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POVZETEK
Magistrska naloga temelji na dejstvu, da postaja izobraževalni trg vse bolj konkurenčen in
da je pri izobraževanju čedalje pomembneje zagotavljati strokovno in kakovostno znanje
študenta za vstop na trg dela.
Prvotni namen te naloge je opredeliti načine zagotavljanja kakovosti študijskega procesa
ter definirati pomen sprejetih evropskih standardov in smernic (ESG) za zagotavljanje
kakovosti elementov danega procesa. Drugotni namen je na podlagi mednarodnih
raziskav proučiti sisteme zagotavljanja kakovosti v mednarodnem kontekstu v razmerju do
sprejetih evropskih standardov ter smernic. Obenem je namen naloge tudi oceniti potrebe
samoevalvacije študijskega programa za razvoj kompetentnega diplomanta ter
kakovostnega visokošolskega izobraževanja. Osrednji cilj naloge je raziskati problem
merjenja zaposlitvene sposobnosti študenta in njegovih interesov po pridobivanju novih
kompetenc. Kakovost se tako izraža v pridobljenih kompetencah, ki so temeljne značilnosti
kompetentnega in zaposljivega diplomanta ter temeljni dejavnik kakovosti visokega
šolstva.
Teoretična spoznanja so dopolnjena s primerjavami raznolikosti sistemov za zagotavljanje
kakovosti v visokem šolstvu v različnih državah evropskega visokošolskega prostora, kajti
ti sistemi se še vedno razvijajo. Visokošolski zavodi se zavedajo, da je študijski program
njihov izdelek, ki je na voljo na trgu izobraževanja in prispeva k oblikovanju kompetentnih
diplomantov. Zavedajo se, da je v to področje treba vložiti še veliko truda ter oblikovati
prave sisteme za zagotavljanje, ovrednotenje ter izboljšanje kakovosti svojih študijskih
programov. Pristop k skupnemu cilju Bolonjske deklaracije so države članice EU potrdile s
sprejemom ESG, ki jih usmerjajo k boljši kakovosti evropskega visokošolskega prostora.
Za potrebe izvedbe empiričnega dela naloge je bilo ob pomoči anketnega vprašalnika v
raziskavo zajetih 193 študentov drugostopenjskega študijskega programa Univerze v
Ljubljani ter Univerze v Beogradu. Študenti so ocenjevali morebitne zaposlitvene
sposobnosti, pričakovanja za prihodnost, dosežke, ki si jih želijo pridobiti s študijem,
izvedbo študijskih programov ter sedanjo in želeno razvitost kompetenc, sposobnosti ter
osebnostnih lastnosti tekom študija. V okviru raziskave so bile postavljene tri hipoteze,
katerih veljavnost je bila preverjena s statističnimi metodami. S kvantitativno analizo sem
prvo in tretjo hipotezo zavrnila, drugo hipotezo pa delno potrdila. Izsledki raziskave so
pokazali, da si študenti želijo dodatnega razvoja kompetenc, več praktičnega
usposabljanja v času študija ter več znanja in sposobnosti samostojnega razmišljanja v
okviru študijskega programa.
Ključne besede
kakovost, zagotavljanje kakovosti, ocenjevanje kakovosti, kompetenten diplomant,
visokošolski zavod, študijski program, trg dela, anketni vprašalnik
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This thesis is based on the fact that the education market is becoming increasingly
competitive, whereas providing students with specialized and quality knowledge needed
to enter the labor market is growing ever more important.
The primary aim of the thesis is to define the methods assuring the quality of the study as
well as to determine the importance of the European standards and guidelines (ESG) set
to assure the quality of specific elements of the study. The secondary aim is to analyze
the quality assurance systems on the international level with regard to the European
standards and guidelines and by taking into consideration various international
researches. Additionally, this thesis is aimed at evaluating the need for self-evaluation of
study programs in order to produce competent graduates and ensure the quality of higher
education. The main goal of the thesis is to examine the issue of measuring students’
employment capabilities and their interest in acquiring new competencies. The quality of
the study is reflected in the competencies gained, which form the essential characteristics
of a competent and an employable graduate. These competencies are also considered a
key factor in the higher education quality.
The theoretical conclusions were complemented with the comparisons of diverse quality
assurance systems in the higher education of various European states, because these
systems are still developing. The higher education institutions have realized that each of
their programs is a product on the education market and that each program offers its
contribution to produce competent graduates. The institutions are also aware that the
area of quality assurance requires investing a great deal of effort and designing suitable
systems for the assurance, evaluation and improvement of the quality of their programs.
The EU member states affirmed their commitment to the common goal of the Bologna
declaration by adopting the ESG, which guide them toward a higher quality of the
European higher education area.
For the purposes of the empirical part of the thesis a research on 193 students from the
postgraduate programs at the University in Ljubljana and the University in Belgrade was
conducted with the aid of questionnaires. The students were asked to evaluate their
potential employment capabilities, future expectations, study achievements and program
performance as well as their current and desired development of competencies,
capabilities and personal characteristics in the course of study. Three hypotheses were
proposed and tested using statistical methods. Based on the quantitative analysis, the
first hypothesis and the third were rejected, whereas the second hypothesis was only
partially confirmed. The results showed that the students are eager to enhance the
development of their competencies. They also wish more practical training in the course
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of study as well as more knowledge and the development of more autonomous criticalthinking capabilities.
Keywords: quality, quality assurance, quality evaluation, competent graduate, higher
education institution, study program, labor market, questionnaire
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1 UVOD
Pospešena globalizacija postavlja dodatne izzive visokemu šolstvu in svoje procese
usmerja na vidik obvladovanja in zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu. Pomen
izobraževanja raste in družba je vse bolj odvisna od pridobivanjanovih znanj. Kljub temu
visoka vključenost mladih v izobraževalni sistemše ne pomeni lažjega prehoda na trg dela,
ki je pogosto zelo stresen in kompetitiven.
Ob vsem tem se v Evropi kaže potreba po jasnejši vzpostavitvi koncepta kakovosti in
spremembah v upravljanju visokošolskih institucij sledeč izhodiščem Lizbonske strategije.
Že s samo Bolonjsko deklaracijo visokošolskih ministrov iz leta 1999 je bilo prvič zapisano
pospeševanje evropskega sodelovanja pri zagotavljanju kakovosti z razvojem primerljivih
standardov, meril in metodologij. Zagotavljanje kakovosti omogoča vsem zainteresiranim
udeležencem (študenti, država, delodajalci, strokovna združenja, visokošolske institucije,
zaposleni,itn.) napredek pri sami kakovosti visokega šolstva. Kakovost, opredeljena kot
pričakovanje vseh povezanih z organizacijo, vodi do ključnega cilja, ki je kompetenten in
zaposljiv študent. To je mogoče doseči z zagotavljanjem kakovosti pri povezanosti
študijskega programa z zaposlitvenim okoljem študenta, pri čemer slednjatežava ostaja
nerešena. Univerze pri načrtovanju študijskih programov budnospremljajo dogajanje tako
na domačem kot na globalnem trgu dela tervzpostavljajo karierne centre insodelujejo pri
evalvaciji študijskih programov. Univerze se trudijo študente opremiti s splošnim znanjem
ter kritičnim razmišljanjem, vendar se postavlja vprašanje, ali to počnejo dovolj
kakovostno in v zadostnem obsegu.
Leta 2005 je Evropsko združenje za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (angl.
ENQA) z razvojem in sprejemom evropskih standardov, postopkov in smernic za
zagotavljanje kakovosti na Evropski ravni pripomoglo k razrešitvi problema kakovosti
izobraževanja v visokem šolstvu. Njihov glavni cilj je pomoč pri usmerjanju institucij pri
ustvarjanju lastnega sistema zagotavljanja in ocenjevanja kakovosti ter prilagajanja,
oblikovanja in prenove študijskih programov.
Kljub temu še vedno ostaja vprašanje o kakovosti diplomanta in o načinu vzpostavljanja
preglednega sistema zagotavljanja kakovosti za pridobitev potrebnih kompetenc ter
prenosljivih spretnosti. S tem bi namrečizpolnili potrebe trga ter pripomogli k razvoju
posameznikov in celotne družbe, prav tako pa bi diplomanti tako postali bolj "zaposljivi".
Kako do lažje zaposljivosti diplomantov narekuje odgovornost za zagotavljanje kakovosti
svojega delovanja, ki jo morajo prevzemati visokošolski zavodi sami. To jim prinašajo
predvsem nova Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in
študijskih programov.Visokošolski zavodi se morajo zavedati, da je pri zagotavljanju
kakovosti njihovih študijskih programov ključno tesno sodelovanje tako visokošolskih
zavodov, visokošolskih učiteljev, študentov, administrativno-tehničnega osebja in
nacionalnih agencij za zagotavljanje kakovosti.

1

Dejstvo je, da postaja izobraževalni trg vse bolj konkurenčen, obenem pa je v okviru
izobraževanja vse bolj pomembno ustvarjati kakovostno znanje študenta za vstop na trg
dela. S tem sem opredelila glavni predmet raziskovanja v magistrski nalogi, ki je
proučevanje kakovosti študijskega programa v visokem šolstvu, pomen evropskih
standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti ter delovanje visokošolskih zavodov v
smeri zagotavljanja kakovosti študijskih programov.
Prvotni namen magistrskega dela je opredeliti načine zagotavljanja kakovosti študijskega
procesa ter definirati pomen sprejetih evropskih standardov in smernic za zagotavljanje
kakovosti elementov le-tega. Drugotni namen danega dela je na podlagi mednarodnih
raziskav proučitisisteme zagotavljanja kakovosti v mednarodnem kontekstu v razmerju do
sprejetih evropskih standardovin smernicteroceniti potrebe samoevalvacije študijskega
programa za razvoj kompetenc diplomantov ter kakovostnega visokošolskega
izobraževanja.
Cilj naloge je raziskati problem merjenja zaposlitvene sposobnosti študenta in njegovih
interesov po pridobivanju novih kompetenc. Zaposlitvene sposobnosti študentov namreč
sestavljajo njihova znanja, spretnosti, veščine in sposobnosti pridobljene tekom
študijskega procesa.
Kakovost visokega šolstva je predmet številnih tujih in tudislovenskihraziskav. Pri izdelavi
magistrske naloge sem se opirala na izsledke, znanstvene ugotovitve in rezultate raziskav,
ki so jih predvsem tuji avtorji objavili v svojih delih. Večina raziskavobravnava evalvacijo
in izboljšanje kakovosti v visokem šolstvu. Izpostavljena so raziskovanja upravljanja ter
zagotavljanja kakovosti na področju poučevanja, učenja, študijskih programov ter v vseh
državah članicah ENQA, ki je tudi ena izmed glavnih institucij na področju raziskovanja ter
primerjanja zagotavljanja kakovosti držav članic na področju sprejetih evropskih
standardov in smernic v visokošolskem izobraževanju.
Nekaj raziskav je bilo opravljenihtudi v slovenskem okolju v okviru Fakultete za
organizacijske vede Univerze v Mariboru ozaznavanju kakovosti študija in zadovoljstva
študentov s študijem na fakulteti, oobstoju sistema za zagotavljanje kakovosti na
slovenskih univerzah ter o pristopih za spodbujanje kakovosti odličnosti poslovanja v
visokem šolstvu. Kljub temuključni cilji magistrskega dela niso usmerjeni v analiziranje
pojma kakovosti v visokem šolstvu, temveč bodo namenjeni raziskovanju vpliva
zagotavljanja kakovosti študijskega programa na sposobnosti in pričakovanja študentov,ki
jih tiizoblikujejo tekom študija s pomočjo ustvarjenih ciljev, temelječih na njihovi motivaciji
za študij. Če želimo omogočiti boljšo zaposljivost diplomantov, je potrebno raziskati
temeljne sposobnosti, pridobljene tekom študija, ki so mlademu diplomantu v pomoč pri
vstopu na trg dela.
Na podlagi anketne raziskave ter mednarodne primerjave sem želela preizkusiti, potrditiali
zavreči naslednje hipoteze:
H1: Višja razvitost gospodarskega okolja vpliva pri študentih na pričakovane višje

pridobljene kompetence.
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H2: Višja razlika med obstoječimi in pričakovanimi študijskimi cilji študenta je posledica

stopnje zaposljivosti okolja – višja so pričakovanja v okolju z nižjo zaposljivostjo.
H3: Višja učinkovitost študija je potrebna pri povečevanju zaposljivosti študentov.
Prvi dve hipotezi izhajata iz anketne raziskave, tretja hipoteza patemelji na mednarodni
primerljivosti okolja.
Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabila tako tujo kot slovenskoliteraturo. V začetni
fazi raziskovanja sem uporabila metodo deskripcije, na podlagi katere sem proučila
primarno in sekundarno literaturo tujih in nekaterih slovenskih avtorjev tertako opisala
dejstva, procese ter predmet kakovosti v visokem šolstvu.
Poleg metode analize pisnih virov je bila v empiričnem delu naloge uporabljena tudi
metoda anketiranja, s katero sem zbrala podatke, stališča ter mišljenja študentovo
kakovosti v študijskem procesu z vidikapridobljenih kompetenc posameznega študenta v
študijskem programu.Populacijo raziskovanja razvitosti kompetenc je sestavljalo88
študentov Fakultete v Ljubljani, 88 študentov Fakultete v Beogradu in 17 študentov
Fakultete v Nišu. Uporabljeni anketni vprašalnik sem sestavila sama, ker ustreznega
vprašalnika s tovrstno tematiko nisem našla.
Zbrane podatke sem obdelala z ustreznimi statističnimi metodami, pri čemer sem
odkrivala vzročno-posledične povezanosti med spremenljivkami s pomočjo: frekvence,
odstotkov, aritmetične sredine, testa enakosti, standardnega odklona, t-testa,
Pearsonovega koeficienta korelacije, faktorske analize, Kruskal–Wallisovega testa, multiple
regresije itn. Računalniška obdelava je bila izvedenasprogramom SPSS, različica 17.0.
Z metodo dokazovanja sem na podlagi postavljenih hipotez v nalogi ugotavljala točnost
postavljenih spoznanj.
Na podlagi metode kompilacije sem povzemala tuje izsledke znanstvenoraziskovalnega
dela oziromaže obstoječa opazovanja, stališča, sklepe in spoznanja.
Sprimerjalno metodo sem primerjala podobnosti v razlikah pri ocenjevanju študijskih
programov študentov iz različnih fakultet.
Analitska metoda pa je bila uporabljena za prikaz obstoječega stanja kakovosti v
visokem šolstvu.
Magistrsko delo je po vsebini razdeljeno na dva dela, in sicer na teoretični inempirični del.
Teoretični del obsega več poglavij. Prvo poglavje opisuje namen in cilj magistrskega dela,
drugo poglavje je razčlenjeno v več podpoglavij. Podpoglavja so osredotočena na
opredelitev teoretičnih izhodišč in spoznanj o kakovosti v študijskem procesu, pomenu
zagotavljanja kakovosti ter opredelitev temeljnih področij kakovosti, na podlagi katerih se
zagotavlja kakovost študijskega programa. Iz širšega pojmovanja kakovosti preide teorija
v proučevanje pomena sprejetih evropskih standardov in smernic za zagotavljanje
kakovosti na področju študijskega procesa. Ob tem sem izpostavila notranje in zunanje
načine zagotavljanja kakovosti. Opredelila sem tudi postopke merjenja kakovosti
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študijskega programa v visokošolskem zavodu ter podala primer samoocenjevanja na tujih
univerzah v Evropi kot primer dobre prakse ocenjevanja kakovosti. Nato sem opisala
uporaboter pomen evropskih standardov in smernic pri zagotavljanju kakovosti v
študijskem procesu. Sledila je opredelitev normativnega okvirja na mednarodni ter
slovenski ravni na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu. V tem poglavju
sem navedla vse zakone, podzakonske akte ter predpise, ki kakorkoli določajo ali
predlagajo načine zagotavljanja kakovosti študijskega programa inprocesa v visokošolskih
institucijah.
Tretje poglavje preide iz teorije v empirično raziskavo, ki predstavljaopredelitev problema
in namena raziskave. V sklopu poglavja sempredstavilahipoteze, ki sem jih dokazala s
statističnimi metodami. V poglavju o metodologiji raziskave sem razložila potek sestave
anketnega vprašalnika po vsebinskih sklopih.Poglavje o analizi raziskave ter ključnih
ugotovitvah predstavlja potek empiričnega dela raziskave. Nato jesledila predstavitev
rezultatov, analiza vsebinskih sklopov anketnega vprašalnika ter preverjanje postavljenih
raziskovalnih hipotez. Pridobljeni podatki so bili bili analizirani in kvantitativno obdelani.
Obkoncu poglavja sem opredelila ključne ugotovitve inpredstavilarazpravoo celotnem
pridobljenem pogledu na kakovost študijskega programa v visokem šolstvu.
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2 TEORETIČNA
IZHODIŠČA:
MERJENJE
KAKOVOSTI
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA Z ANKETNIMI RAZISKAVAMI
Kakovost študijskega procesa je v raziskavi o kakovosti študija in zadovoljstva študentov s
študijem na fakulteti opredeljena kot ključni dejavnik učinkovitosti in uspešnosti
visokošolskega zavoda,ki jo moramo nenehno proučevati, meriti, primerjati in povečevati
(Mayer et al. 2008a, str. 57).
Uspešnost izvajanja študijskega procesa je opredeljena s kazalnikom kakovosti študijskega
programa, ki proizvaja kakovostne učne izide in dosežke v institucijah visokega šolstva, v
izobraževalnem sistemu ter v skupnem Evropskem visokošolskem prostoru (Sproge in
Cevere, 2012a, str. 663).
Kakovost visokošolskega izobraževanja pomembno prispeva k oblikovanju zahtevanih
kompetenc inveščin za potrebe trga dela znotraj globalne družbe znanja (Muresan in
Gogu, 2012, str.1) ter daje nove priložnosti za nadaljevanje študija ter vključevanje v
raziskovalne dejavnosti.

2.1 PREGLED TEMELJNIH POJMOV KAKOVOSTI VISOKEGA ŠOLSTVA
Institucije visokega šolstva ustvarjajokvalificirane človeške vire. S tega vidika je visoko
šolstvo proces, kjer so študenti smatrani kot proizvod,ki jih absorbira trg dela (Mishra,
2007, str.5).
2.1.1 KONCEPT KAKOVOSTI
Kakovosti v visokem šolstvu je opredeljena kot večdimenzionalni, večnivojski indinamičen
koncept. Pomen kakovosti se razlikuje glede na razumevanje različnih interesnih skupin
(angl. stakeholders) v visokem šolstvu (študenti, stroka, univerze, trg dela, država); glede
na vhodne elemente (angl. input), proces, rezultate procesa, cilje; glede na različen
zgodovinski razvoj visokega šolstva, itn. Dolžnost vsakega visokošolskega zavoda je
zunanje ocenjevanje kakovosti (angl. quality assessment), na podlagi katere pridobijo
akreditacijo za izvajanje študijskega programa (Adina-Petruţa, 2012, str.124–125).
Sam pojem kakovosti opredeljujeta Hamad in Hammadi (2011, str.90) kot
večdimenzionalni koncept, ki bi moral biti vključen v vsa področja dejavnosti visokega
šolstva, in sicer na področje poučevanja ter akademskega osebja, raziskovanja,
študentov, fakultete, notranje opreme, okolja profesorjev in na področja vseh ostalih
storitev.
Kakovost je odgovorna na vse vidike načrtovanja uspešnosti tako institucije in študentov
kot tudi zaposlenih in administracije (Kandel et al., 2010a, str.417).
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V 80. letih prejšnjega stoletja že omenjajo kakovostno visoko šolstvo ter pedagosški
proces,raziskovalno dejavnost, kakovostne učitelje, raziskovalce, študente itn., v 90. letih
pa so se razprave o kakovosti visokega šolstva v evropskih odločevalskih institucijah še
poglobile. Kakovost je postajala element konkurenčnosti univerz in nujno orodje za
zagotavljanje uspešnosti in kakovostnega visokošolskega izobraževanja z Bolonjsko
deklaracijo. Koncept kakovosti sta v svoji raziskavi Nadoh Bergoč in Kohot opredelila kot
jedro prenove visokošolskega izobraževalnega prostora. Pojem kakovosti sta primerjala s
procesom transformacije, ki vzpodbuja osebnostni in profesionalni razvoj. Poudarila sta
tudi vlogo upravljanja visokošolskih institucij in človeških virov znotraj njih (Nadoh Bergoč
in Kohot, 2007a, str. 99–108).S tega vidika bi morale visokošolske institucije svojim
študentom zagotavljati visoko kakovost izobraževanja (Kettunen, 2012, str.4).
Kakovost visokega šolstva so leta 2000 na Lizbonskem zasedanjuEvropskega sveta
izpostavili kot temeljni dejavnik, s ciljem vzpostavljanja na znanju temelječega
gospodarstvav Evropi, ki bo krepila zaposlovanje ter vplivala na boljšo družbeno kohezijo.
To je tudi temeljni cilj Lizbonske strategije, ki vodi evropsko visoko šolstvo k
vzpostavljanju načinov zagotavljanja in izkazovanja kakovosti svojih programov in diplom
(ENQA, 2009, str.10).
Cilj Lizbonske strategije se povezuje z enim izmed glavnih ciljev bolonjskega procesa, in
sicer s kakovostjo študijskih programov, pri čemer jeglavni cilj uskladitev terciarnih
izobraževalnih sistemov v evropskem visokošolskem prostoru (TEMPUS, 2013).
Kakovost je tekom zgodovinskega razvoja dobila svoje mesto v visokem šolstvu in postala
glavni sestavni element strategij izobraževanja na univerzah ter vseh ostalih
izobraževalnih ustanovah (Dobrzanski in Roszak, 2007, str. 223).
Model kakovosti, prikazan na spodnji sliki, obravnava študijski program kot del sistema, ki
opredeljuje svojo notranjo in zunanjo kakovost. Notranja kakovost študijskega programa
obsega vsebino posamezne študijske smeri v sklopu študijskega programa, študijske
pripomočke in usposobljenost pedagoškega osebja, medtem ko zunanja kakovost pomeni
izvajanje študijskega programa znotraj študijskega procesa in doseganje učnih izidov.
Kakovost modela je odvisna od notranje in zunanje kakovosti študijskega programa
(Sproge in Cevere, 2012b, str.664).
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Slika 1: Model kakovosti študijskega programa

Vir: Sproge in Cevere (2012c, str.664)

Klasifikacija kakovosti v izobraževalnem sistemu
Izobraževanje je sistem, kjer je kakovost zagotavljanja posameznih mehanizmov
izobraževanja usmerjena v vsak element izobraževalnega sistema (Kysilka in Medinschi,
2012, str.235)
Elementi izobraževalnega sistema, ki določajo kakovost izobraževanja, so naslednji
(Tsinidou et al., 2010, str.235):
• zaposleni
• študenti
• administrativne storitve
• knjižnične storitve
• struktura učnega načrta
• lokacija
• infrastruktura
• poklicne možnosti
Kakovost se zagotavlja s standardi in smernicami, ki temeljijo na tradicionalnem
proizvodnem modelu (Niklanovič, 2012, str.13). Spodnja slika prikazuje potek zbiranja
informacij visokošolske institucije.

7

Slika 2: Okvir spremljanja kakovosti in zbiranja informacij visokošolske
institucije

Vir: Chua (2004, str. 2) in Arjomandi et al. (2009, str.1018)

Massy (2009, str.45), profesor na ameriški univerzi Stanford, je dejal, da so rezultati
procesa in dosežki študenta odvisni od dejavnika kakovosti vpisanih študentov (tržna
moč) in dodane vrednosti izobraževanja, ki je odvisna od procesa poučevanja in učenja.
Sam proces poučevanja in učenja pa je rezultat razpoložljivih vhodnih elementov, načina
organiziranja dela fakultete ter zmožnosti in potreb vpisanih študentov.
Rezultat študijskega procesa mora študentu omogočiti pridobitev potrebnih kompetenc in
znanj za vstopna trg dela in pripravo na akademsko kariero, omogočiti osebnostni razvoj
posameznika, razviti kritično mišljenje ter pripraviti študenta na aktivno državljanstvo, kar
izpolnjuje temeljne cilje visokega šolstva (ŠOS, 2010a, str.5).
V bolonjskem procesu so z namenom doseganja zastavljenih ciljev vzpostavili drugačen
način razmišljanja o študijskem procesu, in sicer premik od profesorjevega »inputa« v
študij k »outputu«, ki ga študent dobi med študijem. Za snovanje študijskih programov bi
to pomenilo, da bi se ti snovali na podlagi zastavljenih učnih dosežkov, ki so med seboj
smiselno povezani in vodijo v razvoj celovitega in samostojnega diplomanta (ŠOS, 2010b,
str.10).

Upravljanje kakovosti (angl. Quality management)
Koncept upravljanjakakovosti naj bi omogočal neprestano izboljševanje vseh ključnih in
podpornih procesov, ki se izvajajo na univerzah. Glavni cilj sistema upravljanjakakovosti
naj bi bil predstavitev, izobraževanje, komuniciranje, uvajanje, motiviranje in razvijanje v
smeri skupne »kulture kakovosti« (PF UM, 2013). Tazdružuje dejavnostinačrtovanja,
nadzorovanja, zagotavljanja in izboljševanja kakovosti (Kysilka in Medinschi, 2012b, str.
236).
Upravljanjekakovosti je vedno bolj pomembno iz vidika povečevanja kompetentnosti ter
usposobljenosti diplomatnov za trg dela. V preteklosti je bil poudarek predvsem na vstopu
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v izobraževalni sistem1 ter na samem procesu izobraževanja, danes pa je vsa pozornost
usmerjena v končne dosežke visokošolskega izobraževanja2. Nadaljujejo se premiki
znotraj faze končnega rezultata visokošolskega izobraževanja od izobraževalnih
zmogljivosti do kompetenc, s katerimi diplomant razpolaga. Obrazložitev je jasna, saj se
kakovost visokošolskega izobraževalnega progama najbolje pokaže s praktičnostjo
pridobljenih sposobnostih diplomanta na trgu dela (Allen et. al, 2005, str.51).

Izboljšanje kakovosti (angl. Quality improvement)
V trenutnih skromnih javnofinančnih razmerah je vprašljivost izboljšanja kakovosti
izobraževanja velika. V Poročilu o razvoju so na Uradu RS za makroekonomske analize in
razvoj zapisali, da je »Predvideno povečanje vključenosti mladih v terciarno izobraževanje,
lahko problematično z vidika kakovosti in učinkovitosti vlaganj. Povečevanje vpisa v visoko
šolstvo brez povečevanja števila pedagoškega osebja bi torej poslabšalo že tako
neugodno razmerje med številom vpisanih in številom pedagoškega osebja. Visoka
vključenost mladih v terciarno izobraževanje in predvideno precejšnje povečanje deleža
prebivalstva s terciarno izobrazbo pa je vprašljivo tudi z vidika zaposlitvenih možnosti
diplomantov, saj število brezposelnih s terciarno izobrazbo narašča, hkrati pa pri nekaterih
poklicnih profilih na nižjih ravneh kadrov primanjkuje.« (UMAR, 2012a, str.38).
Namen izboljšanja kakovosti je doseči trajnostne spremembe pri pomembnosti
izobraževanja, poučevanja, učenja študentov in študijskega okolja (Lunds University,
2008, str.3)
2.1.2 KONCEPT ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI
Zagotavljanje kakovosti (angl. Quality assurance) ni projekt ali proces, temveč je kultura,
ki bi morala biti vgrajena na vseh ravneh visokošolskega sistema.Je instrument za
oblikovanje kakovostnih in transparentnih študijskih programov, ki bi bili zaupanja vredni
za študente in zaposlene (Tempus, 2013, str.10).
Raziskovalci z Univerze v Vilni so zapisali, da je zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu
eno od ključnih razvojnih področij, ki si prizadeva za izgradnjo evropskega visokošolskega
prostora (Milisiunaite et al., 2009, str.4) terglavni cilj bolonjskega procesa (Karkoszka,
2009, str. 763). Zagotavljanje kakovostine spodbuja raznolikosti visokega šolstva, temveč
se osredotoča na osnovno raven kakovosti (F. Westerheijden, 2007, str. 14), s
čimerprevzema glavno vlogo pri oblikovanju visokošolskega prostora (Costreie et al.,
2009, str.1).
Po definiciji Evropske komisije je zagotavljanje kakovosti v terminologiji izobraževanja in
usposabljanja opredeljeno kot kontinuiran proces vrednotenja (ocenjevanja, spremljanja,
ohranjanja in izboljševanja) kakovosti v visokem šolstvu, instituciji ali programu (Evropska
1
2

input
output
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komisija, 2008, str.1), kjer ima razvoj strokovnih delavcev ter zaposlenih zelo pomembno
vlogo (Bornman, 2004, str. 376).
Z zagotavljanjem kakovosti postopkov, procesov in sistemov v visokošolskem prostoru, se
izboljšuje kakovost izobraževanja ter vseh ostalih dejavnosti, so Kandel in
sodelavcizapisaliv svoji raziskavi. Ob tempoudarjajo, da se izraz zagotavljanje kakovosti
nanaša na postopek določanja ter na dosledno in neprekinjeno izpolnjevanje vrste
standardov kakovosti s ciljem zadovoljiti vse potrošnike, proizvajalce ter druge interesne
skupine (Kandel et al., 2010b, str. 417).
Ta navedba sledi ciljema, ki sta usmerjena v povečanje kakovosti in odgovornosti. Trend
zagotavljanja kakovosti se spreminja v vodenje visokošolskega izobraževanja (Costes et
al., 2010, str. 12-20), ker se s pomočjo upravljanjakakovosti visokošolski zavod
samostojno odloča o načinih, metodologijah in okvirih, ki jih bodo izbrali in uporabili za
zagotavljanje, merjenje in izboljševanje kakovosti (Trunk Širca in Faganel, 2006, str.18).
Namen zagotavljanja kakovosti se razlikuje glede na različne interesne skupine, vključene
v visokošolski prostor – od zaposlenih, študentov in delodajalcev do strokovnih združenj in
vlade (Middlehurst, 2001, str.8).
Zagotavljanje kakovosti je orodje za pomoč pri izboljšanju upravljanjakakovosti
visokošolskih institucij (Costreie et al., 2009a,str.102). Tudi v Evropskih standardih in
smernicah (angl. European standards and guidleines, ESG)je zapisano, da je za
zagotavljanje kakovosti in priznanje študijskega programa pomembno upoštevanje
povratnih informacij delodajalcev, predstavnikov delavcev ter drugih organizacij (EHEA,
2012, str.67).
V hitro spreminjajočem se okolju visokega šolstva je tako zagotavljanje kakovosti in
standardov v izobraževanju postala glavna skrb visokošolskih institucij in vlade, hkrati pa
se je povečala potreba po ocenjevanju in zagotavljanju kakovosti procesov (Babyn, 2010,
str.42).
Novi pristopi zagotavljanja kakovosti po Lemaitre opisujejo razvoj drugačnega pristopa h
kakovosti, ki naj bi se osredotočal predvsem na izboljšanje načina izvajanja vsebinna
področju kvalifikacij pedagoškega osebja, izbirnih postopkov za študente, poučevanja in
ocenjevanja strategij (Lemaitre, 2012).
Zagotavljanje kakovosti je kot proces vodenja eno izmed najpomembnejših vprašanj
visokošolskih zavodov, brez katerega izobraževalna institucija in diplomanti ne obstajajo.
Zagotavljanje kakovosti ocenjujejo kot družbeno zahtevo, ki predstavlja razvoj
usposobljenosti diplomantov za obvladovanje potreb trga dela. Pomen zagotavljanja
kakovosti se nanaša na opredeljene postopke in dosledno izpolnjevanje vrste standardov
kakovosti s ciljem zadovoljitve vseh zainteresiranih skupin. Na področju visokega šolstva
se zagotavljanje kakovosti nanaša na postopke, procese in sisteme, ki jih uporabljajo
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visokošolske institucije za vodenje inizboljšanje kakovosti izobraževanja ter ostalih
dejavnosti (Kandel et al., 2010c, str.417).
V eni izmed raziskav o zagotavljanju kakovosti na Univerzi v Vilnu je zapisano, da mora
vsaka visokošolska institucija imeti formalne mehanizme za odobritev, redne preglede ter
opazovanja študijskih programov in nagrad. Poudarek so namenili zbiranju, analiziranju
inupravljanju študijskih programov ter pridobivanju mnenj študentov glede študijskega
programa, učinkovitosti dela profesorja, napredka študenta in rezultatov, mnenja
diplomantov in delodajalcev (Milisiunaite et al., 2009, str.6).
Za zagotavljanje kakovosti študijskih programov je potrebno (Tempus, 2013):
• Ugotoviti rezultate učnega procesa, ki zadovoljujejo potrebe in pričakovanja
družbe tertrga dela, zagotavljajo osebnostni razvoj in zaposlovanje,
• izvajati primerne strategije za dosego zastavljenih ciljev,
• vzpostavljati kakovost študijskih ciljev, izobraževalnega procesa, učnega
okvirja,sistema za upravljanje in rezultatov.
Zagotavljanje kakovosti vključuje ocenjevanje oziroma akreditiranje kakovosti študijskega
programa visokošolskega zavoda (Costes, 2009, str.7).
Poznamo dva pristopa zagotavljanja kakovosti študijskega programa (Moser, 2012, str.2):
• Notranje zagotavljanje kakovosti namenjeno institucijam visokega šolstva.
• Zunanje zagotavljanje kakovosti namenjeno zunanjemu ocenjevanju in akreditaciji.
Slika 3: Krog kakovosti

Vir: Moser (2012a, str.3)
Notranje zagotavljanje kakovosti zahteva definicijo kvalifikacijskih ciljev študijskega
programa. Potrebna je opredelitev znanstvenih, metodoloških in generičnih kompetenc,
zaposlitvenih možnosti, stopnje izobrazbe in ciljne skupine.Med drugim je potrebna
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tudidoločitev koncepta učnega načrta in študijskega programa. Trebaje proučiti vpis
študentov glede na potrebe, število modulov, ki ponujajo obvezne in izbirne vsebine,
zaporedje modulov, metode poučevanja, načine preverjanje znanja ter delovno
obremenitev študentov.Izvedba samega študijskega programa je nato odvisna od števila
in usposobljenosti študentov, prostorov in opreme, ki so primerni za izvajanje načrtovanih
študijskih programov, ocene finančnih sredstev, organizacije izobraževanja ter
zagotavljanja sodelovanja študentov v organih upravljanja.Vzpostavljeni morajo biti
mehanizmi za zagotavljanje kakovosti, kispodbujajo k evalvaciji učnih sredstev,
usposobljenosti zaposlenih in razvoju kadrov, razvoju mnenj diplomantov, notranjiin
zunanji evalvaciji terstiku s trgom dela. Poleg tovrstnih mehanizmov pa je treba
vzpostaviti tudi povratne informacije študentov inukrepe za nadaljnji razvoj programov
(Moser, 2012b, str. 3-7).
Slika 4: Pristopi k zunanjemu zagotavljanju kakovosti

Vir: Nicholson (2011, str.8)
Zunanje zagotavljanje kakovosti študijskega programa poteka z akreditacijo. Proces
akreditacije mora zajemati vlogo za akreditacijo, samoevalvacijsko poročilo visokošolskega
zavoda, imenovati je treba strokovno komisijo, ki mora vključevati profesorje, študente
instrokovne prakse, obisk visokošolskega zavoda, poročilo s priporočilom o akreditaciji,
izjavo visokošolskega zavoda in strokovne komisije o poročilu. Preveritije treba
opredeljene cilje, koncept, izvedbo študijskega programa in mehanizme zagotavljanja
kakovosti (Moser, 2012c, str.8-11).

Sistem zagotavljanja kakovosti
Sistemi zagotavljanja kakovosti (angl. Quality assurance system) se uporabljajo za
ocenjevanje študijskih programov, diplom, učnih vsebin, akademskega osebja,
tehnologije, učnih metod, storitev ter organizacijskih in vodstvenih struktur. Za vsak
našteti element naj bi veljala lastnost dostopnosti, uporabnosti, učinkovitost učenja,
varnost in možnost za spremembe (Kandel et al., 2010a, str. 418-431).
V sistem zagotavljanja kakovosti je treba vključiti vodenje institucije ter njenih dejavnosti
(Kettunen, 2012a, str.2), kajti dejanski cilj zagotavljanja kakovosti je izboljšanje procesov
in rezultatov visokošolskih institucij (Lemaitre, 2012a).
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Strategija Univerze v Ljubljani 2012-2020 poudarja okrepitev celovitega sistema
spremljanja in zagotavljanja kakovosti, ki vsebuje okrepitev enotnih kazalnikov kakovosti,
spremljanje doseganja kakovosti in določanje ukrepov za njeno izboljšanje. Neposredno
mora biti spremljanje in zagotavljanje kakovosti povezano z načrtovanjem dela ter z
notranjimi in zunanjimi evalvacijami, je zapisano v Stategiji. Univerza v Ljubljani
sezavzema predvsem za oblikovanje novih instrumentov na področju spremljanja
zaposljivosti diplomantov (Strategija Univerze v Ljubljani, 2012-2020, str.16).
Izvedba sistema zagotavljanja kakovosti v izobraževanju vključuje opredelitev območja
usposobljenosti vključenih institucij, notranjo in zunanjo oceno ter implementacijo sistema
akreditacije (Karkoszka, 2009a, str. 763).
Na spletni strani Svetovne banke (angl. World Bank) so zapisali, da bi moral vsak sistem
zagotavljanja kakovosti visokega šolstva in študijskega programa zagotoviti zaščito
študentov z minimalno izpolnitvijo stopnje kakovosti. Hkrati pa dajejo poudarek
spodbujanju visokošolskih ustanov za razvoj notranje kulture kakovosti (Weber et al.,
2010, str.2).
Vsak sistem ocenjevanja in zagotavljanja kakovosti bi moral temeljiti na samostojnosti in
neodvisnosti odgovornih tako na notranjem kot tudi na zunanjem ocenjevanju, v
ocenjevanje pa bi morali biti vključene vse zainteresirane strani – od učiteljev in
zaposlenih na fakultetah do študentov, diplomantov, socialnih partnerjev in tujih
strokovnjakov (Europa, 2008).
Evropski organi poročajo, da razvoj zunanjega zagotavljanja kakovosti poteka zelo hitro,
vendar pa mu razvoj notranjega zagotavljanja kakovosti ne sledi v enakem ritmu (Trunk
Širca, 2010, str. 317).
Glavni poudarek sistema za zagotavljanje kakovosti je skladnost s standardi in smernicami
za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru.

Sistem notranjega zagotavljanja kakovosti
Če želimo zagotoviti kakovost, je treba vzpostaviti strukturiran sistem zagotavljanja
kakovosti, ki omogoča spremljanje, izboljšanje in ocenjevanje kakovosti, kajti vsaka
univerza mora izoblikovati svoj sistem zagotavljanja kakovosti. Sistem notranje
zagotavljanja kakovosti zajema elemente (ASEAN, 2006, str. 22–24):
• Spremljanje instrumentov, ki so potrebni za spremljanje delovanja in razvoja
študentovega napredka, opravljanje in prenehanje študija, rezultatov delodajalcev
in alumnov.
• Ocenjevanje instrumentov, ki jih univerza uporablja za ocenjevanje študentov in s
katerimi pridobi mnenja študentov o študijskem programu, zaposlenih, obliki
predavanj; ocenjevanje predavanj ter učnega načrta, kjer bi morale biti vključene
vse zainteresirane strani.
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•
•

Proces QA za posamezne dejavnosti, kot so QA ocenjevanja študenta, QA
zaposlenih, QA podpore študenta ter načinov, kako univerza poskrbi za prostore.
Posebne instrumente za notranje QA s pomočjo SWOT analize na institucionalni ali
na ravni osnovne dejavnosti, ker je samoocenjevanje močno orodje za odkrivanje
kakovosti. Ta instrument se uporablja v kombinaciji z zunanjim ocenjevanjem ali
akreditacijo in je nepogrešljiv sistem upravljanja z informacijami.

Primer vzpostavljanja sistema
mednarodnem kontekstu

notranjega

zagotavljanja

kakovosti

v

V poročilu o izvajanju bolonjskega procesa so bile države članice pozvane, da institucije
visokega šolstva vzpostavijo notranje sisteme zagotavljanja kakovosti. Izjeme, pri katerih
to ne velja, so nacionalni sistemi štirih držav: Estonije, Slovaške, Ukrajine in Velike
Britanije.
Grčija, Irska, Velika Britanija, Italija in Španija poudarjajo velik pomen prioritet agencij za
zunanje zagotavljanje kakovosti, ki imajo velik vpliv na organiziranost notranjih procesov
kakovosti. Azerbajdžan in Črna Gora poudarjata odgovornost ministrstva za določanje
usmeritev notranjega zagotavljanja kakovosti (EHEA, 2012a, str.68).

Slika 5: Objava institucionalnih strategij za stalno krepitev kakovosti v zadnjih
5 letih 2010/11

Vir: EHEA (2012b, str.69)

Na podlagi poročila o izvajanju bolonjskega procesa je mogoče oceniti, da se dejavnosti
zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu po uvedbi bolonjskega procesa leta 1999 še
nadaljujejo (EHEA, 2012c, str.70).
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Sistem za notranje zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu ni točno določen, mora pa
izpolnjevati nekatere zahteve, kot je razvidno iz primera ASEAN3 univerz, ki imajo te
zahteve določene v skladu z zahtevami, ki jih je oblikovalo Evropsko združenje za
zagotavljanje kakovosti (ENQA).
Vsaka univerza mora imeti oblikovano politiko zagotavljanja kakovosti, ustrezen sistem za
pregledovanje in spremljanje študijskih programov, ocenjevanje študentov, zagotavljanje
kakovosti profesorjev in učnih sredstev, podpore študentov ter ustrezen informacijski
sistem (ASEAN, 2006b, str. 24).

Dejavnosti notranjega zagotavljanja kakovosti
Notranje zagotavljanje kakovosti se nanaša na politiko in mehanizme, ki se izvajajo v
instituciji oziroma programu ter zagotavljajo izpolnjevanje potreb in standardov, ki se
uporabljajo v visokem šolstvu (MichaelainAnthony 2007, str. 34).
Da bi notranji sistemi zagotavljanja kakovosti v visokošolskih institucijah dosegli svoj
namen, morajo pokrivati naslednja področja(ENQA, 2009a, str.7):
a. Politika in postopki zagotavljanja kakovosti: Pri svojem delovanju se morajo
institucije jasno zavzemati za razvoj kulture, ki priznava pomen kakovosti in
zagotavljanja kakovosti. Pomembno je, da ustanove razvijajo in uveljavljajo
strategijo za stalno krepitev kakovosti. Strategija, politika in postopki morajo
vključevati tudi opredelitev vloge študentov in drugih sodelujočih.
b. Potrjevanje, spremljanje in občasno ocenjevanje študijskih programov: Institucije
morajo imeti formalne mehanizme za potrjevanje, redno ocenjevanje in
spremljanje programov ter diplom.
c. Preverjanje in ocenjevanje študentov: Študente je treba preverjati in ocenjevati po
kriterijih, pravilih in postopkih, ki so objavljeni in dosledno uporabljeni.
d. Zagotavljanje kakovosti pedagoškega osebja: Institucije imajo načine za
zagotavljanje, da je osebje, ki dela s študenti, kvalificirano in usposobljeno za
tovrstno delo. Ti načini so dostopni zunanjim ocenjevalcem in komentirani v
poročilih.
e. Razmere za študij in pomoč študentom: Institucije zagotavljajo, da so razmere za
študij, ki podpirajo učenje študentov, ustrezne in primerne v vseh programih.
f.

3

Informacijski sistemi: Institucije zagotavljajo zbiranje, analizo in uporabo podatkov,
ki so potrebni za učinkovito upravljanje študijskih programov in ostalih dejavnosti.

Združenje držav jugovzhodne Azije
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g. Obveščanje javnosti: Institucije naj redno objavljajo najnovejše, nepristranske in
objektivne kvantitativne ter kvalitativne informacije o študijskih programih, ki jih
izvajajo.

2.2 RAZLIČNI PRISTOPI K ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI
Ker se tako pristopi kot tudi vloga zagotavljanja kakovosti razlikujejo od države do države,
so se ministri že leta 2003 v Berlinu odločili, da naj bi vsak nacionalni sistem zagotavljanja
kakovosti v državi članici vseboval opredelitev odgovornosti institucij in teles, evalvacijo
programov vključno z notranjo oceno, metodo kolegialnega presojanja (angl. peer review
system), sodelovanjem študentov, objavo rezultatov, postopki akreditacije in certificiranja,
mednarodnim sodelovanjemin povezovanjem (Kovač et al., 2009, str.12).
V različnih državah so razvili modele zagotavljanja kakovosti v visokošolskih izobraževalnih
sistemih, ki se razlikujejo glede na nacionalni okvir države (Vīksne in Mazūre, 2011,
str.923).
Zato obstajajo številni pristopi k zagotavljanju kakovosti, pri čemer vsak izmed njih
vsebuje različne kombinacije (samo)vrednotenja, revizije ali strokovnega pregleda in
kazalnikov uspešnosti (Nicholson, 2011a, str.11).
Obstaja povezava med razvojem nacionalnega sistema za zagotavljanje kakovosti v
zgodovini in sistemom za zagotavljanje kakovosti na podlagi sprejetih evropskih
standardov in smernic. V državah, kjer je bil nacionalni sistem zagotavljanja kakovosti
razvit pred letom 2005, je ESG upoštevanle kot teoretični okvir, medtem ko v državah,
kjer je bil nacionalni sistem za zagotavljanje kakovosti razvit pozneje, ESG dojemajo kot
praktično orodje (EURASHE, 2011, str.9).
Pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu si je treba prizadevati predvsem za
ohranjanje kakovosti (Nicholson, 2011b, str.11), in sicer s kombinacijo pristopov
akreditacije, presojanjain revizije, ki so tesno povezani s pristopom zagotavljanja
kakovosti (Kis, 2005, str.4-5).
Proces zagotavljanja kakovosti vsebuje vidik samoevalvacije pri notranjem in zunanjem
zagotavljanju kakovosti (Bazargan, 2005, str.2).
Zagotavljanje kakovosti pomeni sistematično, strukturirano in stalno spremljanje kakovosti
(notranje in zunanje) v smislu ohranjanja in izboljševanja kakovosti. Orodje pri
zagotavljanju kakovosti notranje presoje4 je samoocenjevanje s SWOT analizo (ASEAN,
2006, str.26) in postopek revizije.

4

Pri notranji presoji se zagotavlja evalvacija instrumentov in njihove uporabe ter evalvacija
procesov in izidov ter dosežkov študenta.
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Skupni ocenjevalni okvir za visokošolske zavode (CAF)

Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju (CAF) je orodje za celovito
obvladovanje kakovosti, ki se zgleduje po modelu odličnosti Evropskega sklada za
upravljanje kakovosti EFQM in modelu nemške Univerze za upravne znanosti v Speyerju.
Zasnovan je na predpostavki, da se odlični rezultati delovanja organizacije dosežejo s
pomočjo strategije vodstva in z načrtovanjem, zaposlenimi, partnerstvi, viri in procesi.Ta
okvir organizacijo obravnava z različnih vidikov hkrati, s čimer zagotavlja celovit pristop k
analiziranju delovanja organizacije (Defoin, 2012, str.2).

Prilagoditev modela CAF za izobraževalne institucije
Z bolonjskim procesom je bil cilj držav članic EU harmonizirati izobraževanje v Evropi. Z
Bolonjsko deklaracijo so se članice zavzemale za spodbujanje skupnega sodelovanja pri
zagotavljanju kakovosti z namenom razvoja primerljivih meril in metodologij. Pojavila se je
tudi želja po enotnem evropskem visokošolskem prostoru, ki bo temeljil na načelih
kakovosti in transparentnosti.
Model CAF je postal skupno orodje za obvladovanje kakovosti izobraževanja na podlagi
izkušenj držav članic, ki so orodje že uporabljale. Številni strokovnjaki s področja
izobraževanja ter strokovnjaki s področja CAF so združili moči in spodbujali čim širšo
uporabo omenjenega modela.
Nato je delovna skupina držav članic5 prevzela nalogo za pripravo različice modela CAF za
izobraževalne institucije, ki naj bi temeljil na izkušnjah držav članic. Model CAF je
namenjen ocenjevanju kakovosti poučevanja in kakovosti izobraževalnih institucij (EUPAN,
2010, str.7).
Visokošolski zavodi uporabljajo kakovostne modele kot izhodišče za organizacijo
notranjega zagotavljanja kakovosti na sistematičen način. Vsak izmed teh modelov se
osredotoča na posamezne vidike v organizaciji (Redder, 2010, str.22).
Spodnja slika prikazuje koncept modela za nadzor kakovosti visokošolskega izobraževanja.
Dvostopenjski model samoocenjevanja je primeren za nadzorovanje izobraževalnih
programov (vhodnih elementov (angl. input), procesa in izhodnih elementov (angl.
output)) na ravni fakultete in na institucionalni ravni (Patkó, 2007a).

5

Belgija, Italija, Luksemburg, Portugalska, Norveška, Slovaška, Poljska, Grčija in EIPA
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Slika 6: Dvostopenjski model samoocenjevanja

Vir: Patkó (2007b)

Model samoocenjevanja s sistematičnim in rednim pristopompredvideva možnost
spremljanja dejavnosti in rezultatov organizacije. Cilj samoocenjevanja je izvesti
opredelitev značilnosti obstoja ter kakovosti zagotavljanja za opredelitev odgovornosti
zavoda ter uporabo informacij, pridobljenih pri samoocenjevanju (Patkó, 2007c).
Samoocenjevanje visokošolskih zavodov je podprto z naslednjimi tezami (Patkó, 2007d):
• Visokošolski zavod prejme informacije o svojem upravljanju, njenih procesih,
študentih, družbi,
• z zadovoljstvom zaposlenih se izboljšujejo inovacije,
• samoocenjevanje visokošolskim zavodom omogoča, da opredelijo svoje prednosti
in področja,ki jih morajo razviti.
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Struktura modelaCAF
Model CAF (angl. Common Assessment Framework) vključuje enakih devet meril kot
EFQM, organizacija pa na osnovi samoocene pridobi sliko o trenutni uspešnosti na
področjih svojega delovanja. Takšna samoocena je osnova za oblikovanje akcijskega
načrta izboljšav. Model CAF deluje po načelu kroga načrtuj-izvedi-preveri-ukrepaj,
samoocena po tem modelu pa se zaključi z načrtom izboljšav. Prav tako kot model EFQM
tudi CAF uporablja devet meril, pri čemer jih pet spada med t. i. dejavnike uspeha, štirje
pa med rezultate. Model CAF je orodje, ki ga organizacije v javnem sektorju po vsej
Evropi lahko enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje
kakovosti, s čimerlahko izboljšajo svoje delovanje. Model CAF zagotavlja okvir za
samoocenjevanje, ki je po svoji zasnovi podoben večjim modelom celovitega obvladovanja
kakovosti (TQM), še zlasti modelu odličnosti EFQM, predvsem pa je zasnovan za
organizacije v javnem sektorju ob upoštevanju razlik med njimi (MJU, 2007, str.6).
Samoocenjevanje po modelu CAF institucijam omogoča priložnost dobro spoznati
delovanje same institucije in vzpostaviti večjo kakovost delovanja (Defoin, 2012a, str.1).

2.3 POMEN ESG ZA KAKOVOST VISOKEGA ŠOLSTVA
Evropski standardi in smernice so bili sprejeti na podlagi predloga, pripravljenega s strani
skupine E46 (Zhang in Loukkola, 2010).
Ti standardi in smernice opredeljujejo ključna področja, povezana s kakovostjo in
standardi. Njihov namen je podati vir pomoči in vodenja tako za visokošolske institucije pri
razvijanju lastnih sistemov za zagotavljanje kakovosti kot tudi za agencije, ki izvajajo
zunanje zagotavljanje kakovosti. Prav tako ti standardi prispevajo tudi k skupnemu
referenčnemu okviru, ki ga lahko uporabljajo tako institucije kot agencije (ENQA, 2005,
str.10).
Sprejeti standardi in smernice so se izkazali za učinkovito gonilo sprememb pri
zagotavljanju kakovosti. Vse države z različnimi političnimi in visokošolskimi sistemi,
kulturami, tradicijami, jeziki, pričakovanji (Helle, 2009, str. 6) so pričele z njihovim
uresničevanjem in nekatere so ob tem dosegle pomemben napredek. Mnogo bolj se je
namreč začelo razvijati zunanje zagotavljanje kakovosti. Tudi delež študentske
vključenosti na vseh ravneh se je po letu 2005 povečal (Londonski komunike, 2007, str.
4).
Postavljeni standardi in smernice so postali merilo za zagotavljanje kakovosti v Evropi
(HETAC, 2009, str.4).
Oblikovani so tako, da veljajo za vse institucije visokega šolstva inagencije za
zagotavljanje kakovosti ne glede na njihovo strukturo, funkcijo, velikost ali nacionalni
sistem, v katerem se nahajajo (Fari-Palko, 2011, str.11). Ti standardiod institucij

6

ENQA, ESU, EUA in EURASHE
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zahtevajo, da zbrane informacije analizirajo in jih uporabijo za učinkovito upravljanje
zmogljivosti študijskega programa ter ostalih dejavnosti(Arsovski, 2007, str.56).
Standardi in smernice sicer združujejo okvir meril za zagotavljanje kakovosti v Evropi in
predlagajo, kaj je treba doseči, vendar ne dajejo navodil, kako naj bodo ti cilji doseženi.
Dejanske postopke izvedbe namreč prepuščajo nacionalni in institucionalni ravni (Szanto,
2008, str. 3).
Pomembno dejstvo je spodbujanje sodelovanja pri zagotavljanju kakovosti z razvojem
primerljivih meril in metodologij za dosego cilja Bolonjske deklaracije ter posledično
razvoja evropskega visokošolskega prostora v državah članicah(Fiorioli, 2007, str.3).
ESG se vse pogosteje uporabljajo in so močan dejavnik sprememb v odnosu do
zagotavljanja kakovosti. Zunanje zagotavljanje kakovosti je veliko bolj razvito kot prej in
povečalo se je tudi sodelovanje študentov na vseh ravneh (Tempus, 2008, str.4).
Zagotavljanje kakovosti se po ESG osredotoča na (European Commision, 2010, str.24):
• Interese študentov, delodajalcev in družbe v splošnem za izboljšanje
visokošolskega izobraževanja,
• osrednji pomen institucionalne avtonomije,
• potrebe po zunanjem zagotavljanju kakovosti za doseganje ciljev institucij.

Ravni zagotavljanja kakovosti po ESG
Slika 7: Struktura sistema zagotavljanja kakovosti

Evropska raven zagotavljanja kakovosti
-vključevanje študentov
-kompetence

Nacionalna raven zagotavljanja kakovosti
-zagotavljanje kakovosti programa
-akreditacija

Institucionalna raven zagotavljanja kakovosti
-razvoj kulture kakovosti
-upravljanje s kakovostjo
-orodja za samoevalvacijo

Vir: Salimova et al. (2011, str.34).
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1. Evropska raven (angl. European level) določa smernice ter standarde za
nacionalne in institucionalne organe z namenom, da izpolnjujejo določene zahteve
in dosegajo preglednost, skladnost ter priznavanje programov in diplom. Na
nacionalni ravni je treba sprejeti razvoj sistema zagotavljanja kakovosti z
ustanovitvijo nacionalne agencije za zagotavljanje kakovosti. Na institucionalni
ravni pa so zahteve po prestrukturiranju obstoječih strokovnih programov za
izboljšanje procesov poučevanja in učenja ter uvedbo ocenjevanja notranjih
procesov študijskega programa in članov fakultete (Jezierska, 2009a, str. 47-50).
Na evropski ravni je bistveno vlogo odigralo partnerstvo med EUA, ENQA, ESIB in
EURASHE, znano kot skupina E4. Slednjaje imela bistveno vlogo pri sprejetju ESG
(Jezierska, 2009b, str. 50).
Na evropski ravni zagotavljanja kakovosti sta Vīksne in Mazūre (2011a, str. 927)
predstavila pomembnost sodelovanja z Evropskim združenjem za zagotavljanje
kakovosti v visokemšolstvu7 pri pripravi načel za izboljšanje preglednosti,
mobilnosti ter izboljšanju harmonizacije zagotavljanja kakovosti na podlagi že
znanih standardov, načel ter smernic v evropskem visokošolskem sistemu.

2. Na nacionalni ravni (angl. National level) so se evropske države pridružile Bolonjski
deklaraciji z ustanovitvijo vsaj ene agencije za akreditacijo oziroma zagotavljanje
kakovosti (Jezierska, 2009c, str.50).
Tu gre predvsem za oblikovanje partnerstev med institucijami, vladnimi organi in
agencijami z namenom priprave ukrepov za zagotavljanje kakovosti. Razlike se
kažejo v akreditacijah, evalvacijah, študijskih programih in institucijah. Različni
pogledi se kažejo tudi pri izvajanju nadzora kakovosti in izboljšavah, pri ustreznih
standardih in procesih za doseganje zastavljenih ciljev v sodelovanju z
visokošolskimi zavodi (Vīksne in Mazūre, 2011b, str.927).
3. Na institucionalni ravni (angl. Institutional level) pa ima glavno vlogo pri krepitvi
notranje kakovosti in vrednotenja študijskih programov Evropsko združenje
univerz (angl. EUA). V Sorbonski (1998) in Bolonjski deklaraciji je zapisano, da sta
krepitev in ustvarjanje kulture kakovosti v izobraževanju prepuščeni visokošolskim
zavodom (Jezierska, 2009d, str.50).
Dober sistem zagotavljanja kakovosti preverja minimalno kakovost visokošolske institucije
in programov za zaščito študentov, prispeva k izboljšanju vseh institucij in programov ter
spodbuja razvoj notranje kulture kakovosti v institucijah (Messages, 2010, str.2).

7

ENQA
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2.4 DOBRE PRAKSE UNIVERZ PO EVROPI GLEDE ZAGOTAVLJANJA IN
IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI S SPREJEMOM ESG
Za evropski visokošolski prostor je značilna velika raznolikost sistemov zagotavljanja
kakovosti. Vse evropske države si želijo vzpostaviti sistem, ki bo združljiv in primerljiv z
njihovo kulturo, gospodarstvom in socialnim okoljem. Ob vsej tej raznolikosti pa na eni
strani obstajajo želje po skupnem sodelovanju, na drugi strani pa želja po individualnosti
(Bernhard, 2011, str.541).
Ena izmed najpomembnejših prelomnic pri razvoju sistema zagotavljanja kakovosti v
evropskem visokošolskem prostoru je sprejetje ESG (Hopbach, 2011, str.4).
Orsinngher ESG opredeli kot izziv, zagotavljanje kakovosti pa kot glavno orodje
visokošolskih institucij za načrtovanje, upravljanje in nadzorovanje svojih dejavnosti. Kljub
temu se pomen zagotavljanja kakovosti med posameznimi državami razlikuje. V nekaterih
državah si zagotavljanje kakovosti razlagajo kot notranjo odgovornost vsake visokošolske
institucije, ki temelji na notranji evalvaciji študijskih programov institucije, druge države
pa zagotavljanje kakovosti dojemajo kotzunanjo evalvacijo oziroma akreditacijo
(Orsingher, 2006, str.1).
Evropska komisija v Poročilu o napredku izvajanja zagotavljanja kakovosti (2009, str.4)
omenja merjenje izvajanja ESG na nacionalni ravni držav članic na podlagi treh
kazalnikov. Kazalnike so uporabili za ocenitev stopnje zagotavljanja kakovosti v instituciji.
Ocenjevali so stopnjo razvoja zunanjega zagotavljanja kakovosti, stopnjo sodelovanja
študentov tako pri zunanjih kot notranjih procesih zagotavljanja kakovosti ter stopnjo
mednarodnega sodelovanja z drugimi institucijami in študijskimi programi. Pri vzpostavitvi
mehanizmov zagotavljanja kakovosti najboljše ocenedosegajo Avstrija, Belgija, Češka,
Danska, Finska, Nemčija, Madžarska, Irska, Nizozemska, Norveška, Španija, Švedska in
Velika Britanija.

Primer: ROMUNIJA
Zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu so v Romuniji začeli izvajati z uredbo leta 2005,
ki je bila leta 2006 tudi uzakonjena. Zakonodajni okvir se nanaša na dva glavna cilja
zagotavljanja kakovosti: nadzor kakovosti in doseganjevečjekakovosti (Adina-Petruta,
2012a, str. 126).
Metodologija ARACIS8za ocenjevanje kakovosti zajema 42 kazalcev. 12 meril meri vhodne
elemente (človeške, materialne, finančne vire...), 20 meril meri uporabo sredstev v
procesu, medtem ko 5 meril meri dejanske rezultate delovanja zavoda (Cocosatu, 2012,
str.870).

8

ARACIS (Romanian Quality Assurance Agency for Higher Education)
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ARACIS je opravila oceno kakovosti visokega šolstva v Romuniji in raziskavo predstavila
na mednarodni konferenci. Ocenjevali so tri vrste kazalnikov. Prva skupina kazalnikov
je merila kakovost visokega izobraževanja v Romuniji, in sicer implementacijo bolonjskega
procesa, prehod na višjo stopnjo študija, razvoj nacionalnega zunanjega zagotavljanja
kakovosti, mednarodno sodelovanje v procesu zagotavljanja kakovosti ter prepoznavnost
pridobljenih diplom, sodelovanje študentov v procesih zagotavljanja kakovosti, zunanje
zagotavljanja kakovosti univerz v Romuniji, mobilnost študentov ter izvedbo nacionalnega
okvirja kvalifikacij visokega šolstva. Druga skupina kazalnikov je merila vključenost
zunanjih akterjev v zagotavljanje kakovosti študijskega procesa na Univerzi. Merila za
ocenjevanje so bila transparentnost izobraževalne ponudbe, razmerje študentov glede na
število profesorjev, število študentov glede na število diplomantov, vključevanje v
programe vseživljenjskega izobraževanja, razvoj informacijskega sistema zagotavljanja
kakovosti, znanstvena raziskovanja, komisija za ocenjevanje zagotavljanja kakovosti ter
opremljenost laboratorijev in učilnic. Tretja skupina kazalnikov pa je merila
institucionalni vidik glede na delodajalce, študente in pedagoge. Merila je število
študentov, ki nadaljujejo študij na naslednji stopnji, kakovost procesa izobraževanja,
vsebine, profesorjev, uporabnost diplome, komuniciranje, priložnosti študentov na trgu
dela in kakovost izobraževanja v okviru izvajanja bolonjskega sistema (Ilie et al., 2012a,
str.163).
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Slika 8: Gibanje števila vpisanih študentov in diplomantov med letoma 1990–
2011 v Romuniji

Vir: Duguleana (2012, str.108).
Zgornja slika prikazuje gibanje števila vpisanih študentov in diplomantov visokošolskega
izobraževanja v Romuniji v obdobju 1990–2011. Iz slike je mogoče razbrati, da je število
študentov do leta 2008 hitro naraslo, nato pa je trend pri obeh kategorijahzačel
upadati.Ta razkorak med številom študentov in manjšim številom diplomantov kaže na to,
da je večina študentov opustila svoj študij (Duguleana, 2012, str. 107-108).
Z vidika skupne ocene je bila kakovost visokega šolstva v Romuniji s strani ARACIS
ocenjena kot pretežno zmerna. Glede na to, da je bila večina kazalnikov, ki so merili
rezultate, ocenjena slabše kot kazalniki, ki so merili vhodne elemente, lahko rečemo, da je
stanje nekoliko zaskrbljujoče (Ilie et al., 2012b, str. 164).

Primer ocenjevanja kakovosti na Univerzi v Bukarešti
Univerza v Bukarešti je uspešnoprestala evalvacijo kakovosti Romunske agencije za
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. Evalvacija je bila usmerjena na evalvacijo
vodenja Univerze kot celote ter vseh njenih upravnih delov dodiplomskega študijskega
programa na 19 fakultetah. Evalvacija kakovosti je pokazala pomanjkanje transparentnosti
med oddelki fakultet. Ob tem je pomembno poudariti, da transparentnost in doseganje
kakovosti vodita k večji zmogljivosti institucije za prilagajanje spremembamin reševanje
novih izzivov.
Vprašanje pomanjkanja kakovosti se je pojavilo pri delu profesorja, ki meni, da je njegova
naloga učenje in raziskovanje, medtem ko administrativnega dela ne dojema kot njegovo
dolžnost, temveč kot dodatno delo. Zadostni pogoj, ki so ga avtorji ob tem izpostavili, je
timsko delo vseh sodelujočih na oddelku in pri akademskem delu, saj se le s tem
povečujeta zavedanje in zmogljivost za zagotavljanje kakovosti. Proces samoocenjevanja
so na Univerzi ocenili kot dobro izhodišče (Costreie et al., 2009b, str.105-107).
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Primer: ŠPANIJA
Zagotavljanje kakovosti v skladu s standardi, postopki ter smernicami vzpostavlja okvir
zaupanja in prepoznavnosti visokega šolstva ter interesnih skupin. To je pomemben razvoj
visokega šolstva v Španiiji. Zagotavljanje kakovosti v Španiji izvajajo že od leta 1996
(Francesc et al., 2010, str.1).
Leta 2007 je bil podan amandma k Zakonu o Univerzi iz leta 2001. S to spremembo je
prišel do izraza poudarek na področju usklajevanja sistema visokega šolstva v Španiji
znotraj evropskega visokošolskega prostora (Dalmau in De la Rosa González, 2009,
str.15).

Primer ocenjevanja kakovosti na Univerzi na Malti
Univerza na Malti je prav tako sprejela ukrepe za izboljšanje predpisov o zagotavljanju
kakovosti skladno z razvojem in zahtevami bolonjskega procesa. Leta 2007 so
ustanoviliOddelek za kakovost in vire akademskih programov(angl. Academic Programmes
Quality and Resources Unit, APQRU) in Odbor za potrjevanje študijskih programov (angl.
PVC). Glavne naloge PVC so zagotavljanje mehanizmov kakovosti za namene notranje in
zunanje revizije ter ostale naloge v zvezi s standardi študijskih programov,medtem ko je
naloga APQRU, da PVC pomaga pri razvoju in doseganju kakovosti. S tem se je razvil tudi
nov postopek zagotavljanja kakovostnih študijskih programov z upoštevanjem standardov.
To je tudi pomemben mehanizem za študijske rezultate študentov, kiso posledično bolj
predvidljivi, ter za zagotavljanje sredstev za izvajanje programa v skladu z mednarodnimi
standardi. Namen preverjanja postopka vrednotenja je ugotoviti skladnost programa s
strategijo Univerze ter odziv na zahteve trga. Proces za načrtovanje programa zajema dve
fazi. Prva faza se osredotoča na praktičnost in izvedljivost ideje, ustvarjeno na podlagi
strategije. Druga faza pa se osredotoča na oblikovanju ter natančnost programa. S tem
procesom Univerza prikazuje prizadevanje za delovanje v skladu z zahtevami, ki so
podana v Bolonjski deklaraciji. APQRU deluje v smeri povečanja udeležbe študentov pri
ocenjevanju, kajti študenti so glavni udeleženec s pomembno vlogo pri ocenjevanju,
razvoju in doseganju kakovosti učnih izkušenj. Povratna informacija študenta je priložnost
za spremembo le-teh in pridobitev ocene z vidikauspešnosti določb v zvezi z izkušnjami
študentov. Povratno informacijo od študentov pridobijo anonimno z elektronskim
obrazcem pri posameznem predmetuob koncu študijskega semestra. Informacije
pridobivajo dvakrat letno, ko so študenti pri predmetu že ocenjeni. Rezultati povratnih
informacij študentov so na voljo profesorjem, vodji oddelka in rektorju. Te informacije se
uporabijo za nadaljnje izboljšave določb izobraževanja (Calleja in Attard, 2009, str.39-43).
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Primer: POLJSKA
Zagotavljanje kakovosti izobraževanja je prioriteta Univerze v Varšavi (Quality assurance
at the University of Warsaw, 2013a). To je bil tudi razlog za ustanovitev zunanjega
zagotavljanja kakovosti, ki je bila med letoma 1990-2008 ogrožena zaradi množičnega
vpisovanja v izobraževalne institucije. Izoblikovali sta se dve shemi nadzora:državni,
imenovan Državni odbor za akreditacijo,9 ter akademski, kjer so združeni člani komiteja za
akreditacijo10 (Chmielecka, 2009, str.174).

Primer ocenjevanja kakovosti na Univerzi v Varšavi
Razvoj notranjega zagotavljanja kakovosti izobraževanja se je na Univerzi začel leta 2006.
Sistem je bil zgrajen na podlagi izkušenj in dobrih praks. Stalno povečevanje kakovosti
izobraževanja zagotavljajo na podlagi dialoga, sodelovanja, promocije in popularizacije
najboljše rešitve. Izboljšanje kakovosti izobraževanja sloni na dveh vidikih, in sicer: na
samoevalvacijskem poročilu in na splošnih univerzitetnih anketnih raziskavah, ki
omogočajo preverjanje mnenja študentov. Notranje zagotavljanje kakovosti izvaja delovna
skupina predstavnikov na Univerzi in delovna skupina predstavnikov na Fakulteti ter
delovna skupina predstavnikov iz ostalih organizacijskih oblik. Ustanovili so oddelek za
evalvacijo kakovosti izobraževanja, katerega glavna naloga je priprava metodologije za
izvedboanketne raziskavena Univerzi, njena implementacijain obdelava rezultatov.
Anketne raziskave so podlaga za ocenjevanje kakovosti izobraževanja, ki tako zagotavljajo
potrebne podatke pristojnim organom Univerze.
Za zunanje zagotavljanje kakovosti so odgovorne Univerzitetna komisija za akreditacijo, ki
se zavezuje za trajnostno rast kakovosti izobraževanja in vzpostavljanje potrebnih
postopkov za evalvacijo študijskih programov v skladu z ESG.
Državni odbor za akreditacijo11 je bil ustanovljen 1.1.2002 kot državni organ, ki je
zadolžen za obvezno izvajanje kakovostnega izobraževanja študijskih programov in
evalvacijo zahtevkov za nove študijske programe (Quality assurance at the University of
Warsaw,2013b).

Primer: MADŽARSKA
Cilj neodvisnega nacionalnega organa strokovnjakov, ki ocenjujejo kakovost izobraževanja
raziskovalnih dejavnosti, je preverjanje sistema zagotavljanja kakovosti, ki naj bi
visokošolski zavod vodil k večji kakovosti izobraževanja ter raziskovalnih in storitvenih
dejavnosti (Horga in Gal, 2009, str.66).

9

The State Accreditation Committee (PKA)
Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRASP)
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Primer ocenjevanja kakovosti na Univerzi Miskolc
Leta 2008 je Madžarska akreditacijska komisija12uspešno prestala zunanji pregled,
katerega glavni cilj je bil preveriti skladnost z ESG z namenom nadaljevanja članstva v
ENQA. Skupina strokovnjakov je ugotovila, da HAC deluje v skladu z ESG, saj v2. delu
ESG izpolnjuje 5 od 8 naštetih standardov in v 3.delu 6 od 8 naštetih standardov ESG.
Strokovnjaki so imeli pomisleke glede Evropskih standardov za zunanje zagotavljanje
kakovosti v visokem šolstvu pri merilih odločanja; postopkih, ki ustrezajo namenu in
postopkih spremljanja ter pri Evropskih standardih za agencije za zunanje zagotavljanje
kakovosti, njihovih sredstvih, neodvisnosti in postopkih odgovornosti (Rozsnyai, 2009,
str.137).

2.5 NORMATIVNA UREDITEV
S podpisom Bolonjske deklaracije leta 1999 so evropski ministri začeli oblikovati skupni
evropski visokošolski prostor s strateškim ciljem ocenjevanja primerljive kakovosti med
visokošolskimi institucijami (Edwards et al., 2012). Med pomembnimi cilji bolonjskega
procesa je bilo opredeljeno pospeševanje evropskega sodelovanja pri zagotavljanju
kakovosti z razvojem primerljivih meril in metodologije (Nadoh Bergoč in Kohont, 2007b
str. 98).
Z razvojem meril in metodolgij se je začel oblikovati normativni okvir za zagotavljanje
kakovosti visokega šolstva.
Glavni cilj normativne ureditve je razvijanje nacionalnega, mednarodno primerljivega
sistema kakovosti visokega šolstva. Ta bopripomogel k večji preglednosti, odzivnosti,
odprtosti in primerljivosti visokošolskega izobraževanja ob upoštevanju ESG ter drugih
priporočil Evropskega parlamenta in Sveta. Pogoj za dosego kakovostnega
izobraževalnega, raziskovalnega, strokovnega in umetniškega dela visokošolskih zavodov
ter študijskih programov je stalna evalvacija in internacionalizacija (NAKVIS, 2013, str.3).
S sprejetjem ESG leta 2005 v Bergnu je zagotavljanje kakovosti dobilo posebno pozornost
v celotnem evropskem visokošolskem prostoru (Gaber, 2008, str. 57). To področje je bilo
pred sprejetjem ESG prepuščeno posamezni visokošolski instituciji.

12

The Hungarian Accreditation Committee of Higher Education (HAC)
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Mednarodni pravni okvir zagotavljanja kakovosti
1. Svet EU ter ostale institucije in organi EU
a. PRIPOROČILO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. februarja 2006 o
nadaljnjem evropskem sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu
(2006/143/ES) (Ur.l. EU 64/60 4.3.2006).
2. Informacije institucij in organov EU
a. Sklepi Sveta z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v
izobraževanju in usposabljanju („ET 2020“) (Ur. l. EU 2009/C 119/02)
b. Sklepi Sveta o posodobitvi visokega šolstva (2011/C 372/09) (Ur.l. EU št. C
372/36)
c. Mnenje Odbora regij – Posodobitev visokošolskih sistemov (Ur.l. EU 113/09 C)
3. Akti ENQA
a. STATUT ENQA
b. ESG

Svet EU države članice poziva,naj v sisteme visokega šolstva uvajajo mehanizme presoje
in sodelujejo pri zagotavljanju kakovosti. Izdal je tudi Priporočilo o evropskem sodelovanju
pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, s katerim naj bi države članice izboljšale
kakovost visokošolskega izobraževanja. Sisteme ocenjevanja kakovosti naj bi vzpostavili v
skladu z načeli, ki bi opredeljevala samostojnost in odgovornost organov, notranje in
zunanje ocenjevanje, evalvacijske postopke ter objavo poročil o vrednotenju (Europa,
2008).
Evropski parlament in Svet v Priporočilu o nadaljnjem evropskem sodelovanju v 1. točki
državam članicam priporočata,"da v skladu s standardi in smernicami za zagotavljanje
kakovosti evropskega visokega šolstva, sprejetimi v Bergnu v okviru bolonjskega procesa,
spodbujajo vse visokošolske zavode na svojem ozemlju k uvedbi ali razvoju strogih
notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti". Priporočata nadaljnje razvijanje standardov in
smernic v sodelovanju s predstavniki visokega šolstva (Ur.l. EU 64/60 4.3.2006).
Iz sklepov Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in
usposabljanju se je Svet strinjal s 3. točko 2. odstavka Informacij institucij in organov EU
glede izboljšanja kakovosti in učinkovitosti izobraževanja ter usposabljanja, ki opredeljuje
pomembnost razvijanja učinkovitega sistema zagotavljanja kakovosti kot pomemben
element evropskega uspeha in večje zaposljivosti (Ur. l. EU 2009/C 119/02).
V Sklepu Sveta o posodobitvi visokega šolstva je poudarjeno, da so "sistemi
visokošolskega izobraževanja ključni za ustvarjanje znanja, ki je temeljnega pomena za
človeški in družbeni razvoj ter spodbujanje aktivnega državljanstva". Svet države članice
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poziva, naj v skladu z nacionalno prakso sodelujejo z visokošolskimi ustanovami in
upoštevajo njihovo avtonomijo ter izboljšajo kakovost, ustreznost in privlačnost
programov, zlasti z učenjem, osredotočenim na študente, in z zagotavljanjem ustrezne
podpore po vpisu, usmerjanjem in svetovanjem (Ur.l. EU št. C 372/36).

Nacionalni pravni okvir zagotavljanja kakovosti
1. Zakoni
a. Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip
(63/2007 popr.), 15/2008 Odl. US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009, 62/2010ZUPJS, 34/2011 Odl. US: U-I-156/08-16, 78/2011)
2. Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (Ur.list
RS, št. 42/2011)
3. Ustanovitveni akti drugih javnih zavodov na področju visokega šolstva
a. Sklep o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu (Ur. l. RS, št. 114/09).
a. Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in
študijskih programov (Uradni list RS, št. 95/2010, 17/2011, 51/2012 in
6/2013),
b. Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 9/2011)
4. Interni akti visokošolskih zavodov in institucij
a. Statut Univerze v Ljubljani (Uradni list RS 8/2005, 118/2005, 72/2006 (76/2006
popr.), 59/2007 (82/2007 popr.), 81/2007, 5/2008, 42/2008, 62/2008, 14/2009,
38/2009, 48/2009, 55/2009, 3/2010, 47/2010, 18/2011, 26/2011, 89/2011,
26/2012, 38/2012)
b. Poslovnik kakovosti
c. Samoevalvacijsko poročilo
V slovenski zakonodaji o kakovosti v visokem šolstvu je v 51. e členu ZVis zapisano, da je
v Sloveniji za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu pristojna Nacionalna agencija
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu kot oseba javnega prava. Točka f
51.člena tega zakona opredeljuje, da Agencija skrbi za delovanje sistema zagotavljanja
kakovosti v visokem šolstvu ter da določa postopke in merila za zunanje evalvacije in
akreditacije. Po omenjenem členu izvaja zunanje evalvacije in akreditacije visokošolskih
zavodov in študijskih programov, spodbuja izvajanje samoevalvacij, sodeluje z organi za
zagotavljanje kakovosti visokega šolstva, skrbi za skladnost delovanj agencije z evropskimi
smernicami in mednarodnimi načeli na področju zagotavljanja kakovosti. V 80. členu pa je
opisano ocenjevanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter
znanstvenoraziskovalnega in umetniškega ter strokovnega dela, ki jo visokošolski zavodi
ocenjujejo s postopki samoevalvacije,Agencija pas postopki zunanje evalvacije. Ugotovitve
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iz samoevalvacijskih poročil in poročil o zunanjih evalvacijah se upoštevajo ob podaljšanju
akreditacije visokošolskih zavodov in njihovih študijskih programov (ZVis, 51. e člen, 51. f
člen).
V Resoluciji NPVS 2011-2020 je slovenski visokošolski prostor opisan kot kakovosten in
primeren za znanstvenoraziskovalni razvoj. Resolucijaopisuje nekatere elemente
kakovosti, pomembne za zunanji in notranji sistem zagotavljanja kakovosti. V njejje
poudarjena tudi razlika med kakovostjo in zagotavljanjem kakovosti, ki mora potekati na
akademski in strokovni ravni ter se izkazovati z vrednotenjem znanstvenega dela,
vrednotenjem pedagoškega dela, uspehom zaposlenih, študentov in diplomantov v
domačem in mednarodnem okolju ter s privlačnostjo visokošolskega prostora.
Resolucijadoloča, da odgovornost za kakovost visokega šolstva v prvi vrstinosijo
visokošolske institucije same, zato morajo nenehno razvijati kulturo kakovosti in krepiti
kulturo odgovornosti. Glede izboljšanja študijskih programov je v Resoluciji zapisano, da
bodo visokošolske institucije še naprej odgovorne za pripravo in izvajanje študijskih
programov ter njihovo kakovostno izvajanje in zagotavljanje predvidenih kompetenc
diplomantov. Programe naj bi oblikovale in izvajale bolj usmerjeno v učne izide in k
študentom z razvojem novih učnih pristopov in metod. Pomemben element sistema
zagotavljanja kakovosti opredeli zunanji sistem zagotavljanja kakovosti, ki bo
posodobljens strani NAKVIS. NAKVIS naj bi postal član referenčnih mednarodnih
organizacij (EQAR in ENQA). Kot pomembno sestavino kakovosti opredeljuje tudi
pedagoško odličnost, kjer bo pozornost namenjena izboljšanju poučevanja. Kot zadnjega
izmed elementov kakovosti navajajo tudi izboljšanje prostorskih razmer in opremljenost
visokošolskih institucij. Eden izmed ciljev,ki so si ga v okviru Resolucije zadali, je
zagotoviti delovanje sistema zagotavljanja kakovosti (zunanji – NAKVIS in notranji – na
visokošolskih institucijah) v celoti skladno z ESG (Ur.list RS, št. 41/2011).
V merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih
programov je v 1. členu zapisano, da so v merilih upoštevani dogovorjeni standardi in
smernice za zagotavljanje kakovosti, ki veljajo v evropskem visokošolskem prostoru. V 5.
členu je opisana stalna skrb zavodov za zagotavljanje kakovosti, s posebnim poudarkom
na kakovostnih učnih izidih in dosežkih ter strukturi in organizaciji študijskih programov,
predvsem pa bo posebne pozornosti deležnapriprava študentov na življenje aktivnih
državljanov v demokratični družbi, prihodnjo kariero in omogočanje njihovega osebnega
razvoja ter ustvarjanje in vzdrževanje obsežnih ter vrhunskih podlag znanja ob
spodbujanju raziskovanja in inovativnosti, ki so temelj pri doseganju ciljev izobraževanja.
Kot področje presoje kakovosti visokošolskega zavoda merila v14. členu opredeljujejo, da
ima visokošolski zavod v ustanavljanju oblikovano strategijo za zagotavljanje kakovosti in
načrt za organizacijo sistema kakovosti na podlagi upoštevanja meril in evropskih
standardov ter poslanstva in vizije visokošolskega zavoda. Iz poslovnika kakovosti je
razvidno, da bo visokošolski zavod sproti spremljal in izboljševal kakovost, konkurenčnost
in učinkovitost svoje dejavnosti – tako izobraževalnega, znanstvenega, raziskovalnega in
umetniškega kot tudi strokovnega dela. Merila določajo zagotavljanje kakovosti tudi z
načrtovanjem periodičnih samoevalvacij, z rednim zbiranjem in analizo podatkov o učnih
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izidih študentov in celotnega izobraževanja ter drugih, z njim povezanih dejavnosti, z
ugotavljanjem pomanjkljivosti v izvajanju dejavnosti in odstopanj od načrtovanih
dejavnosti in dosežkov ter z vključevanjem vseh zaposlenih, študentov in drugih
relevantnih deležnikov v presojo kakovosti svojega delovanja. Merila v 32. členu opisujejo,
da je sistem zagotavljanja kakovosti visokošolskega zavoda primeren in učinkovit ter
primerljiv v evropskem visokošolskem prostoru in da vsak zavod redno izvaja
samoevalvacijo, ki vključuje evalvacijo poučevanja,vseh dejavnosti, evalvacijo zadostnosti
in raznovrstnosti virov iz nacionalnega in mednarodnega okolja ter finančne uspešnosti in
oceno kakovosti vseh dejavnosti visokošolskega zavoda ter oblikovanje predlogov za
izboljšave. Z zagotavljanjem kakovosti visokošolski zavod usmerja in razvija kulturo
kakovosti (Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih
programov, 5. člen, 14. člen, 32. člen).
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA
Empirični del magistrske naloge bo temeljil na kvantitativni raziskavi, ki sem jo izvedla s
pomočjo metode anketiranja.V temdelu magistrske naloge sem teorijozagotavljanja
kakovosti študijskega procesa proučevala s teoretičnega vidika.
Z empirično raziskavo bom raziskala konkretne težave, povezane z zagotavljanjem
kakovosti študijskega programa, ki posledično vplivajo na izoblikovanje kompetenčnih in
zaposlitvenih sposobnosti diplomanta. Sledila bo opredelitev raziskovalnega problema in
namena naloge, postavitev raziskovalnih hipotez in raziskovalne metodologije, s pomočjo
katere sem prišla do empiričnih podatkov.

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMENA RAZISKAVE
Problemi, ki se pojavljajo v visokem šolstvu,se navezujejo na kakovost diplomanta in
načine, kako vzpostaviti pregledne sisteme zagotavljanja kakovosti za pridobitev potrebnih
kompetenc in prenosljivih spretnosti za vstop na trg dela.
Namen rezultatov, ki sem jih pridobila z empirično raziskavo, je empiričnoutemeljiti
postavljene trditve, zapisane v teoretičnem delu magistrskega dela. Na podlagi
slednjihželim ugotoviti pomen različnih vplivov na izoblikovanje in izpopolnjevanje
kompetenc ter zaposlitvenih sposobnosti študenta in posledično kakovosti visokošolskega
izobraževanja.

3.2 OBLIKOVANJE HIPOTEZ
Na podlagi izsledkov, znanstvenih ugotovitev in rezultatov študij, ki so predstavljeni v
teoretičnem delu magistrske naloge, sem postavila naslednje raziskovalne hipoteze. Prvi
dve hipotezi bostapreverjenis statističnimi orodji na podlagi anketne raziskave, tretja
hipoteza pa bo preverjena na podlagi mednarodne primerljivosti okolja. Izsledki
postavljenih hipotez bodo služili kot podlaga za razpravoin zaključek naloge.
H1: Višja razvitost gospodarskega okolja vpliva pri študentih na pričakovane
višje pridobljene kompetence.
Prebivalstvo s terciarno izobrazbo pozitivno vpliva na gospodarsko rast in produktivnost.
Pozitiven vpliv na gospodarsko rast in kakovost delovne sile ima predvsem kakovost
izobraževanja (UMAR, 2012b, str.36). Sodobna, na znanju temelječa gospodarstva,
potrebujejo ljudi z višjo usposobljenostjo in ustreznejšimi spretnostmi (EK, 2012, str.3).
S postavljeno hipotezo želim preveriti, ali dejansko višja stopnja bruto domačega
proizvoda (BDP) vpliva na boljše izoblikovanje kompetenc študenta.
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H2: Višja razlika med obstoječimi in pričakovanimi študijskimi cilji študenta je
posledica stopnje zaposljivosti okolja – višja so pričakovanja v okolju z nižjo
zaposljivostjo.
Stopnja zaposljivosti je odvisna od vrste dejavnikov. Dejavniki, ki vplivajo na zaposlenost,
so: razvoj zaposlitvenih sposobnosti, delovne izkušnje, razvoj veščinin volja do učenja
(Harvey, 2002, str.3). Dejstvo pa je, da študenti iz socialno in ekonomsko šibkih družin
težje sledijo svojim ciljem kot ostali (Harvey, 2002, str.10).
Z opredeljeno hipotezo bom preverila,ali stopnja zaposljivosti vpliva na pričakovane
življenjske cilje študentov.
H3: Višja učinkovitost študija je potrebna pri povečevanju zaposljivosti
študentov.
Tretjo hipotezo bom poskušalapotrditina podlagi mednarodne primeljivosti okolja
evropskih držav članic. S pomočjo pridobljenih kazalnikov učinkovitosti študijskega
procesa bom opredelila vpliv učinkovitosti študija na višjo stopnjo zaposljivosti.

3.3 METODOLOGIJA RAZISKAVE
V teoretičnem delu naloge sem odnose med spremenljivkami prikazala na podlagi
obstoječih teoretičnih in empiričnih spoznanj ter nadaljevala z uporabo ustrezne
metodologije, s pomočjo katere sem empirično preverilapostavljene domneve. Teoretični
del je zahteval predvsem deskriptivni pristop, v okviru katerega sem uporabljali metodo
deskripcije, kompilacije in klasifikacije, komparativno metodo in metodo anketiranja.
Kvantitativni del raziskave je bil izveden na podlagi metode anketiranja. Ključni vir pri
zbiranju podatkov za sestavo vprašalnika je bila metoda deskripcije terproučevanje
primarne in sekundarne literature. Na podlagi zbranih informacij sem oblikovala anketna
vprašalnika inuporabila metodo kvantitativnega raziskovanja, s čimersem pridobila želene
podatke. Anketna vprašalnika sta sestavljena iz treh vsebinskih sklopov vprašanj, ki se
nanašajo na mnenja o zaposlitvenem statusu, o pričakovanjih in ciljih za prihodnost ter
pričakovanih pridobitvah in dosežkih v času študija na fakulteti.
Podatke sem statistično obdelala s statističnim programom SPSS 17.0 za Windows. Ob
temsem odkrivala vzročno-posledične povezanosti med spremenljivkami, in sicer s
pomočjo: frekvence, odstotkov, aritmetične sredine, testa enakosti, standardnega
odklona, t-testa, Pearsonovegain Spearmanovega koeficienta korelacije, faktorske analize,
Kruskal-Wallisovega H-testa ter s pomočjo multivariatne analize.

3.4 OBLIKOVANJE ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
Anketna vprašalnika sta rezultat lastnega dela in sta oblikovana na podlagi tuje literature
na področju andragogike. Izdelana sta bila v skladu s temeljnimi cilji naloge in usklajena
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na podlagipogovorov s strokovnjaki s posameznih področij. V nekaterih primerih so kot
predpostavke postavljene splošno sprejete praktične izkušnje, ki sem jih z vprašalnikom
želela dodatno potrditi. Področja so bila subjektivno definirana vnaprej.
Anketa je faza v raziskovalnem procesu, ki jo oblikujemo šele potem, ko imamo
opredeljen raziskovalni problem, cilj raziskovanja in hipoteze.
Z anketo sem prišla do podatkov o stališčih in mnenjih izpraševancev. Anketo je mogoče
oprededelitkot postavljanje natančnodoločenih vprašanj določeni skupini in številu ljudi na
natančnodoločen način. Pomembna je tudi ustrezna velikost vzorca (Pokorny et al.,
2010a, str.10).

Preizkušanje ankete pred anketiranjem
S sestavljenim anketnim vprašalnikom sem izvedla pilotski poskus s skupino anketirancev,
ker sem slednjo želela preveriti in ugotoviti potreben čas za izpolnjevanje vprašalnika
(Pokorny et al., 2010b, str.11).
Anketi sta razdeljeni v dva dela z zaprtimi tipi vprašanj in nam omogočata podrobno
analizo načrta osebnega razvoja študenta. Anketni vprašalnik I je namenjen ocenjevanju
stališč študentov na začetku študijskega obdobja, anketni vprašalnik II pa ocenjuje
stališča študentov tekom študijskega procesa.
V nadaljevanju bodo predstavljena posamezna vprašanja in pojasnilo, s kakšnim
namenom so bila vključena v vprašalnik. Vprašanja so bila razdeljena v več sklopov. Prvi
del je sestavljen iz sklopov vprašanj o odnosu z morebitnim delodajalcem, o ciljih v
prihodnosti ter o pričakovanih pridobitvah in dosežkih v času študija na fakulteti. Podatke
sem analizirali z neparametričnimi testi.
Pri vprašanju o zaposlitvenem statusu sem klasifikacijo statusa opredelila na podlagi
podatkov SURS-a, pri čemer sem zaposlitveni status opredelila glede na zaposlenost za
nedoločen/določen čas, samozaposlenost, delo preko študentskega servisa in status
nezaposlenosti.
Glede na II. sklop vprašanj sem trditve o ciljih za prihodnost opredelila s pomočjo
priročnika načrtovanja osebnega razvoja z naslovom Veščine za uspeh. Trditve so
razdeljene v štiri sklope glede na okoliščine življenja. Postavila sem različne pare trditev, ki
se nanašajo na različne poglede glede pomen ciljev v življenju. V sklopu okoliščin
zasebnega življenja sem želela izvedeti, kakšne cilje imajo študenti glede zasebnega
življenja, pri okoliščinah delovnega življenja some zanimala stališča študentov glede
pomena, ki bi ga namenjali službenim obveznostim. Pri osebnih pričakovanjih sem
spraševala o osebnih ciljih in materialnih dobrinah, pri zadnjem sklopu vprašanj pa glede
pripravljenosti za doseganje osebnih pričakovanj.V zvezi z okoliščinami zasebnega in
delovnega življenja pa me je zanimala pripravljenost žrtvovanja časa za kariero (Cottrell,
2003a, str.16).
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Pri III. sklopu vprašanj sem želela izvedeti, kaj želijo študenti v času študija na
fakultetidoseči. Želela sem, da trditve,za katere menijo, da so gonilo njihovega študija,
ocenijo na lestvici od 1–5, pri čemer1 pomeni najmanj in 5 največ. Anketirance
sempovprašala, ali se jim zdijo pomembni diploma in naziv, zavzemanje za globlje
razumevanje in vsebine predmetov, uporabain razvoj sposobnosti razmišljanja, razširjanje
znanja, spoznavanje in pridobivanje prepričanja v sposobnosti, razvoj sposobnosti javnega
nastopanja, iskanje dobro plačane službe, pridobivanje prijateljstev in razvoj socialne
mreže (Cottrell, 2003, str. 25).
Pri zadnjem vprašanju III. sklopa sem ocenjevala stališča glede kompetenc, sposobnosti
in osebnostnih lastnosti, ki so jih razvili in za katere se jim zdi, da bi jih morali razviti v
prihodnosti. Ocenjevala sem tudi sedanjo in pričakovano raven razvitosti (Cottrell, 2003b,
str. 31, 90, 116).
Vsebinski sklopi vprašalnika
V nadaljevanju bom predstavila vsebinske sklope vprašanj, ki sem jih proučevala v
magistrski nalogi. V samem uvodu vprašalnika so postavljena vprašnja v zvezi z
demografskimi podatki anketiranca, kot so spol, starost in dosežena izobrazba. Vsebinski
sklopi vprašalnika so razdeljeni na tri dele. Vsebinske sklope vprašanj sem oblikovala s
ciljem, da bi z njimi pridobili mnenja in stališča študentov, s pomočjo katerih bi prišla do
ugotovitev o pričakovanjih študentov glede posredovanega znanja s fakultete na
študenta.
Prvi sklop vprašanj
S prvim sklopom vprašanj sem želela pridobiti mnenja študentov glede njihovega
zaposlitvenega statusa, načinu in času zaposlitve. Vprašanja so bila postavljena v obliki
zaprtega tipa z možnostjo odgovorov na podlagi 5-stopenjske Likartove lestvice, kjer so
bili podani možni odgovori:1-popolnoma se ne strinjam, 2-zelo se strinjam, 3-delno se
strinjam, 4-se ne strinjam, 5-se sploh ne strinjam.
Drugi sklop vprašanj
Drugi sklop vprašanj se je navezovalna mnenje študentov glede postavljenih ciljev za
prihodnost. Ta del vprašanja sem razdelila na štiri podsklope, in sicer:
• Okoliščine zasebnega življenja,
• okoliščine delovnega življenja,
• osebna pričakovanja,
• pripravljenost za doseganje osebnih pričakovanj in okoliščin zasebnega ter
delovnega življenja.
Ocenjevalno lestvico sem oblikovala iz levih in desnih trditev v življenju. Študenti so imeli
možnost oceniti od 0-3, kjer je 0 pomenilo »ne vem« in 3«zelo pomembno«.
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Tretji sklop vprašanj
S tretjim sklopom vprašanj sem želela pridobiti mnenja študentov glede pričakovanj, ki jih
imajo v zvezi s študijem na fakulteti. Postavljenavprašanjaso bila zaprtega tipa zvnaprej
podanimi odgovori in že omenjeno 5-stopenjsko Likartovo lestvico.
Z zadnjim vprašanjem tretjega sklopa so študenti ocenjevali razvitost sposobnosti,
kompetenc in osebnostnih lastnosti pri študiju na II.stopnji. Vprašanje je bilo postavljeno
v obliki zaprtega tipa in z omenjeno 5-stopenjsko Likartovo lestvico, kjer je 1 pomenilo
»slabo razvito« in 5 »zelo razvito«. Vprašanje sem razdelila na dva sklopa ocenjevanja:
• Sedanja raven razvitosti,
• pričakovana raven razvitosti.

Zanesljivost sklopov anketnega vprašalnika
Zanesljivost sklopov anketnih vprašanj sem preverila sCronbach alfa testom. Prvi sklop
vprašanj, ki se nanašajo na odnos z morebitnim delodajalcem, predstavljajo zmerno
zanesljivost trditev, saj je vrednost koeficienta Cronbach alfa nad 0,6. Prisklopih trditev
glede izoblikovanih ciljev za prihodnost in pričakovanih pridobitev v času študija je
vrednost Cronbach alfe nad 0,7, kar pomeni, da so vprašanja zelo zanesljiva. Zadnji sklop
trditev glede dosežkov v času študija na področju kompetenc, osebnostnih lastnosti in
sposobnosti dosega vrednost Cronbach alfa nad 0,9, kar pomeni, da so trditve zgledno
zanesljive.Cronbach alfa test kaže na dobre merske karakteristike instrumenta. Vse
izračune sem podala v Prilogi.
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4 ANALIZA RAZISKAVE IN KLJUČNE UGOTOVITVE
V nadaljevanju bom v sklopu poglavja analize raziskave predstavila analizo rezultatov,
pridobljenih na podlagi odgovorov anketirancev in obdelanih s pomočjo statističnega
programa SPSS 17.0. Kvantitativno analizo podatkov sem izvedla na vzorcu 193
anketiranih uporabnikov.
Predstavitvi značilnosti vzorca in analizi sociodemografskih značilnosti anketiranih
študentov bo sledila predstavitev vsebinskih sklopov anketnega vprašalnika in preverjanje
postavljenih raziskovalnih hipotez. Na podlagi ključnih ugotovitev raziskave bom podala
izboljšave in tako prispevala h kritični oceni ureditve področja kakovosti študijskega
programa s ciljem izoblikovanja zaposlitvenih sposobnosti študenta pri vstopu na trg dela
in povzela ključne predloge za vpeljavo osebnostnega načrta na fakultete in povezovanja
z delodajalci na trgu dela.
V nadaljevanju predstavljam rezultate raziskave, s katero sem preverjala, kako so študenti
ene izmed slovenskih univerz zadovoljni s kakovostjo vsebine študijskih programov,
metodami pri podajanju snovi in praktičnim usposabljanjem, s čimer semposkušala
dodatno prispevati k osvetlitvi do zdaj že izpostavljene problematike, pri čemer sem želela
še posebej izpostaviti vidik študentov, ki ponavadi nivključen v tovrstne razprave.

4.1 OPIS VZORCA
V analizo raziskave je bilo vključenih 193 študentov drugostopenjskega študijskega
programa 88 študentov Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani; 17 študentov Fakultete
v Nišu, Univerze v Nišu ter 88 študentov Fakultete za organizacijske vede v Beogradu,
Univerze v Beogradu. Raziskava je bila izvedena v marcu 2011.
Anketni vprašalnik je bil poslan v 300 izvodih, pri čemer je vsakafakulteta prejela po 100
izvodov ankete. Vrnjenih jebilo 193 anketnih vprašalnikov, kar pomeni, da jestopnja
odziva znašala približno 64 %.
IzGrafikona 1 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo največ študentov iz Fakultete v
Ljubljani (45,6%) in študentov s Fakultete v Beogradu. Gledano v celoti,študenti iz
Fakultete v Nišu med skupno 193 anketiranimi, ki so izpolnili anketni vprašalnik,
predstavljajo le 8,8 % delež vseh odgovorov.

37

Grafikon 1: Delež anketirancev glede na kraj izobraževanja

Vir: lasten, priloga 1, tabela 2

Sledi analiza rezultatov raziskave po vsebinskih sklopih vprašalnika. Z oblikovanim
anketnim vprašalnikom I sem želela pridobiti stališča in mnenja študentov o posameznih
vidikih kakovosti drugostopenjskega študijskega programa obzačetku študijskega obdobja.
Anketni vprašalnik II pa je anketirance spraševal o izoblikovanih stališčih in mnenjih
kakovosti študijskega programa tekom študijskega procesa.

Analiza vprašalnika I
V analizo anketnega vprašalnika I so bili vključeni študenti Fakultete v Ljubljani, Univerze
v Ljubljani in Fakultete v Nišu, Univerze v Nišu.
V raziskavi z anketnim vprašalnikom I je sodelovalo 105 oseb. V spodnjem Grafikonu 2 je
prikazana struktura anketirancev po spolu. Primerjava po skupinah kaže, da je bilomed
skupno 105 anketiranci 98,59% žensk in 51,52% moških iz Fakultete v Ljubljani. Na
Fakulteti v Nišu je na anketni vprašalnik I odgovarjalo 48,48% moških ter 1,41% žensk. Iz
danega grafikona je tako mogoče razbrati, da je teža odgovor na strani slovenskih
študentov.
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Grafikon 2: Spol anketirancev

Vir: lasten, priloga 1, tabela 3

Vsebinski sklopi vprašanj
Sledi analiza vsebinskih sklopov vprašalnika. Z analiziranjem vsebinskih sklopov anketnega
vprašalnika bom na podlagi odgovorov, pridobljenih z zaprtimi tipi vprašanj, v okviru
katerih so anketiranci postavljene trditveocenjevali na podlagi 5-stopenjske Likartove
lestvice, analizirala stališča in mnenja anketirancev o zaposlitvenih sposobnostih,
posameznih ciljih, izoblikovanih pričakovanjih in dosežkih študentov ob začetku
študijskega obdobja.
Vsebinski sklopi so razdeljeni v 3 kategorije. Prvi sklop vprašanj se nanaša na morebitne
zaposlitvene izkušnje in odnos z morebitnim delodajalcem, drugi sklop je usmerjen v
analizo pričakovanih ciljev študentov v času študijskega obdobja, tretji sklop pa
opredeljuje pridobitve in dosežke študenta v času študija ter razvitost sedanjih in
pričakovanih kompetenc, sposobnosti in veščin študenta.Razdelitev anketnih vprašanj po
sklopih je pripomogla k pridobivanju podatkov o pogledu študentov na različne
problematike kakovosti v času izvajanja študijskega programa. S tem sem opazovala želje
in različne vidike razvitosti kompetenc študenta.
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1. Sklop vprašanj: Odnos z morebitnim delodajalcem
V prvem sklopu anketnega vprašalnika se vsebina vprašanj nanaša na morebitne
zaposlitvene izkušnje študenta.
Spodnji Grafikon 3 prikazuje status zaposlenosti študentov na Fakulteti za upravo ter
Fakulteti v Nišu. Iz grafikona lahko razberemo, da je med izpraševanci86,36% študentov z
ljubljanskeFakultete za upravo zaposlenoza nedoločen čas. Zaposlenim za nedoločen čas
sledi velik delež študentov, ki delajo preko študentskega servisa.Nato sledi 73,68%
zaposlenih za določeno obdobje, medtem ko je kar 64,71% nezaposlenih.Med niškimi
študenti je največji delež samozaposlenih.
Delež zaposlenosti za nedoločena čas je med slednjimi zelo nizek, le 13,64%, zaposlenih
za določen čas je26,32%, medtem ko je zelo velik delež anketiranih niških študentov
nezaposlenih, kar 35,29%. Iz rezultatov je mogoče razbrati, da se niški študenti ne
poslužujejo dela preko študentskih servisov in oblik samozaposlitev,zato lahko sklepam,
da niški študentipri zaposlovanju nimajo na voljo toliko ugodnosti kot ljubljanski, saj glede
na druge segmente med njimiprevladujedelež nezaposlenosti.

Grafikon 3: Delež zaposlenih študentov

Vir: lasten, priloga 1, tabela 4
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Z naslednjim anketnim vprašanjem o časovnem obdobju zaposlitve študenta sem želela
povprašati študente, kdaj so sklenili delovno razmerje z delodajalcem.Kar nekaj študentov
je namreč sklenilo delovno razmerje še pred zaključkom študija.
Grafikon 4 prikazuje natančnejše odgovore študentov na vprašanje o obdobju zaposlitve.
Rezultati kažejo, da se je 89,66% študentov ljubljanske Fakultete za upravo zaposlilo že
pred zaključkom študija. Približno enak delež študentov 84,62% se je zaposlilo takoj
potem, ko so diplomirali oziroma nekaj mesecev pozneje, medtem ko je60% študentov
svojo zaposlitev našlopo večkot enem letu po končanem študiju.
Odgovori niških študentov so bili nekoliko drugačni. Največ študentov (40%) je dobilo
zaposlitev po več kot enem letu pokončanem študiju. Približno 10,34% anketiranih se je
zaposlilo, še predenso diplomirali, in približno 15,38% študentov je sklenilo delovno
razmerje takoj oziroma nekaj mesecev po zaključku študija. Iz danih rezultatov lahko
razberemo, da se niški študenti težje zaposlujejo kot ljubljanski. Pred zagovorom diplome
se namrečmed niškimi študenti zaposli manjši delež študentov v primerjavi z ljubljanskimi.
V času študija se niški študentiposkušajo osredotočiti zgolj na študij in ne toliko na iskanje
zaposlitve.

Grafikon 4: Čas zaposlitve diplomanta

Vir: lasten, priloga 1, tabela 5

V Grafikonu 5so predstavljeni rezultati odgovorov glede načina pridobivanja zaposlitve
anketiranih.Svojo zaposlitev so izpraševanci našli z različnimi pristopi.
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Ljubljanski študenti so v 93,33% ocenili, da so najpogosteje dobili zaposlitev, če so poslali
prijavo na oglaševano delovno mesto. Pristopuprijave na oglas sledi pridobivanje
zaposlitve prek Zavoda za zaposlovanje (80%), medtem ko seskoraj 74%
anketirancevzaposlina podlagi osebnihstikov in poznanstev. Zanimivo je razbrati, da
ljubljanski študentipriporočila fakultete niso ocenili kot pomoč pri iskanju zaposlitve,
zatougotavljam, da fakultete tovrstnega načina zaposlovanja ne uporabljajo.
Za razliko od ljubljanskih študentov niški študenti ocenjujejo, da se je le6,67% študentov
zaposlilo s prijavo na oglaševano delovno mesto.20% študentovje svojo zaposlitev našlo
prek Zavoda za zaposlovanje,26,32 % pa na podlagi osebnih stikov in poznanstev. Iz
rezultatov razberemo, da je niškim študentom v veliko pomoč pri zaposlitvi priporočilo
fakultete, saj jo glede na druge tri postavke ocenjujejo najvišje.

Grafikon 5: Način zaposlitve

Vir: lasten, priloga 1, tabela 6

Iz Grafikona 6, ki prikazuje zadovoljstvo zaposlenih z delom, plačo in službo, je razvidno,
da so trditve višjeocenjevali ljubljanski študenti. Najboljšeocene so namenili zadovoljstvus
samim delom (2,31), na drugo mesto so postavilizadovoljstvo s službo (2,22), najslabšo
povprečno oceno pa so podali zadovoljstvu s plačo (1,75). Tudi niški študenti so ocene
podajali podobno kot ljubljanski študenti, kar pomeni, da oboji povprečno enako
ocenjujejo zadovoljstvo s službo, plačo ter delom.
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Grafikon 6: Zadovoljstvo zaposlenih z delom, plačo in službo

Vir: lasten, priloga 1, tabela 7
Iz Grafikona 7, ki opisuje različne vzroke za nezaposlenost, je mogoče razbrati razloge za
nezaposlenost anketirancev. Niški študenti v tem primeru niso podali ocene, medtem ko
soljubljanski študenti najvišjo oceno za njihovo nezaposlenost pripisali temu, da je na trgu
veliko povpraševanja po kadrih njihovega profila. Zavedajo se, da so tudi sami odgovorni
za tovrstno stanje nezaposlenosti, saj so visoko ocenili vzrok nezavzetosti pri isaknju
službe. Največje odstopanje je vidno prifaktorju z mnenjem študentov, da ni
povpraševanja po kadrih z njihovim profilom.

Grafikon 7: Vzrok za nezaposlenost

Vir: lasten, priloga 1, tabela 8
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2. Sklop vprašanj: Cilji za prihodnost
V drugem sklopu anketnega vprašalnika se vsebina vprašanj nanaša na izoblikovanje
ciljev študenta za prihodnost. Zanimalome je predvsem to, kakšne cilje za prihodnost si
študenti zastavljajo v času študija na fakulteti.Pri odgovorih obeh skupin študentov so
vidnestatistično značilne razlike.

Grafikon 8: Pomembnost ciljev študentov za prihodnost

Vir: lasten, priloga 1, tabela 9

V splošnem so se študenti pripravljeni žrtvovati za doseganje ciljev, saj ocena tega
faktorja najboljizstopa. Tudi okoliščine družinskega življenja so študenti pripravljeni
podrediti kariernim ciljem. Pomen službe in osebna pričakovanja imajo tudinekoliko višjo
oceno, medtem ko je skupna ocena najnižja pri izzivih službenega življenja (prevlada
pogled ljubljanskih študentov) in pri menjavi službe.
Primerjava med obema skupinama kaže, da so vsi elementi višje ocenjeni s strani niških
študentov, statistično značilne pa so razlike pri pomenu službe, izzivih delovnega življenja
in odnosu do menjave službe. Med ljubljanskimi študenti je zaznati znaten odpor do
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tveganj. Ta vidik je pri niških študentih sicer manj izražen, vendar jim menjavanje službe
kljub temu ne predstavlja pomembne vrednote.

3. Sklop vprašanj: Pričakovane pridobitve in dosežki v času študija na fakulteti
V tretjem sklopu anketnega vprašalnika se vsebina vprašanj nanaša na pregled
pričakovanih pridobitev in dosežkov v času študija na fakulteti. Zanimalome je, katere
sposobnosti in kompetence so pridobili oziroma si želijo pridobiti tekom študija.
Spodnji Grafikon 7 prikazuje ocene faktorjev pridobitve in dosežkov v času študija na
fakulteti.

Grafikon 9: Pričakovane pridobitve ter dosežki v času študija na fakulteti

Vir: lasten,priloga 1, tabela 10

Med ocenami študentov iz Ljubljane in Niša ni bistvenih razlik.Statistično značilno višjo
oceno v primerjavi zljubljanskimi so niški študenti podelili le razvijanju znanj in
sposobnosti, ki pa jo tudi ljubljanski študenti zelo visoko ocenjujejo. Trditi je mogoče, da
dejstvo, da študenti ob vstopu v študij najnižje ocenjujejo pomembnost socialnih vrlin in
pridobitve dokumenta, statistično značilno velja za vso populacijo.
Porazdelitev razlik je logična posledica želje po izravnavi vseh sposobnosti, kompetenc in
osebnostih lastnosti na kar najvišji ravni, razlike pa so največje pri kompetencah, ki
izkazujejo najnižje sedanje stanje.
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Grafikon 10: Razlika v ocenjevanju razvitosti sedanjih in pričakovanih
kompetenc

Vir: lasten, priloga 1, tabela 11

Pričakovanja za preskok so torej največja pri kompetencah iz upravljanja (angl.
managementa), celovitega razmišljanja in strokovnosti, pri čemer pri niški skupini razlika
pri celovitem razmišljanju ne odstopa od ostalih faktorjev. Opozoriti je treba na rezultate
pri uporabi IT, kjer študenti iz Niša verjamejo, da večino tega že obvladajo, kar je za
študente, ki so končali tehnični dodiplomski študij seveda pričakovano. Vsekakor pa so
pričakovanja študentov razmeromavisoka.

Analiza vprašalnika II
Anketni vprašalnik II je namenjen oceni kakovosti študijskega programa tekom
študijskega procesa. Želela sem pridobiti stališča in mnenja študentov glede ciljev in
pričakovanj, ki jih imajo študenti z obiskovanjem drugostopenjskega študija. Zanimalo
meje, kako so zadovoljni s samim študijskim program in kako ocenjujejo pridobljene
sposobnosti, kompetence in osebnostne lastnosti v času študijskega obdobja. Med skupno
100 poslanimi anketami beograjskim študentom jih je bilo izpolnjenih invrnjenih88.
Spodnji Grafikon 11 prikazuje delež anketiranih študentov Fakultete v Beogradu, ki že
imajo sklenjeno zaposlitev oziroma so nezaposleni. 85% anketiranih študentov je
nezaposlenih in le slabih 15% ima sklenjeno delovno razmerje.
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Grafikon 11: Zaposlenost študentov Fakultete v Beogradu

Vir: lasten, priloga 1, tabela 12

V Grafikonu 12 je prikazandelež vpisanih študentov glede na vrsto študijskega programa.
Največji delež vpisanih študentov je na študijskem programu informacijski sistemi in
tehnologije (65,91%), nato sledijo študijski programi z nekoliko manjšimi deleži vpisanih
študentov.
Grafikon 12: Delež vpisanih beograjskih študentov v študijski program

Vir: lasten, priloga 1, tabela 13
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Grafikon 13 prikazuje rezultate ocen z vidikazaposlenosti beograjskih študentov glede na
študijski program. Med seboj sem primerjala pet različnih študijskih programov in deleže
zaposlenosti študentov glede na obiskovanje študijskega programa.
Študijski program, ki ga obiskuje največji delež nezaposlenih študentov (76%) je
program, ki izobražuje o informacijskih sistemih in tehnologijah. V ostalih študijskih
programih se delež nezaposlenosti giblje v manjši meri kot delež zaposlenosti. Med
najvišjim deležem zaposlenih študentov (38,5%) prevladuje študijski program finančnega
menedžementa. Najmanjše deleže zaposlenih (15,4%) študentov imajo študijski programi
menedžmenta in organizacije, informacijski sistemi in tehnologije ter menedžment v
upravi.

Grafikon 13: Delež zaposlenosti študenta glede na študijski program

Vir: lasten, priloga 1, tabela 14

V spodnjemGrafikonu 14so navedenepovprečne ocene študentov, ki so ocenjevali, katere
ovire jim preprečujejo pridobitev ustreznih kvalifikacijin kompetenc v študijskem obdobju
za iskanje ustrezne zaposlitve.
Anketiranci so razmeromavisoko ocenjevali vse podane trditve. Znajvišjo povprečno oceno
(4,15)so ocenili trditev, da imajo v študijskem času premalo praktičnih izkušenj in
praktičnih usposabljanj. Med drugim so visoko ocenili tudi trditev, da študijski programi ne
ponujajo dovolj zanimivih smeri študija ter predmetov. Anketiranci so se strinjali tudi s
tem, da profesorji ne usmerjajo študentov dovolj v razmišljanje o zaposltivi.Ker je prisotno
premalo motivacijskih dejavnikov, ki bi študenta usmerjali k iskanju zaposlitve, anketiranci
ocenjujejo, da so premalo motivirani za odgovoren študij.

48

Grafikon 14: Ovire, ki preprečujejo pridobitev ustreznih kvalifikacij

Vir: lasten, priloga 1, tabela 15

Iz zgornjega Grafikona 14 smo lahko razbrali, da so se izpraševanci strinjali s trditvijo, da
imajo tekom študijskega obdobja premalo paktičnih izkušenj. To prikazuje tudi spodnji
Grafikon 15, kjer so študenti ocenjevali pomen prakse za študente tekom študijskega
obdobja.
Iz spodnjih rezultatov lahko razberemo, da med odgovoriobstajajo določena odstopanja.
Anketiranci so se najboljse strinjali s trditvijo, da se študentom zdi zelo pomembno, da si
pridobijo praktične izkušnje. Prav tako soocenili, da so praktične izkušnje pomembne, ker
jim dajejo občutek o pomenu dela. Svoje popolno nestrinjanje so anketiranci izrazili pri
trditvi, da praktično usposabljanje ni tako pomembnoin da nima pomena.
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Grafikon 15: Pomen praktičnega usposabljanjaza študente tekom študijskega
obdobja

Vir: lasten, priloga 1, tabela 16

Rezultati ocen kompetenc so prikazani vGrafikonu 16, iz katerega lahko razberemo ključne
rezultate. Najvišja pričakovanja za preskok so pri kompetencah strokovnosti, upravljanjain
ustvarjalnosti.Drugeocene so medsebojno poravnane.

Grafikon 16: Razlika v ocenjevanju razvitosti kompetenc pri beograjskih
študentih

Vir: lasten, priloga 1, tabela 17
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V zgornjem pregledu analize raziskave anketnega vprašalnika sem predstavila poročilo
spremenljivk po posameznih anketnih vprašalnikih.
V obeh vprašalnikih je bilo zastavljeno enako vprašanje glede ocen sedanje ter
pričakovane razvitosti kompetenc, zato sem v spodnjem podpoglavju zaradi
lažjegapregleda rezultatov skupaj predstavila primerjavo podanih ocen za vsako izmed
fakultet. Tako lahko posamezne statistične značilnosti lažje primerjamo med seboj.
Skupna faktorska analiza kaže nekoliko drugačno strukturo faktorjev kot zgoraj opravljena
faktorska analiza pri posameznih skupinah.

Skupna primerjava podanih ocen pri kompetencah
V spodnjem Grafikonu 16 je predstavljena sedanja razvitost kompetenc študentov. Iz
grafikona je mogoče razbrati, da je ocena razvitosti podana zelo razgibano. Najslabše
ocenjena sposobnost je bila strokovnost, ki je v skupnem vzorcu statistično značilno nižja
od vseh ostalih elementov. Najslabšo oceno v danem vzorcusopodali beograjski študenti.
Najvišje je bilo ocenjeno timsko delo, ki je statistično najvišje ocenjeno v primerjavi
zdrugimi vidiki(pogled niških študentov). Pri oceni kompetence upravljanjaje ocena niških
študentov statistično višjav primerjavi z drugimi ocenami. Statistično višjo oceno so niški
študenti podali tudi ustvarjalnostiin analitičnosti. Spretnosti komunikacije so tretje najbolje
ocenjena kompetenca, razlika med skupinama pa ni statistično značilna. Ocena
osebnostnih sposobnosti je sposobnost, ki je bila ocenjena kot ena izmed najvišjih.
Sedanja ravitost kompetenc je bila pri študentih iz Niša skoraj poravnana.
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Grafikon 17: Sedanja razvitost kompetenc

Vir: lasten, priloga 1, tabela 18

Spodnji Grafikon 18 prikazuje, kakšna so pričakovanja za preskok. Največje razlike so
vidne pri kompetencah strokovnosti, pri čemer pri ljubljanski skupini kompetence
strokovnosti ne odstopajo od ostalih faktorjev. Razlika pri oceni strokovnosti beograjskih
študentov kaže, da si študenti želijo na fakulteti pridobiti veliko mero strokovnosti, ki bo
njihova popotnica za vstop na trg dela. Visok preskok pričakovanj je možno razbrati tudi
pri kompetencah upravljanja, timskega dela ter ustvarjalnosti in analitičnosti. Pri
ljubljanski skupini je bistveno odstopanje opazno pri osebnostnih lastnostih, ki jihštudenti
ocenjujejo najslabše. Pri ostalih dveh skupinah izstopa najbolje ocenjena strokovnost.
Najvišje preskoke v pričakovanjih sem zasledila pri ocenah beograjskih študentov,najnižje
razlike pa pri niških študentih.
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Grafikon 18: Razlika v ocenjevanju razvitosti sedanjih in pričakovanih
kompetenc

Vir: lasten, priloga 1, tabela 19

4.2 PREVERJANJE RAZISKOVALNIH HIPOTEZ
Raziskovalne hipoteze bom preverila s proučevanjem mesebojne povezanosti posameznih
spremenljivks pomočjo korelacijske analize. Nato bomuporabila regresijsko analizo, na
podlagi katere bomugotavljala, katere neodvisne spremenljivke vplivajo na odvisne
spremenljivke.
Številne spremenljivke sem zaradi večjepreglednosti združila v manjše število spremenljivk
s pomočjo modela faktorske analize – metoda za pojasnjevanje povezave med večjim
številom spremenljivk s pomočjo manjšega števila faktorjev. S tem sem poskušala
pojasniti povezave in razlike med večjim številom spremenljivk in tako bolje razbrati
skupne razsežnosti. Namen same faktorske analize je pojasniti podatke z manjšim
številom skupnih faktorjev in dobiti spremenljivko novih dimenzij, ki vsebuje vse
spremenljivke. Latentne spremenljivke so med seboj neodvisne, kar pa je tudi eden izmed
namenovmultivariatne analize: odkrivanje temeljnih, medsebojno neodvisnih spremenljivk,
s katerimi je mogoče razložiti medsebojno odvisnost drugih spremenljivk.
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Glede na proučeno literaturo in vire teoretičnega dela raziskovalne naloge sem preverjala
veljavnost treh hipotez. Dve hipotezi so bile preverjene na podlagi anketne raziskave,
tretja pa na podlagi mednarodne primerljivosti okolja. Rezultate prvih dveh hipotez sem
pridobila s pomočjo statističnega programa SPSS 17.0.

H1:Višja razvitost gospodarskega okolja vpliva pri študentih na pričakovane
višje pridobljene kompetence.
Najpogosteje uporabljeni kazalec, ki pojasnjuje stopnjo gospodarske razvitosti, je BDP na
prebivalca13. V letu 2010 je BDP na prebivalca v Republiki Sloveniji dosegel 17.379 evrov
(Statistični letopis 2012), v Republiki Srbiji pa 3.841 evrov (Statistical office of the
Republic of Serbia 2012, str. 121). Ob tem je BDP na prebivalca v Osrednjeslovenski regiji
znašal 24.519 evrov (Statistični letopis 2012), v Beograjski regiji 6.283 evrov, v
jugovzhodnji srbski regiji pa 2.261 evrov (Statistical office of the Republic of Serbia 2012,
str. 101-121).
Domnevo ovplivu razvitosti gospodarskega okolja na pričakovane pridobljene kompetence
sem zaradi nenormalne porazdelitve spremenljivk (Priloga 3)preverila z neparametrično
metodo, imenovano Kruskal-Wallisov test (analiza variance za range). Rezultati so
pokazali, da se različne stopnje razvitosti države statistično ne razlikujejo glede na
pričakovane višje ocenjene kompetence, saj so skoraj vse P-vrednosti višje od 0,05.
Spodnji Grafikon 19 prikazuje manjše odstopanje pri kompetencah upravljanjain
kompetencah mreženja, kjer je P-vrednost manjša od 0,05. Iz grafikona je mogoče
razbrati, da je aritmetična sredina pri kompetencah upravljanjavišje ocenjena iz strani
niških študentov (p=0,033, df=2, hi kvadrat=6,799), medtem ko je kompetenca mreženja
nekoliko višje ocenjena s strani beograjskih študentov (p=0,012, df=2, hi kvadrat=8,906).
Glede na spodnji grafikon lahko sklepam, da bistvenih razlik ni opaziti. Mogoče je trditi, da
višje pridobljene kompetence vselej niso vedno bolje ocenjene s strani višje stopnje
gospodarskega okolja. Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko zaključim, da stopnja
gospodarske razvitosti ne vpliva na višje ocenjene kompetence,kar pomeni, da lahko
postavljeno hipotezo zavrnem.

13

Bruto domači proizvod na prebivalca (BDP/prebivalca) je najpogosteje uporabljeni kazalec
razvitosti države in najpogosteje uporabljeni kazalec v mednarodnih primerjavah razvitosti. Dobimo
ga tako, da celotni BDP delimo s številom prebivalstva.
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Grafikon 19: Različne stopnje gospodarske razvitosti okolja glede na
pričakovane kompetence

Vir: lasten, priloga 3, tabela 20

H2: Višja razlika med obstoječimi in pričakovanimi študijskimi cilji študenta je
posledica stopnje zaposljivosti okolja – višja so pričakovanja v okolju z nižjo
zaposljivostjo.
Z drugo hipotezo sem želela opisati povezave med visoko ocenjenimi cilji in željami
študenta ter stopnjo zaposljivosti okolja. Z namenompreverjanja te domneve sem izvedla
t-test za skupini dveh neodvisnih vzorcev. V analizi sem upoštevala 105 študentov, ki so
obiskovali drugostopenjski študij inocenili cilje, kijih želijo dosečis študijem na fakulteti.
Skupini študentov sem razdelila glede na kraj študija inna stopnjo zaposljivosti okolja.
V letu 2010 je stopnja zaposljivosti za Osrednjeslovensko regijo znašala 60,9 (Statistični
letopis 2012), za jugovzhodno srbsko regijo pa 30,6 (Statistical office of the Republic of
Serbia 2012). Za beograjsko regijo podatkov glede študijskih ciljev nisem zbirala z
anketnim vprašalnikom, zato ta regija ni bila vključena v statistično preverjanje hipoteze.
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Prva skupina z višjo stopnjo zaposljivosti vključuje 88 študentov in ima v povprečju nižjo
razliko ocen kot druga skupina z nižjo stopnjo zaposljivosti, ki vključuje 17 študentov. Ob
tem sem želela preveriti, ali so višje ocene pričakovanj študentov v okolju z nižjo stopnjo
zaposljivosti statistično značilne.
Zato sem postavila ničelno domnevo H0:µ1=µ2 in raziskovalno domnevo H1:µ1>µ2, pri
čemer µ1 predstavlja povprečne ocene aritmetičnih sredin razlik v okolju z višjo stopnjo
zaposljivosti, µ2 pa v okolju z nižjo stopnjo zaposljivosti.
Tabela 1: Levenov F-test enakosti varianc
Levenov F-test enakosti varianc
Levene Statistic

df1 df2 Sig.

osebna pričakovanja

7,016

1

pripravljenost za doseganje ciljev

4,115

1 101 ,045

okoliščine delovnega življenja-izziv

1,909

1 101 ,170

okoliščine delovnega življenja-pomen službe

99 ,009

,927

1

99 ,338

okoliščine zasebnega življenja

2,880

1

98 ,093

menjati službo-ostati v isti službi

4,855

1 101 ,030

Vir: lasten, priloga 4
S F-testom smo preverili enakost varianc pri obeh vzorcih (Priloga 3). Ugotovili smo, da
Levenov F-test enakosti varianc ni statistično značilen za naslednje spremenljivke:
okoliščine delovnega življenja-izziv (Sig.=,170), okoliščine delovnega življenja-pomen
službe (Sig.=,338) ter okoliščine zasebnega življenja (Sig.=,090). Tveganje za zavrnitev
domneve o enakosti varianc je preveliko, kar pomeni, da lahko uporabimo analizo
variance za primerjavo razlik med skupinama.
Na podlagi rezultatov t-testa je mogoče ničelno domnevo o enakosti povprečij pri
spremenljivki osebna pričakovanja sprejeti pri 5% stopnji tveganja (p=0,219>0,05).
Enako ugotavljam pri spremenljivki menjati službo-ostati v isti službi, kar pomeni, da
lahkotudi tukaj ničelno domnevo sprejmem pri 5% stopnji tveganja (p=,317>0,05). Tudi
pri spremenljivki menjati službo-ostati v isti službi ni statistično značilnih razlik. Stopnja
značilnosti t-testa pri okoliščinah zasebnega življenja je večja od 5% (Sig.=,719>0,05).
Stopnja značilnosti t-testa je pri zgoraj opredeljenih spremenljivkah večja od 5%, kar
pomeni, da je tveganje za zavrnitev ničelne domneve o enakosti povprečij preveliko, zato
ne moremo trditi, da obstajajo razlike v oceni razlik aritmetičnih sredin glede na višjo ali
nižjo stopnjo zaposljivosti okolja.
Pri spremenljivki pripravljenost za doseganje ciljev sem ničelno domnevo o enakosti
povprečij zavrnila pri 5% stopnji značilnosti (p=0,005<0,05). Tudi pri okoliščinah
delovnega
življenja-izziv
je
stopnja
značilnosti
t-testa
manjša
od
5%

56

(Sig.=0,002<0,05),pravtako pri okoliščinah delovnega življenja-pomen službe
(Sig.=,001<0,05), kar pomeni, da obstajajo statistično značilne razlike v povprečni oceni
pričakovanj študenta glede na višjo ali nižjo stopnjo zaposljivosti okolja.
Na podlagi rezultatov preverjanja veljavnosti hipoteze 2 lahko sklepam, da imajo študenti
v okolju z nižjo stopnjo zaposljivosti v povprečju statistično značilno višja pričakovanja od
okolja z višjo stopnjo zaposljivosti, zato lahko hipotezo 2delnopotrdim.

Grafikon 20: Opredeljeni cilji študentov glede na stopnjo zaposljivosti okolja

Vir: lasten, priloga 4, tabela 21

H3: Višja učinkovitost študija je potrebna pri povečevanju zaposljivosti
študentov
Na podlagi pridobljenih podatkov EEU za posamezno državo bom s kvantitativno analizo
pridobljene mednarodne podatke statistično primerjala medseboj in poskušala potrditi ali
ovrečizgoraj postavljeno hipotezo.
Pri preverjanju hipoteze sem uporabila spremenljivki stopnja diplomantov(ISCED 5-6)
glede na številovpisanih študentov kot neodvisno spremenljivko, ki opredeljuje
učinkovitost študija, in stopnjo zaposlenosti diplomanta (ISCED 5-6) kot odvisno
spremenljivko.
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Točke na grafu so razporejene zelo razpršeno. Korelacijski koeficient med proučevanima
spremenljivkama znaša 0,2, kar pomeni, da je povezanost med proučevanima
spremenljivkama šibka. Stopnja diplomantov glede na število vpisanih študentov nima
statistično značilnega vpliva na stopnjo zaposlenosti diplomanta. Na podlagi izračunanega
korelacijskega koeficienta je mogoče hipotezo 3ovreči.

Grafikon 21: Povezanost spremenljivk stopnje diplomantov glede na število
vpisanih študentov in stopnjo zaposlenosti diplomanta

Vir: lasten, priloga 5, tabela 22
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4.3 UGOTOVITVE RAZISKAVE
Danaraziskava je prinesla zanimive rezultate. V okviru ključnih ugotovitev raziskave sem
izvedla kvantitativno analizo, analizirala vsebinske sklope vprašanj in proučila teorije o
kakovosti študijskih programov v visokem šolstvu. Z opravljeno raziskavo o merjenju
kakovosti študijskega programa, ki vpliva na izoblikovanje kompetenc in veščin
diplomanta, sem prišla do različnih ocen glede pričakovanj in razvitosti posameznih
osebnostnih lastnosti, veščin in kompetenc študentov.
Med proučevanjem teoretičnih izhodišč semugotovila, da zaradi visoke vključenosti mladih
v terciarno izobraževanje nastaja problem pri kakovosti samega študija. Dejstvo je, da se
učinkovitost študija zmanjšuje, veča pa se delež prebivalstva s terciarno izobrazbo, kar
postaja vprašljivo z vidika zaposlitvenih možnosti diplomantov,saj delež brezposelnega
prebivalstva s terciarno izobrazbo narašča (UMAR, 2012c, str. 126).
Glede na teoretična spoznanja pomemben vidik na področju kakovosti visokega šolstva
predstavljajoizoblikovana merila in smernice za zagotavljanje kakovosti. ESG so bile
sprejete leta 2005, vendar ne dajejo navodil, kako naj bodo postavljeni cilji doseženi.
Dejanski postopki izvedbe se prepuščajo nacionalni in institucionalni ravni posebej. Vsaka
univerzajeizoblikovala svoj sistem zagotavljanja kakovosti. Izoblikovani so bili trije
kazalniki, ki semjih uporabila za ocenitev stopnje zagotavljanja kakovosti v instituciji in s
katerimi sem ocenjevala stopnjo razvoja zunanjega zagotavljanja kakovosti, stopnjo
sodelovanja študentov in stopnjo mednarodnega sodelovanja z drugimi institucijami ter
študijskimi programi.
Ena izme ugotovitev empirične raziskave je pokazala, da se večina (kar 90%) anketiranih
ljubljanskih študentov drugostopenjskega študijazaposli za nedoločen čas že pred
dokončanjem študija. Podatki, zbrani iz anket niških študentov, pa kažejo, da se največ
niških študentov 40% zaposli v več kot enem letu po koncu študija.
Zaposleni študenti, ki so že vstopili na trg dela, so zadovoljstvo z opravljanjem dela
povprečno ocenili z oceno 2,29, zadovoljstvo s službo pa so ocenili nekoliko slabšez oceno
2,18. Svoje nezadovoljstvo so izrazili v zvezi s plačo, ki so jo povprečno ocenili z 1,74, pri
čemer je ocena 1 pomenila nezadovoljstvo, ocena 3 pa popolno oceno zadovoljstva.
Pri navajanju vzrokov za njihovo nezaposlenost so nezaposleni študenti
drugostopenjskega študija izpostavili zanimivo stališče, saj so povprečno najvišjo oceno
pripisali neangažiranosti pri iskanju službe terprevelikemu povpraševanja po kadru
njihovega profila.
Na področju merjenja ciljev za prihodnost so kot najpomembnejši cilj v življenju
povprečno najboljše ocenili dobro služba, kjer bodo lahko opravljali dinamično in
razgibano delo, poleg tega pa naj bi služba predstavljala pomemben del njihovega
življenja. Glede splošne ocene o osebnih pričakovanjih so študenti ocenili, da v življenju
ne pričakujejo preveč in si ne zastavljajo prevelikih ciljev. Predvsem se jim zdi pomembno,
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da si postavljajo majhne in dosegljive cilje terpočasi nekaj dosežejo. Kot pomemben cilj v
življenju so ocenili tudi stopnjo izobrazbe in dodatno izobraževanje, ki se jim zdita zelo
pomembna pri doseganju skupnih pričakovanj ter okoliščin zasebnega14in delovnega
življenja15.
Pomembna ugotovitev raziskave je tudi ta, da se študentom zdi študij zelo pomemben
z vidika znanja, torej da lahko svoja znanja poglobijo in razširijo. Obenemsi želijo
med študijem uporabljati in razvijati sposobnosti razmišljanja. Študenti si na
drugostopenjskem študiju najbolj želijo razviti kompetence projektnega vodenja oseb,
ustvarjalnostiin inovativnosti ter kompetence pogajanja.
V drugem delu raziskave so bili v raziskavo vključeni beograjski študenti, ki so ocenjevali
razvitost kompetenc in osebnostnih lastnosti tekom študijskega leta. Pri nekaterih splošnih
ocenah razvitosti kompetenc njihova pričakovanja presegajo trenutno
razvitost, obenem pa sištudenti želijo več samoiniciativnosti ter pozitivne
naravnanosti.
Ugotovitve glede praktičnih izkušenj pri delu so pokazale, da študenti ocenjujejo, da
fakulteta ponuja premalo praktičnih usposabljanj za konkretno delo po končanem
študiju.
Pri načrtovanju kariere so študenti povprečno ocenili, da si bodo pomagali sprijavami na
razpise in zaposlitvene oglase. Eden izmed načinov, kako bi lahko začeli graditi svojo
kariero, je tudi s pomočjo praktičnega usposabljanja, zato bodo morale fakultete ponovno
pretehtati njeno pomembnost.
Podobnosti pri nekaterih ugotovitvah sem zaznala pri raziskavi Mladina 2010, v okviru
katereso ugotovili, da je med problemi, ki jih mladi prepoznavajo v slovenskem šolstvu,
treba opozoriti na (pre)šibko povezanost med izobraževalnim sistemom in trgom dela.
Zaposlitvene možnosti je mogoče izboljšati z večjo samoiniciativnostjo posameznikov, kar
nakazuje tudi na to, da dobrih 92% mladih meni, da se bodo v prihodnje udeleževali
neformalnih oblik izobraževanja. Ugotovili so tudi, da zaposlitve lažje najdejotisti, ki so
strpnejši, bolj prilagodljiviinusmerjeni v prihodnost.Stem so raziskovalcipokazali, da
nekatere osebnostne lastnosti že same po sebi povečujejo verjetnost uspeha na trgu dela.
Mladi so kot najpomembnejše merilo navedli, da je delo zanimivo, sledila sta zaslužek in
varnost zaposlitve.

14

Zajema trditve: življenje v mestu-življenje na podeželju; ustvariti majhno družino-ustvariti veliko
družino
15
Zajema trditve: najti dobro službo-dobiti službo za preživetje; delati razgibano delo-delati rutinsko
delo; služba pomemben del življenja-služba kot nujnost; biti glavni vodja tima-biti del tima;delati v
stresnem okolju-delati v mirnem okolju; delati v zasebnem podjetju-delati v državni službi; menjati
službo na nekaj let-ostati v isti službi
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S Kruskall-Wallisovim H-testom sem preverila vpliv stopnje gospodarske razvitosti okolja
na pričakovane kompetence in ugotovila, da stopnja gospodarske razvitosti in količina
pridobljenih kompetenc med seboj nista statistično značilni.
Oceno pričakovanj študentov glede na stopnjo zaposlenosti okolja sem preverjala zttestomin ugotovila, da obstajajo statistične značilne razlike v oceni aritmetične sredine pri
ciljih, ki opredeljujejo okoliščine delovnega življenja-izzive16, okoliščine delovnega
življenja-pomen službe17, pripravljenost za doseganje ciljev18. Pri omenjenih pričakovanjih
študentov je mogoče sklepati, da imajo študenti v okolju z nižjo stopnjo zaposljivosti v
povprečju statistično značilno višja pričakovanja v primerjavi z okoljem z višjo stopnjo
zaposljivosti.
Preverjanje tretje hipoteze je na podlagi mednarodne raziskave in s pomočjo korelacijske
analize potrdilo, da spremenljivki učinkovitost študija in zaposljivost diplomanta nista
povezani. Iz tega lahko sklepamo, da višja učinkovitost študija ni pogoj za povečevanje
zaposljivosti.
V nekaterih vidikih se danaraziskava lahko primerja z raziskavo,opravljeno na Fakulteti za
organizacijske vede (FOV) v Mariboru, kjer so raziskovali kakovost študija in zadovoljstva
študentov s študijem na omenjeni fakulteti.
Primerjatije mogoče odgovore beograjskih študentov, ki so izpolnjevali vprašalnik II, v
kateremso ocenjevali pomen pridobljenih kompetenc in sposobnosti tekom študijskega
procesa za nadaljnjo kariero. V raziskavi FOV Univerze v Mariboru se je na vprašanje o
možnosti sprememb na področju pedagoškega procesa 41% vprašanih študentov strinjalo
z uvedbo ocenjevanja profesorjev s strani študentov, 44% vprašanih si želi več predavanj
ljudi z veliko praktičnimi izkušnjami, 42% študentov pa si želi več možnosti za razpravo s
profesorji (Mayer et al., 2008b, str. 64).
Na podlagi v tej nalogi opisane raziskave se 45% anketiranih beograjskih študentov
popolnoma strinja, da premalo praktičnih usposabljanj zanje predstavlja največjo oviro za
pridobitev ustrezne praktične usposobljenosti. Kot naslednjo pomanjkljivost 36%
vprašanih študentov ocenjuje, da jim študijski program ne ponuja dovolj zanimivih smeri
študija oziroma predmetov, medtem ko se 37% vprašanih se strinja, da jih profesorji ne
usmerjajo dovolj v razmišljanje o zaposlitvi in lastno nemotiviranost ocenjujejo kot
najmanjšo oviro.

16

preživeti več časa v službi-preživeti čim manj časa v službi; služba pomemben del življenjaslužba kot nujnost; delati v stresnem okolju-delati v mirnem okolju brez stresa
17
biti glavni vodja tima-biti del tima; delati v zasebnem podjetju-delati v državni službi; delati
razgibano delo-delati rutinsko delo
18
doseči čim višjo stopnjo izobrazbe-doseči osnovno stopnjo izobrazbe; se dodatno izobraževatibrez dodatnih izobraževanj; dosegati vedno višje cilje-nekaj doseči
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Razlike med obema raziskavama so očitne, saj je bila moja raziskava usmerjena predvsem
v ocenjevanje pridobljenih kompetenc in sposobnosti, pridobljenih v okviru študijskega
procesa in pomen le-teh za ustvarjanje lastnih ciljev na karierni poti, medtem ko so z
raziskavo na FOV v Mariboru želeli preveriti, kako njihovi študenti zaznavajo kakovost
študija v splošnem, študijskega programa, želje po zaposlitvi, zadovoljstvo z vsebinskimi
sklopi predmetov in zadovoljstvo s fizično podobo FOV, s čimer so pristojni organi
fakultete pridobili podatke za oblikovanje smernic za izboljšanje študijskega procesa.

4.4 DISKUSIJA
Razprava bo usmerjena predvsem v praktično uporabo rezultatov raziskave v aktualnih
razmerah visokošolskega izobraževanja in v analizo prednosti razvoja meril za
obvladovanje kakovostnega študijskega programa, ki ustvarja boljše zaposlitvene
sposobnosti študenta.
A. Hanushek in Woessman (2007, str.26) sta dejala, daizobraževanje pozitivno vpliva na
gospodarsko rast. Države z večjimpovprečnim številom let šolanja imajo v povprečju tudi
višjo gospodarsko rast, prav tako pa ima boljša kakovost izobraževanja večji vpliv na
gospodarski razvoj.
Kakovostno in učinkovito izobraževanje mladih je usmerjeno k pridobivanju visoke ravni
znanja, kar prinaša kakovostno izobraženo delovno silo. Slednjapomembno vpliva na
razvoj gospodarstva, saj izboljšuje njegovo konkurenčnost in učinkovitost ter vanj vnaša
inovacije in druge pomembne vidike razvoja, kot sta družbeni in okoljski. Posledično se v
državi okrepi tudi družbena blaginja in izboljša kakovost življenja. Izobraževanje je torej
pomembna
naložba,
ki
lahko
družbi
prihrani
marsikatero
negativno
poslediconepredvidljivih razmer v gospodarstvu (NPM 2012-2021, str.13). Ob visoki
vključenosti mladih v terciarno izobraževanje težavo predstavlja tudi nizka učinkovitost
študija (UMAR, 2012d, str.37).
Kljub razmeroma dobrim dosežkomz vidikaizobrazbene ravni prebivalstva se kažejo
pomanjkljivosti z vidika kakovosti izobraževanja (UMAR, 2012e, str.36) in posledično
zaposlitvenih možnosti diplomanta.
Evropski sistemi izobraževanja in usposabljanja še vedno ne zagotavljajo pravih spretnosti
za zaposljivost in premalo sodelujejo s podjetji in delodajalci pri približevanju
izobraževanja resničnemu delovnemu okolju. Slaba povezava med spretnostmi in
potrebami na trgu dela predstavlja vse večjo težavo za konkurenčnost evropske industrije
(Evropska komisija, 2012, str.2).
Visokošolsko izobraževanje se v tem času sooča s številnimi spremembami tako na
področju globalizacije kot tudi na področju znanja ter pri uvajanju stalnih
izboljšav.Spojavomrecesije se je povečala zaskrbljenost, predvsem mladih diplomantov, ki
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se zaradi prevelikega neravnovesja na trgu dela borijo za delovna mesta (Levy in Hopkins,
2010, str.6).
Potrebna je izboljšava politik univerz in sistema zagotavljanja kakovosti, ki bi vplival na
razvoj potrebnih kompetenc diplomanta. To je mogočedoseči na podlagi pridobljenih
informacij delodajalcev, ki bi bile dober vir izboljšav in razvoja kompetenc.Dandanes lahko
na trgu dela konkurirajo le usposobljeni diplomanti. Z novimi zahtevami trga dela je
univerza pridobila novo podobo institucije, ki prenaša tehnologijo in znanje ter se zavzema
za transparentnost kakovosti.Vendar pa je visoka vključenost mladih v terciarno
izobraževanje v Sloveniji povezana tudi z vpisom zaradi dobrobiti, ki jih prinaša status
študenta, kar vpliva na zmanjšanje učinkovitosti študija (UMAR, 2012f, str.36).
Uspešnost študija ter razvitosti veščin in sposobnosti diplomanta se pokažeta že takoj po
zaključenem študijskem programu, ko mora študent pridobljena znanja uporabiti pri
iskanju prve zaposlitve. H kakovosti visokošolskega izobraževanja lahko bistveno
prispevajo informacije o izkušnjah omenjenih študentov na trgu dela. Pomembnovlogo
imajotudi informacije o uporabnosti diplome inkompetenc na trgu dela (Reimer, 2007,
str.4).
Delodajalci pravijo, da je pridobivanje izkušenj zaželeno s pridobivanjem delovnih izkušenj
in ne samo s študijem (Nicolescu in Dima, 2013, str. 105).
Izsledki nekaterih raziskav kažejo, da bi moral vsak študent posameznik razvijati
sposobnosti ustvarjalnosti, interdisciplinarnosti, neodvisnosti, spretnosti globalnega
dojemanja pojavov in sposobnosti sodelovanja. To so najpomembnejše značilnosti dobro
izobraženega posameznika. Seveda pa bi moral posameznik te zmožnosti razvijati ne
samo na fakulteti, ampak tudi v skladu s svojo lastno vizijo in konceptom razvoja
(Karkoszka, 2009b, str.759).
Na podlagi opravljene raziskave sem ugotovila, da se večina študentov sicer zaposli že
pred zaključkom študija, vendar precejšen del diplomantov nadaljuje svoj študij, ker ne
najdejozaposlitve, kar je mogoče pripisati predvsem njihovi neangažiranosti iskanja
službe.Na podlagi rezultatov raziskave je za študente stopnja pridobljene izobrazbe
izjemnega pomena, saj jo ocenjujejo kot pomembno pri doseganju svojih pričakovanj in
življenjskih ciljev.Ključnega pomena je za diplomanta tudi prva služba, ki pomeni finančno
neodvisnost in odgovornost.V splošnem pa pričujoča raziskava kaže naveliko odstopanje
med pričakovano indejansko razvitostjokompetenc. Študenti pričakujejo, da bodo tekom
študija kompetence in sposobnosti dodatno razvili. To pričakovanje jeupravičeno, kajti
terciarno izobraževanje pomembno prispeva k oblikovanju zahtevanih kompetenc in
veščin za potrebe trga dela znotraj globalne družbe znanja.Raziskava je pokazala, da
študenti pripisujejovelik pomen študijskemu praktičnemu usposabljanju, ki je obvezni del
študijskega programa in obenempogrešajo kakovostno praktično usposobljenost.
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Na podlagi pridobljenih empiričnih podatkov lahko sklepam, da zagotavljanje in
upravljanje kakovosti študijskega programa zahtevata ukrepanje na področju notranjega
ocenjevanja in upravljanja sistema zagotavljanja kakovosti ter na področju dejavnosti, ki
morajo biti usmerjene v študenta. Potrebna je vključitev študenta v sam študijski proces,
kjer ta pridobiva in izoblikuje svoje sposobnosti in kompetence, ki so cenjene tako s strani
študenta kot tudi s strani profesorja in delodajalca. Na ta način si študenti lahko znatno
olajšajo vstop na trg dela.
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5 ZAKLJUČEK
Namen in cilj naloge je opredeljen v prvem poglavju magistrskega dela. Na podlagi
opravljene raziskave sem dobilavpogled v problem zagotavljanja kakovosti študijskega
programa na ravni evropskega visokošolskega prostora. V skladu sciljem naloge sem
razjasnila pomen zaposlitvenih sposobnostiin pridobljene kompetence diplomanta za
uspešno konkuriranje na trgu dela ter opredelila problem, ki se kaže na področju merjenja
interesov študenta po pridobivanju novih kompetenc in zaposlitvenih sposobnosti. Z
opredeljeno metodologijo sem opredelila postopke pregledovanjadomače in tuje literature
ter postopke izvedbe empirične raziskave.
Drugo poglavje je bilo namenjeno teoretičnim spoznanjem in konceptom na področju
merjenja kakovosti študijskega programa. S proučevanji znanstvene in strokovne
literature so bili opredeljeni načini zagotavljanja kakovosti študijskega procesa ter
obrazložen pomen sprejetih ESG. Z mednarodnimi raziskavami sem raziskala sisteme
zagotavljanja kakovosti glede na sprejete ESG v nekaterihuniverzah po Evropi. V danem
poglavju so zajete tudi opredelitve in ocene samoevalvacije študijskega programa na
podlagi izbranega modela CAF ter pomen modela za razvoj kakovostnega visokošolskega
izobraževanja.
V tretjem poglavju sem opisala izvedbo empirične raziskave. Cilji so bili zastavljeni v
skladuz danoraziskavo, v kateri sem na podlagi kvantitativne analize merila razvitost
kakovosti izobraževanja in posledično vplive na izoblikovanje kompetenc in zaposlitvenih
sposobnosti študenta. V sklopu tretjega poglavja so bile postavljene hipoteze innatančna
metodologija raziskave v obliki anketnega vprašalnika. Natančno semopredelila tudi
postopek sestave anketnega vprašalnika.
S četrtim poglavjem sem predstavila analizo raziskave, ki je potekala v marcu 2011, ter
njene ključne ugotovitve.Raziskava je pripeljala do sklepov, da je zagotavljanje kakovosti
študijskega programa izjemnega pomena, saj z znanjem in kompetencami pripomore k
večjemu gospodarskemu razvoju države. V prvem delu poglavja sem opisala pridobivanje
sociodemografskih podatkov o anketirancih, nato pa sem pojasnila tudi pridobivanje
ocene anketirancev s pomočjo vsebinskih sklopov vprašanj. Sledilo je preverjanje
raziskovalnih hipotez, ki sem jih preverjala s kvantitativno analizo in programom SPSS
17.0. Dve od treh hipotez sem zavrnila, eno pa delno potrdila.Na podlagi ugotovitev
raziskave inrazpravesem ugotovila, da je potrebno okrepiti notranje ocenjevanje ter
upravljanje sistema zagotavljanja kakovosti terse posvetiti področju dejavnosti, ki morajo
biti usmerjene v študenta. Študent bi moral imeti možnost soodločanja pri razvoju in
doseganju kvalitetnega učenja, saj si le tako lahko zagotovi zaposlitvene sposobnosti, ki
pomenijo prelomni korak pri njegovem poklicnemosamosvajanju.
Za boljpoglobljenorazumevanje raziskovalnega problema so potrebne nadaljnje raziskave
na področju zagotavljanja kakovosti študijskih praks v okviru visokošolskega izobraževanja
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študenta, spremljanja in obladovanja kakovosti študijskega programa ter na področju
oblikovanja ciljev zagotavljanja kakovosti diplomanta.
Z raziskavo sem prispevala h kritični oceni ureditve področja kakovosti študijskega
programa ter prispevala k osveščenosti zainteresiranih strani o pomembnosti razvitosti
sistema zagotavljanja kakovosti za izoblikovanje kompetenc in sposobnosti diplomanta.
Omejitve raziskave sem zasledila predvsem v premajhnem vzorcu anketiranih
uporabnikov, kajti večji vzorec ciljne skupine iz različnih regijskih območij bi omogočil
realnejše rezultate o oceni kakovosti študijskega programa na omenjenih fakultetah.
Potrebne so tudi izboljšave anketnega vprašalnika, ki bi moral zajemati še nekatere druge
dejavnike kakovosti študijskega programa in boljše opredelitve načinov ocenjevanja
anketnih vprašanj.
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PRILOGE
Priloga 1: Tabele grafikonov

Tabela 2: Delež anketirancev glede na kraj izobraževanja
Oznaka ankete, kraj in zaporedna številka

Frequency

A1-Ljubljana-2011-1
88

Percent

A1-Niš-2011-1

45,4%

17

A2-Beograd-2011-2
88

8,8%

45,4%

Total
193
99,5%

Vir: lasten

Tabela 3: Spol anketirancev
Oznaka ankete, kraj in zaporedna številka
spol
Frequency

Percent

moški
17

ženski
70

A1-Niš-2011-1

16

1

Total

33

71

51,52%

98,6%

48,5%

1,4%

100,0%

100,0%

A1-Ljubljana-2011-1

A1-Ljubljana-2011-1
A1-Niš-2011-1
Total

Vir: lasten

Tabela 4: Zaposlitveni status
Oznaka ankete, kraj in zaporedna številka
zaposlitveni status

Frequency

Percent

A1Ljubljana2011-1
A1-Niš2011-1
Total
A1Ljubljana2011-1

zaposlen/a
za
nedoločen
čas
38

zaposlen/a za
določen čas
14

6

5

6

44

19

17

86,4%

73,7%

75

samozaposlen
2

100,0%

delo preko
študentskega
servisa
23

100,0%

nezaposlen
11

64,7%

A1-Niš2011-1
Total

13,6%

26,3%

35,3

100,0%

100,0%

100,0%

Vir: lasten
Tabela 5: Čas zaposlitve diplomanta
čas zaposlitve

Frequency

11

nekaj mesecev po
diplomi
11

po več kot enem letu od
diplome
6

3

2

2

4

29

13

13

10

A1-Ljubljana2011-1

89,7%

84,6%

84,6%

60,0%

A1-Niš-2011-1

10,3%

15,4%

15,4%

40,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

A1-Ljubljana2011-1

pred
diplomo
26

A1-Niš-2011-1
Total
Percent

Total

takoj po
diplomi

Vir: lasten
Tabela 6: Načini zaposlitve študenta
način zaposlitve

Frequency

A1-Ljubljana-2011-1
A1-Niš-2011-1

A1-Ljubljana-2011-1
A1-Niš-2011-1
Total

prek Zavoda
za
zaposlovanje
4

5

1

30

19

5

93,3%

73,7%

80,0%

26,3%

20,0%

100,0%

100,0%

2

Total
Percent

s
priporočilom
fakultete

s pomočjo osebnih
poznanstev
14

prijava
na oglas
28

1

6,7%

100,0%

100,0%

Vir: lasten
Tabela 7: Zadovoljstvo zaposlenih z delom, plačo in službo
Oznaka ankete, kraj in
zaporedna številka
A1-LjubljanaN
2011-1
Mean

A1-Niš-2011-1

zadovoljstvo s
službo
55

zadovoljstvo z
delom
55

zadovoljstvo s
plačo
55

2,22

2,31

1,75

Std.
Deviation
N

,567

,663

,584

11

11

11

Mean

2,00

2,18

1,73

Std.
Deviation

,632

,603

,467

Vir: lasten

76

Valid N
(listwise)
55

11

Tabela 8: Vzroki za nezaposlenost

Oznaka ankete, kraj in
zaporedna številka

nisem se

iščem nekaj,kar mi

angažiral pri

bo popolnoma

iskanju službe

odgovarjalo

na trgu je veliko
ni povpraševanja po povpraševanja po kadru
kadrih mojega profila

mojega profila

A1-Ljubljana- N Valid

32

33

32

32

2011-1

56

55

56

56

3,88

3,06

2,09

4,00

1,070

1,029

1,058

,984

0

6

6

6

17

11

11

11

2,67

2,83

3,17

1,211

,983

,753

okoliščine
delovnega
življenjapomen
službe
84

okoliščine
zasebnega
življenja
83

menjati
služboostati v
isti
službi
86

Missing
Mean
Std.
Deviation

A1-Niš-2011- N Valid
1

Missing
Mean
Std.
Deviation

Vir: lasten

Tabela 9: Pomembnost ciljev študentov za prihodnost

Oznaka ankete, kraj in
zaporedna številka
A1N
LjubljanaMean
2011-1
Std.
Deviation
A1-NišN
2011-1
Mean

osebna
pričakovanja
85

pripravljenost
za doseganje
ciljev
86

Std.
Deviation

okoliščine
delovnega
življenjaizziv
86

,49

2,19

-,07

,42

1,06

-,10

1,60

,92

1,28

1,19

1,32

2,14

16

17

17

17

17

17

,73

2,59

,96

1,43

1,18

,12

1,00

,45

,99

,96

,86

1,65

Vir: lasten
Tabela 10: Pričakovane pridobitve in dosežki v času študija

pridobiti dokument
(diploma) in naziv

N

Minimum

Maximum

Mean

Statistic
92

Statistic

Statistic

Std. Deviation

1

5

Statistic
4,10

Statistic
,995

razvijati znanja in
sposobnost razmišljanja
V7.F2

93

2,67

5,00

4,4588

,54266

socialne sposobnosti in
rezultati V7.F3

92

1,75

5,00

3,9964

,71472

Valid N (listwise)

92

77

Vir: lasten
Tabela 11:Razlike v ocenjevanju razvitosti sedanjih in pričakovanih kompetenc

Oznaka ankete, kraj in
zaporedna številka
A1N
LjubljanaMean
2011-1
Std.
Deviation
A1-NišN
2011-1
Mean

manageme
nt-razlika
87

osebnostne
lastnostirazlika
87

celovito
razmišljanje
in
kreativnostrazlika
82

1,06

,66

,98

,86

,98

,74

,51

,43

,53

,65

,66

,71

14

14

13

13

14

13

,77

,58

,63

,69

1,04

,15

Std.
Deviation

,43

,40

,38

,76

,77

1,07

komunikacija
-razlika
86

strokovnostrazlika
85

uporaba
ITrazlika
86

Vir: lasten
Tabela 12: Zaposlenost študentov Fakultete v Beogradu
zaposlitev
1

DA
13

NE
74

Total
88

1,1

14,8%

84,1%

100,0%

Frequency
Percent

Vir: lasten
Tabela 13: Delež vpisanih beograjskih študentov v študijski program

Frequency

Menedžment
poslovnih
procesov
12

Finančni
menedžment
13

Menedžment
v upravi
3

Menedžment in
organizacija
2

Informacijski
sistemi in
tehnologije
58

Total
88

13,6%

14,8%

3,4%

2,3%

65,9%

100,0

Percent

Vir: lasten
Tabela 14: Delež zaposlenosti študenta glede na študijski program

Frequenc
y

Zaposlenos
t
DA
NE

Percent

Zaposlenos
t
DA
NE

Menedžmen
t poslovnih
procesov
1

Finančni
menedžmen
t

Menedžmen
t v upravi

Menedžmen
t in
organizacija

Informacijsk
i sistemi in
tehnologije

Total

3

5

1

2

2

13

8

8

2

56

74

23,1

38,5

7,7

15,4

100,0

10,8

10,8

2,7

75,7

100,0

100,0
15,4

Vir: lasten
Tabela 15: Ovire, ki preprečujejo pridobitev ustreznih kvalifikacij

78

Študenti niso
motivirani za
odgovoren študij
88

Program ne ponuja
dovolj zanimivih smeri
študija oz. predmetov
88

Študenti imajo
premalo praktičnih
usposabljanj
87

Profesorji študentov ne
usmerjajo dovolj v
razmišljanje o zaposlitvi
88

Minimum

1

1

1

1

Maximum

5

5

5

5

N

Mean
Std.
Deviation

3,15

3,67

4,15

3,57

1,386

1,191

1,006

1,230

Vir: lasten

Tabela 16: Pomen prakse za študenta tekom študijskega obdobja
zelo pomembne so
praktične izkušnje
88

pomembno je, ker daje
študentu občutek o
pomenu dela
88

ni tako zelo pomembno, saj
delodajalci pričakujejo
usposobljenost
88

nima
pomena
88

Minimum

1

2

1

1

Maximum

5

5

5

5

Mean

4,51

4,57

1,91

2,16

Std.
Deviation

,858

,708

1,035

1,249

N

Vir: lasten
Tabela 17: Razlika v ocenjevanju razvitostikompetenc beograjskih študentov

N

osebnostne
lastnostirazlika
85

timsko
delorazlika
86

kreativnost in
ustvarjalnostrazlika
85

komunikacijarazlika
87

strokovnostrazlika
86

managementrazlika
88

,9912

,9360

1,1529

,9310

1,4457

1,1136

,46921

,55464

,59273

,62699

,67371

,65094

Mean
Std.
Deviation

Vir: lasten

Tabela 18: Sedanja razvitost kompetenc

komunikacija
88

kreativnost
ter
analitičnost
84

management
84

strokovnost
87

timsko
delo
88

3,95

3,82

3,40

3,25

3,48

3,39

,63

,73

,75

,65

,62

,85

13

14

14

12

13

14

3,86

3,88

3,90

3,77

3,58

4,00

,59

,60

,56

,85

,58

,55

86

86

88

87

86

87

3,73

3,63

3,53

3,30

2,92

3,31

Oznaka ankete, kraj in
zaporedna številka
A1N
LjubljanaMean
2011-1
Std.
Deviation
A1-NišN
2011-1
Mean

osebnostne
lastnosti
84

Std.
Deviation
N

A2Beograd-

Mean

79

2011-2

Std.
Deviation

,70

,80

,71

,72

,67

,76

Vir: lasten
Tabela 19: Razlika v ocenjevanju razvitosti sedanjih ter pričakovanih
kompetenc

Oznaka ankete, kraj
in zaporedna številka
A1N
LjubljanaMean
2011-1
Std.
Deviation
A1-NišN
2011-1
Mean

osebnostne
lastnosti-razlika
80

komunikacijarazlika
86

kreativnost
ter
analitičnostrazlika
82

,67

,81

,92

1,00

,95

,97

,46

,60

,62

,51

,51

,69

13

13

13

11

12

13

,64

,60

,62

,65

,94

,73

Std.
Deviation
N

,38

,72

,54

,47

,68

,53

85

86

88

87

85

86

Mean

,89

,89

1,00

1,10

1,49

1,11

Std.
Deviation

,53

,58

,55

,52

,62

,67

A2Beograd2011-2

managementrazlika
81

strokovnostrazlika
84

timsko
delorazlika
86

Vir: lasten
Priloga 2: Cronbach alfa rezultati sklopov vprašanj

Vprašanje: Ocena zadovoljstva z morebitnim
delodajalcem

Vprašanje: Cilji za prihodnost

Reliability Statistics

Reliability Statistics

Cronbach's alpha

Cronbach's alpha

Based on

Based on

Standardized
Cronbach's alpha
,647

Items

Standardized
N of Items

,648

Cronbach's alpha
3

,731

80

Items

N of Items
,751

16

Vprašanje: Pričakovane pridobitve v času
študija

Vprašanje: Dosežki na področju
kompetenc, sposobnosti ter oseb.lastnosti

Reliability Statistics

Reliability Statistics

Cronbach's alpha
Cronbach's

Based on

alpha Based on
Cronbach's

Standardized

alpha

Items

Standardized
Cronbach's alpha
,933

,728

Items

N of Items

N of Items
,744

8

81

,934

48

Priloga 3: Rezultati hipoteze 1

Tabela 20: Različne stopnje gospodarske razvitosti okolja glede na ocenjene
kompetence
Test normalne porazdelitve
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

planiranje in organizacija dela P

,205

170

,000

,827

170

,000

komunikacija P

,188

170

,000

,832

170

,000

management P

,127

170

,000

,939

170

,000

kreativnost in timsko delo P

,186

170

,000

,895

170

,000

analitično razmišljanje P

,199

170

,000

,861

170

,000

mreženje P

,208

170

,000

,849

170

,000

a. Lilliefors Significance Correction

Vir: lasten

Asimetrija

Sploščenost

-1,506

2,431

-1,306

1,508

-,748

,413

-1,385

3,749

-,791

,288

-1,195

2,207

planiranje in organizacija dela P
komunikacija P
management P
kreativnost in timsko delo P
analitično razmišljanje P
mreženje P

Vir: lasten

82

a,b

Test Statistics
planiranje in

komunikacija management

organizacija dela P
Chi-

P

P

kreativnost in

analitično

mreženje

timsko delo P

razmišljanje P

P

,713

1,824

6,799

,777

5,567

8,906

2

2

2

2

2

2

,700

,402

,033

,678

,062

,012

Square
df
Asymp.
Sig.
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: BDP/prebivalca

Vir: lasten
Priloga 4: Rezultati hipoteze 2

Tabela 21: Opredeljeni cilji študenta glede na stopnjo zaposljivosti okolja

stopnja zaposlenosti
60,9
N
Ljubljana
Mean

30,6 Niš

Std.
Deviation
N
Mean
Std.
Deviation

85

pripravljenost
za doseganje
ciljev
86

okoliščine
delovnega
življenjaizziv
86

okoliščine
delovnega
življenjapomen
službe
84

okoliščine
zasebnega
življenja
83

menjati
služboostati v
isti
službi
86

,49

2,19

-,07

,42

1,06

-,10

1,60

,92

1,28

1,19

1,32

2,14

16

17

17

17

17

17

,73

2,59

,96

1,43

1,18

,12

1,00

,45

,99

,96

,86

1,65

osebna
pričakovanja

Vir: lasten
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Levenov F-test enakosti varianc
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

osebna pričakovanja

7,016

1

99

,009

pripravljenost za doseganje ciljev

4,115

1

101

,045

okoliščine delovnega življenja-izziv

1,909

1

101

,170

,927

1

99

,338

okoliščine zasebnega življenja

2,880

1

98

,093

menjati službo-ostati v isti službi

4,855

1

101

,030

okoliščine delovnega življenja-pomen službe

Vir: lasten

Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Sig.
(2-

F
osebna

Equal

pričakovanja

variances

Sig.

t

df

7,016 ,009 -,575

Mean

Std. Error

tailed) Difference Difference

Lower

Upper

99

,567

-,23897

,41553 -1,06348 ,58554

-,786 31,721

,438

-,23897

,30395

-,85831 ,38037

101

,089

-,39444

,22957

-,84984 ,06097

- 47,567

,010

-,39444

,14753

-,69113 -,09774

,002

-1,03055

assumed
Equal
variances
not
assumed
pripravljenost za Equal

4,115 ,045

doseganje ciljev variances

1,718

assumed
Equal
variances

2,674

not
assumed
okoliščine

Equal

delovnega

variances

življenja-izziv

assumed

1,909 ,170

-

101

3,126

84

,32964 -1,68446 -,37664

Equal

- 27,764

variances

,001

-1,03055

,27761 -1,59942 -,46168

99

,001

-1,00677

,30634 -1,61462 -,39892

- 27,021

,001

-1,00677

,26547 -1,55145 -,46209

98

,719

-,12025

,33347

-,78200 ,54151

-,474 33,564

,638

-,12025

,25349

-,63564 ,39515

101

,686

-,22230

,54883 -1,31103 ,86643

-,481 27,731

,635

-,22230

,46259 -1,17028 ,72568

3,712

not
assumed
okoliščine

Equal

delovnega

variances

,927 ,338

3,286

življenja-pomen assumed
službe

Equal
variances

3,792

not
assumed
okoliščine

Equal

zasebnega

variances

življenja

assumed
Equal

2,880 ,093 -,361

variances
not
assumed
menjati

službo- Equal

ostati

v

službi

4,855 ,030 -,405

isti variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

Vir: lasten
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Priloga 5: Rezultati hipoteze 3

Correlations
Stopnja
diplomantov

Stopnja

glede na število

zaposlenosti

vpisanih

diplomantov

študentov2010

ISCED 5-6

Stopnja diplomantov glede na Pearson Correlation
število vpisanih

1

Sig. (2-tailed)

,218
,231

študentov2010
N

32

32
1

Stopnja zaposlenosti

Pearson Correlation

,218

diplomantov ISCED 5-6

Sig. (2-tailed)

,231

N

32

32

Vir: lasten

Tabela 22: Podatki o učinkovitosti študijain zaposlenosti diplomanta po
državah

Stopnja diplomantov ISCED 5-6 glede na
št.vpisanih študentov v %

Stopnja zaposlenosti diplomanta
ISCED 5-6 v %

1

Austria

16,40%

86,5

2

Belgium

23,10%

84,20%

3

Bulgaria

21,10%

82,70%

Cyprus

15,70%

83,50%

Czech Rep.

23,10%

83,10%

Denmark

22,60%

85,80%

Estonia

16,60%

80%

Finland

16,10%

84,30%

France

21,00%

83,80%

10

Germany

19,30%

87,90%

11

Greece

10,10%

75,10%

12

Hungary

18,10%

79,30%

13

Ireland

30,30%

80,80%

14

Italy

10,90%

79%

15

Latvia

23,60%

85%

16

Lithuania

22,40%

88,50%

17

Lux.

26,70%

85%

4
5
6
7
8
9
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18

Malta

28,00%

87,90%

19

Netherl.

14,80%

87,40%

Poland

29,10%

84,70%

Portugal

20,50%

83,40%

Romania

30,60%

85,30%

Slovakia

32,80%

81,60%

Slovenia

17,10%

86,40%

25

Spain

17,90%

78,90%

26

Sweden

13,50%

88,60%

27

UK

28,60%

83,70%

28

Croatia

22,90%

77,50%

29

Iceland

22,70%

88,80%

30

Norway

16,80%

90,20%

31

Switz.

29,40%

88,80%

32

Turkey

16,20%

76,10%

20
21
22
23
24

Vir: Eurostat, 2010
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Priloga 6: Anketni vprašalnik I

ANKETA-I- ZAČETNA

1.Predhodno izobraževanje
2.Smer in program študija:___________________
3. Starost: ___________ let
4. Spol

a)moški

b)ženski

5. Trajanje predhodnega visokošolskega izobraževanja: ________ let
6. Leto zaključka predhodnega izobraževanja: ________
7. Vaša povprečna ocena (približna) na predhodnem visokošolskem izobraževanju: ________

I. ODNOS Z MOREBITNIM DELODAJALCEM
8. Vaš zaposlitveni status? (odgovor obkrožite)
a) Zaposlen/a za nedoločen čas
b) Zaposlen/a za določen čas
c) Samozaposlen
d) Delo preko študentskega servisa
e) Nezaposlen

Če ste pri vprašanju 8 obkrožili odgovor e), izpolnjujete prva dva stolpca pri
vprašanju 9 samo, če ste bili že kdaj zaposleni.

Eno izmed možnih vprašanj
9. Kje ste zaposleni in kje vidite svojo zaposlitev v prihodnje?
• označite z X, kje ste trenutno zaposleni
• označite z X, kje bi se želeli zaposliti (označite lahko do dve možnosti)

trenutna ali predhodna
zaposlitev
enostavna dela

kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
rudarstvo
oskrba z električno energijo, plinom, paro,
klimatizacija
oskrba z vodo, odstranitev odpadnih voda
gradbeništvo
trgovina
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strokovna dela

želena zaposlitev
enostavna dela

strokovna
dela

promet in skladiščenje (logistika)
informacijske in komunikacijske dejavnosti
finančne in zavarovalniške dejavnosti
poslovanje z nepremičninami
strokovne,
znanstvene
in
tehnične
dejavnosti
druge raznovrstne poslovne dejavnosti
javna uprava
obramba, policija
izobraževanje
zdravstvo in socialno varstvo
kulturne, razvedrilne in
dejavnosti, šport
druge dejavnosti (vpišite kaj):

rekreacijske

Na vprašanja od 10 do 19 odgovarjajo diplomanti, ki so ali so bili
zaposleni. Če niste zaposleni, začnite z vprašanjem številka 20.
10. Koliko časa ste zaposleni v sedanji službi?_________________________________
11. Ali ste do danes kdaj napredovali?
DA
NE (odgovor obkrožite)
12. Ali menite, da so bila za vašo zaposlitev odločilna določena znanja (iz katerega področja)?

___________________________________________________________________

13. Kako in kdaj ste se zaposlili?
a) Pred diplomo
b) Takoj po diplomi
c)

Nekaj mesecev po diplomi

d) Po več kot enem letu od diplome
14. Na kakšen način ste se zaposlili?
a)

Prijava na oglas

b) S priporočilom fakultete
c)

S pomočjo osebnih poznanstev

d) Prek Zavoda za zaposlovanje
e)

Na drug način

________________________________________________
Označite trditev, ki vam ustreza

popolnoma

17. V kakšni meri ste zadovoljni s službo?

89

delno

Niti malo

18. V kakšni meri ste zadovoljni z delom, ki ga
opravljate?
19. V kakšni meri ste zadovoljni s plačo?

Na vprašanje 20 odgovarjajo anketiranci, ki niso bili zaposleni.
20. Navedite vzrok, zakaj še niste zaposleni – s strinjam se 1 - popolnoma, 2 – zelo, 3 - delno , 4 – ne; 5 –
sploh ne

Nisem se angažiral pri iskanju službe
Iščem nekaj, kar mi bo popolnoma
odgovarjalo
Ni povpraševanja po kadrih mojega
profila
Na trgu je veliko povpraševanje po
kadru mojega profila
Drugo (napišite)

2

Strinjam se
delno
3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

popolnoma
1

zelo

ne
4

Sploh ne
5

II. CILJI ZA PRIHODNOST
21. Z oceno od 0 do 3 ocenite vsak par trditev, koliko se vam zdi bolj pomembna desna oziroma leva
trditev v življenju. V vsaki vrstici obkrožite samo eno vrednost!
Trditev

Trditev
Okoliščine zasebnega življenja

Živeti v mestu

3

2

1

0

1

2

3

Živeti na podeželju

Ustvariti majhno družino

3

2

1

0

1

2

3

Ustvariti veliko družino

Okoliščine delovnega življenja
Dobiti dobro službo

3

2

1

0

1

2

3

Najti službo za preživetje

Delati razgibano delo

3

2

1

0

1

2

3

Delati rutinsko delo

Služba pomemben del življenja

3

2

1

0

1

2

3

Služba kot nujnost

Biti glavni vodja tima

3

2

1

0

1

2

3

Biti del tima

Delati v stresnem okolju

3

2

1

0

1

2

3

Delati v mirnem okolju brez
stresa

Delati v zasebnem podjetju

3

2

1

0

1

2

3

Delati v državni službi

Menjati službo vsakih nekaj let

3

2

1

0

1

2

3

Ostati v isti službi

Osebna pričakovanja
Imeti visoka pričakovanja

3

2

1

0

1

2

3

Biti zadovoljen/na z malimi
stvarmi

Biti bogat/a

3

2

1

0

1

2

3

Imeti dovolj za preživetje

Dosegati vedno višje cilje

3

2

1

0

1

2

3

Nekaj doseči

Živeti materialno bogastvo

3

2

1

0

1

2

3

Živeti duhovno življenje

Pripravljenost za doseganje osebnih pričakovanj in okoliščin zasebnega in delovnega življenja
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Preživeti več časa v službi

3

Doseči
čim
višjo
stopnjo
3
izobrazbe
Se dodatno izobraževati
3

2

1

0

1

2

3

2

1

0

1

2

3

2

1

0

1

2

3

Preživeti čim manj časa v
službi
Doseči
osnovno
stopnjo
izobrazbe
Brez dodatnih izobraževanj

III. PRIČAKOVANE PRIDOBITVE TER DOSEŽKI V ČASU ŠTUDIJA NA
FAKULTETI
22. Kaj želite pridobiti z študijem na Fakulteti? Oceni od 1-najmanj do 5-največ ter rangirajte (rang 1
pridobi po vaši oceni najpomembnejša vsebina)
1-nepomembno, 5-zelo
pomembno

VSEBINA
Pridobiti dokument (diploma) in naziv

1

2

3

4

5

Zavzemati se za globlje razumevanje vsebin predmetov

1

2

3

4

5

Uporabljati in razvijati sposobnosti razmišljanja

1

2

3

4

5

Razširiti znanja

1

2

3

4

5

Spoznati in pridobiti prepričanje v svoje sposobnosti

1

2

3

4

5

Razviti sposobnosti javnega nastopanja

1

2

3

4

5

Razviti sposobnosti iskanja dobro plačane službe

1

2

3

4

5

Pridobiti prijateljstva in razviti socialno mrežo

1

2

3

4

5

Ostalo (zapišite):

1

2

3

4

5

RANG

23. Katere sposobnosti, kompetence in osebnostne lastnosti ste razvili ter pričakujete, da boste razvili z
študijem na II. stopnji?
• obkrožite od 1-5 (1-slabo razvito; 5-zelo razvito) kako ocenjujete vašo dejansko raven razvitosti
• obkrožite od 1-5 (1-slabo razvito; 5-zelo razvito) kakšna je vaša pričakovana raven razvitosti
sedanja raven razvitosti
pričakovana raven razvitosti
Vodenje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Timsko delo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Strateško razmišljanje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Analitično razmišljanje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Poznavanje poslovnih procesov

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Organizacija (časa in dela)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Projektno vodenje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Uporaba IT

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Sprejemanje odločitev in odgovornosti 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Strokovnost

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Mreženje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Kreativnost in inovativnost

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Usmerjenost k ljudem

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Usmerjenost k rezultatom

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Natančnost, vestnost

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Komunikativnost

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Pisno in govorno predstavljanje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Zagovarjanje stališč

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Planiranje in organizacija dela

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

sedanja raven razvitosti

pričakovana raven razvitosti

Management osebja, skupine

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Prilagodljivost in fleksibilnost

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Stalno učenje in osebni razvoj

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Pogajanje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Odločanje in presojanje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Kreativno in inovativno razmišljanje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Priloga 7: Anketni vprašalnik II

ANKETA-2
1. Ime i prezime: __________________________
2. Koja je Vaša prosečna ocena u ovoj školskoj godini (približna ocena): ___________________________
3. Dali ste se več zaposlili? (Zaokružite)
DA
NE
4. Dali smatrate, da ste u vreme dosadašnjeg studija pojačali pozitivna gledišta svoje ličnosti sa sledečim
osobinama i da ste sa time poboljšali mogučnost razvijanja u karijeri?
zaokružite od 1-5 (1-loše razvijeno; 5-vrlo razvijeno)
zaokružite od 1-5 (1-loše razvijeno; 5-vrlo razvijeno)
Ravan razvijenosti
na početku studija
Pozitivna orientiranost
1 2 3 4 5
Motivacija za studije i rad
1 2 3 4 5
Samoiniciativnost
1 2 3 4 5
Organiziranost
1 2 3 4 5
Zauzimanje
1 2 3 4 5
Brza odazivnost
1 2 3 4 5
Emocionalna inteligenca
1 2 3 4 5
•
•

1
1
1
1
1
1
1

Sadašnja ravan
razvijenosti
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5

5. Mnogobrojne prepreke sprečavaju studentima da steknu odgovarajuče kvalifikacije, koje su potrebne
za praksu. Označite, do koje mere se slažete ili ne slažete sa sledečim izjavama.
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1 – ne slažem se; 2 – delimično se slažem; 3 – ni jedno ni drugo - neutralno; 4 – delimično se slažem; 5 –
potpuno se slažem

Studenti nisu motivisani za odgovoran studij
Program ne nudi dovoljno zanimljivih predmeta
Studenti imajo premalo praktičkih osposobljavanja
Profesori ne usmeravaju studente dovoljno u razmišljanja, kako do
zaposlenja

ZAOKRUŽITE
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

1
1
1
1

5
5
5
5

6. Šta mislite o osposobljavanju na praksi tokom studiranja?
1 – ne slažem se; 2 – delimično se slažem; 3 – ni jedno ni drugo - neutralno; 4 – delimično se slažem; 5 –
potpuno se slažem

Vrlo je važno, teorija ništa ne znači ako nema praktičkih iskustava
Važno je. Daje studentima osečaj značenja POSLA u realnom svetu.
Nije tako važno, ionako poslodavci očekuju, da če diplomce sami da
osposobljavaju
Nema značaja, jer je za praktičko osposobljavanje mogućnost i podrška na
fakultetima premala.

1
1
1

ZAOKRUŽITE
2
3
4
2
3
4
2
3
4

5
5
5

1

2

5

3

4

7. Kakvo je vaše mišljenje o saradnji fakulteta i mogućim poslodavcem?
1 – ne slažem se; 2 – delimično se slažem; 3 – ni jedno ni drugo - neutralno; 4 – delimično se slažem; 5 –
potpuno se slažem

Povećanje praktičkih sadržaja u studijskom programu poboljšalo bi
sposobnost studenata, da razmišljaju inovativno.
Uključivanje gostujučih predavača poboljšava učenje (zalaganje) kot
studenata.
Uključivanje večeg obima praktičkih projekata odnosno projekata iz realne
prakse u studijski rad, povećava interesovanje studenata za taj studijski
predmet.
Uključivanje večeg obima praktičkih projekata odnosno projekata iz realne
prakse u studijski rad je važno, jer povezuje praksu i teoriju.

1

ZAOKRUŽITE
2
3
4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. Koje sposobnosti, znanja i lične osobine ste do sada razvili i do koje mere bi morali još da jih razvijete?
•
•

zaokružite od 1-5 (1-loše razvijeno; 5-vrlo razvijeno) kako ocenjujete vašu stvarnu ravan
razvijenosti
zaokružite od 1-5 (1-loše razvijeno; 5-vrlo razvijeno) kakva je vaša očekivana ravan razvijenosti
Sadašnja ravan razvijenosti

Očekivana ravan razvijenosti

Vođenje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Timski rad

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Strateško razmišljanje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Analitičko razmišljanje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Poznavanje poslovnih procesov

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Organizacija (vremena i rada)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Projektno vođenje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Upotreba IT

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Prihvatanje odluka i odgovornosti

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Stručnost

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Mreženje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Kreativnost i inovativnost

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Usmerenost ljudima

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Usmerenost rezultatima

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Preciznost, savestnost

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Komunikativnost

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Pismeno i govorno predstavljanje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Zagovaranje stavova

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Planiranje i organizacija rada

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Menedžment osoblja, grupe

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Prilagodljivost i fleksibilnost

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Stalno učenje i lični razvoj

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Pregovaranje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Odlučivanje i nahođenje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Kreativno i inovativno razmišljanje

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9. Rangirajte koji oblici i načini obrazovanja vam najviše odgovaraju s obzirom na vaš lični razvoj?
(rang 1 je po vašoj oceni najvažniji sadržaj)

RANG
Individualni rad
Rad u raznolikim grupama
Klasična predavanja
Rešavanje problema i traženje rešenja
Nastup i prezentacija pred kolegama
Analiza primljenog znanja

10. Gde ste zaposleni i gde vidite svoje zaposlenje u budučnosti? Ako u vreme studiranja niste zaposleni,
ispunite samo treči stubac– "želeno zaposlenje".
• označite sa X, gde ste bili zaposleni, kada ste se upisali na ove studije
• označite sa X, gde ste trenutno zaposleni
• označite sa X, gde bi želeli da se zaposlite (do dve mogućnosti)
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Zaposlenje u vreme
Trenutno zaposlenje
upisa na ove studije

Želeno zaposlenje

Jednostav Stručni
ni poslovi poslovi

Jednostavn Stručni
i poslovi
poslovi

Jednostav
ni poslovi

Stručni
poslovi

Poljoprivreda i lov, šumarstvo,
pecanje
rudarstvo
Snabdevanje sa strujom, plinom,
vodom, okruženje
građevinartsvo
trgovina, održavanje i popravci
motornih vozila
promet i logistika
Informacione
i
komunikacione
delatnosti
Finansijska delatnost i delatnost
osiguranja
Poslovanje sa nekretninama
Stručne, naučne i tehničke delatnosti
Ostale
raznovrstne
poslovne
delatnosti
javna uprava, odbrana
obrazovanje
zdravstvo i socijalna sigurnost
kulturne, razonodne i rekreativne
delatnosti
druge delatnosti
samozaposlenje:
s.p.,
kapitalska
društva (d.o.o., d.n.o.), privatni zavod
Nisam zaposlen
drugo (upišite nešto)

11. Koja područja nameravate da koristite u smislu aktivne saradnje u planiranju karijere?
(1-nikada; 2-vrlo retko; 3-povremeno; 4-redovno; 5-uvek)
kadrovska stipendija
Studentski rad
Stručna praksa
Obavljanje projektnih radova
Karijerni centar fakulteta
Pomoč pedagoga
oglasi, internet, prijave na konkurse
pomoč roditelja, rodbine, prijatelja, poznanika

1
1
1
1
1
1
1
1
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2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

