 
uporabnost magistrskega znanja v slovenskih podjetjih na splošno, je bila povprečna ocena višja 
(4,33). 

Na tem mestu je primerna primerjava s Černetičevo raziskavo (Černetič v Bohinc et al., 1999, 
str. 163) o najpomembnejših virih podjetja (preglednica je v prilogi 22). Podjetja najvišje 
vrednotijo znanje, a tu ni pojasnjeno, kaj podjetja razumejo pod tem pojmom oziroma kakšne 
vrste znanja imajo v mislih in ali menijo, da univerza posameznikom tovrstno znanje tudi daje. 
Morda podjetja drugače razmišljajo o nalogah univerze in visokošolskega izobraževanja ter 
dejanskih nalog niti ne poznajo19. 

Vendar se na drugi strani pojavlja vprašanje, ali podjetja bolj cenijo znanje ali delovne izkušnje. 
Podjetja v 60 % primerov trdijo, da so izkušnje bolj pomembne. V podjetjih pogosto menijo, da 
je naloga univerze dati posamezniku praktične izkušnje. Vendar se danes od šolskih sistemov ne 
more več pričakovati, da bi izobraževali in usposabljali delavce za stalne poklice. Gre predvsem 
za to, da je treba pri ljudeh razviti izumiteljske sposobnosti, da se bodo lahko prilagajali in s tem 
hitreje sprejemali spremembe sodobnega sveta (Delors et al., 1996, str. 64). 

Načelno torej v podjetjih trdijo, da je znanje pomembno (tudi znanje magistrov), vendar 
dejansko stanje kaže, da je zaposlovanje magistrov znanosti izven podjetja (vsaj v preteklih dveh 
letih v podjetjih v vzorcu) na razmeroma nizki ravni, saj je samo 18 podjetij (22 %) zaposlilo 
magistre (skupno 37 magistrov znanosti) (glej preglednico v prilogi 22). Tukaj se torej pojavlja 
vprašanje, ali je nadaljevanje izobraževanja na magistrskem študiju primerno takoj po 
univerzitetni diplomi ali podjetja želijo, da si posameznik najprej pridobi delovne izkušnje v 
njihovem podjetju in kasneje ob zaposlitvi nadaljuje z magistrskim študijem.  

5.4.4. Potrebe po zaposlovanju magistrov 

Del odgovora na vprašanje, kakšne so potrebe v gospodarstvu, kar zadeva podiplomsko 
izobražene ljudi, daje tudi raziskava. Ta kaže, da skoraj polovica podjetij ne potrebuje magistrov 
znanosti (glej prilogo 22, kjer je prikazana tudi razvrstitev potreb). Na eni strani je torej 
podjetjem znanje zelo pomembno, a po drugi strani magistrov znanosti ne potrebujejo. Kaj je 

                                                 
19 Univerze namreč združujejo naslednje naloge, povezane z napredkom in prenosom znanja: raziskovanje, 
izumiteljstvo in usposabljanje ter nadaljnje izobraževanje in mednarodno sodelovanje. Te naloge prispevajo k 
trajnemu razvoju. Univerze kot samostojna središča za raziskovanje in ustvarjanje znanja lahko usmerjajo reševanje 
nekaterih razvojnih problemov, s katerimi se sooča družba. Vloga znanstvenega delovanja in uporabe raziskav pri 
reševanju človekovega razvoja vse bolj raste v družbi, zato je za univerze pomembno, da ohranjajo svoj raziskovalni 
potencial na vseh področjih na zelo visoki ravni (Delors et al., 1996, str. 120−124). 
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vzrok takemu stanju, je možno le ugibati. Morda v podjetjih ne vedo, kakšno znanje potrebujejo, 
ali ne vedo, kako bi pridobljeno znanje svojih že zaposlenih ali novozaposlenih sploh uporabili. 
V našem primeru to pomeni, da znanja magistrov podjetja ne znajo uporabiti, kar jih postavlja v 
podrejen položaj v primerjavi s konkurenco, še posebej če upoštevamo, da slovenska podjetja 
veliko izvažajo v države EU, a prav tam podjetja znanje magistrov s pridom uporabljajo. 
Podjetja so sicer odgovarjala na vprašanje, zakaj bi zaposlila magistre, in v odgovorih so si bila 
enotna v tem, da bi magistre zaposlila, ko bi potrebovala specializirano in poglobljeno znanje 
oziroma pri projektnih nalogah ali pri raziskavah. Torej priznavajo znanje, vendar je iz 
odgovorov zaznati, da v njihovi viziji še ni tovrstnih projektov oziroma da ne vedo,kako bi 
tovrstno znanje lahko sploh uporabili.  

Gre za nedorečeno vprašanje skupne vizije in strateškega razvoja Slovenije v prihodnjih letih. Z 
nacionalnim programom razvoja mora Slovenija zarisati področja, kjer so potrebne spremembe, 
in spodbujati inovacijsko in razvojno dejavnost, ki temelji na znanju izobraženih ljudi v 
podjetjih. Šele po natančno opredeljenem cilju lahko namreč Slovenija začne razmišljati o poteh 
za njegovo uresničitev, kjer glavno vlogo prevzamejo podjetja.  

5.5. Primerjava mnenj študentov in zaposlenih v kadrovski službi 
podjetij  
 
V spodnjih podpoglavjih želim preveriti, ali se mnenja študentov magistrskega programa in ljudi 
v kadrovskih službah proučevanih podjetij razlikujejo. Za ugotavljanje razlik med dvema 
različnima vzorcema uporabljam preizkus skupin. Določena vprašanja so bila namreč zastavljena 
obema populacijama. V prvem delu ugotavljam, kakšno je mnenje študentov in zaposlenih v 
kadrovski službi (v imenu podjetja) o pomembnosti dejavnikov zaposlovanja. Nadalje 
preverjam, ali se zaznavanje razlogov (s strani podjetij) za vpis na podiplomski študij razlikuje 
od dejanskih razlogov (študentov podiplomskih magistrskih programov Ekonomske fakultete v 
Ljubljani). Temu pa sledi primerjava mnenj o razlogih za vpis na podiplomski študij in mnenje o 
koristih podiplomskega študija. 

5.5.1. Pomen dejavnikov zaposlovanja 

5.5.1.1 Rezultati analize in njihovo tolmačenje 
Ugotoviti je potrebno, kateri dejavniki so za podjetje pomembni, ko le-to išče nove zaposlene. 
Če se zaposleni zaveda dejavnikov, ki so podjetju pomembni, ko le-to zaposluje, lahko svoj 
potek izobraževanja temu prilagaja. Če pa pride do različnega zaznavanja pomembnosti 
dejavnikov s strani podjetij in študentov, lahko nastopijo težave. Dejavniki oziroma lastnosti 
posameznikov, prikazane v prilogi, so lastne bodočim magistrom znanosti, vendar se pojavlja 
vprašanje, kakšno težo jim pripisujejo v podjetjih, ko zaposlujejo nove kandidate (opisne 
statistike, ustrezni t-testi in stopnje značilnosti ter linijski grafikon so predstavljeni v prilogi 21). 
Podjetja in študenti so ocenjevali pomen naslednjih dejavnikov pri zaposlovanju: ambicioznost, 
strokovna izobrazba, motiviranost, želja po napredovanju, poslušnost, izkušnje, pripravljenost na 
izobraževanje, sposobnost za delo v skupini, priporočila, samoiniciativnost, široko razmišljanje 
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in raziskovalni način dela. Večinoma gre za pozitivne lastnosti posameznikov, ki lahko koristijo 
podjetju. Šele analiza pokaže, kakšen pomen pripisujeta obe skupini posameznemu dejavniku.  

V ničelni hipotezi trdim, da so povprečne vrednosti ocen posameznih dejavnikov pri študentih in 
podjetjih enake. V alternativni hipotezi pa predpostavljam, da povprečne vrednosti ocen ne bodo 
povsod enake. Morda študenti višje vrednotijo nekatere dejavnike zaposlovanja kot podjetja.  

Analiza kaže (t-test), da je na podlagi nizke stopnje značilnosti smiselno zavreči ničelno 
domnevo o enakih aritmetičnih sredinah pri naslednjih dejavnikih: strokovna izobrazba (p = 
,000), motiviranost (p = ,000), želja po napredovanju (p = ,000), poslušnost (p = ,030), 
pripravljenosti za izobraževanje (p = ,000), sposobnost za delo v skupini (p = ,000), priporočila 
(p = ,016), samoiniciativnost (p = ,001). Pri teh dejavnikih sprejmem alternativno domnevo, ki 
pravi, da aritmetične sredine pri obeh skupinah niso enake. Grafikon (v prilogi 23) prikazuje 
povprečne vrednosti zgornjih dejavnikov.  

Ocenjujem, da študentje večini dejavnikov pripisujejo manjšo pomembnost kot podjetja (razen 
pri poslušnosti in priporočilih). Obe skupini relativno visoko vrednotita široko razmišljanje in 
raziskovalni način dela, kar je tudi eden izmed namenov magistrskega študija. Na tej podlagi 
ocenjujem, da podjetja želijo zaposlene s temi lastnostmi in da to upoštevajo pri zaposlovanju. 
Presenetljivo je, da podjetja v povprečju pripisujejo večji pomen strokovni izobrazbi kot 
študenti. Očitno je poleg vseh sposobnosti, ki jih podjetja pričakujejo od kandidatov, še vedno 
pomembna formalna izobrazba, kar se sklada z ugotovitvami v podjetjih v državah OECD.  

Študenti so mnenja, da navedeni dejavniki (strokovna izobrazba, ambicioznost, pripravljenost za 
izobraževanje, sposobnost za delo v skupini) podjetjem niso zelo pomembni, podjetja pa 
nasprotno vse dejavnike vrednotijo višje. Vzroke za različne ocene je iskati v razmišljanju 
študentov in zaposlenih v podjetjih. Domnevam, da so se študenti do preučevanih dejavnikov 
opredeljevali na podlagi lastnih izkušenj, saj jih je velika večina že zaposlenih. Izkušnje torej 
izhajajo iz delovnega okolja. Spodbudno je, da kljub slabšemu izraženemu mnenju ti ljudje še 
vedno študirajo (čeprav menijo, da podjetja teh dejavnikov ne upoštevajo in pričakujejo). Druga 
razlaga za odstopanja je lahko ta, da v podjetjih dajejo večjo težo večini dejavnikov, vendar le na 
načelni ravni, ker se ravnanje v praksi izkaže za drugačno. Ta sklep potrjuje mnenje 160 v 
raziskavi sodelujočih študentov. Domnevam, da podjetja višje vrednotijo vse dejavnike, vendar 
le na načelni ravni, premalo pa naredijo, da bi bili tudi njihovi zaposleni tega mnenja, na kar 
kažejo trditve študentov, ki izhajajo iz dejanskega stanja. 

Ljudje se odločijo za magistrski študij, da bi osebno napredovali in prispevali k uspešnosti 
podjetja. Študenti so lahko na podlagi izkušenj, pridobljenih v podjetjih (delovnem okolju), 
oblikovali mnenje, da strokovna izobrazba (v tem primeru magistrska izobrazba) ni tako 
pomembna kot so morda drugi dejavniki. Posledica tega je, da magistri ne morejo uresničiti 
svojih načrtov, morda se v njih pojavlja tudi dvom o koristnosti samega izobraževanja, saj vseh 
potencialov ne morejo izkoristiti. Ena od možnih rešitev je, odhod na delo v tujino. Ne redko 
zaradi boljših pogojev ljudje  tam tudi ostanejo. Da je prav delo v tujini pogosto uporabljena 
možnost, je moč potrditi tudi z dejstvom, da 40 % sodelujočih v raziskavi razmišlja o odhodu na 
delo v tujino. Vsak potencialen odhod izobraženega človeka, v katerega je država (pa tudi on 
sam) vlagala v času formalnega izobraževanja, pa za družbo pomeni izgubo. 
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Formalno izobraževanje je torej pomemben dejavnik pri zaposlovanju in to priznavajo tudi 
slovenska podjetja. Tudi raziskave OECD kažejo, da sposobnosti, ki so vedno bolj pomembne za 
zaposlene (timsko delo, komunikacijske sposobnosti, reševanje problemov in podobno) in jih 
delodajalci iščejo pri novih kandidatih za zaposlitev, niso mišljene kot nadomestilo formalni 
izobrazbi in pismenosti, ampak so njima komplementarne (OECD, 2001, str. 112). 

V skladu z rastjo vpisa na podiplomske programe v Sloveniji raste tudi vpis na doktorski študij. 
Rezultati raziskave kažejo, da 22 % vprašanih študentov namerava izobraževanje nadaljevati z 
doktorskim študijem, 54 % nima teh ambicij, medtem ko jih 20 % meni, da ta izobrazba 
zadostuje. To kaže na spodbuden trend izobraževanja, ki ga doktorski študij na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani beleži v zadnjih letih. 

Potrebno je primerjati, ali podjetja, ki nimajo zaposlenih magistrov znanosti, enako vrednotijo te 
dejavnike kot tista, v katerih so zaposleni magistri znanosti. V ničelni hipotezi predpostavljam, 
da razlik med aritmetičnimi sredinami ni. Večinoma razlike niso statistično značilne in ničelne 
hipoteze ne moremo zavrniti (ustreznih t-testov zato ne prikazujem). Značilna razlika se pojavi le 
pri dejavniku »poslušnost« (p = 0,021), pri čemer primerjava povprečnih vrednosti pokaže, da je 
podjetjem brez zaposlenih magistrov bolj pomembna poslušnost (povprečna ocena je 3,97) kot 
tistim, ki imajo magistre znanosti (povprečna ocena je tu 3,33). Ocenjujem, da magistri znanosti 
bolj samostojno razmišljajo in so dobri v analitičnem mišljenju. Njihov način razmišljanja in 
vedenja se verjetno ne sklada s poslovno politiko v podjetju, zato jih tudi ne želijo zaposliti. 

5.5.1.2. Ugotovitve 
Podjetja in študenti različno vrednotijo pomembnost posameznih dejavnikov pri zaposlovanju. 
Večji pomen večini dejavnikov pripisujejo podjetja. Velik pomen imata (v obeh populacijah) 
predvsem strokovna izobrazba in široko razmišljanje ter raziskovalni način dela. Iz tega sledi 
sklep, da strokovna izobrazba in s tem več znanja pomeni priložnost pri zaposlitvi. 

5.5.2. Kakšni razlogi vodijo ljudi na podiplomski študij? 

5.5.2.1. Rezultati analize in njihovo tolmačenje 
Število vpisanih na podiplomske programe raste na večini slovenskih fakultet, tudi na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na kar kažejo tudi podatki, prikazani v teoretičnem delu 
diplomske naloge (poglavje 4.3.1. in preglednice v prilogi 8). Zanimivo je ugotoviti, kakšni 
razlogi vodijo ljudi na podiplomski študij na Ekonomski fakulteti. Tako študenti kot podjetja so 
ocenjevali pomen naslednjih razlogov: z univerzitetno diplomo niso dobili zaposlitve, niso se še 
želeli zaposliti, želeli so več znanja, želeli so si višjo plačo, veselje do izobraževanja, želeli so 
pridobiti le papir in s tem naziv, želeli so ugled v službi, lažje bodo dobili zaposlitev, želijo si 
napredovanja, za podiplomski študij so se odločili zato, ker so se zanj odločili tudi prijatelji in 
znanci. 

V ničelni hipotezi predpostavljam, da ne obstajajo razlike v povprečni vrednosti ocen razlogov 
za vpis na podiplomski študij v obeh populacijah. Povprečne vrednosti ocen so torej za podjetja 
in študente enake. V alternativni hipotezi pa predvidevam, da razlike v aritmetičnih sredinah 
obstajajo. Morda se študenti odločajo za magistrski študij, ker želijo več znanja. Več znanja pa 
pomeni priložnost pri zaposlitvi. 
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V prilogi 22 so prikazane povprečne ocene razlogov (seveda pomembnost posameznih razlogov 
velja za študente magistrskih programov na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, zato ne moremo 
reči, da imajo enake razloge tudi študenti drugih fakultet, pri čemer dopuščam možnost, da bi z 
raziskavo prišli do enakih ugotovitev tudi na drugih fakultetah). Analiza je pokazala, da obstajajo 
značilne razlike v ocenah mnenj pri skoraj vseh razlogih: z univerzitetno diplomo niso dobili 
zaposlitve (p = ,000), niso se še želeli zaposliti (p = ,000), želeli so več znanja (p = ,002), 
odločili so se na željo delodajalca (p = ,000) želeli so si višjo plačo (p = ,000), želeli so pridobiti 
le papir in s tem naziv (p = ,000), želeli so ugled v družbi (p = ,000), lažje bodo dobili zaposlitev 
(p = ,000), želijo si napredovanja (p = ,001), za podiplomski študij so se odločili zato, ker so se 
zanj odločili tudi prijatelji in znanci (p = ,000). Pri teh razlogih zavrnemo ničelno domnevo in 
sprejmemo alternativno. Razlika ni značilna le pri razlogu »veselje do izobraževanja« (p = ,751), 
kar pomeni, da ničelne domneve ne moremo zavrniti in ne moremo reči, da so ocene podjetij in 
študentov o tem razlogu različne. Analiza ocen študentov kaže, da obstajajo trije izraziti razlogi: 
več znanja, veselje do učenja in izobraževanja in želja po napredovanju (kar je težnja vsakega 
posameznika in vodi v napredek). Za podjetja pa so ocene bolj izenačene, menijo namreč, da so 
drugi razlogi (ne le znanje) ključni pri odločitvi. 

Na podlagi analize ugotavljam, da je glavni razlog želja po več znanja in lastnem razvoju 
(statistika je predstavljena v Prilogi 24). Tudi zaposleni v kadrovski službi podjetij menijo, da se 
ljudje iz enakega razloga odločajo za podiplomski študij. Domnevam, da tako študenti kot tudi 
podjetja vedo, da magistrski študij prinaša določeno uporabno znanje, v nasprotnem primeru se 
študenti zanj verjetno sploh odločili ne bi (saj predstavlja prevelik strošek). Razlika se pojavlja 
pri mnenju o tem, da se študentje odločajo za magistrski študij na željo delodajalca. (saj se le-ti s 
to trditvijo večinoma ne strinjajo). V podjetjih torej menijo, da iniciativa za magistrsko 
izobraževanje prihaja prav s strani delodajalca. Tako se magisterij spet pokaže kot priložnost, saj 
podjetja izražajo željo po izobraževanju, ki se tudi uresniči. Študenti te želje s strani delodajalca 
niso označili kot posebej pomemben razlog. V nasprotju z dejanskim stanjem v podjetjih trdijo, 
da enega od pomembnih razlogov za vpis predstavlja tudi dejstvo, da ljudje z magisterijem lažje 
dobijo zaposlitev. Rezultati pa kažejo, da v 40 % podjetjih ni zaposlenih magistrov znanosti, v 
45 % podjetij pa sploh ne potrebuje magistrov. 

5.5.2.2. Ugotovitve 
Ocenjujem, da študenti kot glavni razlog za vpis na magistrski študij izrazito izražajo željo po 
več znanja20. S tem odgovorom potrjujejo, da je magistrski študij korak v pravo smer, saj se zanj 
odločajo, ker vedo da bodo dobili več znanja. Več znanja pa posledično pomeni priložnost za 
zaposlitev (podjetja želijo imeti zaposlene ljudi z znanjem), kar potrjuje osnovno hipotezo tega 

                                                 
20 Razlogi, ki vodijo ljudi na podiplomski študij so v večji meri drugačni od tistih, ki vodijo srednješolce na 
dodiplomski študij. Na podlagi empirične raziskave (v okviru projekta Kriza univerze in njena naloga v naslednjem 
tisočletju), je 75% študentov kot glavni motiv za študij navedlo »pridobiti diplomo in s tem dobiti dobro zaposlitev«, 
na drugem mestu (45%) je njihova želja »po pridobitvi široke razgledanosti, ki naj bi dala temelje njihovi življenjski 
naravnanosti«. S tem so (po mnenju raziskovalcev potrdili hipotezo, da je univerza v krizi, saj je le-ta pozabila na 
svoje temeljno poslanstvo, tj. pridobivanje in sistematizacija znanja ter prenašanje tega na svoje varovance 
(Majerhold, K. et al., 1999, str. 121−127). 
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dela. Torej magisterij kot stopnja izobrazbe predstavlja zaposlitveno priložnost. Podjetja po 
mnenju študentov ne spodbujajo zaposlenih pri nadaljnjem izobraževanju. Zaposleni se sami 
odločajo za študij, da bi več znali, žene jih želja po raziskovanju in vse ostalo je temu cilju 
podrejeno. Več pridobljenega znanja pa predstavlja priložnost v osebnem in poslovnem 
življenju. 

5.5.3. Mnenje študentov o vpisu na podiplomski študij Slovencev 

5.5.3.1. Rezultati in njihovo tolmačenje 
Zanimivo primerjavo o razlogih za vpis na magistrski študij daje tudi grafikon (glej prilogo 23). 
Med seboj primerjam razloge študentov za vpis na magistrski študij (obravnavani v prejšnjem 
poglavju) in razloge, ki po mnenju istih študentov večino Slovencev vodijo na to izobraževanje. 
Primerjava povprečnih vrednosti pokaže, da so razlike relativno velike. Za Slovence je po 
mnenju študentov tako najpomembnejši razlog višja plača in želja po napredovanju, medtem ko 
je želja po več znanja in lastnem razvoju sicer še vedno pomembna (na lestvici pomembnosti od 
1 do 6 je dosegla povprečno vrednost 4), vendar v manjši meri, kot so osebno navajali študenti. 
Študentom je torej primarno pomembno znanje, Slovencem pa naj bi bil (po mnenju študentov) 
status tudi zelo pomemben. Vprašanje je, zakaj študenti nase gledajo drugače kot na večino 
Slovencev. Ocenjujem, da študentov družbeni položaj niti ne zanima, (po njihovem mnenju) pa 
Slovenci prav z nazivom magistra pridobivajo ugled. Iz tega sledi sklep, da študenti verjamejo, 
da je možno z dodatnim študijem doseči boljši položaj v družbi. Več študija pa pomeni napredek, 
torej je magistrski študij priložnost za zaposlitev. 

Razlogi za vpis na magistrski študij so tesno povezani tudi s koristmi, ki jih daje magistrski 
študij. Študenti so ocenjevali pomen naslednjih koristi: napredovanje v službi, višji ekonomski 
standard, večji ugled v družbi, spoštovanje s strani drugih, sposobnost širšega razmišljanja in 
raziskovalnega načina dela, samozavest, več znanja. Študenti ocenjujejo, da je glede na oceno 
pomembnosti najpomembnejša korist prav več pridobljenega znanja (v primerjavi z znanjem 
pridobljenim po univerzitetni diplomi), ki ga daje magistrski študij, in sposobnost širšega 
razmišljanja in raziskovalnega načina dela (glej graf v prilogi). S tem se potrdi, da so magistri 
ljudje z več znanja. To je pa tudi usklajeno z motivi vpisa. Veliko znanja in njegova 
poglobljenost je tudi največkrat naveden razlog, zaradi katerega bi v podjetjih zaposlili magistra 
znanosti. Iz tega ponovno sledi sklep, da se v podjetjih zavedajo, da imajo ljudje s to izobrazbo 
veliko znanja, to pa vodi v priložnosti in napredek. Vprašanje je le, ali se podjetja zavedajo, da 
potrebujejo znanje magistrov. 46 % podjetij je namreč mnenja, da magistrov znanosti ne 
potrebujejo (N=80).  

5.5.3.2. Ugotovitve 
Študenti ocenjujejo, da se Slovenci za vpis na magistrski študij odločajo, ker želijo ugled v 
družbi, napredovanje in višjo plačo. Po njihovem mnenju torej ljudje prav z nazivom magistra 
(in znanjem, ki ga le-ta ima) napredujejo v družbi, torej študij pomeni določen napredek. Med 
koristmi, ki jih nudi magistrski študij, so študentom najpomembnejši pridobitev znanja in 
spoznavanje raziskovalnega načina dela. Prav zaradi več znanja, v podjetjih zaposlujejo 
magistre. Iz tega sledi, da pomeni magistrsko znanje priložnost za zaposlitev. 
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5.6. Primerjava mnenj različnih skupin znotraj vzorcev 
 
V tem delu predpostavljam, da obstajajo razlike v mnenjih med različnimi skupinami 
anketirancev. Vsebinsko interpretacijo prikazujem v naslednjih podpoglavjih. 

5.6.1. Ali je magisterij lahko ovira pri iskanju zaposlitve? 

5.6.1.1. Rezultati in njihovo tolmačenje 
Glede na naslov diplomskega dela je smiselno ugotoviti, ali magisterij (kot stopnja izobrazbe) 
predstavlja priložnost ali oviro pri iskanju zaposlitve (chi-kvadrat test je prikazan v prilogi 24). 
Mnenje o tem je proučevano tako z vidika podjetij kot tudi z vidika študentov. V ničelni hipotezi 
predpostavljam, da ni razlik med odgovori v obeh skupinah. Predvidevam torej, da obe skupini 
vidita v magistrskem študiju priložnost za zaposlitev. V alternativni hipotezi pa predpostavljam 
razlike v odgovorih. 

Analiza kaže, da so razlike med skupinama značilne (p = ,000), kar pomeni, da zavrnemo ničelno 
domnevo in sprejmemo alternativno. Podjetja imajo o magisteriju drugačno mnenje kot študenti. 
Podjetja so pri zagovarjanju svoje trditve bolj enotna kot študenti. 80 % podjetij vidi v 
magisteriju priložnost za zaposlitev, čeprav jih 20 % trdi, da magisterij predstavlja oviro. Največ 
podjetij s tem mnenjem se ukvarja s trgovinsko dejavnostjo. Več kot polovica študentov meni, da 
magisterij predstavlja oviro pri iskanju zaposlitve. Vzrokov za tak odgovor na podlagi te 
raziskave ni možno navesti. Ocenjujem, da so študenti od trenutka, ko so se odločili za 
magistrski študij (in ni bilo na željo delodajalca) v podjetju zaznavali nenaklonjenost do 
magistrov. Ta nenaklonjenost je bila zaznana v posamezni delovni sredini in tega ne smemo 
zanemariti, saj gre za več kot polovico anketirancev. Očitno torej v tem primeru magisterij, 
oziroma bolj splošno, znanje, lahko pomeni tudi oviro.  

Zanimivo je, da se je skoraj polovica študentov odločila za magistrski študij, čeprav v tem vidijo 
oviro. To pomeni, da je z magistrsko izobrazbo težje najti zaposlitev. O tem, zakaj tako mislijo 
lahko le sklepam. Domnevam, da se mnenje oblikuje na podlagi izkušenj ali pričevanj drugih 
oseb iz česar lahko sklepamo, da podjetja morda ne želijo oziroma potrebujejo ljudi z magistrsko 
izobrazbo. Sklep se je izkazal za pravilnega, saj, kot je bilo ugotovljeno zgoraj, je takih podjetij 
skoraj polovica. Seveda dopuščam možnost, da študentje oblikujejo mnenja na podlagi 
značilnosti podjetja, v katerem so zaposleni. Največ študentov, ki meni, da je magisterij ovira, 
prihaja iz podjetij predelovalne dejavnosti, oskrbe z električno energijo in prometom in zvezami. 
Izobrazbena struktura je sicer najvišja v podjetij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, finančnim 
posredništvom in v javni upravi, vendar ta podjetja v raziskavi niso bila zajeta. 

Če torej po mnenju nekaterih magisterij predstavlja oviro, poglejmo, ali ljudje lažje pridobijo 
zaposlitev, če delodajalcu zamolčijo, da so magistri. Povprečna ocena te trditve s strani 
študentov je 3,6 (modus je 3 in mediana 4), kar nakazuje, da se študentje vsaj delno strinjajo s to 
trditvijo. Pri zaposlenih v podjetjih je porazdelitev ocen drugačna, v večini se s trditvijo ne 
strinjajo, saj je povprečna ocena le 2,6 (mediana 2, modus celo 1). 
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5.6.1.2. Ugotovitve 
Večina zaposlenih v podjetjih v magistrski izobrazbi vidi zaposlitveno priložnost. Polovica 
študentov nasprotno meni, da je magisterij ovira. Njihovo mnenje je verjetno posledica izkušenj, 
ki jih dobivajo v delovnem okolju. Rezultati analize kažejo, da vprašanje, ali magisterij pomeni 
zaposlitveno priložnost ali oviro ne daje vedno enega samega odgovora. To dokazuje smiselnost 
raziskave in hkrati kaže na več dimenzij, ki jih ima to področje proučevanja. Daje osnovo za 
nadaljnje raziskovanje vzrokov za takšne ocene. 

5.6.3. Potrebe po zaposlitvi in zaposlovanje magistrov znanosti 

5.6.3.1 Rezultati in njihovo tolmačenje 
Podjetja, ki so sodelovala v raziskavi, se ločijo tudi po odločitvi, ali potrebujejo magistre 
znanosti ali ne. Potrebno je preveriti, ali se tako deljena podjetja statistično značilno razlikujejo v 
mnenju o tem, ali je magisterij priložnost za zaposlitev ali ovira. V ničelni hipotezi 
predpostavljam, da ne obstajajo razlike v mnenjih v obeh vrstah podjetij. V alternativni hipotezo 
pa predvidevam razlike. Chi-kvadrat preizkus ne pokaže statistično značilnih razlik (p = ,194) 
med podjetji. Ničelne hipoteze torej ne morem zavrniti, zato lahko rečem, da razlike med podjetji 
ne obstajajo. Večina podjetij vidi v magisteriju priložnost za zaposlitev.   

40 % v raziskavi (glej grafikona 9 in 10 v prilogi 20) zajetih podjetij ne potrebuje magistrov 
znanosti, ostali vprašani jih sicer potrebujejo, vendar jih 10 % podjetij ne zaposluje, saj zanje 
pomenijo prevelik strošek. 13 % vprašanih je pri odgovoru izbralo možnost drugo, kjer navajajo, 
da iščejo znanje in delovne izkušnje in ne nazivov, a pri ostalih se jasno kaže, da tovrstno 
zaposlovanje načrtujejo v prihodnje (večinoma preko izobraževanja že zaposlenih ljudi in ne 
preko zaposlovanja novih ljudi z magistrsko izobrazbo). Ta podjetja so tudi izvzeta iz analize 
kontingenčne tabele, saj niso enoznačno opredelila svojih potreb (kontingenčna tabela je 
predstavljena v prilogi 25). 40% podjetij sicer ne potrebuje magistrov znanosti, vendar pa se 
zavedajo znanja magistrov. Enotni so si tudi v tem, da je magisterij priložnost za zaposlitev, 
morda ne za njihovo podjetje, za nekatera v gospodarstvu pa gotovo. 

5.6.3.2. Ugotovitve 
Podjetja, ki magistre potrebujejo in tista, ki ocenjujejo, da jih ne, vidijo v magisteriju priložnost 
za zaposlitev. To potrjuje glavno hipotezo diplomskega dela. Pregled dejanskega stanja v 
podjetjih kaže, da je delež zaposlenih magistrov majhen. Skoraj polovica podjetij nima 
zaposlenih magistrov znanosti. kar 40 % v raziskavi sodelujočih podjetij (gre za največja 
podjetja v Sloveniji), magistrov sploh ne potrebuje.  

5.7. Financiranje magistrskega študija 
5.7.1. Rezultati in njihovo tolmačenje 

Podjetja privabljajo magistre znanosti v največji meri preko oglasov v javnih občilih (42 %) (glej 
preglednico 27 v prilogi 20). Eno od oblik zaposlovanja magistrov znanosti predstavlja nadaljnje 
izobraževanje zaposlenih (28 % podjetij, sodelujočih v raziskavi, ki imajo zaposlene magistre 
znanosti, uporablja ta način, N = 43). Ko podjetja predvidijo potrebo po več znanja 
(magistrskega), ne zaposlujejo novih ljudi, ampak pošiljajo že zaposlene na izobraževanja. 
Zaposlenim lahko delno ali v celoti pomagajo pri financiranju magistrskega študija, zaposleni pa 
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si študij financirajo tudi sami. Po podatkih Referata za podiplomski študij Ekonomske fakultete v 
Ljubljani približno eni tretjini študentov podjetje financira magistrski študij (delno ali v celoti). 

Potreba po zaposlovanju magistrov znanosti se odraža tudi v financiranju magistrskega študija s 
strani podjetij. Financiranje je potreba, izražena le na en način. Domnevam, da se očitno v 
podjetjih še ne pojavlja potreba po financiranju, saj so si zaposleni pripravljeni sami financirati 
študij (domneva izhaja iz ugotovitev raziskave, saj si kar 65 % študentov samih financira 
magistrski študij). Dokler podjetja pokrivajo te potrebe na ta način, jim ni potrebno lastno 
financiranje magistrskega študija. Polovica študentov v prejšnjem poglavju (5.4.1) trdi, da je 
magisterij ovira, dejansko pa delujejo v nasprotju s to trditvijo. Magistrski študij si namreč celo 
plačujejo, torej v tem najbrž vidijo priložnost (v nasprotnem primeru gre za popolnoma 
neracionalno ravnanje).  

Samo 35 % vseh podjetij (N = 80) financira podiplomsko izobraževanje (glej preglednico 40 v 
prilogi 26), kar pomeni, da se podjetja za to v relativno veliki meri ne odločajo, ne glede na 
zavedanje podjetij, da magistri znanosti znanje imajo. V tem primeru bi bil sklep lahko ta, da 
magistrski študij za podjetje predstavlja (pre)velik strošek. Vendar je ta sklep v našem primeru 
napačen, saj kar 75 % vseh anketirancev v podjetjih (N = 80) v financiranju magistrskega študija 
vidi naložbo, katere donosi se bodo vračali v prihodnjih obdobjih. A ne glede na to, resnično 
stanje kaže (v podjetjih, sodelujočih v raziskavi) da le ena tretjina podjetij financiranje tudi 
uresniči. 

Razliko v mnenjih o podiplomskem študiju preverjam s Chi-kvadrat testom. Podjetja so 
razdeljena v dve skupini glede na to, ali financirajo magistrski študij ali ne, in izražajo mnenje o 
tem, ali magistrski študij predstavlja priložnost ali oviro pri zaposlitvi. V ničelni hipotezi 
predpostavljam, da med skupinama ni razlik, v alternativni pa, da razlike obstajajo. Na podlagi 
kontingenčne tabele ugotavljam, da ne obstajajo statistično značilne razlike med podjetji, ki 
financirajo magisterij, in tistimi, ki ga ne, v pogledu na to, da je magisterij priložnost pri iskanju 
zaposlitve. Ničelne hipoteze torej ne morem zavrniti. 

Struktura financiranja pri sodelujočih študentih kaže (glej preglednico 43 v prilogi 26), da si 
večina študentov (71 %) financira študij brez pomoči podjetja, v 28 % primerov delno ali v celoti 
pomaga podjetje. To razmerje se sklada z razmerjem, ugotovljenim na podlagi zbiranja podatkov 
v podjetjih. Na tem mestu je primerno tudi pogledati, katere dejavnosti so tiste, kjer spodbujajo 
podiplomsko izobraževanje in s tem kažejo, da potrebujejo znanje magistrov. Potrebo po 
magistrih s področja ekonomskih znanosti s financiranjem izobraževanja izkazujejo predvsem 
dejavnosti finančnega posredništva, predelovalne dejavnosti, izobraževanja in trgovine. Ta 
struktura je drugačna od tiste, ki je pridobljena na podlagi raziskave v podjetjih: nekatere 
dejavnosti niso zajete v raziskavo (tako izobraževanje). V preglednici so prikazana podjetja, ki 
financirajo podiplomski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ali Ekonomsko-Poslovni 
fakulteti v Mariboru. Podjetij, ki financirajo podiplomsko izobraževanje na navedenih ustanovah, 
je v izbranem vzorcu le 10 (12 %). Osem podjetij deluje v predelovalni dejavnosti in po eno v 
trgovini ter dejavnosti prometa, skladiščenja in zvez. V celoti se s pomočjo teh podjetij 
izobražuje 44 zaposlenih. V izbranem vzorcu podjetij, ki financirajo podiplomsko izobraževanje, 
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jih največ pripada predelovalni dejavnosti (glej preglednico 44 v prilogi 26 in preglednico 45 v 
prilogi 27). 

5.7.2. Ugotovitve 

Skoraj 30 % podjetij z zaposlenimi magistri znanosti svoje zaposlene spodbuja pri 
podiplomskem študiju. Ne odločajo se torej za zaposlovanje novih ljudi s podiplomsko 
izobrazbo. Zaposlenim pri izobraževanju pomagajo z delnim ali celotnim financiranjem. 
Raziskava je pokazala da si večina študentov sama financira študij. S tem kažejo, da potrebujejo 
znanje in v tem vidijo tudi priložnost. To potrjuje osnovno hipotezo diplomskega dela. Ne glede 
na to, ali podjetje financira študij ali ne, ocenjuje, da je magistrski študij priložnost.  

5.8. Razlike v mnenjih podjetij in študentov 
5.8.1. Rezultati in njihovo tolmačenje 

Strinjanje z določenimi trditvami, ki se nanašajo na pomen znanja v podjetju, zaželenost 
magistrov znanosti, stanje v Sloveniji na področju obravnavanja znanja, so ocenjevali tako 
študenti, kot tudi zaposleni v kadrovskih službah slovenskih podjetij (v imenu podjetja) (16 
obravnavanih trditev je predstavljenih v prilogi 28). Skupini sta strinjanje s trditvami označili na 
lestvici od ena do šest, kjer ena pomeni popolno nestrinjanje in šest popolno strinjanje. V ničelni 
hipotezi predpostavljam, da ni razlik v povprečnih ocenah študentov in podjetij, v alternativni 
hipotezi pa te razlike predvidevam. S pomočjo t-testa preverjam, kako se razlikujejo mnenja 
podjetij o posameznih trditvah. Analiza kaže, da v polovici primerov obstajajo statistično 
značilne razlike v odgovorih med skupinama. V teh primerih zavrnem ničelno hipotezo o 
enakosti aritmetičnih sredin ocen. 

Statistično značilne razlike (ustrezni t-testi in stopnje značilnosti so prikazani v prilogi 31) med 
skupinama se pokažejo pri mnenju o zaželenosti magistrov v podjetjih (p = ,000), saj se podjetja 
v povprečju bolj nagibajo k pozitivnemu odgovoru, medtem ko študentje bolj k negativnemu. 
Razlika, ki se pokaže je tudi ta, da se v podjetjih v povprečju ne strinjajo s tem, da imajo magistri 
znanosti več znanja kot drugi zaposleni v podjetju (p = ,000). Povprečna ocena iste trditve s 
strani študentov je sicer nekoliko višja (le 3,5 na lestvici od ena do šest), vendar svoje znanje 
študenti premalo odločno zagovarjajo. Iz raziskave izhaja, da 66 % študentov meni, da bodo po 
zaključenem magistrskem študiju imeli več znanja in 30 % študentov bo znanje le malo 
nadgradilo. Verjetno je tu odgovor odvisen od smeri dodiplomskega študija študentov. Večina 
tistih, ki bo znanje le malo nadgradila, (kot kažejo rezultati raziskave) je tudi dodiplomski študij 
končala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, a delež teh študentov ni velik. Poleg tega je iskanje 
in povečevanje znanja tudi stvar vsakega posameznika in ne le fakultete, saj mora študent 
pridobivati nova znanja z raziskovalnim delom. Študenti se tudi razlikujejo v mnenju, da je 
znanje v Sloveniji vrednota, pri čemer se s to trditvijo bolj strinjajo podjetja (p = ,000). V 
slovenskih podjetjih so bolj zaželeni kandidati z magisterijem v Sloveniji (povprečna ocena 
strinjanja je 4,6), a študentje o tem niso prepričani (p = ,000). Skupini se razlikujeta tudi v tem, 
da mladi lažje dobijo zaposlitev, če delodajalcu zamolčijo, da so magistri (p = ,000). Študenti so 
svoje strinjanje ocenili z oceno 3,56, podjetja pa z 2,60. Zanimivo je, da nobena od skupin te 
trditve ni odločno zanikala, delno strinjanje študentov pa vodi v vprašanje, kaj jih je vodilo do 
takšnega razmišljanja. 
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5.8.2. Ugotovitve 

Podjetja in študenti so si enotni v oceni, da ima Slovenija premalo akademsko izobraženih. To 
pomeni, da je izražena potreba po izobraževanju in da magisterij pomeni priložnost za 
zaposlitev. Naraščajoč vpis na podiplomske študijske programe je v skladu s težnjo po 
izboljšanju izobrazbene strukture v Sloveniji. V podjetjih so magistri znanosti zaželeni, a 
študenti o tem niso popolnoma prepričani. Študenti znanja, ki ga imajo, ne zagovarjajo odločno. 
Tako preseneča ugotovitev, da se podjetja v povprečju ne strinjajo s trditvijo, da imajo magistri 
znanosti v podjetjih več znanja, kot zaposleni z nižjo izobrazbo. 

5.9. Vsebinska povezanost dejavnikov 
 
Za ugotavljanje vsebinske povezanosti odgovarjanja na posamezne trditve je moč izvesti 
faktorsko analizo. Izdelana je na vzorcu trditev, katerih strinjanje z njimi so ocenjevali študenti. 
Rezultati faktorske analize so prikazani v prilogi 29. Pri analizi uporabljam standardizirane 
spremenljivke. 

Pred izdelavo same faktorske analize z metodo glavnih komponent21 ugotovimo koliko 
dejavnikov ima lastno vrednost večjo. Analiza kaže pet dejavnikov, vendar je prispevek prvih 
dveh k pojasnitvi celotne variance ključen. Zato tudi v faktorski analizi predvidevamo le dva 
faktorja. Faktorska analiza pri trditvah študentov pokaže, da dva dejavnika pojasnita le 27 % 
celotne variance prostora. Prvi dejavnik pojasni 17 % celotne variance, drugi pa 10 %. Razsevni 
diagram pokaže, da dajeta največji prispevek prva dva dejavnika. 

Tudi matrika dejavnikov (faktorjev) pokaže, da nasičenost pri obeh dejavnikih približno enaka (s 
pomočjo faktorskih uteži presojamo, kako močno so posamezne spremenljivke povezane s 
posameznim dejavnikom in na podlagi te odvisnosti poskušamo vsebinsko opredeliti dejavnik). 
Upoštevane so vse tiste spremenljivke, pri katerih je absolutna vrednost povezanosti 
spremenljivke z dejavnikom večja ali enaka 0,5 (to kaže na visoko statistično povezanost 
spremenljivke z dejavnikom). 

Zaradi raznolikosti trditev težko opredelimo imena posameznih dejavnikov. Prvi dejavnik 
imenujemo znanje. Vsebinski pregled trditev pokaže, da se navezujejo na znanje, ki je posledica 
tudi formalnega izobraževanja in da je znanje pomembno za podjetja in celotno državo. 
Slovenska podjetja potrebujejo znanje magistrov, saj izobrazba zaposlenih vpliva na 
konkurenčnost podjetja. Tudi več zaposlenih magistrov znanosti, ki imajo znanje, pomeni za 
podjetje večjo uspešnost. Večja uspešnost pa je posledica uporabe znanja v podjetju. 

Drugi dejavnik je zaposlitev, kjer preizkušamo zaželenost magistrov v podjetju oziroma kako 
znanje, torej prvi, ključni dejavnik, vstopa v poslovni svet. Ta dejavnik se nanaša na 
zaposlovanje magistrov. Vsebuje vprašanje, ali je v Sloveniji dovolj magistrov znanosti. Nanaša 
se na kriterije, ki jih podjetje upošteva pri zaposlovanju. Gre za to, kakšne so možnosti oziroma 
priložnosti zaposlovanja magistrov. Na eni strani gre torej za vprašanje naklonjenosti znanju, 
medtem ko na drugi izražanje te naklonjenosti v poslovnem svetu 

                                                 
21 Principal Components Analysis, PCA 
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Tudi rotirana faktorska analiza, pri kateri je bila uporabljena metoda Varimax (prvotno je bila 
uporabljena metoda Oblimin, vendar so bili korelacijski koeficienti med faktorji večinoma 
manjši od 0,2, kar narekuje uporabo metode pravokotne metode Varimax) pokaže dva pola, ki ju 
nakazuje faktorska matrika. Prvi dejavnik ostaja načelna naklonjenost znanju (zajema splošne 
trditve), drugi kaže na upoštevanje teh kriterijev pri zaposlovanju. 

5.10. Značilnosti podjetij glede na delitvene spremenljivke  
 
Strinjanje s trditvami so anketiranci označili na šeststopenjski lestvici, kjer ena pomeni popolno 
nestrinjanje in šest popolno strinjanje s trditvijo. Delitev podjetij v skupine in na tej osnovi 
izdelan preizkus skupin pokaže trditve, v katerih nastopijo statistično značilno različni odgovori. 
Statistična analiza (opisna statistika, t-testi in grafikoni) je prikazana v prilogi 30, v nadaljevanju 
besedila so opisane tudi nekatere od statistično značilnih razlik, ki so zanimive za analizo in 
interpretacijo dobljenih podatkov. Opisovanje vseh ugotovitev presega dolžino tega dela. 

5.10.1. Različnost mnenj podjetij, ki magistre znanosti potrebujejo, in tistih, ki jih ne 

5.10.1.1. Rezultati in njihovo tolmačenje 
Podjetja so razdeljena v skupine glede na določene značilnosti. V začetku je zanimiva primerjava 
mnenj podjetij, ki se razlikujejo v tem, ali potrebujejo magistre znanosti ali ne. V ničelni hipotezi 
predpostavljam, da so povprečne ocene trditev enake v obeh skupinah. V alternativni hipotezi 
domnevam, da razlike obstajajo. Morda bodo podjetja, ki magistre potrebujejo, bolj odločno 
izražala svoja mnenja (povprečne ocene bodo višje).  

Rezultati kažejo največ statistično značilnih razlik prav pri delitvi podjetij v ti dve skupini. Pri 
trditvah se kaže skladnost z nekaterimi drugimi odgovori. Podjetja, ki ne potrebujejo magistrov 
znanosti, so to izrazila pri prvih trditvah (ne potrebujejo niti magistrov z Ekonomske fakultete) 
(p = ,000). Podjetja, ki potrebujejo magistre, bolj upoštevajo pri zaposlovanju študijski uspeh (p 
= ,033), spodbujajo zaposlene pri podiplomskem izobraževanju (p = ,002) in se delno strinjajo s 
trditvijo, da lahko znanje magistrskega študija zaposleni koristno uporabijo v podjetju (p = ,001) 
(povprečna ocena te trditve je 4,2, kar ne nakazuje na popolno strinjanje). V podjetjih menijo, da 
bodo po vstopu v EU potrebovali in zaposlovali več magistrov kot danes. Vprašanje, ki se 
pojavlja, je, ali bi v podjetjih danes zaposlili magistra znanosti. Obstaja statistično značilna 
razlika med odgovori (p = ,003). Večina podjetij se je tu nagibala k negativnemu odgovoru (2,3 
za tista, ki potrebujejo magistre, in 1,6 za tista, ki jih ne potrebujejo). Za približno eno oceno 
višje so podjetja, ki potrebujejo magistre, ocenila trditev, da več zaposlenih magistrov 
predstavlja za podjetje konkurenčno prednost (p = ,001). 

5.10.1.2.Ugotovitve 
Največ statistično značilnih razlik pokaže delitev podjetij na tista, ki magistre potrebujejo in 
tista, ki jih ne.Ničelno hipotezo lahko zavrnem za določene trditve (in sprejmem alternativno), 
pri približno polovici trditev pa ničelne domneve ne morem zavrniti. Ocenjujem, da podjetja, ki 
magistre potrebujejo, storijo vse, da magistre privabijo v podjetje. Zavedajo se namreč, da če 
želijo zmagati v konkurenčnem boju, morajo imeti ustrezno izobražene ljudi. Tako zelo odločno 
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trdijo, da več zaposlenih magistrov predstavlja za podjetje konkurenčno prednost, zato tudi v 
večji meri spodbujajo zaposlene k vpisu na magistrski študij. 

5.10.2. Izobrazba zaposlenih vpliva na konkurenčnost podjetja 

5.10.2.1. Rezultati in njihovo tolmačenje  
V nadaljevanju je prikazana delitev podjetij glede na mnenje o tem, ali predstavlja magisterij 
zaposlitveno priložnost ali oviro. V alternativni hipotezi predpostavljam, da se bodo ocene 
trditev skupin razlikovale (v ničelni hipotezi trdim, da značilnih razlik ni). Domnevam, da se 
bodo tisti, ki v magisteriju vidijo priložnost, z določenimi trditvami bolj strinjali.  

Analiza je pokazala statistično značilne razlike v tretjini primerov (trditev), kjer lahko zavrnemo 
ničelno domnevo. Podjetja, ki menijo, da je magisterij ovira, si manj želijo kandidate z 
magistrsko izobrazbo (povprečna ocena je 2,60, p = ,023), kot tista v drugi skupini. 
Razmišljanje, ki se pojavlja, je, ali magistri svoje znanje lahko koristno uporabijo v podjetju. 
Podjetja, ki menijo, da je magisterij priložnost se bolj strinjajo s to trditvijo kot ostala (pokažejo 
se značilne razlike). V našem primeru se tisti, ki menijo, da je magisterij ovira, le delno strinjajo 
s to trditvijo (povprečna ocena je 2,73). Bolj odločno pa obe skupini zagovarjata splošno trditev, 
da magistri lahko svoje znanje koristno uporabijo v podjetju v katerem so zaposleni. Podjetja 
morda ne vedo, kje in kako uporabiti magistrsko znanje. Čeprav večina podjetij (80 %; N = 43; 
ugotovitev izhaja iz vprašanja, na katerega so odgovarjala le podjetja, v katerih so zaposleni 
magistri znanosti) meni, da imajo magistri dovolj znanja (za delo, ki ga opravljajo), je zanimivo 
vprašanje, kako in kje to znanje uporabiti (da bi v tem videla korist).  

5.10.2.2. Ugotovitve 
Na podlagi rezultatov predvidevam, da magisterij lahko predstavlja oviro tudi zato, ker znanja v 
podjetjih (po mnenju sodelujočih v raziskavi) ni moč koristno uporabiti. Nekatera podjetja 
ocenjujejo, da tovrstnega znanja ne potrebujejo (teh podjetij je kar 40 %). Morda niti ne vedo, 
kakšno znanje magister ima.. Podjetja se ločijo tudi v razmišljanju o tem, ali izobrazba 
zaposlenih vpliva na uspeh podjetja. Tisti, ki v magisteriju vidijo priložnost, to trditev bolj 
odločno zagovarjajo. Obe skupini odločno zagovarjata trditev, da je izobrazbena struktura 
prebivalstva ključna za konkurenčnost gospodarstva, kar pomeni, da znanje je priložnost za 
posameznika in podjetje. 

5.10.3. Delitev podjetij glede na financiranje magistrskega študija  

5.10.3.1. Rezultati in njihovo tolmačenje 
Delitev podjetij glede na financiranje magistrskega izobraževanja ne pokaže veliko primerov 
statistično značilnih razlik. V ničelni hipotezi predpostavljam, da med skupinama ne bo razlik. V 
alternativni hipotezi predvidevam, da se bodo pokazale statistično značilne razlike. Morda so 
podjetja, ki financirajo magistrski študij, bolj naklonjena znanju. 

Analiza pokaže, da si podjetja, ki ne financirajo magistrskega študija, tudi nekoliko manj želijo 
magistrov v podjetju (p = ,013) (tudi tistih z magisterijem na področju ekonomskih ved; p = 
,048). Vendar želja v obeh skupinah podjetij ni posebno visoka (3,96 za podjetja, ki financirajo 
magistrski študij), kar je presenetljivo predvsem za podjetja, ki financirajo magisterij, saj bi si 
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morala želeti ljudi, ki z magistrsko izobrazbo že pridejo v podjetje in se tako ne izobražujejo na 
stroške samega podjetja. Ponovno gre za vprašanje, ali podjetja znanje cenijo ali ne. Obe skupini 
podjetij z relativno gotovostjo trdita, da znanje v Sloveniji predstavlja vrednoto (p = ,892, razlike 
statistično niso značilne)22 Na podlagi poznavanja situacije predvidevam, da gre za načelno 
vrednost, ki se lahko v konkretnih situacijah relativno hitro spremeni.  

Podjetja v trenutku anketiranja večinoma ne bi zaposlila magistra, čeprav so temu dejanju bolj 
naklonjena podjetja, ki magisterij financirajo (razlika je značilna pri stopnji značilnosti p = ,033). 
Vseeno se tudi ta podjetja nagibajo k skoraj popolnemu nestrinjanju s trditvijo. Razumljivo je 
tudi, da podjetja, ki financirajo magisterij (v raziskavi sodelujočih je teh le 35 %; N = 80) svoje 
zaposlene tudi bolj spodbujajo pri tem izobraževanju (tudi tu med podjetji obstajajo značilne 
razlike, p = ,000). 

Na tem mestu je smotrn vpogled v vprašanje, zakaj se podjetja odločajo, da magisterija ne bodo 
financirala. Kar 50 % podjetij meni, da zaposleni znanja, pridobljenega na magistrskem študiju, 
ne potrebujejo (to lahko povežemo z vprašanjem koristnosti uporabe magistrskega znanja v 
podjetjih). Podjetja so trditvi, da znanje magistrskega študija lahko koristno uporabijo v podjetju, 
pripisala povprečno oceno 3,7 (delitev glede na naš dejavnik je pokazala podoben rezultat in 
hkrati se niso pokazale značilne razlike med skupinami). Največ podjetij (modus je v razredu z 
oceno 5) se strinja s to trditvijo. 11 % podjetij nima na razpolago finančnih sredstev, prav tako se 
11 % podjetij boji, da bi zaposleni po pridobitvi magistrskega naziva odšel iz podjetja in tako 
njegovega znanja ne bi bilo moč uporabiti. Le eno samo podjetje meni, da je plača magistra v 
nesorazmerju z znanjem, ki ga le-ta ima, kar je zanemarljivo, in potrjuje osnovno hipotezo o 
znanju magistrov. 20 % podjetij ni moglo izbrati med ponujenimi odgovori. Delež teh podjetij je 
kar visok, zato je na tem mestu smiselna analiza ostalih odgovorov. Največ podjetjih pravi, da v 
sistemizaciji delovnih mest nima predvidene zaposlitve magistrov znanosti, nekaj jih potrebe 
pokriva z obstoječim kadrom. 

5.10.3.2. Ugotovitve  
Delitev podjetij v skupine glede na odločitev o financiranju študija ne pokaže značilnih razlik v 
veliko primerih. Skupini trdita, da je izobrazba zaposlenih pomembna za uspeh podjetja. Enotni 
sta si tudi v mnenju, da imajo magistri znanosti več znanja kot zaposleni z nižjo stopnjo 
izobrazbe. Iz tega lahko sledi sklep, da je magisterij priložnost, vendar nobena od skupin ne 
izraža močne želje po zaposlovanju magistrov. 

5.10.4. Domači lastniki več pozornosti posvečajo znanju 

5.10.4.1. Rezultati in njihovo tolmačenje 
Alternativna hipoteza, da so odgovori podjetij različni glede na lastniško strukturo, zahteva 
preizkus skupin tudi na podlagi tako razdeljenih skupin. Največ podjetij, tako domačih kot tujih, 
ima od 250 do 500 zaposlenih. Na podlagi lastniške strukture so podjetja razdeljena v štiri 
skupine, vendar je v dveh skupinah (pretežno domači in pretežno tuji lastniki) uvrščenih zelo 
malo podjetij, zato je smiselno podjetja združiti le v dve skupini: tisto z domačimi in tisto s 
tujimi lastniki). Podjetij s tujimi lastniki je tako le 13.  
                                                 
22Čemur priznava nekdo veliko načelno vrednost in mu zato daje prednost- SSKJ 
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Podjetja so bila v odgovorih na trditve presenetljivo skladna, saj se značilne razlike med 
odgovori pojavljajo le v dveh primerih (dve trditvi). V večini primerov torej ničelne hipoteze (da 
ni razlik med skupinama, ne moremo zavrniti). Pojavljajo se razlike (p = ,017) o pomembnosti 
izobrazbene strukture in visoko razvitega znanja in tehnologije, kjer se pomena le-teh bolj 
zavedajo v domačih podjetjih (čeprav tudi tuja podjetja izražajo delno strinjanje s trditvami). 
Ničelno hipotezo v tem primeru lahko zavrnem in sprejmem alternativno. 

5.10.4.2. Ugotovitve  
Iz rezultatov analize razlik v mnenjih med podjetji z domačimi in tujimi lastniki izhaja domneva, 
da so domači lastniki bolj naklonjeni znanju in svoje zaposlene v večji meri spodbujajo pri 
magistrskem študiju. Vzroke za takšno obnašanje tujih podjetij lahko iščemo v njihovi politiki 
nastopanja na slovenskem trgu. Morda je strategija nastopa vključevala manj izobraženo delovno 
silo, navkljub kateri lahko še vedno uspešno konkurirajo slovenskim podjetjem.  

5.11. Sodelovanje med akademsko in poslovno sfero 
 
Prenos znanja med raziskovalnimi institucijami in podjetji je zelo pomemben, še posebej če 
podjetja nimajo lastnih raziskovalnih oddelkov, kjer bi se na podlagi izsledkov, pridobljenih prav 
tam, vodstvo lahko odločalo. Univerze in inštituti ter ministrstva spremljajo dogajanje na 
različnih trgih in ugotavljajo težnje razvoja. To pomeni, da določene novosti preverjajo na 
inštitutih in jih kasneje plasirajo v podjetja. Prenos znanja torej poteka od akademske do 
poslovne sfere. Seveda lahko proces poteka tudi v obratnem vrstnem redu, vendar morajo biti v 
tem primeru v podjetjih prav ti oddelki, v katerih se ukvarjajo z raziskovanjem. Vsekakor imata 
obe strani veliko znanja, ki bi se s sodelovanjem le še ohlajalo. Za spodbujanje sodelovanja je v 
veliki meri odgovorna makroekonomska politika države, ki mora v ta namen oblikovati določeno 
strategijo. A interes za sodelovanje mora priti iz obeh strani.  

Podjetja so v okviru raziskave odgovarjala tudi na vprašanje o najrazličnejših oblikah 
sodelovanja s fakultetami. 40 % podjetij je že sodelovalo ali redno sodeluje s fakultetami in pri 
tem poudarjajo, da jim fakultete in njihovi profesorji ter študenti pogosto pomagajo pri izvedbi 
projektov, saj v podjetjih nimajo ustreznega znanja. 19 % podjetij si sodelovanja želi, vendar ne 
sodelujejo. Tu gre verjetno za začetni problem iskanja partnerja pri projektu oziroma prvi poskus 
navezave stikov s fakultetami. Teh 19 % podjetij je potrebno torej spodbuditi, saj bodo koristi 
sodelovanja zagotovo obojestranske, prav tako so spodbude potrebna tudi tista podjetja (12 %), 
ki sodelovanja ne poznajo, ker po njihovem mnenju nihče v panogi ne sodeluje. Ostaja še 20 % 
podjetij, ki ne sodelujejo, saj se ukvarjajo s pomembnejšimi stvarmi, kar je verjetno 
zaskrbljujoče, saj jih v to sklepanje vodi nepoznavanje delovanja fakultet in nepoznavanje 
koristi, ki jih sodelovanje prinaša.  

Podjetja bi lahko s fakultetami sodelovala tudi pri iskanju ljudi, ki bi jih radi zaposlili v podjetju. 
Že v času študija bi si lahko izbrala določeno število za njih zanimivih študentov in jih kasneje v 
podjetju zaposlila. To bi bilo za podjetja ugodno, saj bi lahko spodbujala pridobivanje tistih 
znanj, ki jih v podjetju potrebujejo. Iskanje zaposlenih na fakultetah na podlagi predhodnega 
sodelovanja je v tujini zelo pogosto, pri nas temu še ni tako. 16 % študentov (N = 160) sicer 
pravi, da so jih podjetja obiskala na fakulteti in jim ponujala sodelovanje, 2 % študentov je na ta 
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način dobilo celo zaposlitev, ostalim anketirancem se to še ni zgodilo. Zanimivo je, da na drugi 
strani niti eno od podjetij, ki so sodelovala v raziskavi, magistrov znanosti (zaposlenih v 
podjetju) ni iskalo na fakultetah. 

5.12. Ugotovitve raziskave 
 
Da bi bilo moč sprejeti ali zavrniti osnovno hipotezo, ki pravi, da je magisterij priložnost pri 
iskanju zaposlitve v Sloveniji, ki ima za posledico zaposlitev, je bila potrebna raziskava, ki je 
potekala na dveh populacijah. Potrebno je bilo soočiti mnenja 160-ih študentov magistrskih 
programov Ekonomske fakultete in mnenja zaposlenih v kadrovski službi 80-ih slovenskih 
podjetij. Naslednje ugotovitve izhajajo iz obdelave in interpretacije rezultatov, pridobljenih z 
zbiranjem podatkov. Zaposleni se za vpis na podiplomski študij odločajo primarno zaradi znanja, 
ki ga ta daje. Znanje posledično pomeni priložnost v posameznikovi karieri. Podjetja imajo o 
razlogih za vpis sicer drugačno mnenje, a se vseeno zavedajo dejstva, da imajo magistri dovolj 
znanja in da jih podjetja potrebujejo. Zmožnosti zaposlenih in osebnostne lastnosti so ključne za 
uspešnost podjetja, med temi pa ima strokovna izobrazba pomembno vlogo, ko podjetja izbirajo 
nove zaposlene. Podjetja dejavnike, ki vplivajo na zaposlitev v povprečju vrednotijo višje kot 
študenti. Razlog za odstopanja iščemo v izkušnjah študentov. To vodi v dvom o dejanskem 
pomenu teh dejavnikov v podjetjih, ko zaposlujejo. Med koristmi magistrskega študija je 
najpomembnejše znanje, kar potrjuje glavno hipotezo.  

Sodelujoči v raziskavi so enotnega mnenja, da je v Sloveniji premalo magistrov znanosti, vendar 
prav študenti, ki si želijo magistrskega znanja, v tem vidijo tudi oviro pri zaposlitvi. 
Domnevamo, da so podlaga temu mnenju izkušnje, ki jih imajo v podjetjih (večina je namreč 
zaposlenih). Posredno ali neposredno morda dobivajo informacije o nepomembnosti 
magistrskega študija. Iz tega sledi sklep, da magisterij očitno v vseh primerih v Sloveniji ne 
pomeni priložnosti oziroma prednosti pri zaposlitvi, kar nakazuje na smotrnost raziskave. Na 
potrditev te ugotovitve kažejo tudi rezultati o zaposlenosti magistrov v podjetjih v vzorcu in 
mnenje 46 % podjetij, ki pravijo, da magistrov ne potrebujejo.  

Za magistrski študij se ljudje večinoma odločajo sami (delodajalec tu ne igra velike vloge) in 
velika večina si ta študij tudi sama financira. Predvidevamo, da se študenti zavedajo, da je 
magisterij priložnost in da bodo svoje načrte slej ko prej uresničili, četudi bodo morali za to v 
skrajnem primeru tudi v tujino. Magistrska izobrazba bo po vstopu v EU postala še toliko bolj 
pomembna, saj bo z odprtjem trgov konkurenca postala še ostrejša. Za mesta v podjetjih v 
Sloveniji bodo konkurirali tako Slovenci kot tudi tujci in kdor ne bo imel ustrezne izobrazbe, ne 
bo mogel zadostiti pristopnim pogojem. Približno tretjina podjetij svoje zaposlene spodbuja pri 
magistrskem študiju tudi z delnim ali celotnim financiranjem, kar pomeni, da ta podjetja v 
magisteriju vidijo prispevek k uspešnosti podjetja, torej za tiste, ki imajo magistrsko izobrazbo, 
to pomeni zaposlitveno priložnost. 

Pomen znanja izražajo tako podjetja kot tudi študenti. Vendar predvidevamo, da podjetja to na 
načelni ravni zagovarjajo, a dejanska praksa tega ne potrjuje v tolikšni meri, kar lahko vodi v 
nekonkurenčnost. Podjetja namreč ne zaposlujejo veliko magistrov, ne kažejo niti potreb. Morda 
se ne zavedajo, da brez študija in znanja Slovenija nima možnosti zmanjšanja razkoraka v 
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gospodarski razvitosti in konkurenčnosti ali pa so vzroki za nizke potrebe drugje. Znanje pa 
danes je tisto, ki vodi do uspeha in to potrjujejo tudi nekatere evropske države. 

6. Sklep  
 
V diplomskem delu sem prikazala pomen znanja, ki je posledica izobraževanja, za posameznika, 
podjetje, v katerem je zaposlen, in za celotno državo. Ugotovitve raziskav v državah EU kažejo, 
da zanimanje za izobraževanje na tretji ravni v zadnjih letih narašča. Ljudje se zavedajo koristi, 
ki jih prinaša stalno izobraževanje, saj v nasprotnem (brez znanja) primeru oni sami in podjetja v 
katerih so zaposleni ne morejo razvijati novih postopkov, niti jih uporabljati. 

Izobraževanje na podiplomski ravni daje podlago za široko razmišljanje in raziskovalni način 
dela v podjetjih in uporabo tega znanja v raziskovalnih oddelkih. Visoko izobraženi ljudje so 
ključni za konkurenčnost države in prav ti so nosilci gospodarskega razvoja in izvrševalci 
nacionalne strategije. Znanje, pridobljeno na magistrskem študiju, je potrebno prenašati tudi v 
podjetja, kar je moč doseči s stalnim sodelovanjem, ki ga spodbujajo ustrezne institucije, v 
okviru razvojne strategije, ki jo zasleduje Slovenija. 

Hipoteza tega diplomskega dela je, da magisterij (ki pomeni dodatno znanje v primerjavi z 
univerzitetno diplomo) pomeni priložnost za zaposlitev (in posledično zaposlitev), čemur 
pritrjujejo tudi raziskave v okviru EU in uspešnost držav, ki svojo razvojno strategijo gradijo na 
znanju. Kakšno je razmišljanje o obravnavanem predmetu v Sloveniji in ali se približuje 
razmišljanju v drugih državah, sem skušala preveriti z raziskavo na dveh vzorcih, kjer populacijo 
predstavljata dve pomembni interesni skupini, delojemalci na eni strani (gre za 160 študentov 
različnih magistrskih programov na Ekonomski fakulteti v Ljubljani) in delodajalci na drugi 
strani (80 večjih podjetij v Sloveniji). Ugotovitve veljajo le za obravnavani populaciji, saj ne 
moremo preprosto reči, da je razmišljanje študentov na vseh podiplomskih programih v Sloveniji 
enako (čeprav bi z dodatnimi raziskavami to lahko potrdili). Na drugi strani pa je bil vzorec 
podjetij izbran tako, da je ustrezal strukturi podjetij po dejavnostih v gospodarstvu (glede na 
delež podjetij iz posamezne dejavnosti).  

Države, ki želijo biti uspešne, si za enega od ključnih ciljev postavijo izboljšanje izobrazbene 
strukture prebivalstva. Tudi temeljna izobrazba se postopoma zvišuje in že danes je za uspešno 
poslovno življenje potrebna magistrska izobrazba. Razvite države se zavedajo vpliva znanja na 
gospodarsko rast. Znanje pridobljeno s formalno izobrazbo predstavlja priložnost pri 
zaposlitvi.Tudi v Sloveniji se že pojavljajo zametki takega razmišljanja. 

Nacionalni program visokega šolstva poudarja pomen izobrazbe za uspešen razvoj Slovenije. 
Eden izmed strateških ciljev je izboljšanje izobrazbene strukture prebivalstva. Rezultati popisa 
prebivalstva 2002 in stalno naraščanje vpisa v izobraževanje na tretji ravni so spodbudni in 
vodijo k uresničevanju cilja. A zanima nas, ali se tudi podjetja zavedajo vloge znanja v njihovi 
uspešnosti. Posledica večjega vpisa na visokošolske programe mora biti torej tudi zaposljivost 
magistrov v podjetjih.  

Zaposleni v podjetjih in študenti ocenjujejo, da slovenska podjetja potrebujejo znanje magistrov 
in da je izobrazbena struktura v podjetju ključna za njegovo uspešnost. Raziskava je pokazala, da 
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kljub zavedanju podjetij, da magistri imajo veliko znanja, delež teh zaposlenih v podjetjih ni 
velik. Magistri znanosti so zaposleni v oddelku raziskav in razvoja ali pa so vodje posameznih 
oddelkov. Skoraj polovica podjetij sodelujočih v raziskavi nima zaposlenih ljudi z magistrsko 
izobrazbo. Na načelni ravni podjetja priznavajo vpliv znanja (tudi magistrskega) na uspešnost 
podjetja, dejansko stanje pa od tega odstopa, saj se to razmišljanje ne odraža v odločitvah 
podjetij. Tudi statistični podatki potrjujejo te ugotovitve, saj število tistih, ki letno magistrirajo 
presega potrebe po novih zaposlenih s to izobrazbo s strani podjetij  

Razlike v razmišljanju podjetij in študentov lahko vodijo do napačnih odločitev. Študenti imajo 
drugačno mnenje o tem, kateri dejavniki so podjetjem pomembni pri zaposlovanju. Predvsem 
menijo, da je strokovna izobrazba manj pomembna, kot v podjetjih resnično je. Zelo pa 
preseneča razlika med skupinama v razmišljanju o magisteriju. Skoraj polovica študentov 
namreč meni, da je magistrska izobrazba pri iskanju zaposlitve v Sloveniji ovira. Ti isti študenti 
so se za magistrski študij odločili za to, ker si želijo več znanja, saj magisterij daje več znanja in 
sposobnost raziskovalnega načina dela, na podlagi česar izhaja sklep, da je znanje ovira pri 
zaposlovanju. Vendar na drugi strani podjetja vseeno želijo zaposliti izobražene ljudi. 
Ugotovitev, ki sledi je, da magisterij lahko predstavlja tudi oviro pri zaposlovanju, kar pomeni, 
da se v skrajnem primeru akademsko izobraženi ljudje zaposlijo v tujini, slovenska podjetja pa 
bodo z manj izobraženimi zaposlenimi manj uspešna, kot bi lahko bila. To kaže na potrebo po 
nadaljnjem raziskovanju tega področja. Zaposleni v kadrovskih službah podjetij menijo, da je 
magisterij priložnost in da podjetja potrebujejo znanje magistrov (čeprav tega mnenja v 
povprečju ne izražajo odločno).  

Presenetljivo je, da študenti svojih mnenj o lastnem znanju ne zagovarjajo bolj odločno. Tako, na 
trditev, da imajo magistri znanosti več znanja kot zaposleni v podjetjih z nižjo stopnjo izobrazbe, 
v povprečju odgovarjajo le z delnim strinjanjem (povprečna ocena je 3,9 na lestvici od ena do 
šest, kjer ena pomeni popolno nestrinjanje in šest popolno strinjanje). Povprečna ocena v 
podjetjih znaša le 2,9 in neskladnost se pojavi, ko ta ista podjetja pravijo, da slovenska podjetja 
potrebujejo znanje magistrov (povprečna ocena je kar 4,7). Ocena študentov je tu manjša (4,6) in 
takšno razmišljanje ljudi, ki bodo nosilci razvoja ni dobra popotnica. Če bo Slovenija želela 
dvigniti svojo gospodarsko rast in nuditi blaginjo, bo to razmišljanje ovira, ki jo bo potrebno 
odstraniti. Brez pomena bo o znanju razmišljati kot oviri, saj uspehi v državah, ki svojo strategijo 
razvoja gradijo na znanju in izobraževanju potrjujejo prav nasprotno. 
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Slovarček 
 

Crosstabs – kontingenčne tabele 

Graduate (ali postgraduate) studies- podiplomski študij 

Higher education- visoko šolstvo 

Learning society- učeča se družba 

Lifelong learning- vseživljenjsko učenje 

Loadings – (faktorske) uteži 

Skill- spretnost 

Tertiary education- tretja raven izobraževanja 

Undergraduate studies- dodiplomski študij 

Knowledge management- ravnanje z znanjem 

Knowledge society- družba znanja 
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PRILOGA 1: Izobrazbena struktura prebivalcev v Sloveniji in izbranih državah ter 
sprememba izobrazbene strukture med leti v Sloveniji 
 
Grafikon 1: Izobrazbena struktura prebivalcev, starih od 25 do 64 let (večina podatkov je za leto 
1998, drugje je letnica navedena), v Sloveniji in izbranih državah 
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Vir: Drofenik et al., (1998), str. 57. 
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Grafikon 2: Sprememba izobrazbene strukture odraslega prebivalstva (stari 25 let in več) 
Slovenije v obdobju 1961-1997 po letih šolanja (v %)  

1961 1981 1991 1997

81,6%

16,3%

2,1%

59,7%

32,9%

7,4%

46,5%

43,0%

10,5%

44,5%

44,2%

11,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

14 in več let 

9-13 let šolanja

8 let in manj

 
Vir: Bevc et al., 2001, str.18. 
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PRILOGA 2 : Izobrazba prebivalstva v Sloveniji glede na popis prebivalstva 
 
Preglednica 1: Delež prebivalstva z dokončano srednjo šolo, v starostnih razredih, v Sloveniji in 
državah EU 

Starostni razredi Slovenija EU 
Do 34 let 61% 75-90% 
Od 35 do 44 let 46% 65-80% 
Od 45 do 54 let 41% 60-75% 
Od 55 do 65 let 33% 55-70% 

Vir: Sočan, L. V Bohinc et al., 1999, str. 17. 
 
 
 
Preglednica 2: Prebivalstvo, staro 15 let in več, po izobrazbi in spolu, Slovenija, popisa 1991 in 
2002 

19911) 2002 Izobrazba 
skupaj moški ženske skupaj moški ženske 

SKUPAJ 1514722 718867 795855 1663869 804286 859583 
       
Brez izobrazbe 9848 3611 6237 11337 4092 7245 
Nepopolna osnovna  253640 111209 142421 104219 42400 61819 
Osnovna 451222 169473 281749 433910 169509 264401 
Srednja 652292 358887 293405 899341 487288 412053 
Višja 69509 30303 39206 84044 36083 47961 
Visoka 65240 39146 26094 131018 64914 66104 
Neznano 12971 6238 6733 - - - 
        
  Strukturni deleži (%) 
SKUPAJ 100 100 100 100 100 100 
       
Brez izobrazbe 0,7 0,5 0,8 0,7 0,5 0,8 
Nepopolna osnovna 16,7 15,5 17,9 6,3 5,3 7,2 
Osnovna 29,8 23,6 35,4 26,1 21,1 30,8 
Srednja 43,1 49,9 36,9 54,1 60,6 47,9 
Višja 4,6 4,2 4,9 5,1 4,5 5,6 
Visoka 4,3 5,4 3,3 7,9 8,1 7,7 
Neznano 0,9 0,9 0,8 - - - 
       
1) Podatki preračunani po metodologiji Popisa 
2002.     

Vir: Statistični urad http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=10, 
13.5.2003. 
 

http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=10
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PRILOGA 3 : Izobrazbena struktura delovne sile v letu 2000 za Slovenijo in izbrane 
države 
 
Preglednica 3: Izobrazbena struktura delovne sile v letu 2000 v izbranih državah, (v %) 

Država Prva raven in 
manj 

Prva stopnja 
druge ravni 

Druga stopnja 
druge ravni 

Vpisani v 
tretjo raven Tretja raven 

Avstrija x 21 69 2 7 
Belgija 11 21 36 21 10 
Češka x 10 78 x 11 
Danska x 23 52 8 17 
Estonija 1 11 46 23 18 
Finska x 26 43 x 31 
Francija x 29 46 x 25 
Hrvaška 7 18 58 7 10 
Irska 14 20 28 20 14 
Italija 13 36 40 1 10 
Nemčija 2 16 58 10 14 
Slovaška  9 4 41 35 11 
Slovenija 3 19 63 7 9 
Švedska 7 14 49 16 14 
Velika 
Britanija 

12 6 47 9 17 

ZDA 5 8 51 8 27 
Legenda: x-podatki so zajeti v naslednji ravni 
Vir: Economic survey of Europe, 2002, str. 164. 
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PRILOGA 4 : Ravni izobraževanja v Sloveniji po stopnjah ISCED 
 
Preglednica 4: Ravni izobraževanja v Sloveniji po stopnjah in primerjava z mednarodno 
standardno klasifikacijo izobraževanja (ISCED) 

Kategorija Starost Slovenija Po 
ISCED Po ISCED-97 

Predšolska vzgoja 3-6  0 0 
Osnovnošolsko izobraževanje 7-10  1 1 
Osnovnošolsko izobraževanje 11-14 I 2 2 
Nižje poklicno izobraževanje 15-16 II 3 3C 
Srednje poklicno izobraževanje 15-16,5 III 3 3C 
Srednje poklicno izobraževanje 15-17 IV 3 3C 
Nadaljevalni program: delovodski, 
poslovodski 

 V 3 4B 

Srednje strokovno izobraževanje 15-18 V 3 3B 
Srednje splošno izobraževanje 15-18 V 3 3A 
Poklicni tečaj  V 3 4A 
Višješolsko strokovno izobraževanje 19-20 VI 5 5B-krajši 

programi 
Višješolski študij do leta 1993* 19-20,5 VI/1 5 5A-krajši 

programi 
Visokošolski strokovni študij 19-22 VII 5 5B-daljši 

programi 
Univerzitetni dodiplomski študij 19-24 VII/1 5 5A-krajši 

programi 
Specialistični študij 25-26 VII/2 6 5B-druga diploma
Magistrski študij 25-26 VIII 6 5A-druga diploma
Doktorski študij 25-28 IX 7 6 

Opomba: Z Zakonom o visokem šolstvu je bil višješolski študij opuščen, študenti, vpisani pod 
uveljavitvijo tega zakona, pa imajo pravico študij dokončati, zato so se v visokošolski statistiki v drugi 
polovici 90. let še pojavljali. 
Vir: Bevc, 2001, str.16. 
 
 
 

Mednarodna klasifikacija izobraževanja -ISCED-1997 
 
Revidirana mednarodna klasifikacija izobraževanja predstavlja klasifikacijski okvir za 
strukturiranje podatkov in prikazovanje nacionalnih in mednarodne statistike. Namen je 
predvsem poenotiti prikazovanje podatkov povezanih z izobraževanjem in zagotavljanje 
primerljivosti le-teh na mednarodni ravni. Vsebina ISCED je razvrščanje izobraževalnih 
programov po stopnjah in smereh izobraževanja. V nadaljevanju podrobneje prikazujemo le 
stopnje povezane s proučevano temo. 

V peto stopnjo klasifikacije ISCED uvrščamo prvo obdobje terciarnega izobraževanja (po 
katerem se še ne pridobi najvišja akademska izobrazba). Kvalifikacija, ki jo je moč pridobiti na 
tej stopnji, se od države do države razlikuje. V večini držav omogočajo programi na tej stopnji 
pridobiti prvo univerzitetno izobrazbo (angl. Bachelor's degree), in drugi programi drugo 
izobrazbo višje zahtevnosti (angl. Master's degree). Obe izobrazbi tako razvrščamo v peto 
stopnjo. Na tem mestu ločimo dve vrsti programov: v 5A sodijo teoretično bolj zahtevni in daljši 
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programi, medtem ko v 5B časovno krajši programi. 5A se deli še naprej na prvo visokošolsko 
izobrazbo (pri nas visoka univerzitetna in visoka strokovna izobrazba) in drugo, ali nadaljnjo 
visokošolsko izobrazbo (magisterij in specializacija)23 (ISCED-1997, str. 32-39). 

Standardna klasifikacija izobraževanja loči tri ravni. V Sloveniji24 v prvo raven (primarna 
izobrazba) spadajo prvi štirje razredi osemletne osnovne šole, preostali razredi osnovne šole 
sodijo v prvo stopnjo druge ravni izobraževanja. Druga stopnja druge ravni (sekundarna 
izobrazba) izobraževanja zajema celotno srednje izobraževanje, ostalo izobraževanje sodi v tretjo 
raven (terciarna izobrazba) (Bevc 2001, str.18). 

 

                                                 
23 Ustrezna poimenovanja o ravneh in vrstah izobraževanja ter prevode iz angleškega jezika glej v Zgaga et al., 
1998, str. 183-205. 
24 Ravni izobraževanja po stopnjah v Sloveniji in primerjava z mednarodno standardno klasifikacijo izobraževanja 
so prikazane v Prilogi 5. 
 



 

 7

PRILOGA 5: Struktura diplomantov na tretji ravni izobraževanja v Sloveniji (po stopnjah 
študija) 
 
Preglednica 6: Struktura diplomantov na tretji ravni izobraževanja po stopnjah študija v 
Sloveniji po letih v obdobju 1990-1998 (v %) 

SKUPAJ    Podipl. stopnja  
LETO Število % žensk VIŠJA 

STOPNJA 
VISOKA 

STOPNJA 
MAGISTRI, 

SPECIALISTI 
DOKTORJI 
ZNANOSTI 

1998 9761 56,0 30,3 59,5 7,5 2,7 
1997 8920 - 34,7 55,1 7,9 2,3 
1996 8557 58,8 37,6 52,6 7,0 2,8 
1995 7166 58,0 38,3 51,3 7,6 2,8 
1994 6549 57,7 40,7 48,0 8,8 2,5 
1993 6860 59,9 43,6 43,0 10,6 2,8 
1992 6572 57,9 47,2 39,7 10,5 2,6 
1991 6079 56,4 50,4 39,6 7,5 2,5 
1990 6538 57,2 52,3 38,7 7,1 1,9 

Vir: Bevc et al., 2001, str.72. 
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PRILOGA 6: Naziv magistra znanosti na podlagi Zakona o strokovnih in znanstvenih 
nazivih 
 
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN) navaja, da znanstveni naslov označuje 
stopnjo in vrsto izobrazbe, pridobljene na visokošolskem zavodu po podiplomskem študijskem 
programu. Znanstveni naslov po tem zakonu si pridobi, kdor konča študijski program za 
pridobitev magisterija oziroma doktorata znanosti. Znanstveni naslov po končanem 
podiplomskem študijskem programu za pridobitev magisterija je magister oziroma magistrica 
znanosti ali umetnosti (v diplomi se lahko označi tudi znanstveno področje, iz katerega je 
znanstveni naslov pridobljen, vendar ta oznaka ni sestavni del naslova). Za znanstveni naslov 
magister oziroma magistrica znanosti ali umetnosti se uporablja okrajšava mag. (Zakon o 
strokovnih in znanstvenih nazivih). 
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PRILOGA 7: Študenti vpisani v podiplomske študijske programe in diplomanti na 
podiplomski stopnji v Sloveniji 
 
Preglednica 7: Študenti, vpisani v podiplomske študijske programe v Sloveniji po študijskih 
letih v obdobju 1991-2001 

Študijsko 
Leto Skupaj Magisterij 

Družbene vede, 
poslovanje, pravo 

(magisterij) 
2001/02 4944 4492 2311 
2000/01 3922 3732 - 
1999/00 3760 3563 1891 
1998/99 3006 2825 1454 
1997/98 2584 2329 998 
1996/97 2474 2239 829 
1995/96 1957 - - 
1994/95 - - - 
1993/94 1815 - - 
1992/93 1902 - - 
1991/92 1674 - - 

Opomba: V poljih označenih z – podatka ni bilo možno dobiti 
Vir: Statistične informacije, različne številke, 52/1997,105/1998, 114/1999, 97/2000, 104/2001, 
144/2002, Statistični letopis 2002. 
 
 
 
Preglednica 8: Diplomanti podiplomske stopnje v Sloveniji po letih v obdobju 1995-2001 

Leto Skupaj Magistri 
znanosti Ženske 

Družbene 
vede, 

poslovanje, 
pravo 

2001 905 713 350 327 
2000 754 582 248 263 
1999 761 553 251 252 
1998 733 520 236 221 
1997 703 463 204 - 
1996 595 418 186 - 
1995 548 514 244 172 

Vir: Rezultati raziskovanj, različne številke, 668/1996, 695/1997, 723/1999, 737/1999, 
757/2001, 768/2001, 788/2002. 
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PRILOGA 8: Študenti in diplomanti podiplomskih študijskih programov na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani 
 
Preglednica 9: V prvi letnik magistrskega študija vpisani študenti na Ekonomski fakulteti v 
Ljubljani (po letih in posameznih  programih) v obdobju 1991−2002 

LETO 
VPISA/PRO

G. 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Posl. In org. 3 16 15 78 86 139 166 154 146 127 149 143 
Medn.ekon. 2 0 7 10 12 29 19 27 34 40 38 41 
Ekonomija 0 0 1 15 27 32 59 76 55 72 72 70 
Inf-Upr. ved 0 4 2 14 13 30 51 54 82 103 115 128 
Podjetništvo
* 0 5 2 22 27 29 26 34 42 42 40 40 

Aktuarstvo - - - - - - - - - 23 26 0 
SKUPAJ 5 25 27 139 165 259 321 354 359 407 440 422 

Opombi: * V letih 1992 do 1996 se program podjetništvo imenuje Ustanavljanje, poslovanje 
manjših podjetij; Program aktuarstvo se izvaja šele od leta 2000, zato je število vpisanih 
navedeno le v teh letih 
Vir: Podatki Referata za podiplomski študij Ekonomske fakultete v Ljubljani. 
 
Preglednica 10: Diplomanti magistrskih programov na Ekonomski fakulteti v Ljubljani po letih 
v obdobju 1996−2002 

Leto/Program 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Posl. In org. 7 11 57 48 67 70 15 
Medn.ekon. 1 2 4 15 11 8 4 
Ekonomija 3 3 8 13 15 17 7 
Inf-Upr. ved 2 4 13 16 22 25 16 
Podjetništvo* 3 4 9 15 8 16 12 
Aktuarstvo - - - - 1 1 - 
Skupaj 16 24 91 107 124 137 54 

Vir: Podatki Referata za podiplomski študij Ekonomske fakultete v Ljubljani. 
 
Preglednica 11: V letu 2002/03 na magistrski študij vpisani študenti (prvi in drugi letnik) na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani 

Smer Študija 2002/03 
Posl. in org. 253 
Medn.ekon. 73 
Ekonomija 123 
Inf-Upr. ved 239 
Podjetništvo 81 
Aktuarstvo 23 
Skupaj 792 

Opomba: V okvir študijskih programov EF v Ljubljani sodijo tudi program rednega študija 
Poslovodenja in organizacije (35 študentov), ICPE Ljubljana (11 študentov) in ICPE India, ki pa 
niso zajeti v tem diplomskem delu  
Vir: Analiza učinkovitosti podiplomskega študija v študijskem letu 2002/03. 
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PRILOGA 9: Potrebe po zaposlitvi magistrov znanosti v Sloveniji po letih 
 
Preglednica 12: Potrebe po zaposlenih z univerzitetno, specialistično in magistrsko izobrazbo in 
realizacija teh potreb v Sloveniji po letih v obdobju 1993−2002                                                   

Potrebe Uresničitev potreb Leto 
Vse Nedol.čas Vse Nedol.čas

2002 18619 7448 11588 4240 
2001 17648 7540 10697 42696 
2000 16806 7624 10287 4154 
1999 15139 6952 9133 3829 
1998 13427 6261 8073 4732 
1997 12871 6249 7069 4015 
1996 12781 6696 6027 3261 
1995 12534 7058 6358 3058 
1994 11535 6496 5932 2726 
1993 10302 5716 5252 2510 

Vir: Podatki Analitske službe Zavoda za zaposlovanje. 
 
Preglednica 13: Potrebe po zaposlitvi magistrov znanosti vseh področij v Sloveniji po letih v 
obdobju 1993−2002 

Potrebe Leto 
Vse Nedol.čas 

2002 347 171 
2001 307 149 
2000 302 167 
1999 273 158 
1998 235 131 
1997 235 135 
1996 189 109 
1995 168 88 
1994 176 92 
1993 179 94 

Vir: Podatki Analitske službe Zavoda za zaposlovanje in lastni izračuni. 
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PRILOGA 10: Potrebe po zaposlitvi magistrov znanosti s področja ekonomskih in 
poslovnih ved v Sloveniji po letih 
 
Preglednica 14: Potrebe po zaposlitvi magistrov znanosti s področja ekonomskih in poslovnih 
ved in uresničitev teh potreb po smereh študija in letih v obdobju 2000−2002  (v Sloveniji) 

Potrebe 
2002 

Uresničitev 
2002 

Potrebe 
2001 

Uresničitev 
2001 

Potrebe 
2000 

Uresničitev 
2000 Program 

Vse Ned.
čas Vse Ned.

čas Vse Ned.
čas Vse Ned.

čas Vse Ned.
čas Vse Ned.

čas 
ME 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
POSL. 10 7 7 6 11 6 3 0 5 4 3 3 
PODJ. 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
INFO 2 1 2 1 1 1 2 0 2 0 2 0 
EKON 47 38 32 25 50 38 31 25 38 31 31 25 
Skupaj 60 47 42 33 63 46 36 25 46 36 36 28 

Legenda: ME-mednarodna ekonomija, POSL.-poslovodenje in organizacija, PODJ.-podjetništvo, 
INFO-informacijske in upravljavske vede, EKON-ekonomija; Ned.čas – Nedoločen čas 
Vir: Podatki Analitske službe Zavoda za zaposlovanje in lastni izračuni. 
 
 
 
Preglednica 15: Potrebe po zaposlitvi »magistrov ekonomije« in njihova ureničitev po letih v 
obdobju 1993−1999 (v Sloveniji) 

Potrebe Uresničitev potreb Leto 
Vse Nedol.čas Vse Nedol.čas 

1999 57 41 37 29 
1998 39 9 29 21 
1997 52 11 27 20 
1996 45 15 17 10 
1995 29 12 9 8 
1994 25 12 12 8 
1993 24 4 16 13 

Vir: Podatki Analitske službe Zavoda za zaposlovanje in lastni izračuni. 
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PRILOGA 11: Brezposelnost magistrov znanosti  različnih programov, ki jih izvaja 
Ekonomska fakulteta v Ljubljani  
 
Preglednica 16: Brezposelnost magistrov znanosti z različnih programov na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani po posameznih letih in znotraj let v obdobju 2000−2002  

Brezposelnost 2002 Brezposelnost 2001 Brezposelnost 2000 
Program Zač.

st. Prij. Črt. Kon.
st. 

Zač.
st. Prij. Črt. Kon.

st. 
Zač.
st. Prij. Črt. Kon.

st. 

ME 0 10 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
POSL. 2 4 4 2 0 5 3 2 0 3 3 0 
PODJ. 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
INFO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EKON 14 6 10 10 9 14 9 14 21 11 23 9 
Skupaj 16 22 16 13 10 19 13 16 21 16 27 10 

Legenda: Zač. St.= začetno stanje; Prij.=prijavljeni v obdobju; Črt.=črtani v obdobju; Kon. 
St.=končno stanje 
Vir: Podatki Analitske službe Zavoda za zaposlovanje. 
 
 
 
Preglednica 17: Prikaz brezposelnih »magistrov ekonomije« po letih v obdobju 1993−1999 s 
spremembami med stanjem na začetku opazovanega leta in stanjem na koncu opazovanega leta 

Brezposelni magistri ekonomije v letih 1993-1999 
Leto Stanje na 

začetku 
obdobja 

Prijavljeni v 
obdobju 

Črtani v 
obdobju 

Stanje na 
koncu 

obdobja 
1999 12 13 5 20 
1998 11 11 12 12 
1997 8 9 9 10 
1996 10 11 11 10 
1995 13 7 10 10 
1994 16 6 10 12 
1993 17 14 15 16 

Vir: Podatki Analitske službe Zavoda za zaposlovanje. 
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PRILOGA 12: Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost v Sloveniji po 
letih 
 
Preglednica 18: Delež bruto domačih izdatkov za raziskovalno-razvojno dejavnost v bruto 
domačem proizvodu v Sloveniji in izbranih državah po letih v obdobju 1995−2000 (v %) 
Država 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Slovenija 1.7 1,4 1.4 1.48 1.51 - 
EU-15 1.90 1.88 1.86 1.87 1.92 1.90 
Belgija 1.72 1.81 1.87 1.90 1.98 - 
Danska 1.84 1.85 1.94 2.02 2.00 - 
Nemčija 2.26 2.26 2.29 2.31 2.44 2.46 
Španija 0.81 0.83 0.82 0.90 0.89 0.90 
Francija 2.31 2.30 2.22 2.17 2.19 2.15 
Irska 1.34 1.40 1.39 - - - 
Finska 2.29 2.54 2.72 2.89 3.19 - 
Madžarska - 0.65 0.72 0.68 0.68 - 

Vir: http://www.sigov.si/zmar/projekti/arr/ind/ird.pdf. 

http://www.sigov.si/zmar/projekti/arr/ind/ird.pdf
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PRILOGA 13: Vprašalnik za študente magistrskih programov Ekonomske fakultete 
Spoštovani! 
Pred Vami je vprašalnik, ki je podlaga za izdelavo diplomskega dela na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Vaši 
odgovori bodo izjemno pripomogli k izdelavi tega dela, hkrati pa bodo tudi podlaga za razmišljanje o 
izobraževanju v Sloveniji in njeni konkurenčnosti v primerjavi z ostalimi evropskimi državami. Naj Vas opozorim, 
da ne obstajajo niti pravilni niti napačni odgovori, zato Vas prosim, da poiščete odgovor, ki najbolje opiše Vaše 
razmišljanje. Na podlagi vprašalnika, bom skušala ugotoviti kakšno je mnenje bodočih magistrov, vendar ne kot 
posameznikov, ampak kot skupine ljudi, zato je Vaša anonimnost zagotovljena. Za Vaše sodelovanje se Vam 
najlepše zahvaljujem, Katja Mihelič 
________________________________________________________________________________ 
1. Prosim, ocenite, kako pomemben je bil posamezni dejavnik  pri Vašem odločanju za vpis na magistrski študij.  

Ovrednotite vsako trditev ločeno in označite (tako, da obkrožite številko v ustrezni vrstici), do katere mere je 
posamezen dejavnik za Vas pomemben ali nepomemben glede na lestvico od 1 (sploh ni pomemben) do 6 (zelo je 
pomemben) 

DEJAVNIK                    1=SPLOH NI POMEMBEN 
6=ZELO JE POMEMBEN 

1. Z univerzitetno diplomo nisem dobil/a zaposlitve. 1 2 3 4 5 6 

2. Nisem se še želel/a  zaposliti. 1 2 3 4 5 6 

3. Želel/a sem si več znanja, lasten razvoj. 1 2 3 4 5       6 

4. Za študij sem se odločil/a na željo delodajalca. 1 2 3 4 5 6 

5. Želel/a sem si višjo plačo. 1 2 3 4 5 6 

6. Zaradi veselja do izobraževanja. 1 2 3 4 5 6 
7. Želel/a sem si pridobiti le »papir« in s tem naziv, 

saj univerzitetna izobrazba dan danes ni več 
dovolj. 

1 2 3 4 5 6 

8. Želel/a sem ugled v družbi. 1 2 3 4 5 6 

9. S pridobitvijo znanstvenega naziva magister bom 
lažje dobil/a zaposlitev. 1 2 3 4 5 6 

10. Mnogi znanci in prijatelji so se odločili za 
magistrski študij, zato sem se zanj odločil/a tudi 
jaz. 

1 2 3 4 5 6 

11. Želim si napredovanja. 1 2 3 4 5 6 

 
 

2. Ocenite pomembnost spodnjih koristi, ki jih boste pridobili z znanstvenim nazivom magistra. Prosim,  ovrednotite 
vsako korist ločeno in označite (obkrožite številko) do katere mere je to za vas pomembna ali nepomembna korist 
glede na lestvico od 1 (korist sploh ni pomembna) do 6 (korist je zelo pomembna). 

KORISTI MAGISTRSKEGA ZNANJA      1=SPLOH NI POMEMBNA           
 6=ZELO JE POMEMBNA 

1. Napredovanje v službi 1 2 3 4 5 6 
2. Višji ekonomski standard 1 2 3 4 5 6 
3. Večji ugled v družbi 1 2 3 4 5 6 
4. Spoštovanje s strani drugih 1 2 3 4 5 6 
5. Sposobnost širšega razmišljanja in raziskovalnega 

načina dela 1 2 3 4 5 6 

6. Samozavest 1 2 3 4 5 6 
7. Več znanja 1 2 3 4 5 6 
8. Druge koristi: prosim navedite:_________________ 1 2 3 4 5 6 
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3. Ali razmišljate o odhodu na delo v 
tujino (obvezno obkrožite)?      

1=NIKOLI           
 6=POGOSTO 

Če želite, utemeljite svoj 
odgovor:____________________________
__________ 

1 2 3 4 5 6 

 
4. Do katere mere so po Vašem mnenju Slovencem (splošno gledano) pomembni spodnji dejavniki, ko se odločajo o 
podiplomskem študiju. Ovrednotite vsak razlog posebej in označite (tako da obkrožite številko glede na lestvico) do 
katere mere je le-ta pomemben ali nepomemben za Slovence od 1 (sploh ni pomemben) do 6 (zelo je pomemben). 

RAZLOGI                                 1=SPLOH NI POMEMBEN 
6=ZELO JE POMEMBEN 

1. Z univerzitetno diplomo ne dobijo zaposlitve. 1 2 3 4 5 6 
2. Ne želijo se še  zaposliti. 1 2 3 4 5 6 
3. Želijo si več znanja, lasten razvoj. 1 2 3 4 5 6 
4. Za študij  se odločijo  na željo delodajalca.  1 2 3 4 5 6 
5. Želijo si višjo plačo. 1 2 3 4 5 6 
6. Zaradi veselja do izobraževanja. 1 2 3 4 5 6 
7. Želijo si pridobiti le »papir« in s tem naziv, saj 

univerzitetna izobrazba dan danes ni več dovolj. 1 2 3 4 5 6 

8. Želijo si  ugled v družbi. 1 2 3 4 5 6 
9. Menijo, da bodo s  pridobitvijo znanstvenega naziva 

magister  lažje dobili zaposlitev. 1 2 3 4 5 6 

10. Mnogi znanci in prijatelji so se odločili za magistrski študij, 
zato so se zanj odločijo tudi oni. 1 2 3 4 5 6 

11. Želijo si napredovanja. 1 2 3 4 5 6 
 
5. Prosim, da razmislite o spodnjih trditvah in ovrednotite vsako trditev ločeno ter označite odgovor od 1 do 6, kjer  
1 pomeni, da se z navedeno trditvijo sploh ne strinjate in 6, kar pomeni, da se z navedeno trditvijo zelo strinjate. 

TRDITVE                                    
1=SPLOH SE NE STRINJAM 

                             
6=ZELO SE STRINJAM 

1. Kandidati z akademskim nazivom (magister znanosti) so v podjetju zaželeni. 1 2 3 4 5 6 
2. Izobrazba zaposlenih  vpliva na uspeh in konkurenčnost podjetja. 1 2 3 4 5 6 
3. Mladi magistri imajo več znanja kot zaposleni v podjetjih z nižjo stopnjo izobrazbe. 1 2 3 4 5 6 
4. Mladi, (ko iščejo zaposlitev) imajo več možnosti, da to zaposlitev dejansko dobijo, če 

delodajalcu zamolčijo, da so ali da bodo postali magistri.  1 2 3 4 5 6 

5. Kandidati, ki so magistrirali v Sloveniji, imajo prednost pred tistimi, ki so magistrirali 
v tujini, ko gre za zaposlitev. 1 2 3 4 5 6 

6. Podjetja pri izbiri zaposlenih bolj cenijo formalno izobrazbo kot delovne izkušnje. 1 2 3 4 5 6 
7. Podjetja, kot kriterij zaposlovanja vedno pogosteje upoštevajo tudi študijski uspeh 

kandidata. 1 2 3 4 5 6 

8. Do vodilnih delovnih mest me lahko pripeljejo le znanje in delovne izkušnje, manj pa  
“poznanstva”. 1 2 3 4 5 6 

9. Znanje, ki ga bom pridobil/a na magistrskem študiju, bom lahko koristno uporabil/a v 
podjetju, kjer sem/bom zaposlen/a. 1 2 3 4 5 6 

10. K moji zaposlitvi bo bolj pripomogel naziv magistra znanosti, kot pa znanje, ki si ga 
bom pridobil/a. 1 2 3 4 5 6 

11. Slovenska podjetja potrebujejo znanje mladih magistrov. 1 2 3 4 5 6 
12. V Sloveniji je znanje vrednota. 1 2 3 4 5 6 
13. Več zaposlenih magistrov  predstavlja za podjetje konkurenčno prednost. 1 2 3 4 5 6 
14. Izobrazbena struktura prebivalstva je ključna za konkurenčnost nacionalnega 

gospodarstva. 1 2 3 4 5 6 

15. Visoke dodane vrednosti pri storitvah in proizvodnji so lahko le rezultat visoko 
razvitega znanja in tehnologije. 1 2 3 4 5 6 

16. V Sloveniji je premalo ljudi, ki so magistrirali na EF v LJ in EPF v MB, zato se  bodo 
lahko  zaposlili  ** 1 2 3 4 5 6 

17. Po vstopu Slovenije v EU se bo povpraševanje po magistrih znanosti povečalo. 1 2 3 4 5 6 
18. V tujini so magistri znanosti bolj iskani kot v Sloveniji. 1 2 3 4 5 6 
19. V tujini konkurenčno prednost za podjetje predstavlja izobražena delovna sila. 1 2 3 4 5 6 
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**EF v LJ- Ekonomska fakulteta v Ljubljani;   EPF v MB- Ekonomsko-Poslovna fakulteta v Mariboru 
 
 
6. So vas na fakulteti kdaj obiskali predstavniki podjetij in vam ponujali sodelovanje? 

 Da, to se pogosto dogaja (prosim, navedite katera podjetja):__________________ 
 Da, vendar v redkih primerih 
 Da, na ta način sem pridobil zaposlitev 
 Nikoli 
 Drugo, prosim navedite:_______________ 

 
7. Kaj menite o izobrazbeni strukturi v Sloveniji? 

 Primerna za nadaljnji gospodarski razvoj (Slovenija ima dovolj visoko izobraženih ljudi) 
 Premalo visoko izobraženih (magistrov in doktorjev znanosti) 
 Preveč visoko izobraženih(magistrov in doktorjev znanosti) 
 To področje me ne zanima 
 Drugo:______________ 

          
 
8. Ali magisterij (kot stopnja izobrazbe) predstavlja priložnost  ali oviro ko oseba išče zaposlitev (v Sloveniji)? 

 Magisterij je priložnost pri iskanju zaposlitve 
           Magisterij je ovira pri iskanju zaposlitve 

 
 
9. Boste kot magister znanosti imeli več znanja kot ste ga imeli po univerzitetni diplomi?  

 Vsekakor bom imel več znanja 
 Znanje bom le malo nadgradil 
 Menim, da bom imel enako znanje kot po diplomi 
 Drugo, prosim navedite:____________________ 

 
  10.  Kakšno je Vaše mnenje o tem, kako pomembni so za podjetje spodnji dejavniki, ko gre za zaposlitev novega 
kandidata? Označite pomembnost vsakega dejavnika po Vašem mnenju, pri čemer 1 pomeni, da dejavnik za podjetje, ko 
išče kandidate sploh ni pomemben, 5 pa, da je izbrani dejavnik zelo pomemben. 

DEJAVNIKI 1=SPLOH NI POMEMBEN 
6=ZELO JE POMEMBEN 

1.     Ambicioznost 1 2 3 4 5 6 
2.     Strokovna izobrazba 1 2 3 4 5 6 
3.     Motiviranost 1 2 3 4 5 6 
4.     Želja po napredovanju 1 2 3 4 5 6 
5.     Poslušnost  1 2 3 4 5 6 
6.     Izkušnje 1 2 3 4 5 6 
7.     Pripravljenost za izobraževanje 1 2 3 4 5 6 
8.     Sposobnost za delo  v skupini 1 2 3 4 5 6 
9.     Priporočila 1 2 3 4 5 6 
10.   Samoiniciativnost 1 2 3 4 5 6 
11.   Široko razmišljanje in raziskovalni način dela 1 2 3 4 5 6 

 
11. Prosim, da za konec obkrožite/dopolnite še nekaj vprašanj o demografiji 

1. Spol 
  ženski  moški 

2.  Letnica rojstva 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3. Delovna doba (število let) 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. Študijski program   
 

 Ekonomija 
 Mednarodna ekonomija 
 Podjetništvo 

 Poslovodenje in organizacija 
            Inf. in upravljavske vede 
           Aktuarstvo 

5. Letnik študija 
            Prvi            Drugi 

6. Na kateri fakulteti ste si 
pridobili univerzitetno 
izobrazbo? 

 Na Ekonomski fakulteti  v      
Ljubljani ali na Ekonomsko-Poslovni 
fakulteti v Mariboru 

 Drugod, prosim navedite ime          
izobraževalne ustanove________________ 
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7. Kdo vam je finančno omogočil 
podiplomsko   izobraževanje 
(poleg subvencije države)? 

 

           Sam/a 
           Starši, sorodniki 
           Večino sam, delno     

                delodajalec 
 

           Večino delodajalec, delno sam 
           Delodajalec v celoti 
           Drugo:_____________________ 

8. Ali nameravate izobraževanje    
nadaljevati z doktorskim  
študijem? 

 Da, takoj 
            Da, vendar kasneje 

 
 

           Zaenkrat nimam teh  ambicij 
           Ne, saj mi ta izobrazba zadostuje    
            Drugo:__________ 

9. Ste zaposleni? 
     Da  (nadaljujte z vprašanjem 13)     Ne (nadaljujte z vprašanjem 12)  

 
 
12. Glede na to, da še niste zaposleni, kako nameravate pridobiti zaposlitev? 

 Preko oglasa v medijih 
 Preko interneta 
           Zaposlil/a se bom v družinskem podjetju 
 S pomočjo Zavoda za zaposlovanje 
 S pomočjo zasebne agencije za zaposlovanje 
 Predstavniki podjetij so prišli na fakulteto in mi  že ponudili zaposlitev  
 S pomočjo družinskih vezi in poznanstev 
 V podjetju  delam preko študentskega servisa,  nato pa me bodo zaposlili 
 Drugo, prosim navedite:______________________ 

 
S tem vprašanjem se je anketa zaključila. Še enkrat najlepša hvala za sodelovanje! 
 
 
 (odgovarjajo tisti, ki so že redno zaposleni) 
13. Kako ste pridobili zaposlitev?  

 Preko oglasa v medijih 
 S pomočjo Zavoda za zaposlovanje 
 S pomočjo zasebne agencije za zaposlovanje 
           Zaposlil/a sem se v družinskem podjetju 
 Predstavniki podjetij so prišli na fakulteto in me povabili k sodelovanju 
 S pomočjo družinskih vezi in poznanstev 
 V podjetju sem delal/a preko študentskega servisa, nato pa so me zaposlili 
 Drugo, prosim navedite:_______________________ 

 
 
14.S katero dejavnostjo se ukvarja podjetje v katerem ste zaposleni? 

 Predelovalne dejavnosti 
 Oskrba z elektriko, plinom in vodo 
 Trgovina, popravila motornih vozil 
 Gostinstvo 
 Promet, skladiščenje, zveze 
 Finančno posredništvo 
 Nepremičnine, najem, poslovne storitve 
 Javna uprava, obramba, socialno zavarovanje 
 Izobraževanje 
 Zdravstvo, socialno varstvo 
 Drugo,prosim navedite:_______________________ 

 
S tem vprašanjem se je anketa zaključila. Še enkrat najlepša hvala za sodelovanje! 
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PRILOGA 14: Vprašalnik za zaposlenega v kadrovskem oddelku podjetij 
Spoštovani! 
Pred Vami je vprašalnik, ki je podlaga za izdelavo diplomskega dela na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Vaši 
odgovori bodo izjemno pripomogli k izdelavi tega dela, hkrati pa bodo tudi podlaga za razmišljanje o 
izobraževanju v Sloveniji. Naj Vas opozorim, da ne obstajajo niti pravilni niti napačni odgovori, zato Vas prosim, 
da poiščete odgovor, ki najbolje opiše Vaše razmišljanje. Za Vaše sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem, 
Katja Mihelič 
 
Navodila za izpolnjevanje: 

• pri vprašanjih, kjer je potrebno svoj odgovor označiti, to naredite tako, da pred želenim odgovorom s 
križcem označite prazen  kvadratek . Pri odgovorih kjer je potrebno tudi vpisovati določena števila 
ali komentar, le to napišite na črto      

• Pri večini vprašanj je možen le en odgovor, zato prosim, da obkrožite le enega 
• Če se s ponujenimi odgovori ne strinjate, s križcem označite polje pred besedo »DRUGO« in poleg 

kvadratka na desni vpišite mnenje 
 
VPRAŠANJA O MAGISTRIH ZNANOSTI, KI SO ZAPOSLENI V PODJETJU 
 
Opomba: Izraz »magister znanosti«  se nanaša na ljudi z osmo stopnjo izobrazbe, ki so magistrirali na vseh fakultetah 
univerz v Sloveniji, ki izvajajo podiplomske programe. Pri tistih vprašanjih, ki se nanašajo na magistre znanosti z 
Ekonomske fakultete ali Ekonomsko-Poslovne fakultete pa je to posebej navedeno. 

1. Koliko je trenutno zaposlenih magistrov znanosti  v Vašem podjetju? Število zapišite na črto, če nimate zaposlenih 
magistrov znanosti napišite 0 in nadaljujte z vprašanjem 12. 

• ____________________ 
2. Koliko od teh,  jih je magistriralo na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani ali Ekonomsko-poslovni 
fakulteti v Mariboru (če je število 0, nadaljujte z 
vprašanjem 4)? 
 

• Navedite skupno število:_______________ 

3. Prosim zapišite, koliko ste zaposlili magistrov, ki so 
magistrirali na spodnjih področjih v okviru Ekonomske 
fakultete v Ljubljani (na črte navedite približno število, pri tisti 
smeri, kjer nimate nobenega zaposlenega to označite z 0)? 

• Poslovodenje in organizacija:  _____ 
• Informacijske in upravljalske vede: _____ 
• Podjetništvo:   _____ 
• Ekonomija:   _____ 
• Mednarodna ekonomija:                 _____ 
• Aktuarstvo:                                    _____ 
• Druga področja:                                      _____ 

4. Na kakšen način pridobite magistre znanosti v svoje podjetje? 
 Preko oglasov v javnih občilih 
 To za nas opravljajo specializirane institucije (zasebne zaposlovalne agencije) 
 Preko head-hunterjev (lovcev na glave) 
 Program rekrutiranja na fakultetah 
 Priporočijo nam jih znanci 
 Preko Zavoda za zaposlovanje 
 Sami pridejo do nas 
   Preko štipendiranja zaposlenih v našem podjetju 
 Drugo, prosim navedite:______________ 

 
5. Pri kakšni vrsti dela največkrat delajo magistri 
znanosti,  ki so zaposleni v Vašem podjetju? 

 Operativna dela 
   Vodstvena dela (vodje oddelkov) 
   Uprava 
   Raziskav in razvoj (projektno delo) 
   Drugo:____________________ 

6. Kakšna oblika zaposlitve je najbolj pogosta za  magistre 
znanosti v Vašem podjetju? 

 Zaposlitev za nedoločen čas 
 Zaposlitev za določen čas 
 Zaposlitev po pogodbi o delu 
 Avtorska pogodba (honorarna zaposlitev) 
 Drugo:___________________ 

 
7. Koliko magistrov znanosti  letno v povprečju odide iz Vašega podjetja? Prosim, navedite število. Če še nobeden od 
magistrov ni odšel iz podjetja, na črto napišite 0. 

• ___________________ 
 

8. Koliko magistrov znanosti  ste zaposlili v preteklih dveh letih (prosim, navedite število)? 
• _____________________ 
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9. Ali menite, da imajo magistri znanosti dovolj znanja za delo, ki ga opravljajo v Vašem podjetju? 
 Znanje je nad pričakovanji 
 Magistri imajo dovolj znanja 
 Znanje je pod pričakovanji 
 Drugo:_______________________________ 

 
10. Ali koristite obiske fakultet za iskanje in  pridobivanje novih magistrov znanosti? 

 Le v redkih primerih 
 Tega načina še nismo preizkusili 
 Menimo, da to ni potrebno, saj je kandidatov 

pri običajnemu iskanju vedno preveč 

 Menimo, da to ni potrebno, saj kandidati sami 
najdejo pot do nas 

 Menimo, da je to odvečno 
 Drugo:______________________

11. Kakšne so potrebe po zaposlitvi magistrov znanosti v Vašem podjetju? 
 Magistrov znanosti pri našem delu ne potrebujemo (nadaljujte z vprašanjem 14) 
 Potrebujemo izjemno malo magistrov in toliko jih tudi zaposlimo 
 Potrebe po magistrih se iz leta v leto povečujejo, zato jih tudi več zaposlimo 
 Potrebe po magistrih so velike, vendar je ponudba magistrov na trgu dela premajhna 
 Potrebe po magistrih sicer obstajajo, vendar jih ne zaposlujemo, saj pomenijo za nas prevelik strošek (visoke plače) 
 Drugo:__________________________ 

 
12. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani se izvaja več smeri magistrskega študija (navedene so spodaj). Kateri profil 
magistrov znanosti  bi najbolj potrebovali? (prosim, obkrožite eno  področje) 

 Poslovodenje in organizacija 
 Informacijske in upravljavske vede 
 Podjetništvo 
 Ekonomija 

 Mednarodna ekonomija 
    Aktuarstvo 
 Ne potrebujemo magistrov znanosti (ki so 

magistrirali na Ekonomski fakulteti

13. Koliko magisterijev letno financirate?  Koliko magisterijev financirate na EF v Lj. ali EPF v Mb.? 
 Skupno število financiranih magisterijev: _____  
 Število financiranih magisterijev na EF ali EPF: ______(nadaljujte z vprašanjem 16) 
 Ne financiramo magisterijev (nadaljujte z vprašanjem 15) 

 
 

14. Zakaj ne financirate  magistrskega študija? 
 Menimo, da zaposleni v našem podjetju ne potrebujejo tovrstnega znanja za opravljanje delovnih nalog 
 Nimamo na razpolago dovolj finančnih sredstev 
 Znanje, ki bi ga pridobili z magisterijem je za nas neuporabno 
 Zaposleni po pridobljenem magisteriju lahko zapusti podjetje in tako njegovega znanja ne moremo uporabiti 
 Plača magistra začetnika je v nesorazmerju (previsoka) z uporabnostjo njegovega znanja v podjetju 
 Drugo:______________________________ 

 
15. Ali magisterij (kot stopnja izobrazbe) predstavlja priložnost ali oviro ko oseba išče zaposlitev (v Sloveniji)? 

 Magisterij je priložnost pri iskanju zaposlitve  Magisterij je ovira pri iskanju zaposlitve
   
 
16. Zakaj bi zaposlili magistra,  če bi ga? 
      ___________________________________________________________________  
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17. Prosim, da razmislite o spodnjih trditvah (ki se nanašajo na prakso v Vašem podjetju) in ovrednotite vsako trditev 
ločeno ter označite odgovor od 1 do 6, kjer 1 pomeni, da se z navedeno trditvijo sploh ne strinjate in 6, kar pomeni, da se z 
navedeno trditvijo zelo strinjate. 

TRDITVE                 NAŠE PODJETJE                               
1=SPLOH SE NE STRINJAM 
                                                     
6=ZELO SE STRINJAM 

1. Kandidati z akademskim nazivom (magister znanosti) so v našem podjetju zaželeni. 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

2. Kandidati, ki so magistrirali na Ekonomski fakulteti v Ljubljani so v našem podjetju 
zaželeni. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

3. Izobrazba zaposlenih  vpliva na uspeh in konkurenčnost našega podjetja. 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

4. Kandidati, ki so magistrirali v Sloveniji, imajo prednost pred tistimi, ki so magistrirali 
v tujini, ko gre za zaposlitev. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

5. Pri izbiri  zaposlenih bolj cenimo formalno izobrazbo kot delovne izkušnje. 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

6.  Kot kriterij pri  zaposlovanju vedno pogosteje upoštevamo tudi študijski uspeh 
kandidata. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7. Po vstopu v EU bomo v podjetju potrebovali  več magistrov, kot sedaj. 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

8. Po vstopu v EU bomo v podjetju zaposlovali  več magistrov, kot sedaj. 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

9. Če bi danes nekdo z magistrsko izobrazbo poslal ponudbo za zaposlitev, bi ga 
zaposlili. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

10. V podjetju spodbujamo zaposlene, da se izobražujejo na magistrskem študiju. 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

11. Znanje pridobljeno na magistrskem študiju lahko ljudje koristno uporabijo v našem 
podjetju. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

12. Tuja podjetja nam po vstopu v EU lahko prevzamejo najbolj izobražene ljudi (tiste, ki 
so na trgu dela). 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

 
18. V kakšni meri spodaj navedene trditve po Vašem mnenju veljajo za podjetja v Sloveniji. Prosim, ovrednotite vsako 
trditev ločeno ter označite odgovor od 1 do 6, kjer 1  pomeni, da se z navedeno trditvijo sploh ne strinjate in 6, kar 
pomeni, da se z navedeno trditvijo zelo strinjate. 

TRDITVE               PODJETJA V SLOVENIJI 
1=SPLOH SE NE STRINJAM 
                                                     
6=ZELO SE STRINJAM 

1. Slovenska podjetja potrebujejo znanje mladih magistrov. 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

2. Magistri znanosti imajo več znanja kot zaposleni v podjetjih z nižjo stopnjo izobrazbe. 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

3. V Sloveniji je znanje vrednota. 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

4. Več zaposlenih magistrov predstavlja za podjetje konkurenčno prednost. 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

5. Izobrazbena struktura prebivalstva je ključna za konkurenčnost nacionalnega 
gospodarstva. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

6. Visoke dodane vrednosti pri proizvodnji in storitvah so lahko le rezultat visoko 
razvitega znanja in tehnologije. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7. V Sloveniji je premalo ljudi, ki so magistrirali na EF v LJ in EPF v MB, zato se bodo 
lahko zaposlili.  ** 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

8. Po vstopu Slovenije v EU se bo povpraševanje po magistrih znanosti povečalo. 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

9. V tujini so magistri znanosti bolj iskani kot v Sloveniji. 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

10. V tujini konkurenčno prednost za podjetje predstavlja izobražena delovna sila. 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

11. Najboljša praksa je dobro poznavanje teorije. 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

12. Znanje pridobljeno s šolanjem je v Sloveniji konkurenčna prednost. 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

13. Mladi, (ko iščejo zaposlitev) imajo več možnosti, da to zaposlitev dejansko dobijo, če 
delodajalcu zamolčijo, da so ali da bodo postali magistri. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

14. Zaposleni z univerzitetno izobrazbo enako dobro opravljajo delo,  kot tisti z 
magistrsko    
Izobrazbo. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
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15. Znanje pridobljeno na magistrskem študiju lahko ljudje koristno uporabijo v podjetju, 
kjer so zaposleni. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

16. Do najvišjih delovnih mest kandidate lahko pripeljejo le znanje in delovne izkušnje, 
manj pa »poznanstva«. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

 

**EF v LJ- Ekonomska fakulteta v Ljubljani;   EPF v MB- Ekonomsko-Poslovna fakulteta v Mariboru 
 
 
19. Ali v podjetju sodelujete s fakultetami (razne predstavitve podjetja, reševanje skupnih problemov, nagrajevanje 
diplomskih in magistrskih del, predlogi, katera znanja naj na fakultetah študentje pridobivajo) 

 Ne sodelujemo, saj nihče v naši panogi ne 
sodeluje 

 Ne sodelujemo, vendar si sodelovanja želimo 
 Ne sodelujemo, saj ni odziva s strani fakultet 
 Ne sodelujemo, saj se ukvarjamo z drugimi 

stvarmi in nam to ni pomembno 

 Smo že sodelovali (na kakšen način?):
 _________________________ 

 Pogosto sodelujemo (na kakšen način?):
 _________________________ 

 Drugo:____________________ 

 
20. Kako v Vašem podjetju gledate na financiranje magistrskega študija (prosim, odgovorite tudi tisti, ki ne financirate 
magistrskega študija)?     

 Kot strošek 
 Kot nepotreben strošek 
 Kot investicijo 

 
21. Kaj menite o izobrazbeni strukturi v Sloveniji? 

 Primerna za nadaljnji gospodarski razvoj  
 Premalo visoko izobraženih (magistrov in 

doktorjev znanosti) 

 Preveč visoko izobraženih(magistrov in doktorjev 
znanosti) 

 To področje me ne zanima 
 Drugo: _____________________ 

          

22. Prosim, ocenite kako pomembni so spodnji dejavniki za Vaše podjetje, ko zaposlujete novega kandidata? 
 Označite pomembnost vsakega dejavnika po Vašem mnenju, pri čemer 1 pomeni, da dejavnik za podjetje, ko išče 
kandidate sploh ni pomemben, 5 pa, da je izbrani dejavnik zelo pomemben. 

DEJAVNIKI 1=SPLOH NI POMEMBEN 
6=ZELO JE POMEMBEN 

1.     Ambicioznost 1  2  3  4  5  6  
2.     Strokovna izobrazba 1  2  3  4  5  6  
3.     Motiviranost 1  2  3  4  5  6  
4.     Želja po napredovanju 1  2  3  4  5  6  
5.     Poslušnost  1  2  3  4  5  6  
6.     Izkušnje 1  2  3  4  5  6  
7.     Pripravljenost za izobraževanje 1  2  3  4  5  6  
8.     Sposobnost za delo  v skupini 1  2  3  4  5  6  
9.     Priporočila 1  2  3  4  5  6  
10.   Samoiniciativnost 1  2  3  4  5  6  
11.   Široko razmišljanje in raziskovalni način dela 1  2  3  4  5  6  
12.   Drugo:_     ______________________ 1  2  3  4  5  6  

 
 
23. Do katere mere so po Vašem mnenju Slovencem (splošno gledano) pomembni spodnji dejavniki, ko se odločajo o 
podiplomskem študiju. Ovrednotite vsak razlog posebej in označite (tako da obkrožite številko glede na lestvico) do 
katere mere je le-ta pomemben ali nepomemben za Slovence od 1 (sploh ni pomemben) do 6 (zelo je pomemben). 

RAZLOGI                                 1=SPLOH NI POMEMBEN 
6=ZELO JE POMEMBEN 

12. Z univerzitetno diplomo ne dobijo zaposlitve. 1  2  3  4  5  6  
13. Ne želijo se še  zaposliti. 1  2  3  4  5  6  
14. Želijo si več znanja, lasten razvoj. 1  2  3  4  5  6  
15. Za študij  se odločijo  na željo delodajalca.  1  2  3  4  5  6  
16. Želijo si višjo plačo. 1  2  3  4  5  6  
17. Zaradi veselja do izobraževanja. 1  2  3  4  5  6  
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18. Želijo si pridobiti le »papir« in s tem naziv, saj 
univerzitetna izobrazba dan danes ni več dovolj. 1  2  3  4  5  6  

19. Želijo si  ugled v družbi. 1  2  3  4  5  6  
20. Menijo, da bodo s  pridobitvijo znanstvenega naziva 

magister  lažje dobili zaposlitev. 1  2  3  4  5  6  

21. Mnogi znanci in prijatelji so se odločili za magistrski študij, 
zato so se zanj odločijo tudi oni. 1  2  3  4  5  6  

22. Želijo si napredovanja. 1  2  3  4  5  6  
 
 
VPRAŠANJA O PODJETJU 
Izpolnjevalec ankete v imenu podjetja: 

a) Spol 
   moški    ženski 
 
b) Letnica rojstva:__________ 
 
c) Oddelek dela   
  kadrovski 
  drugo:_______________    
 

d) Izobrazba 
  osnovna izobrazba 
  srednja izobrazba 
  visoka strokovna izobrazba 
  visoka univerzitetna izobrazba 
  specialistična povisokošolska 

izobrazba  
  ( magisterij, doktorat)  
ustrezno      
 prekrižajte 

1. Število zaposlenih  v podjetju :  ________ 
 

3. Lastniška struktura podjetja 
 domači lastniki (več kot 75%) 
 pretežno domači lastniki (več kot 50%) 
 pretežno tuji lastniki (več kot 50%) 
 tuji lastniki (več kot 75%) 

 
2. Dejavnost podjetja 
                           Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 

 Predelovalne dejavnosti 
 Oskrba z elektriko, plinom in vodo 
           Gradbeništvo 
 Trgovina, popravila motornih vozil 
 Gostinstvo 
 Promet, skladiščenje, zveze 
 Finančno posredništvo 
 Nepremičnine, najem, poslovne storitve 
 Javna uprava, obramba, socialno zavarovanje 
 Izobraževanje 
 Zdravstvo, socialno varstvo 
           Druge, javne, skupne in osebne storitve 

  Drugo:____________________ 

4. Kakšna je v povprečju izobrazbena struktura na 
vodilnih položajih (uprava)? 

 Prevladujejo tisti z dokončano srednjo šolo 
 Prevladujejo tisti z visoko strokovno izobrazbo 
 Prevladujejo tisti z visoko univerzitetno 

izobrazbo 
 Prevladujejo tisti z magisterijem ali doktoratom
 Drugo:______________ 

 

 
 
 
S TEM VPRAŠANJEM SE JE ANKETA ZAKLJUČILA. PROSIM, DA ŠE ENKRAT PREVERITE ALI STE ODGOVORILI 
NA VSA VPRAŠANJA. 
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PRILOGA 15: Besedilo na spletni strani 
 
UVODNA STRAN 
 
Lepo pozdravljeni! 
 
Sem Katja Mihelič, študentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Za diplomsko nalogo sem si 
izbrala področje podiplomskega izobraževanja. Namen dela je ugotoviti, kakšno je stanje na 
področju zaposlovanja magistrov znanosti v Sloveniji. Zato je bila izdelan vprašalnik, ki naj ga 
izpolnijo zaposleni v kadrovskem oddelku različnih podjetij v Sloveniji.  
 
Vaše podjetje je bilo izbrano na podlagi  naključne izbire 150 podjetij iz Registra podjetij pri 
Gospodarski zbornici Slovenije.  
Vprašalnik je anonimen, kar pomeni, da je ime podjetja in ime tistega, ki ga izpolnjuje 
popolnoma nepomembno in ga tudi ni potrebno nikjer vpisati (nikakor namreč ne želim ugotoviti 
kdo je odgovarjal na določen vprašalnik). Ugotoviti želim kakšno je stanje v Sloveniji, zato me 
neposredno mnenje enega samega podjetja ne zanima. Da pa bi prišli do ugotovitev, ki veljajo za 
celo Slovenijo, je potrebno združiti mnenja posameznih podjetij.  
 
V raziskavi sodeluje 150 podjetij iz cele Slovenije, podatki pa se bodo seštevali. Ugotovitve, ki 
jih bom razbrala na podlagi pridobljenih podatkov, bom analizirala izključno za potrebe 
diplomskega dela. Tako bodo končne ugotovitve prikazane le v diplomskem delu. 
  
Že na začetku se Vam iskreno zahvaljujem za prijaznost, ki ste mi jo izkazali ob telefonskem 
pogovoru in za Vašo pomoč. Brez Vašega sodelovanja namreč ne morem izdelati diplomske 
naloge. 
 
V nadaljevanju je prikazano tudi pismo, ki izkazuje verodostojnost zgornjih navedb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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PRILOGA 16: Obrazložitev raziskave na spletni strani 

 
UNIVERZA V LJUBLJANI                             
EKONOMSKA FAKULTETA  
Kardeljeva pl. 17 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
 
 
 
                                                                                                 Ljubljana, 6.3.2003 
 
 
Zadeva: Izvajanje raziskave v podjetjih v Sloveniji 
 
 
 
Spoštovani! 
 
Sem Katja Mihelič, študentka Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki trenutno pripravljam 
diplomsko delo pri mentorju prof. Dr. Bogdanu Lipičniku. Za potrebe tega dela sem sestavila 
vprašalnik, ki naj ga izpolnijo zaposleni v podjetjih (različnih dejavnosti) v Sloveniji.  
 
Raziskava poteka preko interneta v marcu 2003, zbrani podatki pa bodo uporabljeni izključno za 
potrebe izdelave diplomskega dela in ne bodo posredovani nikomur. V vprašalniku ni vprašanj o 
imenu podjetja ali izpolnjevalca vprašalnika, kar zagotavlja anonimnost. 
 
Vljudno Vas prosimo, da mi pomagate pri diplomskem delu tako, da izpolnite vprašalnik (na 
podlagi telefonskega razgovora boste pridobili naslov internetne strani) v roku enega tedna po 
prejemu elektronske pošte. Brez Vaše pomoči, brez Vaših odgovorov namreč ne morem izdelati 
diplomskega dela, saj prav vprašalnik predstavlja njegov bistveni del. 
 
 
 
Najlepše se Vam zahvaljujemo za sodelovanje,  
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Bogdan Lipičnik                                                        Katja Mihelič 
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PRILOGA 17: Navodila za izpolnjevanje vprašalnika 
 
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA 
 
V primeru kakršnih koli vprašanj ali težav sem dosegljiva na načine, ki so navedeni v 
elektronskem pismu. 
 
Izpolnjevanje vprašalnika naj bi trajalo približno 15 minut. Da ne bo težav pri izpolnjevanju Vas 
prosim, da preberete spodnja navodila: 

• V poslanem elektronskem pismu ste dobili kodo, ki jo boste vpisali, da boste lahko začeli 
reševati. Koda je potrebna samo zato, da ankete ne bi reševali ljudje, ki zato niso bili 
naprošeni (v nasprotnem primeru bi bile končne ugotovitve napačne, saj bi bili podatki 
popolnoma neresnični) 

• Po vpisu kode začnete reševati anketo 
• Vprašanja rešujte po vrstnem redu od začetka do konca, ker je v primeru določenega 

vprašanja pri enem odgovoru potrebno nekaj vprašanj preskočiti  
• Vprašanja so zasnovana tako, da so ponujeni odgovori na vprašanja, nekatera pa so taka, 

da je potrebno vpisati določeno število ali komentar  
• Pri vsakem vprašanju označite le en odgovor (razen tam, kjer je drugače navedeno), saj je 

v nasprotnem primeru anketa neveljavna 
• Pri vprašanjih, kjer izkazujete strinjanje s trditvami, vprašanja rešujte hitro, saj zaradi 

tega odgovori ne bodo nič slabši, porabili pa boste manj časa 
• Prosim, izpolnite vprašalnik  v celoti (le enkrat) 
• Preden želite zaključiti še enkrat preverite ali ste odgovorili na vsa vprašanja 
• Na koncu (ko boste zaključili) pritisnite POŠLJI VPRAŠALNIK, da se bodo podatki 

združili z drugimi v bazi 
• Nato si oglejte še tretjo stran 
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PRILOGA 18: Načrtovana struktura podjetij po dejavnosti (v vzorcu) in primerjava z 
uresničeno strukturo 
 
Grafikon 4: Gospodarski subjekti (pravne osebe) po dejavnosti, Slovenija, 31.12.2001 

622 27 58

7828

151

3530

18164

18832393
782

11048

13 555 5951222

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

K
m

et
ijs

tv
o,

R
ib

iš
tv

o

R
ud

ar
st

vo

P
re

de
lo

va
ln

e

O
sk

rb
a 

z

G
ra

db
en

iš
tv

o

Tr
go

vi
na

,

G
os

tin
st

vo

P
ro

m
et

,

Fi
na

nč
no

N
ep

re
m

ič
ni

ne
,

Ja
vn

a 
up

ra
va

,

Iz
ob

ra
že

va
nj

e

Zd
ra

vs
tv

o,

D
r. 

Ja
vn

e

Series1

 
Vir: Statistični letopis 2002, str.71. 
 
Preglednica 19: Struktura podjetij po dejavnosti na podlagi podatkov GZS, načrtovanega vzorca 
in vzorca po prispelih anketah 

Dejavnost 
Gospodarski 

subjekti, pravne 
osebe, 

Slovenija, 2001 

Največja 
podjetja, 

GZS, 
Slovenija 

Število 
podjetij v 

vzorcu, po 
dejavnosti 

Število podjetij 
v vzorcu, po 

prispelih 
anketah 

Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 622 39 4 0 
Ribištvo 27 0 0  
Rudarstvo 58 7 0  
Predelovalne dejavnosti 7828 553 58 29 
Oskrba z elektriko, plinom in 
vodo 151 32 3 2 

Gradbeništvo 3530 93 10 6 
Trgovina, popravila motornih 
vozil 18164 374 40 25 

Gostinstvo 1883 28 3 2 
Promet, skladiščenje, zveze 2393 61 7 4 
Finančno posredništvo 782 32 4 0 
Nepremičnine, najem, 
poslovne storitve 11048 201 21 10 

Javna uprava, obramba, 
socialno zavarovanje 13 0 0  

Izobraževanje 555 2 0  
Zdravstvo, socialno varstvo 595 3 0  
Dr. Javne, skupne in osebne 
storitve 1222 4 0  

Nenavedeno    2 
Skupaj 48871 1429 150 80 
Vir: Statistični letopis 2002, str.71; Register podjetij GZS; Zbiranje podatkov na EF, 
februar-marec 2003 (N=160); Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003 (N=80).
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PRILOGA 19: Struktura v raziskavi sodelujočih študentov glede na spol, starost, delovno 
dobo, študijski program in dejavnost podjetja v katerem so zaposleni 
 
Preglednica 20: Starostni razredi študentov magistrskega študija 

Starostni 
razredi Frekvenca Veljavni 

odstotek 
od 18 do 29 54 34,0 
od 29 do 38 94 59,1 
od 39 do 48 11 6,9 
Skupaj 159 100,0 
Manjkajoče 1  
Skupaj  160  
Vir: Zbiranje podatkov na EF, februar-marec 2003, N=160. 
 
Preglednica 21: Študenti glede na dolžino delovne dobe 

Št. let Frekvenca Odstotek 
0 let 13 8,1 
1-2 22 13,8 
3-5 56 35,0 
6-10 39 24,4 
11-19 23 14,4 
20 in več 7 4,4 
Skupaj 160 100,0 
Vir: Zbiranje podatkov na EF, februar-marec 2003, N=160. 
 
 
Preglednica 22: Razvrstitev anketiranih študentov glede na študijski program 

Študijski program Frekvenca Odstotek 
Ekonomija 35 21,8 
Mednarodna ekonomija 3 1,9 
Podjetništvo 22 13,7 
Poslovodenje in organizacija 90 56,2 
Informacijske in upravljavske 
vede 

10 6,4 

Skupaj 160 100,0 
 Vir: Zbiranje podatkov na EF, februar-marec 2003, N=160. 
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Grafikon 5: Struktura študentov glede na spol Grafikon 6: Struktura študentov 
glede na število let delovne dobe 

  

 
Vir: Zbiranje podatkov na EF,    Vir: Zbiranje podatkov na EF, 
februar-marec 2003, N=160     februar-marec 2003, N=160 
          
 
Grafikon 8: Študenti glede na dejavnost podjetja v katerem so zaposleni 
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Vir: Zbiranje podatkov na EF, februar-marec 2003, N=135. 
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PRILOGA 20: Struktura v raziskavi sodelujočih podjetij glede na število zaposlenih, 
število zaposlenih magistrov znanosti, potrebe po zaposlovanju magistrov 
 
Preglednica 23: Razvrstitev podjetij v vzorcu glede na število zaposlenih 

Št. 
zaposlenih Frekvenca Veljavni 

odstotek 
do 100 16 20,5 
101-250 18 23,1 
251-500 24 30,8 
501 in več 20 25,6 
Skupaj 78 100,0 
Manjkajoče 2  
Skupaj   80  
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80. 
 
 
Preglednica 24: Število v podjetjih zaposlenih magistrov znanosti po programih magistrskega 
študija 

Magistrski program Število 
zaposlenih 

Poslovodenje in 
organizacija 

25 

Informacijske in 
upravljavske vede 

1 

Podjetništvo 0 
Ekonomija 10 
Mednarodna ekonomija 3 
Aktuarstvo 0 
Druga področja 1 
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=43. 
 
 
Preglednica 25: Pomen virov podjetij 

Vrsta vira Povprečna ocena Rang 
Znanje 4,77 1 
Kapital 4,50 2 
Tehnologija 4,41 3 
Objekti, poslovni 
prostor 

3,45 4 

Zemljišče 2,62 5 

Vir: Raziskava o najpomembnejših virih podjetja, Černetič, M. V Bohinc et al., 1999, str.163. 
 
 
Preglednica 26: Zaposlovanje magistrov znanosti v podjetjih v preteklih dveh letih 

Število Frekvenca Odstotek 
0 25 58,1 
1 10 23,3 
2 4 9,3 
3 3 7,0 
10 1 2,3 
Skupaj 43 100,0 
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=43. 

 
 



 

 

 
Grafikon 9: Potrebe po zaposlitvi magistrov  Grafikon 10: Natančnejša razvrstitev potreb  
znanosti v podjetjih     po zaposlitvi magistrov znanosti 
         

 

 
 

Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, 
marec-april 2003, N=80 
 

 
Preglednica 27: Načini iskanja magistrov

Način iskanja Frekvenc

Preko oglasov v javnih občilih 18 
Preko specializiranih institucij 
(zasebne zaposl. agenc) 3 

Priporočijo nam jih znanci 6 
Preko Zavoda za zaposlovanje 1 
Sami pridejo do nas 1 
Zaposleni v podjetju nadaljujejo 
izobraževanje z magistrskim 12 

Drugo 2 
Skupaj 43 
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec
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Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, 
marec-april 2003, N=80 

 znanosti v slovenskih podjetjih 
a Odstotek Kumulativni 

odstotek 
41,9 41,9 

7,0 48,8 

14,0 62,8 
2,3 65,1 
2,3 67,4 

27,9 95,3 

4,7 100,0 
100,0  

-april 2003, N=43. 

Drugo, 
14%

Potrebuje
mo malo 

mag., 
23%

Ne 
potrebuje
mo, 39% Potrebe 

so velike, 
ponudba 

pa 
majhna, 

5%

Potrebe 
se 

povečujejo
, 9%

Potrebe 
obstajajo, 

10%
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Preglednica 28: Delež zaposlenih magistrov znanosti v razredih
Delež Frekvenca Odstotek Kumulativni

odstotek 
0,01-0,04 12 63,2 63,2 
0,05-0,10 5 26,3 89,5 
nad 0,10 2 10,5 100,0 
Skupaj 19 100,0  
Manjkajoče 24   
Skupaj  43   
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=43. 
 



 

 33

PRILOGA 21: Povprečne vrednosti ocen dejavnikov zaposlitve za dva vzorca (študenti, 
podjetja) in t-testi (preizkus skupin) 
 
Preglednica 29: Prikaz osnovne statistike za dejavnike zaposlovanja po mnenju zaposlenih v 
podjetjih in študentov 

Dejavnik zaposlovanja Delitvena 
spremenljivka N Povprečje Std. 

odklon
Std. 

Napaka 
povprečja 

Ambicioznost Študenti 
Podjetje 

160 
76 

4,41 
4,64 

1,089 
,875 

,086 
,100 

Strokovna izobrazba Študenti 
Podjetje 

160 
76 

4,64 
5,07 

,819 
,789 

,065 
,090 

Motiviranost Študenti 
Podjetje 

160 
76 

5,06 
5,47 

,920 
,621 

,073 
,071 

Želja po napredovanju Študenti 
Podjetje 

160 
76 

3,98 
4,57 

1,127 
,984 

,089 
,113 

Poslušnost Študenti 
Podjetje 

160 
76 

4,03 
3,63 

1,303 
1,274 

,103 
,146 

Delovne izkušnje Študenti 
Podjetje 

160 
76 

5,03 
5,00 

,925 
,924 

,073 
,106 

Pripravljenost za 
izobraževanje 

Študenti 
Podjetje 

160 
76 

4,41 
4,97 

1,140 
,966 

,090 
,111 

Sposobnost za delo v 
skupini 

Študenti 
Podjetje 

160 
76 

4,83 
5,36 

1,059 
,778 

,084 
,089 

Priporočila Študenti 
Podjetje 

160 
76 

4,26 
3,83 

1,240 
1,320 

,098 
,151 

Samoiniciativnost Študenti 
Podjetje 

160 
76 

4,96 
5,34 

1,002 
,722 

,079 
,083 

Široko razmišljanje in 
raziskovalni način dela 

Študenti 
Podjetje 

160 
76 

4,70 
4,95 

1,212 
1,057 

,096 
,121 

Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=43; Zbiranje podatkov na EF, 
 februar-marec 2003, N=160. 
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Grafikon 11: Povprečne vrednosti ocen dejavnikov (ocena pomembnosti) zaposlitve za dva 
vzorca (študenti in podjetja)*  
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*Sodelujoči so pomen dejavnikov ocenjevali na šeststopenjski lestvici, kjer ena pomeni, 
da dejavnik sploh ni pomemben. Ocena šest pomeni, da je dejavnik zelo pomemben. 
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=43; Zbiranje podatkov na EF, 
februar-marec 2003, N=160. 
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Preglednica 30: T-testi za dejavnike zaposlitve pri dveh vzorcih (preizkus skupin) 

Leven-ov test 
enakosti varianc t-test enakosti povprečij 

95% interval 
zaupanja Dejavnik zaposlovanja 

F 
St. 

znač. T 

Stopinje 
prostost

i 

St. 
znač. 

(2-stra 
nska) 

Raz. 
povpr. 

Std. 
napak 
povpr. Sp. Zg. 

Ambicioznost 
E* 
 

N 

5,146 
 
 

,024 
 
 

-1,670 
 

-1,804 

234 
 

180,034 

,096 
 

,073 

-,24 
 

-,24 

,143 
 

,132 

-,520 
 

-,499 

,043 
 

,022 

Strokovna izobrazba 
E 

 
N 

1,378 
 
 

,242 
 
 

-3,742 
 

-3,793 

234 
 

152,621 

,000 
 

,000 

-,42 
 

-,42 

,113 
 

,111 

-,644 
 

-,642 

-,200 
 

-,202 

Motiviranost 
E 
 

N 

1,501 
 
 

,222 
 
 

-3,585 
 

-4,100 

234 
 

206,744 

,000 
 

,000 

-,42 
 

-,42 

,116 
 

,102 

-,647 
 

-,618 

-,188 
 

-,217 

Želja po napredovanju 
E 
 

N 

,295 
 
 

,612 
 
 

-3,915 
 

-4,108 

234 
 

166,925 

,000 
 

,000 

-,59 
 

-,59 

,151 
 

,144 

-,888 
 

-,875 

-,293 
 

-,307 

poslušnost 
E 
 

N 

,061 
 
 

,806 
 
 

2,183 
 

2,201 

234 
 

150,531 

,030 
 

,029 

,39 
 

,39 

,180 
 

,179 

,038 
 

,040 

,748 
 

,747 

Delovne izkušnje 
E 

 
N 

,079 
 
 

,779 
 
 

,194 
 

,194 

234 
 

147,584 

,846 
 

,846 

,03 
 

,03 

,129 
 

,129 

-,299 
 

-,299 

,279 
 

,279 

Pripravljenost za 
izobraževanje 

E 
 

N 

9,397 
 
 

,002 
 
 

-3,747 
 

-3,974 

234 
 

171,651 

,000 
 

,000 

-,57 
 

-,57 

,151 
 

,143 

-,866 
 

-,849 

-,269 
 

-,286 

Sposobnost za delo v 
skupini 

E 
 

N 

6,663 
 
 

,010 
 
 

-3,846 
 

-4,281 

234 
 

194,201 

,000 
 

,000 

-,52 
 

-,52 

,136 
 

,122 

-,792 
 

-,765 

-,256 
 

-,283 

Priporočila 
E 
 

N 

,256 
 
 

,613 
 
 

2,422 
 

2,368 

234 
 

139,451 

,016 
 

,019 

,43 
 

,43 

,176 
 

,180 

,080 
 

,071 

,775 
 

,784 

Samoiniciativnost 
E 
 

N 

4,752 
 
 

,030 
 
 

-2,956 
 

-3,311 

234 
 

139,451 

,003 
 

,001 

-,38 
 

-,38 

,128 
 

,115 

-,633 
 

-,606 

-,127 
 

-,154 

Široko razmišljanje in 
raziskovalni način dela 

E 
 

N 

4,482 
 
 

,035 
 
 

-1,525 
 

-1,601 

234 
 

167,191 

,129 
 

,111 

-,25 
 

-,25 

,162 
 

,155 

-,567 
 

-,552 

,072 
 

,058 
*Legenda: E- Predpostavljene enake variance; N- Enake variance niso predpostavljene     
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=43, Zbiranje podatkov na EF, 
februar-marec 2003, N=160.
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PRILOGA 22: Povprečne vrednosti ocen razlogov za vpis na magistrski študij za dva 
vzorca (študenti, podjetja) in t-testi (preizkus skupin) 
Preglednica 31: Prikaz osnovne statistike za razloge za vpis na magistrski študij 

Razlogi za vpis Delitvena 
spremenljivka N Povprečje Std. 

odklon 
Std. 

Napaka 
povprečja 

Z univerzitetno diplomo 
nisem dobil zaposlitve 

Študenti 
Podjetje 

160 
80 

1,68 
3,28 

1,371 
1,534 

,108 
,172 

Nisem se še želel zaposliti Študenti 
Podjetje 

160 
80 

1,57 
3,61 

1,287 
1,326 

,102 
,148 

Želel sem si več znanja Študenti 
Podjetje 

160 
80 

5,33 
4,90 

,955 
,989 

,076 
,111 

Na željo delodajalca Študenti 
Podjetje 

160 
80 

1,44 
3,31 

1,068 
1,132 

,084 
,127 

Želel sem si višjo plačo Študenti 
Podjetje 

160 
80 

3,39 
4,11 

1,705 
1,263 

,135 
,141 

Veselje do izobraževanja Študenti 
Podjetje 

160 
80 

4,31 
4,26 

1,318 
1,037 

,104 
,117 

Pridobiti le papir in s tem 
naziv 

Študenti 
Podjetje 

160 
80 

2,57 
3,44 

1,516 
1,377 

,120 
,154 

Ugled v družbi Študenti 
Podjetje 

160 
80 

2,59 
4,30 

1,481 
1,247 

,117 
,139 

Lažje bom dobil zaposlitev Študenti 
Podjetje 

160 
80 

2,98 
4,25 

1,644 
1,126 

,130 
,127 

Znanci in prijatelji so se 
odločili za to, zato tudi jaz 

Študenti 
Podjetje 

160 
80 

1,96 
2,96 

1,416 
1,224 

,112 
,128 

Želim si napredovanja Študenti 
Podjetje 

160 
80 

4,11 
4,70 

1,654 
1,136 

,131 
,128 

Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=43, Zbiranje podatkov na EF,  
februar-marec 2003, N=160. 
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Grafikon 12: Primerjava povprečnih ocen razlogov (ocena pomembnosti) za vpis na 
podiplomski študij, v obeh vzorcih*  
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*Sodelujoči so pomen razlogov ocenjevali na šeststopenjski lestvici, kjer ena pomeni, da razlog 
sploh ni pomemben. Ocena šest pomeni, da je razlog zelo pomemben. 
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=43; Zbiranje podatkov na EF, 
februar-marec 2003, N=160. 
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Preglednica 32: T-testi za razloge za vpis na podiplomski študij pri dveh vzorcih  
Leven-ov test 

enakosti varianc t-test enakosti povprečij 

95% interval 
zaupanja Razlogi za vpis 

F 
St. 

znač. t 

Stopinje 
prostost

i 

St. 
znač. 

(2-stra 
nska) 

Raz. 
povpr. 

Std. 
napak 
povpr. Sp. Zg. 

Z univerzitetno 
diplomo nisem dobil 
zaposlitve 

E* 
 

N 

6,857 
 
 

,009 
 

 

-8,156 
 
-7,855 

238 
 

143,303 

,000 
 

,000 

-1,59 
 

-1,59 

,195 
 

,203 

-1,979 
 

-1,995 

-1,209 
 

-1,193 

Nisem se še želel 
zaposliti 

E 
 

N 

3,259 
 

 

,072 
 

 

-11,48 
 

-11,36 

238 
 

153,903 

,000 
 

,000 

-2,04 
 

-2,04 

,178 
 

,180 

-2,394 
 

-2,399 

-1,693 
 

-1,688 

Želel sem si več znanja 
E 
 

N 

,004 
 

 

,947 
 

 

3,211 
 

3,175 

238 
 

153,383 

,002 
 

,002 

,42 
 

,42 

,132 
 

,134 

,164 
 

,161 

,686 
 

,689 

Na željo delodajalca 
E 
 

N 

3,966 
 

 

,000 
 

 

-12,57 
 
-12,33 

238 
 

150,222 

,000 
 

,000 

-1,88 
 

-1,88 

,149 
 

,152 

-2,169 
 

-2,176 

-1,581 
 

-1,574 

Želel sem si večjo 
plačo 

E 
 

N 

17,63 
 

 

,000 
 

 

-3,339 
 
-3,682 

238 
 

204,302 

,001 
 

,000 

-,72 
 

-,72 

,215 
 

,195 

-1,143 
 

-1,104 

-,295 
 

-,334 

Veselje do 
izobraževanja 

E 
 

N 

5,534 
 

 

,019 
 

 

,293 
 

,317 

236 
 

189,078 

,770 
 

,751 

,05 
 

,05 

,170 
 

,157 

-,286 
 

-,260 

,385 
 

,360 

Pridobiti le papir in s 
tem naziv 

E 
 

N 

1,468 
 

 

,227 
 

 

-4,313 
 
-4,454 

238 
 

172,340 

,000 
 

,000 

-,87 
 

-,87 

,201 
 

,195 

-1,266 
 

-1,254 

-,472 
 

-,484 

Ugled v družbi 
E 

 
N 

5,500 
 

 

,020 
 

 

-8,854 
 
-9,374 

238 
 

184,198 

,000 
 

,000 

-1,71 
 

-1,71 

,193 
 

,182 

-2,086 
 

-2,065 

-1,327 
 
-1,347 

Lažje bom dobila 
zaposlitev 

E 
 

N 

18,63 
 

 

,000 
 

 

-6,223 
 
-7,041 

237 
 

212,898 

,000 
 

,000 

-1,28 
 

-1,28 

,205 
 

,182 

-1,683 
 
-1,636 

-,874 
 

-,920 
Znanci in prijatelji so 
se odločili za to, zato 
tudi jaz 

E 
 

N 

2,532 
 

 

,113 
 

 

-5,395 
 
-5,667 

237 
 

177,143 

,000 
 

,000 

-1,01 
 

-1,01 

,186 
 

,177 

-1,373 
 
-1,356 

-,639 
 

-,656 

Želim si napredovanja 
E 
 

N 

25,16 
 

 

,000 
 

 

-2,853 
 
-3,226 

237 
 

212,520 

,005 
 

,001 

-,59 
 

-,59 

,207 
 

,183 

-,997 
 

-,950 

-,183 
 

-,229 
*Legenda: E- Predpostavljene enake variance; N- Enake variance niso predpostavljene     
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=43, Zbiranje podatkov na EF, 
februar-marec 2003, N=160. 
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PRILOGA 23: Primerjava razlogov za vpis in koristi magistrskega študija 
 
Grafikon 13: Primerjava povprečnih ocen razlogov za vpis na podiplomski študij pri študenti 
(dejanski vzroki in njihovo mnenje o razlogih študentov v Sloveniji)* 
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*Sodelujoči so pomen dejavnikov ocenjevali na šeststopenjski lestvici, kjer ena pomeni, 
da dejavnik sploh ni pomemben. Ocena šest pomeni, da je dejavnik zelo pomemben. 
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=43; Zbiranje podatkov na EF, 
februar-marec 2003, N=160. 
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Grafikon 14: Koristi magistrskega študija (pregled povprečnih vrednosti ocen študentov)* 
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*Sodelujoči so pomen dejavnikov ocenjevali na šeststopenjski lestvici, kjer ena pomeni, da 
korist sploh ni pomembna. Ocena šest pomeni, da je korist zelo pomembna. 
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=43; Zbiranje podatkov na EF, 
februar-marec 2003, N=160. 
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PRILOGA 24: Mnenja o magisteriju kot zaposlitveni priložnosti ali oviri (kontingenčna 
tabela) 
 
Preglednica 33: Prikaz mnenj o magisteriju kot stopnji izobrazbe za dve skupini 

Mnenje o magisteriju 
 

 
 

skupina / mnenje 
 
 
 

magisterij je 
priložnost pri 

iskanju zaposlitve 

magisterij je ovira 
pri iskanju 
zaposlitve 

Skupaj 
 

Frekvenca 74 84 158 
% znotraj skupina 46,8% 53,2% 100,0% 
% znotraj mnenje 54,4% 84,8% 67,2% Študenti 

% od skupnega 31,5% 35,7% 67,2% 
Frekvenca 62 15 77 

% znotraj skupina 80,5% 19,5% 100,0% 
% znotraj mnenje 45,6% 15,2% 32,8% 

Podjetje 

% od skupnega 26,4% 6,4% 32,8% 
Frekvenca 136 99 235 

% znotraj skupina 57,9% 42,1% 100,0% 
% znotraj mnenje 100,0% 100,0% 100,0% 

Skupaj 

% od skupnega 57,9% 42,1% 100,0% 
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80, Zbiranje podatkov na EF,  
februar-marec 2003, N=160. 
 
 
 
Preglednica 34: Chi-kvadrat preizkus značilnih razlik med skupinami 

 Vrednost Stopinje 
prostosti 

Približna 2-
stranska st. 

znač. 
Chi-

kvadrat 24,093 1 ,000 

Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80; Zbiranje podatkov na EF, 
februar-marec 2003, N=160. 



 

 42

PRILOGA 25: Potrebe po zaposlovanju magistrov in mnenje o magistrski izobrazbi 
(kontingenčna tabela) 
 
Preglednica 38: Prikaz mnenj med skupinama glede na potrebe po zaposlovanju magistrov 

Mnenje o magisteriju 
 

 
 

potrebe / mnenje 
 
 
 

magisterij je 
priložnost pri 

iskanju zaposlitve 

magisterij je ovira 
pri iskanju 
zaposlitve 

Skupaj 
 

Frekvenca 22 8 30 
% znotraj potrebe 73,3% 26,7% 100,0% 
% znotraj mnenje 41,5% 61,5% 45,5% Ne potrebujemo 

% od skupnega 33,3% 12,1% 45,5% 
Frekvenca 31 5 36 

% znotraj potrebe 86,1% 13,9% 100,0% 
% znotraj mnenje 58,5% 38,5% 54,5% 

Potrebujemo 

% od skupnega 47,0% 7,6% 54,5% 
Frekvenca 53 13 66 

% znotraj potrebe 80,3% 19,7% 100,0% 
% znotraj mnenje 100,0% 100,0% 100,0% 

Skupaj 

% od skupnega 80,3% 19,7% 100,0% 
Vir: Zbiranje podatkov, marec-april 2003, N=80; Zbiranje podatkov na EF, 
februar-marec 2003, N=160. 
 
 
 
Preglednica 39: Chi-kvadrat preizkus značilnih razlik med skupinami 

 Vrednost Stopinje 
prostosti 

Približna 2-
stranska st. 

znač. 
Chi-

kvadrat 1,689 1 ,194 

Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80; Zbiranje podatkov na EF, 
februar-marec 2003, N=160. 
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PRILOGA 26: Struktura podjetij glede na odločitev o fiannciranju magistrskega študija 
 
Preglednica 40: Struktura podjetij glede na financiranje magistrskega študija 

Financiranje 
magisterija Frekvenca Veljavni 

odstotek 
Ne financiramo  51 64,6 
Financiramo  28 35,4 
Skupaj 79 100,0 
Manjkajoče 1  
Skupaj 80  
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80. 
 
 
 
Preglednica 41: Kontingenčna tabela, kjer skupini predstavljajo podjetja, glede na financiranje 
magistrskega študija in mnenje o magisteriju 

Mnenje o magisteriju 
 

 
 

Odločitev / mnenje 
 
 
 

magisterij je 
priložnost pri 

iskanju zaposlitve 

magisterij je ovira 
pri iskanju 
zaposlitve 

Skupaj 
 

Frekvenca 40 9 49 
% znotraj odločitev 81,6% 18,4% 100,0% 

% znotraj mnenje 65,6% 60,0% 64,5% 
Ne 

financiramo 
% od skupnega 52,6% 11,8% 64,5% 

Frekvenca 21 6 27 
% znotraj potrebe 77,8% 22,2% 100,0% 
% znotraj mnenje 34,4% 40,0% 35,5% Financiramo 

% od skupnega 27,6% 7,9% 35,5% 
Frekvenca 61 15 76 

% znotraj potrebe 80,3% 19,7% 100,0% 
% znotraj mnenje 100,0% 100,0% 100,0% 

Skupaj 

% od skupnega 80,3% 19,7% 100,0% 
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80. 
 
 
 
Preglednica: 42: Chi-kvadrat preizkus značilnih razlik za tabelo 44 

 
Vrednost 

Stopinje 
prostosti 

Približna 2-
stranska st. 

znač. 
Pearson 

Chi-
Kvadrat 

,163 1 ,686 

Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80. 
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Preglednica 43: Oblike financiranja magistrskega študija študentov Ekonomske fakultete v 
Ljubljani 

Vir financiranja Frekvenca Odstotek Veljavni 
odstotek 

Sam/a 105 65,6 66,0 
Starši, sorodniki 11 6,9 6,9 
Večino sam/a, delno 
delodajalec 4 2,5 2,5 

Večino delodajalec, 
delno sam/a 7 4,4 4,4 

Delodajalec v celoti 31 19,4 19,5 
Drugo 1 ,6 ,6 
Skupaj 159 99,4 100,0 
Manjkajoče 1 ,6  
Skupaj 160 100,0  
Vir: Zbiranje podatkov na EF februar-marec 2003, N=160. 
 
Preglednica 44: Dejavnost podjetij, v katerih so zaposleni tisti anketirani študenti, ki jim 
magistrski študij delno ali v celoti financira delodajalec 

Dejavnost Frekvenca Odstotek Veljavni 
odstotek

Kumulativni 
odstotek 

Predelovalne dejavnosti 7 16,3 17,1 17,1 
Oskrba z elektriko, 
plinom in vodo 3 7,0 7,3 24,4 

Trgovina, popravila 
motornih vozil 6 14,0 14,6 39,0 

Promet, skladiščenje, 
zveze 2 4,7 4,9 43,9 

Finančno posredništvo 8 18,6 19,5 63,4 
Nepremičnine, najem, 
poslovne storitve 4 9,3 9,8 73,2 

Javna uprava, obramba, 
socialno zavarovanje 1 2,3 2,4 75,6 

Izobraževanje 7 16,3 17,1 92,7 
Zdravstvo, socialno 
varstvo 1 2,3 2,4 95,1 

Drugo 2 4,7 4,9 100,0 
Skupaj 41 95,3 100,0  
Manjkajoče 2 4,7   
Skupaj 43 100,0 
Vir: Zbiranje podatkov na EF, februar-marec 2003, N=43. 
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PRILOGA 27: Podjetja, ki financirajo magistrski študij glede na dejavnost  
 
Preglednica 45: Anketirana podjetja, ki financirajo magistrsko izobraževanje 
glede na dejavnost 

 

Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=43. 
 

Dejavnost Frekvenca Odstotek Veljavni 
odstotek 

Predelovalne dejavnosti 15 53,6 55,6 
Oskrba z elektriko, plinom 
in vodo 1 3,6 3,7 

Trgovina, popravila 
motornih vozil 3 10,7 11,1 

Gostinstvo 1 3,6 3,7 
Promet, skladiščenje, 
zveze 1 3,6 3,7 

Nepremičnine, najem, 
poslovne storitve 3 10,7 11,1 

Gradbeništvo 3 10,7 11,1 
Skupaj 27 96,4 100,0 
Manjkajoče 1 3,6  
Skupaj 28 100,0  
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PRILOGA 28: Preizkušanje domneve o razliki med aritmetičnima sredinama za dva 
vzorca 
 
Preglednica 46: Opisna statistika za trditve, katerih strinjanje ocenjujejo podjetja in študenti 

TRDITVE 
Skupina N Povprečje 

Std. 
odklon 

Std. 
Napaka 

povprečja 
Kandidati z akademskim 
nazivom magister znanosti 
so v podjetjih zaželeni 

Študenti 
Podjetja 

160 
80 

2,61 
3,44 

1,127 
1,517 

,089 
,170 

Izobrazba zaposlenih 
vpliva na konk. podjetja 

Študenti 
Podjetja 

160 
80 

4,58 
4,80 

1,195 
1,267 

,094 
,142 

Magistri znanosti imajo 
več znanja kot zap. v podj. 
z nižjo izobrazbo 

Študenti 
Podjetja 

160 
80 

3,94 
2,90 

1,347 
1,463 

,107 
,164 

Mladi imajo več možnosti 
za zap. če zamolčijo da so 
mag. 

Študenti 
Podjetja 

160 
80 

3,56 
2,60 

1,512 
1,514 

,120 
,169 

Kandidati, ki so mag. v 
Sloveniji imajo prednost 
pred tistimi, ki so mag. v t. 

Študenti 
Podjetja 

160 
80 

3,07 
4,68 

1,559 
1,261 

,123 
,141 

Podjetja bolj cenijo 
formalno izobrazbo kot 
delovne izkušnje 

Študenti 
Podjetja 

160 
80 

2,66 
2,93 

1,249 
1,310 

,099 
,146 

Podj. kot kriterij, vedno 
pogosteje upoštevajo 
študijski uspeh kandidata 

Študenti 
Podjetja 

160 
80 

3,06 
3,00 

1,282 
1,405 

,101 
,158 

Slo. podjetja potrebujejo 
znanje mladih magistrov 

Študenti 
Podjetja 

160 
80 

4,66 
4,72 

1,269 
1,073 

,100 
,121 

V Sloveniji je znanje 
vrednota 

Študenti 
Podjetja 

160 
80 

3,39 
4,18 

1,198 
1,167 

,095 
,130 

Več zaposlenih magistrov 
predstavlja za podjetje 

Študenti 
Podjetja 

160 
80 

4,09 
4,20 

1,309 
1,195 

,104 
,134 

Izobrazbena struktura 
prebivalstva je ključna za 
konkurenčnost gosp. 

Študenti 
Podjetja 

160 
80 

4,62 
5,04 

1,138 
,961 

,090 
,107 

Visoke dodane vrednosti 
pri storitvah in proizvodnji 
so lahko rezultat znanja 

Študenti 
Podjetja 

160 
80 

4,78 
5,01 

1,140 
,921 

,090 
,103 

V Sloveniji je premalo ljudi 
z magistrsko izobrazbo 

Študenti 
Podjetja 

160 
80 

3,69 
4,15 

1,424 
1,303 

,113 
,146 

Po vstopu v EU se bo 
povpraševanje po 
magistrih povečalo 

Študenti 
Podjetja 

160 
80 

3,88 
3,90 

1,184 
1,226 

,094 
,138 

V tujini so magistri 
znanosti bolj iskani kot pri 
nas 

Študenti 
Podjetja 

160 
80 

4,01 
4,22 

1,276 
1,232 

,101 
,138 

V tujini konkurenčno 
prednost za podjetje 
predstavlja izobražena del. 
sila 

Študenti 
Podjetja 

160 
80 

4,74 
4,63 

1,017 
1,084 

,080 
,121 

Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80; Zbiranje podatkov na EF, 
februar-marec 2003, N=160. 
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Grafikon 15: Prikaz povprečnih vrednosti ocen trditev za podjetja in študente* 
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*Sodelujoči so strinjanje s trditvami ocenjevali na šeststopenjski lestvici, kjer ena pomeni,  
da se s trditvijo sploh ne strinjajo. Ocena šest pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. 
 
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80; Zbiranje podatkov na EF, 
februar-marec 2003, N=160. 
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Preglednica 47: Preizkus značilnosti razlik med podjetji in študenti 
Leven-ov test 

enakosti varianc t-test enakosti povprečij 

95% interval 
zaupanja TRDITVE 

F 
St. 

znač. t 

Stopinje 
prostost

i 

St. 
znač. 

(2-stra 
nska) 

Raz. 
povpr. 

Std. 
napak 
povpr. Sp. Zg. 

Kandidati z 
akademskim nazivom 
magister znanosti so 
v podjetjih zaželeni 

E* 
 

N 

13,3 
 
 

,000 
 
 

-4,745 
 

-4,307 

238 
 

123,962 

,000 
 

,000 

-,83 
 

-,83 

,174 
 

,192 

-1,167 
 

-1,204 

-,483 
 

-,446 

Izobrazba zaposlenih 
vpliva na konk. 
podjetja 

E 
 

N 

,004 
 
 

,949 
 
 

-1,310 
 

-1,285 

238 
 

150,123 

,191 
 

,201 

-,22 
 

-,22 

,167 
 

,170 

-,548 
 

-,555 

,110 
 

,118 
Magistri znanosti 
imajo več znanja kot 
zap. v podj. z nižjo 
izobrazbo 

E 
 

N 

,458 
 
 

,499 
 
 

5,490 
 

5,340 

237 
 

147,275 

,000 
 

,000 

1,04 
 

1,04 

,190 
 

,195 

,669 
 

,657 

1,418 
 

1,430 

Mladi imajo več 
možnosti za zap. če 
zamolčijo da so mag. 

E 
 

N 

,149 
 
 

,699 
 
 

4,647 
 

4,644 

238 
 

157,855 

,000 
 

,000 

,96 
 

,96 

,207 
 

,207 

,554 
 

,553 

1,371 
 

1,372 

Kandidati, ki so mag. 
v Sloveniji 

E 
 

N 

5,887 
 
 

,016 
 
 

-7,999 
 

-8,580 

238 
 

190,587 

,000 
 

,000 

-1,61 
 

-1,61 

,201 
 

,187 

-2,002 
 

-1,976 

-1,211 
 

-1,237 
Podjetja bolj cenijo 
formalno izobrazbo 
kot delovne izkušnje 

E 
 

N 

,382 
 
 

,537 
 
 

-1,546 
 

-1,521 

238 
 

151,601 

,123 
 

,130 

-,27 
 

-,27 

,174 
 

,177 

-,611 
 

-,618 

,074 
 

,080 
Podj. kot kriterij, 
vedno pogosteje 
upoštevajo študijski 

E 
 

N 

1,077 
 
 

,300 
 
 

,343 
 

,333 

237 
 

143,423 

,732 
 

,740 

,06 
 

,06 

,182 
 

,188 

-,296 
 

-,309 

,421 
 

,434 
Slo. Podjetja 
potrebujejo znanje 
mladih magistrov 

E 
 

N 

2,482 
 
 

,116 
 
 

-,393 
 

-,416 

237 
 

180,618 

,695 
 

,678 

-,07 
 

-,07 

,166 
 

,157 

-,393 
 

-,375 

,262 
 

,245 

V Sloveniji je znanje 
vrednota 

E 
 

N 

,190 
 
 

,664 
 
 

-4,804 
 

-4,846 

238 
 

161,884 

,000 
 

,000 

-,78 
 

-,78 

,163 
 

,161 

-1,102 
 

-1,100 

-,461 
 

-,463 
Več zaposlenih 
magistrov predstavlja 
za podjetje 

E 
 

N 

,129 
 
 

,720 
 
 

-,642 
 

-,662 

237 
 

171,882 

,522 
 

,509 

-,11 
 

-,11 

,174 
 

,169 

-,455 
 

-,446 

,232 
 

,222 
Izobrazbena struktura 
prebivalstva je ključna 
za 

E 
 

N 

6,338 
 
 

,012 
 
 

-2,826 
 

-2,990 

238 
 

183,750 

,005 
 

,003 

-,42 
 

-,42 

,148 
 

,140 

-,711 
 

-,695 

-,127 
 

-,142 
Visoke dodane 
vrednosti pri storitvah 
in proizvodnji so lahko 

E 
 

N 

5,699 
 
 

,018 
 
 

-1,583 
 

-1,698 

237 
 

191,006 

,115 
 

,091 

-,23 
 

-,23 

,147 
 

,137 

-,522 
 

-,503 

,507 
 

,038 
V Sloveniji je premalo 
ljudi z magistrsko 
izobrazbo 

E 
 

N 

1,634 
 
 

,202 
 
 

-2,447 
 

-2,520 

237 
 

171,440 

,015 
 

,013 

-,46 
 

-,46 

,190 
 

,184 

-,838 
 

-,828 

-,091 
 

-,101 
Po vstopu v EU se bo 
povpraševanje po 
magistrih 

E 
 

N 

,519 
 
 

,472 
 
 

-,106 
 

-,105 

237 
 

150,684 

,916 
 

,917 

-,02 
 

-,02 

,165 
 

,167 

-,342 
 

-,374 

,307 
 

,312 
V tujini so magistri 
znanosti bolj iskani 
kot pri nas 

E 
 

N 

,030 
 
 

,862 
 
 

-1,266 
 

-1,281 

238 
 

163,157 

,207 
 

,202 

-,22 
 

-,22 

,173 
 

,171 

-,559 
 

-,556 

,122 
,118 

V tujini konkurenčno 
prednost za podjetje 
predstavlja 

E 
 

N 

2,316 
 
 

,129 
 
 

,834 
 

,817 

238 
 

149,527 

,405 
 

,415 

,12 
 

,12 

,142 
 

,145 

-,162 
 

-,169 

,399 
 

,406 
*Legenda: E- Predpostavljene enake variance; N- Enake variance niso predpostavljene     
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80; Zbiranje podatkov na EF, 
februar-marec 2003, N=160. 
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PRILOGA 29: Faktorska analiza za trditve študentov 
 
Preglednica: 48: Faktorska analiza za trditve študentov (celotna pojasnjena varianca) 

Začetne lastne vrednosti 
 

Vsota kvadriranih uteži 
 

Rotirana vsota kvadriranih 
uteži Faktor 

Skupaj % 
variance 

Kumulativa 
% Skupaj % 

variance
Kumulativa 

% Skupaj % 
variance 

Kumulativa 
% 

1 3,876 20,398 20,398 3,244 17,074 17,074 3,176 16,714 16,714 
2 2,463 12,961 33,360 1,715 9,027 26,100 1,783 9,387 26,100 
3 1,581 8,319 41,679       
4 1,431 7,534 49,213       
5 1,218 6,411 55,624       
6 ,977 5,140 60,764       
7 ,900 4,737 65,500       
8 ,856 4,504 70,004       
9 ,815 4,291 74,296       
10 ,732 3,853 78,149       
11 ,686 3,609 81,757       
12 ,564 2,968 84,725       
13 ,555 2,922 87,647       
14 ,486 2,558 90,205       
15 ,429 2,259 92,464       
16 ,410 2,156 94,620       
17 ,378 1,989 96,608       
18 ,350 1,845 98,453       
19 ,294 1,547 100,000       

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 
Vir: Zbiranje podatkov na EF, februar-marec 2003, N=160. 
 
 
 
Grafikon 16: Razsevni grafikon, ki prikazuje lastne vrednosti faktorjev ugotovljenih na podlagi 
faktorske analize 
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Vir: Zbiranje podatkov na EF, februar-marec 2003, N=160 
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Preglednica 49: Matrika dejavnikov in rotirana matrika dejavnikov v okviru trditev študentov 
Matrika 

dejavnikov 
a) 

Rotirana matrika 
dejavnikov b) trditve 

 
1 2 1 2 

Kandidati z akademskim nazivom so v podjetjih 
zaželeni. 

,255 ,456 ,153 ,500 

Izobrazba zaposlenih vpliva na konkurenčnost podjetja. ,549 ,118 ,512 ,231 
Magistri znanosti imajo več znanja, kot zaposleni v 
podjetjih z nižjo st. iz. 

,592 -,035 ,586 ,091 

Mladi imajo več možnosti za zaposlitev, če delodajalcu 
zamolčijo, da so ali bodo magistri. 

-,020 -,525 ,091 -,517 

Kandidati, ki so magistrirali v Sloveniji, imajo prednost 
pred tistimi, ki so magistrirali v tujini, ko gre za 
zaposlitev. 

-,011 ,273 -,069 ,264 

Podjetja bolj cenijo formalno izobrazbo kot delovne 
izkušnje 

,020 ,437 -,073 ,431 

Podj. kot kriterij pri zaposlovanju, vedno pogosteje 
upoštevajo tudi študijski uspeh kandidata. 

,113 ,194 ,069 ,214 

Do vodilnih delovnih mest me lahko pripeljejo le znanje 
in delovne izkušnje, manj pa poznanstva. 

,123 ,369 ,042 ,386 

Znanje mag.študija bom lahko koristno uporabil v 
podjetju, kjer sem zaposlen. 

,457 ,400 ,362 ,487 

K moji zaposlitvi. bo bolj pripomogel naziv magistra kot 
pridobljeno znanje. 

,095 -,073 ,109 -,052 

Slo. podjetja potrebujejo znanje mladih magistrov. ,518 ,130 ,479 ,236 
V Sloveniji je znanje vrednota. ,398 ,140 ,360 ,221 
Več zaposlenih magistrov predstavlja za podjetje 
konkurenčno prednost. 

,734 -,105 ,739 ,053 

Izobrazbena struktura prebivalstva je ključna za 
konkurenčnost nacionalnega gospodarstva. 

,677 -,025 ,667 ,118 

Visoke dodane vrednosti pri storitvah in proizvodnji so 
lahko le rezultat visoko razvitega znanja in tehnologije. 

,531 -,287 ,579 -,168 

V Sloveniji je premalo magistrov znanosti, zato se bodo 
lahko zaposlili. 

,082 ,483 -,022 ,489 

Po vstopu v EU se bo povpraševanje po magistrih 
znanosti povečalo. 

,421 -,085 ,429 ,006 

V tujini so magistri znanosti bolj iskani kot pri nas. ,310 -,330 ,373 -,257 
V tujini konkurenčno prednost za podjetje predstavljajo 
izobraženi ljudje. 

,543 -,363 ,608 -,240 

a) Metoda ekstrakcije Metoda glavnih osi: Principal Axis Factoring. 
  2 faktorja,  5 iteracij. 
b) Metoda rotacije: Varimax.  
  3 iteracije. 
Vir: Zbiranje podatkov na EF, februar-marec 2003, N=160. 
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PRILOGA 30: Preverjane domneve o razliki med aritmetičnima sredinama (preizkus 
skupin) 
Preglednica 50: Preverjanje domneve o razliki med aritmetičnimi sredinami pri podjetjih kjer 
dejavnik predstavljajo potrebe po zaposlovanju magistrov. (potrebujemo, ne potrebujemo 
magistrov) 
 

Leven-ov test 
enakosti 
varianc 

t-test enakosti povprečij 

95% interval 
zaupanja 

TRDITVE 

F St. 
znač. t Stopinje 

prostosti

St. 
znač. 

(2-stra 
nska) 

Raz. 
povpr. 

Std. 
napak 
povpr. Sp. Zg. 

,048 ,827 -5,160 67 ,000 -1,64 ,319 -2,279 -1,008
t1 

Kandidati z akademskim nazivom magister 
znanosti so v našem podjetju zaželeni 
 

E* 
N -5,122 63,127 ,000 -1,64 ,321 -2,285 -1,002

1,113 ,296 -4,471 58 ,000 -1,58 ,353 -2,285 -,872
t2 

Magistri znanosti, ki so magistrirali na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani so v našem 
podjetju zaželeni 

E 
N -4,480 57,998 ,000 -1,58 ,352 -2,284 -,873

,650 ,423 -1,810 67 ,075 -,57 ,313 -1,192 ,058
t3 Izobrazba zaposlenih vpliva na uspeh in 

konkurenčnost našega podjetja 
E 
N -1,792 62,136 ,078 -,57 ,316 -1,199 ,065

,053 ,819 ,842 67 ,403 ,25 ,301 -,348 ,854
t4 Kandidati, ki so magistrirali v Sloveniji, imajo 

prednost pred tistimi, ki so magistrirali v tujini 
E 
N ,838 64,165 ,405 ,25 ,302 -,351 ,858

,020 ,887 -1,569 67 ,121 -,48 ,308 -1,098 ,132
t5 Pri izbiri zaposlenih bolj cenimo formalno 

izobrazbo kot delovne izkušnje 
E 
N -1,579 66,798 ,119 -,48 ,306 -1,094 ,128

,387 ,536 -2,174 67 ,033 -,69 ,319 -1,330 -,057
t6 Kot kriterij pri zaposlovanju vedno pogosteje 

upoštevamo tudi študijski uspeh kandidata 
E 
N -2,158 63,173 ,035 -,69 ,321 -1,336 -,051

7,463 ,008 -3,227 67 ,002 -1,17 ,364 -1,900 -,448
t7 Po vstopu v EU bomo v podjetju potrebovali  več 

magistrov kot sedaj 
E 
N -3,290 66,050 ,002 -1,17 ,357 -1,886 -,462

,037 ,848 -3,560 67 ,001 -1,13 ,318 -1,765 -,497
t8 Znanje pridobljeno na magistrskem študiju lahko 

ljudje koristno uporabijo v našem podjetju 
E 
N -3,537 63,410 ,001 -1,13 ,320 -1,770 -,492

1,441 ,235 -2,605 58 ,012 -1,01 ,386 -1,780 -,233
t9 Po vstopu v EU bomo zaposlovali več magistrov 

kot sedaj 
E 
N -2,622 56,872 ,011 -1,01 ,384 -1,776 -,238

10,637 ,002 -3,112 67 ,003 -,76 ,243 -1,244 -,272
t10 Če bi danes nekdo z magistrsko izobrazbo 

poslal ponudbo za zaposlitev, bi ga zaposlili 
E 
N -3,239 56,919 ,002 -,76 ,234 -1,226 -,289

12,708 ,001 -3,187 67 ,002 -1,18 ,370 -1,918 -,441
t11 V podjetju spodbujamo zaposlene, da se 

izobražujejo na magistrskem študiju 
E 
N -3,285 62,234 ,002 -1,18 ,359 -1,897 -,462

1,130 ,292 ,207 67 ,837 ,08 ,371 -,664 ,818
t12 tuja podjetja nam po vstopu v EU lahko 

prevzamejo najboljše ljudi 
E 
N ,208 66,712 ,836 ,08 ,369 -,660 ,814

,048 ,827 -1,305 67 ,196 -,34 ,259 -,854 ,179
t13 Slovenska podjetja potrebujejo znanje mladih 

magistrov 
E 
N -1,320 67,000 ,191 -,34 ,256 -,849 ,173

1,294 ,259 -,819 67 ,416 -,29 ,349 -,982 ,411
t14 Magistri znanosti imajo več znanja kot zaposleni 

z nižjo stopnjo izobrazbe 
E 
N -,813 63,497 ,419 -,29 ,351 -,987 ,416

,138 ,711 ,802 67 ,426 ,23 ,283 -,339 ,793
t15 V Sloveniji je znanje vrednota 

E 
N ,807 66,808 ,422 ,23 ,281 -,335 ,789

3,263 ,075 -3,398 67 ,001 -,90 ,266 -1,433 -,373
t16 Več zaposlenih magistrov predstavlja za podjetje

konkurenčno prednost 
E 
N -3,321 55,622 ,002 -,90 ,272 -1,448 -,358

,025 ,875 -,501 67 ,618 -,11 ,224 -,560 ,335
t17 Izobrazbena struktura prebivalstva je ključna za 

konkurenčnost nacionalnega gospodarstva 
E 
N -,498 63,768 ,620 -,11 ,225 -,563 ,338

2,635 ,109 -,293 67 ,771 -,07 ,228 -,522 ,388
t18 

Visoke dodane vrednosti pri proizvodnji in 
storitvah so lahko le rezultat visokorazvitega 
znanja in tehnologije 

E 
N -,286 56,126 ,776 -,07 ,233 -,533 ,400
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,071 ,791 -,285 67 ,777 -,09 ,320 -,730 ,548
t19 

V Sloveniji je premalo magistrov znanosti, zato 
se bodo lahko zaposlili 
 

E 
N -,283 63,584 ,778 -,09 ,322 -,735 ,552

,001 ,972 -2,168 66 ,034 -,63 ,290 -1,207 -,050
t20 Po vstopu Slovenije v EU se bo povpraševanje 

po magistrih znanosti povečalo 
E 
N -2,164 64,480 ,034 -,63 ,290 -1,209 -,048

,312 ,578 -1,145 67 ,256 -,35 ,303 -,952 ,258
t21 V tujini so mag. zn. bolj iskani kot v Sloveniji 

E 
N -1,142 64,744 ,258 -,35 ,304 -,954 ,260

,241 ,625 -,429 67 ,669 -,11 ,264 -,640 ,413
t22 V tujini konkurenčno prednost za podjetje 

predstavlja izobražena delovna sila 
E 
N -,430 66,065 ,669 -,11 ,263 -,639 ,412

,159 ,692 -1,417 66 ,161 -,41 ,287 -,979 ,166
t23 Najboljša praksa je dobro poznavanje teorije 

E 
N -1,409 63,304 ,164 -,41 ,288 -,982 ,170

,022 ,882 -,698 67 ,487 -,17 ,238 -,642 ,309
t24 Znanje pridobljeno s šolanjem je v Sloveniji 

konkurenčna prednost 
E 
N -,694 63,600 ,490 -,17 ,240 -,645 ,313

,000 ,991 1,381 67 ,172 ,48 ,350 -,216 1,183
t25 

Mladi (ko iščejo zaposlitev) imajo več možnosti, 
da to zaposlitev dejansko dobijo, če delodajalcu 
zamolčijo, da so ali bodo postali magistri 
znanosti 

E 
N 1,375 64,278 ,174 ,48 ,352 -,219 1,187

,129 ,721 1,013 67 ,315 ,25 ,247 -,243 ,743
t26 Zaposleni z univerzitetno izobrazbo enako dobro 

opravljajo delo, kot tisti z magistrsko izobrazbo 
E 
N 1,010 64,585 ,316 ,25 ,248 -,245 ,745

,486 ,488 -2,620 67 ,011 -,60 ,229 -1,055 -,143
t27 Znanje pridobljeno na mag. študiju lahko ljudje 

koristno uporabijo v podjetju, kjer so zaposleni 
E 
N -2,625 66,047 ,011 -,60 ,228 -1,054 -,143

2,965 ,090 -2,473 67 ,016 -,82 ,333 -1,487 -,159
t28 

Do  najvišjih delovnih mest kandidate lahko 
pripeljejo le znanje in delovne izkušnje, manj pa 
poznanstva 

E 
N -2,439 60,350 ,018 -,82 ,337 -1,497 -,148

*Legenda: E- Predpostavljene enake variance; N- Enake variance niso predpostavljene     
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80. 
Grafikon 18: Prikaz povprečnih vrednosti trditev za podjetja, ki se delijo v skupini glede na 
potrebe po zaposlitvi magistrov znanosti 
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Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80. 
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Preglednica 51: Preverjanje domneve o razliki med aritmetičnimi sredinami pri podjetjih kjer 
faktor predstavljajo pogled na magisterij. (magisterij je priložnost, magisterij je ovira) 
 
 

Leven-ov test 
enakosti 
varianc 

t-test enakosti povprečij 

95% interval 
zaupanja 

TRDITVE 

F St. 
znač. t Stopinje 

prostosti

St. 
znač. 

(2-stra 
nska) 

Raz. 
povpr. 

Std. 
napak 
povpr. Sp. Zg. 

,074 ,786 2,318 75 ,023 ,96 ,416 ,136 1,793
t1 

Kandidati z akademskim nazivom magister 
znanosti so v našem podjetju zaželeni 
 

E* 
N 2,370 21,887 ,027 ,96 ,407 ,120 1,809

,365 ,548 1,095 65 ,277 ,49 ,446 -,402 1,380
t2 

Magistri znanosti, ki so magistrirali na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani so v našem 
podjetju zaželeni 

E 
N  1,174 19,908 ,254 ,49 ,416 -,380 1,357

16,591 ,000 2,786 75 ,007 ,98 ,353 ,280 1,687
t3 Izobrazba zaposlenih vpliva na uspeh in 

konkurenčnost našega podjetja 
E 
N 1,916 15,867 ,074 ,98 ,514 -,106 2,073

2,404 ,125 -1,995 75 ,050 -,70 ,352 -1,403 -,001
t4 Kandidati, ki so magistrirali v Sloveniji, imajo 

prednost pred tistimi, ki so magistrirali v tujini 
E 
N -2,369 27,333 ,025 -,70 ,296 -1,310 -,094

,035 ,852 ,355 75 ,724 ,14 ,382 -,625 ,896
t5 Pri izbiri zaposlenih bolj cenimo formalno 

izobrazbo kot delovne izkušnje 
E 
N ,356 21,411 ,725 ,14 ,380 -,655 ,926

,466 ,497 1,447 74 ,152 ,58 ,402 -,219 1,382
t6 Kot kriterij pri zaposlovanju vedno pogosteje 

upoštevamo tudi študijski uspeh kandidata 
E 
N 1,572 23,909 ,129 ,58 ,370 -,182 1,345

9,312 ,003 3,003 74 ,004 1,31 ,437 ,442 2,184
t7 Po vstopu v EU bomo v podjetju potrebovali  več 

magistrov kot sedaj 
E 
N 4,245 40,577 ,000 1,31 ,309 ,688 1,937

,010 ,921 3,211 74 ,002 1,20 ,374 ,456 1,946
t8 Znanje pridobljeno na magistrskem študiju lahko 

ljudje koristno uporabijo v našem podjetju 
E 
N 3,357 22,666 ,003 1,20 ,358 ,460 1,942

2,695 ,106 2,734 64 ,008 1,21 ,443 ,326 2,097
t9 Po vstopu v EU bomo zaposlovali več magistrov 

kot sedaj 
E 
N 3,081 24,699 ,005 1,21 ,393 ,401 2,022

,635 ,428 ,532 75 ,596 ,17 ,311 -,454 ,785
t10 Če bi danes nekdo z magistrsko izobrazbo 

poslal ponudbo za zaposlitev, bi ga zaposlili 
E 
N ,540 21,690 ,595 ,17 ,306 -,471 ,802

,081 ,776 -,002 75 ,998 ,00 ,457 -,911 ,909
t11 V podjetju spodbujamo zaposlene, da se 

izobražujejo na magistrskem študiju 
E 
N -,002 20,699 ,998 ,00 ,469 -,977 ,975

,019 ,890 1,355 74 ,179 ,58 ,430 -,274 1,439
t12 tuja podjetja nam po vstopu v EU lahko 

prevzamejo najboljše ljudi 
E 
N 1,346 21,248 ,193 ,58 ,433 -,317 1,482

1,082 ,302 1,840 74 ,070 ,57 ,309 -,047 1,186
t13 Slovenska podjetja potrebujejo znanje mladih 

magistrov 
E 
N 2,116 26,130 ,044 ,57 ,269 ,017 1,122

,023 ,879 -1,398 75 ,166 -,59 ,425 -1,439 ,252
t14 Magistri znanosti imajo več znanja kot zaposleni 

z nižjo stopnjo izobrazbe 
E 
N -1,379 20,970 ,182 -,59 ,430 -1,489 ,302

2,605 ,111 ,618 75 ,538 ,21 ,339 -,466 ,886
t15 V Sloveniji je znanje vrednota 

E 
N ,494 17,345 ,628 ,21 ,425 -,685 1,105

,010 ,919 3,042 75 ,003 1,00 ,330 ,346 1,660
t16 Več zaposlenih magistrov predstavlja za podjetje

konkurenčno prednost 
E 
N 2,858 19,905 ,010 1,00 ,351 ,271 1,736

1,118 ,294 ,524 75 ,602 ,15 ,281 -,412 ,707
t17 Izobrazbena struktura prebivalstva je ključna za 

konkurenčnost nacionalnega gospodarstva 
E 
N ,438 17,936 ,667 ,15 ,336 -,559 ,854

,250 ,618 ,427 75 ,671 ,12 ,269 -,422 ,652
t18 

Visoke dodane vrednosti pri proizvodnji in 
storitvah so lahko le rezultat visokorazvitega 
znanja in tehnologije 

E 
N ,396 19,634 ,697 ,12 ,291 -,492 ,722

2,119 ,150 1,834 75 ,071 ,69 ,376 -,060 1,440
t19 

V Sloveniji je premalo magistrov znanosti, zato 
se bodo lahko zaposlili 
 

E 
N 2,140 26,515 ,042 ,69 ,323 ,028 1,353

1,422 ,237 1,862 74 ,067 ,68 ,363 -,047 1,398
t20 Po vstopu Slovenije v EU se bo povpraševanje 

po magistrih znanosti povečalo 
E 
N 2,151 23,295 ,042 ,68 ,314 ,026 1,324
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,023 ,880 ,207 75 ,837 ,07 ,359 -,641 ,789
t21 V tujini so mag. zn. bolj iskani kot v Sloveniji 

E 
N ,198 20,296 ,845 ,07 ,375 -,707 ,856

,250 ,619 -,068 75 ,946 -,02 ,314 -,648 ,605
t22 V tujini konkurenčno prednost za podjetje 

predstavlja izobražena delovna sila 
E 
N -,067 20,967 ,947 -,02 ,319 -,685 ,642

,455 ,502 1,179 74 ,242 ,42 ,358 -,291 1,135
t23 Najboljša praksa je dobro poznavanje teorije 

E 
N 1,289 24,117 ,210 ,42 ,327 -,254 1,097

3,017 ,087 2,739 75 ,008 ,79 ,289 ,216 1,367
t24 Znanje pridobljeno s šolanjem je v Sloveniji 

konkurenčna prednost 
E 
N 2,306 18,041 ,033 ,79 ,343 ,071 1,512

,063 ,803 -,951 75 ,345 -,42 ,439 -1,291 ,457
t25 

Mladi (ko iščejo zaposlitev) imajo več možnosti, 
da to zaposlitev dejansko dobijo, če delodajalcu 
zamolčijo, da so ali bodo postali magistri 
znanosti 

E 
N -,994 22,506 ,331 -,42 ,420 -1,287 ,452

,996 ,322 -1,966 75 ,053 -,57 ,289 -1,143 ,008
t26 Zaposleni z univerzitetno izobrazbo enako dobro 

opravljajo delo, kot tisti z magistrsko izobrazbo 
E 
N -2,440 29,669 ,021 -,57 ,233 -1,043 -,092

,482 ,489 2,498 75 ,015 ,68 ,274 ,139 1,229
t27 Znanje pridobljeno na mag. študiju lahko ljudje 

koristno uporabijo v podjetju, kjer so zaposleni 
E 
N 2,688 23,406 ,013 ,68 ,254 ,158 1,210

1,539 ,219 1,951 75 ,055 ,77 ,394 -,016 1,552
t28 

Do  najvišjih delovnih mest kandidate lahko 
pripeljejo le znanje in delovne izkušnje, manj pa 
poznanstva 

E 
N 1,753 19,069 ,096 ,77 ,438 -,149 1,684

*Legenda: E- Predpostavljene enake variance; N- Enake variance niso predpostavljene     
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80. 
 
 
Grafikon 19: Prikaz povprečnih vrednosti trditev za podjetja, ki se delijo v skupini glede mnenje 
o magisteriju* 
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*Sodelujoči so strinjanje s trditvami ocenjevali na šeststopenjski lestvici, kjer ena pomeni,  
da se s trditvijo sploh ne strinjajo. Ocena šest pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. 
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 55

 
 
Preglednica 52: Preverjanje domneve o razliki med aritmetičnimi sredinami pri podjetjih kjer 
faktor predstavljajo odločitev o financiranju magisterija. (podjetja, ki financirajo magistrski 
študij in tista, ki ga ne) 
 
 

Leven-ov test 
enakosti 
varianc 

t-test enakosti povprečij 

95% interval 
zaupanja 

TRDITVE 

F St. 
znač. t Stopinje 

prostosti

St. 
znač. 

(2-stra 
nska) 

Raz. 
povpr. 

Std. 
napak 
povpr. Sp. Zg. 

,537 ,466 -2,543 77 ,013 -,87 ,341 -1,544 -,188
t1 

Kandidati z akademskim nazivom magister 
znanosti so v našem podjetju zaželeni 
 

E* 
N -2,625 61,024 ,011 -,87 ,330 -1,526 -,206

,130 ,720 -2,019 67 ,048 -,76 ,377 -1,513 -,009
t2 

Magistri znanosti, ki so magistrirali na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani so v našem 
podjetju zaželeni 

E 
N -2,080 47,755 ,043 -,76 ,366 -1,497 -,025

4,909 ,030 -1,695 77 ,094 -,50 ,295 -1,086 ,087
t3 Izobrazba zaposlenih vpliva na uspeh in 

konkurenčnost našega podjetja 
E 
N -1,934 75,807 ,057 -,50 ,258 -1,013 ,015

,274 ,602 1,142 77 ,257 ,34 ,297 -,252 ,932
t4 Kandidati, ki so magistrirali v Sloveniji, imajo 

prednost pred tistimi, ki so magistrirali v tujini 
E 
N 1,195 63,307 ,237 ,34 ,284 -,228 ,908

2,811 ,098 -1,034 77 ,305 -,32 ,309 -,934 ,296
t5 Pri izbiri zaposlenih bolj cenimo formalno 

izobrazbo kot delovne izkušnje 
E 
N -1,083 63,612 ,283 -,32 ,295 -,908 ,270

2,678 ,106 -,527 76 ,600 -,17 ,325 -,819 ,476
t6 Kot kriterij pri zaposlovanju vedno pogosteje 

upoštevamo tudi študijski uspeh kandidata 
E 
N -,566 68,198 ,573 -,17 ,303 -,776 ,433

,191 ,663 -1,073 76 ,287 -,39 ,367 -1,126 ,337
t7 Po vstopu v EU bomo v podjetju potrebovali  več 

magistrov kot sedaj 
E 
N -1,054 53,156 ,296 -,39 ,374 -1,144 ,356

,283 ,596 -,758 76 ,451 -,24 ,318 -,876 ,393
t8 Znanje pridobljeno na magistrskem študiju lahko 

ljudje koristno uporabijo v našem podjetju 
E 
N -,762 56,798 ,449 -,24 ,317 -,876 ,393

,069 ,793 -,858 66 ,394 -,33 ,384 -1,096 ,437
t9 Po vstopu v EU bomo zaposlovali več magistrov 

kot sedaj 
E 
N -,849 48,747 ,400 -,33 ,388 -1,109 ,450

8,765 ,004 -2,177 77 ,033 -,54 ,247 -1,028 -,046
t10 Če bi danes nekdo z magistrsko izobrazbo 

poslal ponudbo za zaposlitev, bi ga zaposlili 
E 
N -1,923 39,479 ,062 -,54 ,279 -1,102 ,028

17,317 ,000 -
13,114

77 ,000 -2,73 ,208 -3,148 -2,318

t11 V podjetju spodbujamo zaposlene, da se 
izobražujejo na magistrskem študiju 

E 
N -

11,236
36,610 ,000 -2,73 ,243 -3,226 -2,240

,196 ,659 -,413 76 ,681 -,14 ,349 -,840 ,551
t12 tuja podjetja nam po vstopu v EU lahko 

prevzamejo najboljše ljudi 
E 
N -,413 56,108 ,681 -,14 ,349 -,843 ,555

,635 ,428 -,275 76 ,784 -,07 ,254 -,576 ,436
t13 Slovenska podjetja potrebujejo znanje mladih 

magistrov 
E 
N -,276 56,096 ,784 -,07 ,254 -,579 ,439

1,356 ,248 -,610 77 ,544 -,21 ,348 -,905 ,480
t14 Magistri znanosti imajo več znanja kot zaposleni 

z nižjo stopnjo izobrazbe 
E 
N -,630 61,089 ,531 -,21 ,337 -,886 ,461

,006 ,940 ,137 77 ,892 ,04 ,272 -,504 ,578
t15 V Sloveniji je znanje vrednota 

E 
N ,137 55,632 ,892 ,04 ,272 -,507 ,582

1,051 ,308 -,918 77 ,362 -,26 ,282 -,821 ,303
t16 Več zaposlenih magistrov predstavlja za podjetje

konkurenčno prednost 
E 
N -,943 60,189 ,350 -,26 ,275 -,809 ,291

1,787 ,185 -,804 77 ,424 -,18 ,226 -,633 ,269
t17 Izobrazbena struktura prebivalstva je ključna za 

konkurenčnost nacionalnega gospodarstva 
E 
N -,885 71,574 ,379 -,18 ,206 -,592 ,228
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3,078 ,083 -1,548 77 ,126 -,33 ,214 -,759 ,095
t18 

Visoke dodane vrednosti pri proizvodnji in 
storitvah so lahko le rezultat visokorazvitega 
znanja in tehnologije 

E 
N -1,727 73,463 ,088 -,33 ,192 -,715 ,051

,501 ,481 -1,176 77 ,243 -,36 ,304 -,962 ,248
t19 

V Sloveniji je premalo magistrov znanosti, zato 
se bodo lahko zaposlili 
 

E 
N -1,244 65,298 ,218 -,36 ,287 -,930 ,216

1,186 ,280 -,894 76 ,374 -,26 ,286 -,825 ,314
t20 Po vstopu Slovenije v EU se bo povpraševanje 

po magistrih znanosti povečalo 
E 
N -,930 62,651 ,356 -,26 ,275 -,806 ,294

1,117 ,294 1,738 77 ,086 ,50 ,287 -,073 1,071
t21 V tujini so mag. zn. bolj iskani kot v Sloveniji 

E 
N 1,775 59,143 ,081 ,50 ,281 -,064 1,062

,054 ,817 ,873 77 ,385 ,22 ,254 -,284 ,728
t22 V tujini konkurenčno prednost za podjetje 

predstavlja izobražena delovna sila 
E 
N ,890 58,845 ,377 ,22 ,249 -,277 ,721

1,951 ,167 -1,746 76 ,085 -,49 ,282 -1,055 ,069
t23 Najboljša praksa je dobro poznavanje teorije 

E 
N -1,831 64,207 ,072 -,49 ,269 -1,030 ,045

,032 ,859 -,419 77 ,677 -,10 ,248 -,597 ,389
t24 Znanje pridobljeno s šolanjem je v Sloveniji 

konkurenčna prednost 
E 
N -,420 56,336 ,676 -,10 ,247 -,598 ,390

,651 ,422 -,107 77 ,915 -,04 ,359 -,753 ,676
t25 

Mladi (ko iščejo zaposlitev) imajo več možnosti, 
da to zaposlitev dejansko dobijo, če delodajalcu 
zamolčijo, da so ali bodo postali magistri 
znanosti 

E 
N -,104 51,420 ,917 -,04 ,369 -,779 ,702

2,222 ,140 1,194 77 ,236 ,29 ,240 -,192 ,766
t26 Zaposleni z univerzitetno izobrazbo enako dobro 

opravljajo delo, kot tisti z magistrsko izobrazbo 
E 
N 1,283 67,941 ,204 ,29 ,224 -,159 ,734

,154 ,696 -,339 77 ,735 -,08 ,233 -,543 ,385
t27 Znanje pridobljeno na mag. študiju lahko ljudje 

koristno uporabijo v podjetju, kjer so zaposleni 
E 
N -,345 58,375 ,731 -,08 ,229 -,538 ,380

,698 ,406 -1,409 77 ,163 -,46 ,326 -1,110 ,190
t28 

Do  najvišjih delovnih mest kandidate lahko 
pripeljejo le znanje in delovne izkušnje, manj pa 
poznanstva 

E 
N -1,443 59,683 ,154 -,46 ,319 -1,098 ,178

*Legenda: E- Predpostavljene enake variance; N- Enake variance niso predpostavljene     
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80. 
Grafikon 20: Prikaz povprečnih vrednosti trditev za podjetja, ki se delijo v skupini glede 
odločitev o financiranju magistrskega študija 
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*Sodelujoči so strinjanje s trditvami ocenjevali na šeststopenjski lestvici, kjer ena pomeni,  
da se s trditvijo sploh ne strinjajo. Ocena šest pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. 
Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80. 
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Preglednica 53: Preverjanje domneve o razliki med aritmetičnimi sredinami pri podjetjih kjer 
faktor predstavlja lastniška struktura podjetja. (domači, tuji lastniki) 
 
 

Leven-ov test 
enakosti 
varianc 

t-test enakosti povprečij 

95% interval 
zaupanja 

TRDITVE 

F St. 
znač. t Stopinje 

prostosti

St. 
znač. 

(2-stra 
nska) 

Raz. 
povpr. 

Std. 
napak 
povpr. Sp. Zg. 

5,878 ,018 ,735 78 ,465 ,34 ,461 -,579 1,256
t1 

Kandidati z akademskim nazivom magister 
znanosti so v našem podjetju zaželeni 
 

E 
N ,564 14,181 ,581 ,34 ,600 -,947 1,625

4,133 ,046 -,158 68 ,875 -,07 ,471 -1,014 ,866
t2 

Magistri znanosti, ki so magistrirali na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani so v našem 
podjetju zaželeni 

E 
N -,127 14,872 ,901 -,07 ,584 -1,319 1,171

2,267 ,136 1,053 78 ,295 ,40 ,384 -,360 1,168
t3 Izobrazba zaposlenih vpliva na uspeh in 

konkurenčnost našega podjetja 
E 
N ,859 14,648 ,404 ,40 ,471 -,601 1,409

,874 ,353 -,773 78 ,442 -,30 ,383 -1,059 ,466
t4 Kandidati, ki so magistrirali v Sloveniji, imajo 

prednost pred tistimi, ki so magistrirali v tujini 
E 
N -,853 18,799 ,404 -,30 ,347 -1,023 ,431

2,780 ,099 ,236 78 ,814 ,09 ,399 -,701 ,889
t5 Pri izbiri zaposlenih bolj cenimo formalno 

izobrazbo kot delovne izkušnje 
E 
N ,203 15,162 ,842 ,09 ,463 -,892 1,080

2,223 ,140 ,645 77 ,521 ,28 ,428 -,576 1,128
t6 Kot kriterij pri zaposlovanju vedno pogosteje 

upoštevamo tudi študijski uspeh kandidata 
E 
N ,542 14,936 ,596 ,28 ,510 -,811 1,363

,840 ,362 ,381 77 ,704 ,18 ,484 -,779 1,147
t7 Po vstopu v EU bomo v podjetju potrebovali  več 

magistrov kot sedaj 
E 
N ,328 15,182 ,748 ,18 ,562 -1,012 1,380

,004 ,952 -,655 77 ,515 -,27 ,415 -1,098 ,554
t8 Znanje pridobljeno na magistrskem študiju lahko 

ljudje koristno uporabijo v našem podjetju 
E 
N -,627 16,437 ,539 -,27 ,433 -1,188 ,644

,049 ,826 -,556 67 ,580 -,27 ,489 -1,249 ,705
t9 Po vstopu v EU bomo zaposlovali več magistrov 

kot sedaj 
E 
N -,514 14,883 ,615 -,27 ,529 -1,400 ,856

,128 ,721 1,044 78 ,300 ,34 ,323 -,306 ,981
t10 Če bi danes nekdo z magistrsko izobrazbo 

poslal ponudbo za zaposlitev, bi ga zaposlili 
E 
N 1,238 20,573 ,230 ,34 ,273 -,230 ,905

9,905 ,002 2,152 78 ,035 1,01 ,469 ,075 1,943
t11 V podjetju spodbujamo zaposlene, da se 

izobražujejo na magistrskem študiju 
E 
N 3,480 38,861 ,001 1,01 ,290 ,423 1,596

3,053 ,085 ,343 77 ,733 ,16 ,452 -,745 1,055
t12 tuja podjetja nam po vstopu v EU lahko 

prevzamejo najboljše ljudi 
E 
N ,295 15,167 ,772 ,16 ,526 -,965 1,275

,124 ,726 1,830 77 ,071 ,59 ,321 -,052 1,226
t13 Slovenska podjetja potrebujejo znanje mladih 

magistrov 
E 
N 1,895 17,650 ,075 ,59 ,310 -,065 1,240

,048 ,827 ,764 78 ,447 ,34 ,445 -,545 1,225
t14 Magistri znanosti imajo več znanja kot zaposleni 

z nižjo stopnjo izobrazbe 
E 
N ,728 16,300 ,477 ,34 ,467 -,648 1,328

,176 ,676 ,849 78 ,398 ,30 ,354 -,404 1,006
t15 V Sloveniji je znanje vrednota 

E 
N ,768 15,656 ,454 ,30 ,392 -,531 1,133

,323 ,571 1,169 78 ,246 ,42 ,361 -,297 1,142
t16 Več zaposlenih magistrov predstavlja za podjetje

konkurenčno prednost 
E 
N 1,275 18,549 ,218 ,42 ,331 -,272 1,117

2,642 ,108 2,435 78 ,017 ,69 ,282 ,125 1,250
t17 Izobrazbena struktura prebivalstva je ključna za 

konkurenčnost nacionalnega gospodarstva 
E 
N 1,970 14,582 ,068 ,69 ,349 -,058 1,434

1,548 ,217 2,070 78 ,042 ,57 ,273 ,022 1,110
t18 

Visoke dodane vrednosti pri proizvodnji in 
storitvah so lahko le rezultat visokorazvitega 
znanja in tehnologije 

E 
N 1,718 14,800 ,107 ,57 ,329 -,137 1,269
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,386 ,536 -,707 78 ,482 -,28 ,396 -1,069 ,509
t19 

V Sloveniji je premalo magistrov znanosti, zato 
se bodo lahko zaposlili 
 

E 
N -,760 18,265 ,457 -,28 ,368 -1,053 ,493

,425 ,517 ,911 77 ,365 ,34 ,372 -,402 1,081
t20 Po vstopu Slovenije v EU se bo povpraševanje 

po magistrih znanosti povečalo 
E 
N ,855 16,169 ,405 ,34 ,397 -,501 1,179

,002 ,966 ,471 78 ,639 ,18 ,375 -,570 ,924
t21 V tujini so mag. zn. bolj iskani kot v Sloveniji 

E 
N ,487 17,541 ,632 ,18 ,363 -,587 ,941

,729 ,396 ,873 78 ,385 ,29 ,329 -,368 ,942
t22 V tujini konkurenčno prednost za podjetje 

predstavlja izobražena delovna sila 
E 
N ,771 15,397 ,453 ,29 ,372 -,505 1,079

4,031 ,048 -,269 77 ,789 -,10 ,377 -,852 ,649
t23 Najboljša praksa je dobro poznavanje teorije 

E 
N -,217 14,595 ,831 -,10 ,467 -1,098 ,896

,000 ,991 ,282 78 ,778 ,09 ,317 -,542 ,721
t24 Znanje pridobljeno s šolanjem je v Sloveniji 

konkurenčna prednost 
E 
N ,237 14,895 ,816 ,09 ,378 -,717 ,896

1,465 ,230 ,758 78 ,451 ,35 ,460 -,567 1,265
t25 

Mladi (ko iščejo zaposlitev) imajo več možnosti, 
da to zaposlitev dejansko dobijo, če delodajalcu 
zamolčijo, da so ali bodo postali magistri 
znanosti 

E 
N ,882 20,034 ,388 ,35 ,396 -,477 1,175

,192 ,663 ,137 78 ,892 ,04 ,311 -,576 ,661
t26 Zaposleni z univerzitetno izobrazbo enako dobro 

opravljajo delo, kot tisti z magistrsko izobrazbo 
E 
N ,135 16,841 ,894 ,04 ,314 -,620 ,705

,927 ,339 ,986 78 ,327 ,30 ,300 -,302 ,894
t27 Znanje pridobljeno na mag. študiju lahko ljudje 

koristno uporabijo v podjetju, kjer so zaposleni 
E 
N 1,017 17,487 ,323 ,30 ,291 -,317 ,910

,068 ,795 -1,905 78 ,060 -,79 ,415 -1,615 ,036
t28 

Do  najvišjih delovnih mest kandidate lahko 
pripeljejo le znanje in delovne izkušnje, manj pa 
poznanstva 

E 
N -1,879 16,786 ,078 -,79 ,420 -1,678 ,098

Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80. 
 
Grafikon 21: Prikaz povprečnih vrednosti trditev za podjetja, ki se delijo v skupini glede na 
lastniško strukturo*  
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Vir: Zbiranje podatkov v podjetjih, marec-april 2003, N=80. 
*Sodelujoči so strinjanje s trditvami ocenjevali na šeststopenjski lestvici, kjer ena pomeni,  
da se s trditvijo sploh ne strinjajo. Ocena šest pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. 
 


