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NASLOV 

Karierni center Univerze v Novi Gorici 

IZVLEČEK 

Razmere na trgu dela se v zadnjem času zelo zaostrujejo, zato ţelijo na Univerzi v 

Novi Gorici ohraniti in izboljšati povezanost univerzitetnega in gospodarskega 

okolja, saj je tako sodelovanje koristno za podjetja, študente in Univerzo.  

Večina slovenskih in tujih univerz ţe ima organizirane karierne centre, ki pomagajo 

študentom pri njihovem kariernem usmerjanju. Na Univerzi v Novi Gorici sicer 

kariernega centra še nimajo, ugotovili pa smo, da je za svetovanje in pomoč 

študentom kljub temu dobro poskrbljeno. 

Namen diplomskega dela je bil proučiti organiziranost in delovanje tako slovenskih 

kot tudi tujih univerzitetnih kariernih centrov, analizirati trenutne procese kariernega 

usmerjanja študentov Univerze v Novi Gorici ter raziskati zaposljivost in zaposlitve 

njenih diplomantov. 

Oblikovali smo dva anketna vprašalnika, in sicer za študente ter za mentorje 

študentov v podjetjih. Za boljšo predstavo o kariernem usmerjanju rednih 

dodiplomskih študentov zadnjih letnikov in absolventov celotne Univerze v Novi 

Gorici smo naredili raziskavo o načrtovanju kariere in iskanju prve zaposlitve. 

Pomembno vlogo pri zaposlovanju diplomantov ima tudi praktično usposabljanje, 

zato smo z drugim anketnim vprašalnikom ţeleli dobiti povratno informacijo o 

samem poteku usposabljanja z vidika mentorjev v podjetjih. 

Na podlagi teoretičnih znanj iz literature, organiziranosti kariernih centrov na drugih 

univerzah ter analize obeh raziskav, menimo, da je organizacija Kariernega centra 

Univerze v Novi Gorici smiselna in nujna, zato v diplomskem delu predstavljamo 

konkreten predlog njegovega delovanja. 

KLJUČNE BESEDE 

kariera, karierni center, mentorstvo, zaposlitev 
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TITLE 

Career center of the University of Nova Gorica 

ABSTRACT 

Labor market conditions have recently become very difficult. That is why the 

University of Nova Gorica wants to maintain and improve the connection between 

the university and its economic environment, due to the fact that such cooperation is 

beneficial to companies, students and the University. 

Majority of the Slovenian and foreign universities have already organized career 

centers that help students with their career guidance. The University of Nova Gorica 

does not have a career center yet, however, we have found out that student 

counseling and assistance is well taken care of. 

The purpose of this bachelor thesis was to examine the organization and operation of 

both Slovenian and foreign university career centers, to analyse the momentary 

processes of student career guidance at the University of Nova Gorica and to 

investigate the employment and employability of its graduates. 

We created two questionnaries, one for students and the other for student mentors in 

the companies. For a better idea of the career guidance of full-time undergraduate 

students that are in the last study year of their study course and students who have 

passed all the exams but their finals and are preparing their thesis from the 

University of Nova Gorica, we investigated on their career planning and finding their 

first employment. The internship plays an important role when employing graduates, 

therefore, we made the other questionnarie which provided us with a feedback from 

mentors in the companies, concerning the process of the internship. 

To sum up, on the basis of theoretical knowledge from the literature, career center 

organization at other universities and results of our analyses, we believe that the 

organization of a Career center of the University of Nova Gorica is reasonable and 

necessary. This bachelor thesis presents a concrete proposal of its operation. 

KEYWORDS 

career, career center, mentoring, employment 
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1 UVOD 

1.1 Opis teme 

V Sloveniji se je dejavnost karierne orientacije na univerzah pričela uveljavljati šele 

pred nekaj leti, ko so univerze začele ustanavljati tako imenovane karierne centre. Ti 

se tudi v širšem evropskem prostoru pojavljajo šele zadnjih nekaj let, v ZDA pa 

imajo ţe daljšo tradicijo. 

Osnovni namen kariernih centrov je osveščanje mladih o pomenu pravočasnega 

načrtovanja njihove kariere, pomoč pri pridobivanju znanj in veščin, ki jih bodo 

potrebovali na trgu dela, ter predvsem pomoč pri iskanju prve zaposlitve. 

Predstavitvene strani kariernih centrov morda dajejo napačen vtis boljše dostopnosti 

študentov do pomoči pri kariernem odločanju, saj je dejavnost le-teh v večini 

primerov skromna, čeprav njihove spletne strani veliko obetajo (Niklanovič, 2009). 

Na Univerzi v Novi Gorici (v nadaljevanju UNG) se zavedajo, da se razmere na trgu 

dela v zadnjih letih močno zaostrujejo, zato ţelijo ohraniti in še izboljšati povezanost 

univerzitetnega in gospodarskega okolja, saj je tako sodelovanje koristno za podjetja, 

študente in UNG. 

UNG sicer formalno organiziranega kariernega centra še nima, vendar je za pomoč in 

svetovanje študentom vseeno dobro poskrbljeno. Trenutno namreč lahko študenti 

UNG poiščejo pomoč in svetovanje o svojem kariernem usmerjanju v Študentski 

pisarni UNG, pri svetovalki, ki koordinira praktično usposabljanje na Poslovno-

tehniški fakulteti, nekateri pa si pridobijo nekaj konkretnih izkušenj v okviru 

praktičnega usposabljanja, ki je obvezno na visokošolskih strokovnih študijskih 

programih. V bliţnji prihodnosti pa bo nujno okrepiti tudi delovanje Alumni kluba 

UNG, saj bi bila ena izmed njegovih dejavnosti prav pomoč študentom in 

diplomantom pri iskanju zaposlitve. 
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1.2 Namen diplomskega dela 

V diplomskem delu so predstavljena teoretična spoznanja s področja kariere in 

načrtovanja kariere, kariernih centrov, mentorstva in poti do prve zaposlitve. 

Obenem smo vzporedno teoretični podlagi prikazali še trenutno stanje posameznega 

področja na UNG. Cilj diplomskega dela pa je priprava konkretnega predloga 

delovanja Kariernega centra UNG, ki ga bo mogoče takoj prenesti v prakso. 

Pri doseganju tega cilja so nam bili v pomoč rezultati dveh anketnih vprašalnikov, ki 

smo ju oblikovali v ta namen. Najprej smo analizirali in ovrednotili rezultate 

anketnega vprašalnika za redne dodiplomske študente zadnjih letnikov in absolvente 

celotne Univerze o načrtovanju kariere in iskanju prve zaposlitve, nato pa še anketni 

vprašalnik za podjetja, kjer so študenti Poslovno-tehniške fakultete v študijskem letu 

2009/2010 opravljali praktično usposabljanje. 
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2 KARIERA IN NAČRTOVANJE KARIERE 

Beseda kariera izvira iz francoske besede »carriere«, njen koren pa iz latinske besede 

»carrus«, ki pomeni voz (Svetlik in Zupan, 2009). Leksikon Cankarjeve zaloţbe 

izraz kariera povezuje z ţivljenjsko oziroma poklicno potjo (Dolinar, 2000). 

V preteklosti je imela beseda kariera predvsem negativen pomen, saj so jo pogosto 

povezovali s tekmovalnostjo in brezobzirnim uspehom (Svetlik in Zupan, 2009). 

Prve teorije o karieri so nastale v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so teoretiki 

začeli raziskovati kariere zaposlenih, po letu 1970 pa so se te raziskave začele 

mnoţičneje izvajati. Uspešna svetovna podjetja so namreč spoznala, da lahko 

dosegajo konkurenčno prednost pred ostalimi le preko svojih človeških virov in 

vodenja njihovih karier (Cvetko, 2002). 

Takrat so kariero razumeli kot določen večletni napredek oziroma razvoj 

posameznika, ki se je izraţal v njegovem vedno bolj odgovornem delu. Kmalu pa to 

razumevanje ni bilo več ustrezno, saj so s pojmom kariera označevali zaporedje del, 

ki je zahtevalo tudi osebno prizadevanje in razvoj. Definicija kariere se je tako pod 

različnimi vplivi spreminjala in se še spreminja (Lipičnik, 1998). Ivan Svetlik in 

Nada Zupan (2009) menita, da so poglavitni razlog za različne interpretacije pojma 

kariera prav hitre spremembe v pogledih, ki so sledile razvoju tehnologije. Ena 

izmed današnjih opredelitev kariere pravi: »Kariera je načrtovano ali nenačrtovano 

zaporedje dela ali aktivnosti, ki vključuje elemente napredovanja (po subjektivnem 

občutku), samouresničevanja in osebnega razvoja v določenem definiranem času« 

(Lipičnik, 1998, str. 180). 

Tradicionalno pojmovanje kariere zaposlenega je torej predvidevalo napredovanje z 

niţjih na višja mesta v okviru neke organizacije. Danes pa pojmovanje kariere 

vključuje tudi razvoj kariere posameznika, ki temelji na pridobivanju različnih 

spretnosti in izkušenj. Načrtovanje in vodenje kariere je aktiven proces, usmerjen na 

potek posameznikovega celotnega ţivljenja, in pomeni večanje kompetentnosti, 

znanja in zmoţnosti za delo (Aţman in drugi, 2005). 

Edvard Konrad (1996) je prikazal razvoj in razliko med tradicionalnim in novejšim 

pojmovanjem delovne kariere.  
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Tabela 1: Razlike med tradicionalnim in novejšim pojmovanjem delovne kariere 

(Konrad, 1996, str. 9) 

Tradicionalna pojmovanja Novejša pojmovanja 

Zagotovljena je polna zaposlenost. 
Polna zaposlenost je v bliţnji 

prihodnosti manj verjetna. 

Večina ljudi ima stabilno, enosmerno 

poklicno pot vse ţivljenje. 

Poklicne poti postajajo vedno bolj 

pestre, neenakomerne in prekinjene. 

Razvoj kariere pomeni premik 

navzgor. 

Razvoj kariere lahko olajšujejo tudi 

premiki navzdol in v stran (lateralni 

premiki). 

Načrtovanje kariere zadeva 

predvsem nove in mlade delavce. 

Učenje in spremembe se pojavljajo v 

vseh obdobjih in stopnjah kariere. 

Razvoj kariere je usmerjen predvsem 

na poklicno ţivljenje. 

Na razvoj kariere vplivajo druţina in 

ţivljenjske vloge izven zaposlitve. 

»Kariero« delajo predvsem višji 

sloji. 
Vsakdo ima svojo specifično kariero. 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da je tradicionalno pojmovanje kariere govorilo o 

zagotovljeni polni zaposlenosti posameznikov, ki so imeli stabilno in enosmerno 

poklicno pot vse ţivljenje. Razvoj kariere je bil usmerjen predvsem na poklicno 

ţivljenje, posamezniki pa so ga lahko dosegli samo s premikom na višje mesto v neki 

organizaciji. Načrtovanje kariere je bilo smiselno le za nove in mlade delavce, ki so 

izhajali iz višjega sloja prebivalstva. 

Novejše pojmovanje kariere pa je pravo nasprotje tradicionalnega. Polne 

zaposlenosti v prihodnosti skoraj ne bo, saj poklicne poti postajajo vedno bolj pestre, 

neenakomerne in prekinjene. Jana Macarol (2005) ter Alenka Stanič Lang in Tanja 

Urbančič (2009) pravijo, da postajamo ljudje vedno bolj prilagodljivi, pojavljajo se 

novi poklici, nekateri stari izumirajo, delovna mesta pa se nenehno spreminjajo. Še 

vedno imamo v zavesti zasidrano predstavo o »enem poklicu za vse ţivljenje«, 

realnost pa je drugačna. Ljudje namreč hitro menjujejo zaposlitve in delovna mesta, 

pogosta pa je tudi menjava poklicev. Na razvoj kariere vpliva tudi druţina in ostale 

ţivljenjske vloge, ki niso povezane z zaposlitvijo, razvoj pa posamezniki dosegajo 

tudi s premiki navzdol in v stran (lateralnimi premiki). Načrtovanje kariere ni več 

namenjeno le višjemu sloju in mladim delavcem, saj jo lahko danes oblikuje vsak. 
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2.1 Teorije in modeli o karieri 

V literaturi so opisane številne teorije in modeli o karieri in njenem razvoju, omenili 

pa bomo le tiste izmed njih, za katere menimo, da se najbolj vključujejo v tematiko 

diplomskega dela. 

2.1.1 Teorija zaposlitvenih možnosti 

Teorijo zaposlitvenih moţnosti je razvil Ginzberg s svojimi sodelavci, predvideva pa, 

da gre posameznik skozi tri obdobja, preden se za nek poklic odloči in ga nato tudi 

najde. Prvo obdobje je domišljijsko obdobje, ki traja nekje do otrokovega 11. leta, 

pomeni pa obdobje, ko posameznik začne prvič razmišljati o delu. Temu sledi 

poskusno obdobje, ki traja nekje od 11. do 17. leta starosti. To je čas, ko posameznik 

odkriva svoje interese, sposobnosti, oblikuje pa tudi svoje prve delovne navade, 

vrednote in stališča. Zadnje obdobje Ginzberg imenuje dejansko obdobje, ki traja od 

17. leta pa do dejanske zaposlitve. Posameznik takrat integrira svoje sposobnosti, 

moţnosti in interese, razvija vrednote ter natančneje opredeli svojo poklicno izbiro 

(Brečko, 2006). 

Daniela Brečko (2006) pravi, da je Ginzbergova teorija danes uporabna predvsem na 

področju svetovanja o izbiri ustreznega poklica v izobraţevalnih ustanovah in na 

zavodih za zaposlovanje. 

2.1.2 Teorija razvoja kariere kot uresničevanje koncepta o sebi 

Teorijo razvoja kariere kot uresničevanje koncepta o sebi je razvil Donald Super, ki 

je razvoj kariere razdelil na pet obdobij. Prvo obdobje je obdobje rasti, ki traja od 

rojstva do 14. leta, ko posameznik razvija in oblikuje prva stališča, sposobnosti in 

interese. V tem obdobju imajo močan vpliv osebe, s katerimi se posameznik 

identificira. Sledi raziskovalno obdobje, ki traja od 15. do 24. leta, ko se posameznik 

teţko odloča, preizkuša različne vloge odraslih, pa tudi razna poklicna nagnjenja. S 

prvo redno zaposlitvijo se začne obdobje uveljavljanja, ki traja nekje od 25. do 44. 

leta. V tem obdobju se posameznik poskuša uveljaviti na delovnem mestu in menjuje 

poklice, saj išče delo, v katerem bi lahko tudi napredoval. Okrog 45. leta starosti se 

začne vzdrţevano obdobje, ko posameznik ţeli zadrţati mesto, ki si ga je priboril, in 
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traja do upokojitve oziroma nekje do 65. leta. Takrat se začne zadnje obdobje, 

imenovano obdobje upadanja. Super je v svojo teorijo prvi vključil tudi upokojitveno 

obdobje in tako opozoril na problematiko starejših (Brečko, 2006). 

2.1.3 Model DOTS 

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sta Bill Law in A. G. Watts razvila model 

poklicnega odločanja in načrtovanja kariere, ki pomaga pri razvijanju spretnosti in 

pridobivanju znanj za načrtovanje in vodenje kariere. Poimenovala sta ga model 

DOTS. To je kratica, sestavljena iz štirih angleških besed, in sicer Decision 

(sprejemanje odločitev in vodenje kariere), Opportunity awarness (zavedanje 

moţnosti), Transition skills (učenje za prehod) in Self-awarness (spoznavanje sebe in 

oblikovanje svoje samopodobe). Posameznik mora pri odločanju upoštevati svoje 

lastnosti, ţelje, interese, sposobnosti in moţnosti. Vse našteto je potrebno med seboj 

primerjati in poiskati rešitev, ki predstavlja najboljše moţno ujemanje med 

lastnostmi in moţnostmi (Aţman in drugi, 2005).  

 

Tabela 2: Model DOTS 

(Aţman in drugi, 2005, str. 17) 

Področja znanja/cilji Temeljna vprašanja 

1. Spoznavanje sebe in 

oblikovanje svoje samopodobe. 
Kdo sem? 

2. Zavedanje moţnosti. Kakšne moţnosti imam? 

3. Sprejemanje odločitev in 

vodenje kariere. 
Kaj bom storil? 

4. Učenje za prehod. Kako bom cilje uresničil? 

 

V tabeli 2 so prikazani štirje cilji modela DOTS in temeljna vprašanja za posamezne 

cilje. Prvi cilj tega modela je spoznavanje samega sebe. Najprej moramo ugotoviti, 

kakšen človek smo, kakšne so naše sposobnosti, zmoţnosti, interesi, stališča in 

vrednote. Drugi cilj je spoznavanje moţnosti, ki jih imamo kot posameznik v svetu in 

okolju, v katerem ţivimo. Iskati in zbirati moramo informacije o zahtevah 

posameznih poklicev in delovnih okolij, jih znati kritično vrednotiti, selekcionirati in 
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uporabiti. Tretji cilj je sprejemanje odločitev in vodenje kariere. Ta predvideva 

razvoj spretnosti in veščin, s pomočjo katerih se mladi ljudje laţe in pravilneje 

odločajo za naslednje korake na svoji ţivljenjski poti. Zadnji, četrti cilj, pa se 

osredotoča na razvijanje znanj in spretnosti ob prehodih z ene izobraţevalne stopnje 

v drugo ali v poklic. Naučiti se namreč moramo, kako se predstaviti na razgovoru 

oziroma intervjuju za zaposlitev, kako uspešno izpolnjevati različne vprašalnike, 

kako napisati ponudbo za delovno mesto, spoznati prvine dobre komunikacije in 

podobno (Aţman in drugi, 2005). 

2.2 Pojmi, povezani s kariero 

V literaturi najdemo številne pojme, ki so povezani s pojmom kariera. Ti se med 

seboj prepletajo in imajo včasih celo enak pomen, zato jih je treba še dodatno 

razloţiti in pojasniti njihov pomen (Brečko, 2006). 

Planiranje ali načrtovanje kariere (ang. career planning) je proces, v katerem 

»posamezniki in organizacije ugotavljajo znanje, spretnosti, vrednote, interese, 

prepričanja in podobno, pri tem pa ocenjujejo, kaj imajo na voljo« (Brečko, 2006, str. 

34). Poleg delovnega kariernega cikla, kjer sta temeljna instrumenta načrtovanja 

izobraţevanje in učenje, razumemo pod pojmom načrtovanje kariere tudi ţivljenjski 

in druţinski cikel. Nekateri svojo kariero skrbno načrtujejo, drugi pa jo prepuščajo 

naključju. Prav tako lahko kariero načrtujemo dolgoročno ali pa kratkoročno, 

pomembno je le to, da gre za vseţivljenjski proces. Planiranje kariere lahko poteka v 

okviru raznih delavnic, s pomočjo poklicnega svetovanja, z uporabo razne literature 

ali pa v posebnih centih za planiranje kariere. 

Oblikovanje kariere je proces, v katerem »posameznik, občasno intenzivneje, sam 

ali s pomočjo organizacije, pregleduje dosedanjo kariero, svoje vrednote, motive, 

znanja in sposobnosti, ocenjuje priloţnosti ter oblikuje karierno vizijo ali si zastavlja 

cilje v karieri in poti do njih« (Brečko, 2006, str. 35). Oblikovanje kariere je 

slovenski pojem, ki nadomešča pojem načrtovanje kariere. 
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Vodenje kariere je pojem, ki »zajema ocenjevanje, vrednotenje lastne poklicne poti 

in presojanje, v katere poklicne aktivnosti je smiselno vpeti lastne interese, motive, 

zmoţnosti in podobno« (Brečko, 2006, str. 36) 

Razvoj kariere (ang. career development) je stalen proces, ko si posameznik 

prizadeva uresničiti lasten karierni načrt. »Razvoj kariere je rezultat načrtovanja 

posameznikove kariere in organizacijskih predvidevanj, moţnosti, pomoči in 

medsebojnega sodelovanja. Namen razvijanja kariere je zagotoviti čim večjo 

skladnost med interesi posameznika, njegovimi sposobnostmi, vrednotami, 

potrebami ter potrebami in zahtevami delovnega mesta. Organizacije vedno bolj 

gledajo na razvoj kariere kot na sredstvo povezovanja med posameznikovimi cilji in 

potrebami dela« (Brečko, 2006, str. 36). 

Uresničevanje kariere je slovenska različica pojma »career development«, ki ga 

uvaja Olga Lipič. »To so tista osebna prizadevanja ali izboljšave, ki se jih nekdo loti, 

da bi dosegel svoj osebni načrt kariere. Uresničevanje kariere je bodisi uresničevanje 

kariere, ki jo je oblikoval posameznik (vizije ali ciljev), rezultat organizacijskega 

načrta ali pa uskladitve med posameznikovim rezultatom oblikovanja kariere in 

organizacijskimi prizadevanji« (Brečko, 2006, str. 36). 

Upravljanje kariere (ang. career management) se nanaša na aktivnosti organizacij v 

zvezi s kariero zaposlenih. Pomeni pa »proces, v katerem si organizacija prizadeva 

uskladiti karierne cilje in sposobnosti zaposlenih v organizaciji s kadrovskimi 

potrebami organizacije. To je mogoče doseči s pomočjo zaposlenim pri načrtovanju 

njihovih karier in razvojnih dejavnostih, tako da so njihovi plani karier realne opcije 

znotraj organizacije« (Brečko, 2006, str. 36, 37). Gre za prizadevanja in aktivnosti 

organizacije, da uskladi cilje v zvezi s kariero zaposlenih z njenimi trenutnimi 

potrebami in potrebami v prihodnosti. 

Karierno svetovanje obsega prepoznavanje posameznikovih osebnostnih lastnosti, 

sposobnosti, znanj, vrednot in poklicnih interesov ter pomoč pri določanju poklicnih 

oziroma kariernih ciljev, ob pomoči raznih psiholoških testiranj. Karierno svetovanje 

je namenjeno predvsem mladim (osnovnošolcem, srednješolcem in študentom), 

osipnikom oziroma mladim brez izobrazbe, zaposlenim, ki ţelijo spremeniti svojo 

karierno pot in brezposelnim (Svetovanje, 2009). 
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Pojem karierno sidro (ang. career anchor) je uvedel E. H. Schein in pomeni najbolj 

zaţeleno razvojno pot, ki temelji na samooperaciji in je odvisna od samooperacije 

motivov, sposobnosti, potreb in zlasti stališč ter vrednot. Pomeni tisti način 

posameznikovega razmišljanja in sistema vrednot, ki se mu ne bi nikoli odpovedal, 

in ga zato vleče v točno določen poklic. Schein je ugotovil, da posameznik razvije 

povsem trdno karierno sidro nekje v 10-letnem obdobju delovnih izkušenj (Brečko, 

2006). 

Karierna pot (ang. career pathing) se pogosto uporablja v povezavi s pojmom 

razvoj kariere (ang. cereer development) in »se nanaša na vnaprej pričakovano 

razvojno pot, ki jo oseba opravi v organizaciji po zemljevidu napredovanja« (Brečko, 

2006, str. 38). 

Psihološka pogodba je rezultat sodobnega pojmovanja kariere, saj gre za zapisano 

ali nezapisano medsebojno zavezo oziroma uskladitev kariernih ciljev posameznika 

in organizacije. Posameznik se namreč obveţe, da bo v organizaciji ustvarjal dodano 

vrednost, organizacija pa mu zagotovi, da bo skrbela za njegov strokovni in osebni 

razvoj, spodbujala njegovo ustvarjalnost in zadovoljevala njegove osebne cilje glede 

kariere (Brečko, 2006). 

Predstavljeni so le nekateri pojmi, ki so povezani s kariero, vendar pa se 

terminologija na tem področju še oblikuje. Nastajajo namreč novi pojmi, kar še 

dodatno potrjuje dejstvo, da se pojmovanje kariere skozi čas spreminja (Brečko, 

2006). 

2.3 Karierna orientacija 

Izraz karierna orientacija se uporablja od leta 2004, ko je bil prvič omenjen v 

gradivih in dokumentih Evropske unije. Karierna orientacija je opredeljena v 

dokumentu Evropske unije, ki so ga oblikovali aprila 2004 in ga poimenovali 

Resolucija sveta in predstavnikov drţav članic, znotraj Sveta za povečevanje vpliva 

in moči politik, sistemov in praks v okviru vseţivljenjskega svetovanja v Evropi. 

Resolucija sprejema definicijo, ki je bila predhodno dogovorjena med Evropsko 

komisijo in OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), 
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in pravi, da se »orientacija v kontekstu vseţivljenjskega učenja nanaša na vrsto 

aktivnosti, ki drţavljanom v vseh starostnih obdobjih in na kateri koli točki njihovega 

ţivljenja omogočajo identifikacijo njihovih sposobnosti, kompetenc in interesov za 

sprejemanje odločitev na področju izobraţevanja, usposabljanja in izbire poklica, v 

katerih se teh kompetenc in sposobnosti naučijo in / ali jih uporabijo« (Niklanovič, 

2007, str. 11). 

2.3.1 Karierna orientacija v Sloveniji 

Pri nas karierna orientacija obsega širok spekter dejavnosti, in sicer vse stopnje 

rednega izobraţevanja, zaposlovanje, informiranje in svetovanje v izobraţevanju 

odraslih ter razvoj karier zaposlenih. Iz vseh teh dejavnosti je razvidno, da karierna 

orientacija predstavlja širši pojem kot izraz poklicna orientacija, saj vključuje več 

različnih dejavnosti, ne le karierno (poklicno in izobraţevalno) svetovanje. Prav tako 

pa karierne orientacije ne smemo enačiti s pojmom svetovanje, saj poleg svetovanja 

vključuje še mnogo drugih aktivnosti. Pri svetovanju gre le za sodelovanje 

(individualno ali skupinsko) med svetovancem in svetovalcem (Niklanovič, 2007). 

Glavni izziv na tem področju je zagotavljanje pomoči pri vodenju kariere vsem 

drţavljanom skozi celotno ţivljenjsko obdobje. Prva moţna rešitev je uvajanje sluţb 

za karierno orientacijo za ciljne skupine, ki sedaj niso deleţne te pomoči. Pri nas so 

to predvsem študenti v visokošolskem izobraţevanju, zaposleni in osipniki, ki so 

brez izobrazbe. Poglavitni problem pri tej rešitvi je trajno financiranje, saj bo teţko 

zagotoviti financiranje novih storitev v času, ko se javni proračun zmanjšuje. Druga 

moţnost pa je zagotavljanje storitev obstoječih svetovalnih sluţb tudi ciljnim 

skupinam, ki še nimajo dostopa do ustrezne pomoči. Ta rešitev je sicer smiselna, saj 

je tudi cenejša in zato bolj privlačna za nosilce politike. Ima pa tudi določene 

omejitve, saj ena sluţba (center) zelo teţko zagotovi ustrezno pomoč zelo različnim 

ciljnim skupinam. Študenti na primer potrebujejo specializirane informacije o 

študijih, o tem kako oblikovati svoje karierne cilje in informacije o delodajalcih, ki 

zaposlujejo kandidate z določenim izobrazbenim profilom (Niklanovič, 2007). V 

diplomskem delu se bomo osredotočili predvsem na karierno orientacijo študentov. 
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2.3.2 Karierna orientacija za študente 

V preteklosti je bila pomoč študentom pri razvoju njihove kariere zelo skromna in se 

je po fakultetah zelo razlikovala. Študenti niso bili deleţni skoraj nobene pomoči pri 

dokončanju študija, odločanju za kariero in zaposlovanju. Edina priloţnost študentov 

za spoznavanje poklicev in trga dela je bil čas študijske prakse, ki pa se ni izvajal na 

vseh fakultetah (Niklanovič, 2009). 

Karierna orientacija v visokem šolstvu pri nas zelo zaostaja, zato novi Operativni 

program razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013 predvideva: »Razvoj in 

izvajanje dejavnosti karierne orientacije, predvsem kariernega svetovanja za študente 

v visokošolskem izobraţevanju z namenom pravočasnega načrtovanja in razvoja 

karier bodočih visoko kvalificiranih kadrov«  (Niklanovič, 2009, str. 29).  

V Sloveniji se je dejavnost karierne orientacije na univerzah pričela uveljavljati šele 

pred nekaj leti. Univerze so namreč začele ustanavljati tako imenovane karierne 

centre, ki izvajajo dejavnosti karierne orientacije (Niklanovič, 2009).   

Kot poroča Saša Niklanovič, analize kaţejo, da imajo študenti danes nekoliko boljši 

dostop do storitev karierne orientacije kot pred leti, vendar pa je dostopnost še vedno 

razmeroma slaba. Največji razmah so v zadnjih letih naredili karierni sejmi, ki 

študentom omogočajo več moţnosti za vpogled v svet dela in boljši stik s 

potencialnimi delodajalci. Pričakovanj pa zaenkrat ni izpolnila dejavnost kariernih 

centrov, vendar strokovnjaki menijo, da celotne odgovornosti za karierno orientacijo 

študentov ne smemo prenesti izključno na te centre. Karierne vsebine bi bilo 

smiselno vključiti tudi v sam študijski predmetnik in v druge sisteme na univerzah, 

kot je na primer tutorstvo. Nekateri profesorji, ki tesno sodelujejo s podjetji, 

študentom sicer pomagajo pri vključevanju v študijsko prakso in kasneje pri iskanju 

zaposlitve, a ti primeri so precej redki. Včasih fakultete tudi same organizirajo razna 

predavanja o določenih poklicih, študentom omogočajo obiske podjetij in podobno. 

Nekoliko prednosti pri tem imajo študenti, ki se šolajo za deficitarne poklice. 

Delodajalci namreč na teh fakultetah pogosto objavljajo ponudbe za zaposlitev, saj 

ţelijo uspešne posameznike čim prej zaposliti (Niklanovič, 2009).  
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3 KARIERNI CENTRI 

Karierni centri se v širšem evropskem prostoru pojavljajo šele zadnjih nekaj let, 

medtem ko imajo v ZDA ţe daljšo tradicijo. V Sloveniji so se začeli pojavljati v 

obdobju, ko so se univerze začele zanimati za pridobitev mednarodnih standardov 

kakovosti v visokem šolstvu. Pomoč študentom pri načrtovanju njihove kariere je 

namreč eden glavnih elementov koncepta kakovosti v visokem šolstvu. Prvi karierni 

center v Sloveniji je bil ustanovljen na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (CERŠ – 

Center za svetovanje in razvoj študentov), za njim pa so nastali še Karierni center 

Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru, Karierni center Univerze v Ljubljani in 

Karierni center Univerze na Primorskem. Leta 2008 je pričela razvijati Karierni 

center tudi Fakulteta za socialno delo iz Ljubljane, ljubljanska Fakulteta za upravo pa 

je takrat ustanovila Karierno točko (Niklanovič, 2009). 

Naloga kariernih centrov je predvsem ozaveščanje mladih o pomenu pravočasnega 

načrtovanja kariere in vseţivljenjskega učenja. Prav tako pa je njihova naloga 

vzpostavljanje, ohranjevanje in izboljševanje povezave univerzitetnega in 

gospodarskega okolja ter tako diplomantom pomagati pri vzpostavljanju prvih stikov 

s podjetji in s tem omogočati visoko zaposljivost mladih kadrov (Poslanstvo 

kariernega centra UL, 2010). 

Osnovni namen kariernih centrov lahko strnemo v nekaj točk, in sicer (Svetlik in 

Zupan, 2009): 

 usmerjanje srednješolcev v zanje najprimernejše študijske programe; 

 pomoč študentom pri izbiri študijskih poti, načrtovanju kariere in osebnem 

razvoju; 

 pomoč študentom pri pridobivanju praktičnih izkušenj med študijem (na 

primer s posredovanjem študentskega dela); 

 pomoč študentom pri pridobivanju znanja in veščin o delovanju trga dela ter 

 pomoč pri iskanju zaposlitve.  

Tako se diplomanti po končanem študiju laţe znajdejo, obenem pa se tudi povečuje 

njihova zaposljivost. Karierni centri namreč spremljajo zaposlitvene poti 

diplomantov in tako pridobivajo koristne informacije o kakovosti izobraţevalnih 

programov (Svetlik in Zupan, 2009).  
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3.1 Aktivnosti kariernih centrov 

Storitve, ki jih nudi večina slovenskih in tujih kariernih centrov, lahko razdelimo v 

nekaj večjih sklopov aktivnosti. Svoje storitve nudijo predvsem dijakom oziroma 

bodočim študentom, študentom in diplomantom. Aktivnosti kariernih centrov so: 

 osebna analiza (odkrivanje posameznikovih zanimanj, veščin, ciljev in 

podobno); 

 individualno oziroma skupinsko študijsko in karierno svetovanje; 

 organizacija raznih delavnic in seminarjev, ki študentom in diplomantom 

pomagajo pri načrtovanju kariere in iskanju zaposlitve; 

 priprava in pomoč pri iskanju zaposlitve (priprava na zaposlitveni razgovor, 

pomoč in nasveti pri pisanju ţivljenjepisa in podobno); 

 organizacija različnih dogodkov, ki omogočajo povezovanje študentov s 

potencialnimi delodajalci; 

 spremljanje zaposljivosti svojih diplomantov ter 

 kadrovsko svetovanje in posredovanje svojih diplomantov bodočim 

delodajalcem. 

Izpostaviti velja še aktivnosti, ki jih nudijo le nekateri karierni centri, in sicer: 

 CERŠ in Karierni center Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru imata 

vzpostavljeno elektronsko bazo podatkov z ţivljenjepisi vpisanih študentov 

za posredovanje ustreznega profila študentov podjetjem, ki ţelijo navezati 

stike s svojimi bodočimi kadri (CERŠ – Center za svetovanje in razvoj 

študentov, 2010; Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor – Karierni center, 

2010); 

 ta dva karierna centra tudi obveščata svoje študente po elektronski pošti o 

prostih delovnih mestih, razpisih, dogodkih in novostih na trgu dela (CERŠ – 

Center za svetovanje in razvoj študentov, 2010; Ekonomsko-poslovna 

fakulteta Maribor – Karierni center, 2010); 

 Karierni center Univerze na Primorskem svojim študentom nudi metodo 

individualnega načrtovanja, kjer študent in strokovna sodelavka centra, na 

podlagi osebne analize posameznika, oblikujeta njegov tako imenovan 

individualni načrt in postavita cilje, ki jih posameznik poskuša uresničiti 

(Karierni center Univerze na Primorskem, 2010); 
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 predvsem karierni centri iz tujine (na primer Univerza iz Oxforda, Univerza 

Yale in druge) poudarjajo povezovanje s študenti iz alumni kluba, ki so ţe na 

trgu dela in lahko študentom svetujejo, pomagajo ali pa celo postanejo njihovi 

mentorji (University of Oxford – Alumni, 2010; Yale University – Alumni, 

2010); 

 Karierni center Univerze v Ljubljani, predvsem pa karierni centri tujih 

univerz (na primer Univerza iz Oxforda, Univerza Yale, Univerza iz 

Kalifornije (Berkeley) in druge) skrbijo za karierni razvoj tistih, ki so 

zaposleni na univerzi (University of Oxford – Employers, 2010; Yale 

University – Employers, 2010; University of California (Berkeley) – 

Employers, 2010) ter 

 veliko kariernih centrov iz tujine (na primer Univerza Yale, Univerza iz 

Kalifornije (Berkeley) in druge) poudarja tudi pomembno vlogo staršev pri 

oblikovanju študentove karierne prihodnosti, saj so prav starši tisti, ki naj bi 

svoje otroke začeli spodbujati ţe v mladih letih, jim pomagati in svetovati  

(Yale University – Parents, 2010; University of California (Berkeley) – 

Parents, 2010). 

3.2 Sodelovanje kariernih centrov z delodajalci 

Omenili smo, da karierni centri sodelujejo tudi z delodajalci oziroma kadrovskimi 

sluţbami. Najprej pomagajo usmerjati dijake v ţelene poklice, bodočim 

diplomantom pa predstavljajo posamezne delodajalce in njihova delovna mesta. 

Podjetjem namreč na njihovo ţeljo pomagajo pri iskanju primernih kandidatov za 

zaposlitev in pri njihovi izbiri (Svetlik in Zupan, 2009). 

Nekateri večji karierni centri v Sloveniji, kot je na primer CERŠ, delodajalcem 

predstavljajo nekatere prednosti tovrstnega načina kadrovanja. Prednosti so (CERŠ – 

delodajalci, 2010): 

 izbor najbolj primernih kadrov za nekega delodajalca, saj center kandidate iz 

svoje baze pozna in z njimi sodeluje; 

 prihranek časa pri izbiri kandidatov, saj se za ustrezno iskanje in izbor porabi 

veliko časa, potrebno pa je tudi ustrezno znanje; 
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 prihranek denarja, ki bi ga podjetja namenila oglaševanju, saj lahko podjetja 

oglase za prosta delovna mesta objavijo na oglasnih deskah in spletnih 

straneh fakultete; 

 spoznavanje kandidata še preden ta nastopi delo v okviru strokovnih praks 

(praktičnih usposabljanj), predstavitev podjetij na fakultetah in sodelovanje 

na raznih dogodkih ter 

 tako imenovano kadrovanje »na zalogo«, saj lahko delodajalci kandidate iz 

baze spremljajo, čeprav trenutno nimajo prostega delovnega mesta, ko pa se 

bo to v prihodnosti odprlo, lahko k sodelovanju povabijo kar te kandidate.  

3.3 Razkorak med načrti in dejanskim stanjem v delovanju kariernih 

centrov 

Saša Niklanovič (2009) ugotavlja, da ustanovitev kariernih centrov morda daje 

napačen vtis boljše dostopnosti študentov do pomoči pri kariernem odločanju. 

Analize dejavnosti centrov namreč kaţejo, da se je dostopnost nekoliko izboljšala le 

na nekaterih fakultetah oziroma univerzah, ki te centre imajo. Nekateri centri pa se 

trenutno bolj ukvarjajo z organizacijskimi in finančnimi vprašanji kot pa s pomočjo 

študentom. Razlog za slabo dostopnost je tudi ta, da je dejavnost kariernih centrov v 

večini primerov skromna, čeprav njihove spletne strani veliko obetajo. Strokovnjaki 

ocenjujejo, da obstajata dva poglavitna razloga za trenutno stanje, in sicer neurejeno 

financiranje ter nejasen koncept karierne orientacije v visokem šolstvu. 

3.4 Oblike kariernega usmerjanja in svetovanja študentom UNG 

UNG je nedrţavna, raziskovalna in študentom prijazna univerza, ki jo sestavlja pet 

fakultet in dve šoli: Fakulteta za aplikativno naravoslovje, Fakulteta za humanistiko, 

Fakulteta za podiplomski študij, Fakulteta za znanosti o okolju, Poslovno-tehniška 

fakulteta, Visoka šola za umetnost in Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo 

(Fakultete in šole, 2010). 

Na UNG je za študijsko pomoč in karierno svetovanje študentom dobro poskrbljeno, 

čeprav Univerza formalno organiziranega kariernega centra še nima. Študenti se 

namreč lahko obrnejo na Študentsko pisarno UNG, svetovalko, ki koordinira 
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praktično usposabljanje, ali pa si pridobijo nekaj konkretnih izkušenj v okviru 

praktičnega usposabljanja, ki je obvezno na nekaterih študijskih programih. Prav 

tako pa bi študentom in diplomantom pri iskanju zaposlitve lahko zelo pomagali 

člani Alumni kluba UNG, zato bi bilo v bliţnji prihodnosti dobro okrepiti njegovo 

aktivno delovanje. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili vse dejavnosti 

svetovanja in pomoči študentom na UNG. 

3.4.1 Študentska pisarna UNG 

Študentska pisarna UNG je namenjena študentom dodiplomskega in podiplomskega 

študija, pa tudi vsem, ki potrebujejo kakršne koli informacije o študiju na UNG. 

Nudijo namreč informacije o vpisu, vpisnih pogojih, študijskih programih in ostale 

informacije, povezane s študijem. Študentom izdajajo potrdila o šolanju, potrdila o 

opravljenih izpitih, posredujejo pa jim tudi rezultate izpitov (Študentska pisarna, 

2010). 

Študentska pisarna UNG vodi evidenco prve zaposlitve vseh diplomantov celotne 

UNG (vseh študijskih programov). Na podlagi teh podatkov pripravljajo statistiko, ki 

pokaţe, v kolikšnem času po končanem študiju se diplomanti prvič zaposlijo. 

Preverjajo pa tudi, ali so diplomanti zaposleni na delovnih mestih, ki ustrezajo 

njihovi stroki, ali ne. V primeru, da diplomanti sami ne najdejo zaposlitve, jim v 

študentski pisarni lahko pomagajo, svetujejo in jih posredujejo, saj sodelujejo s 

številnimi podjetji in posamezniki. Brezposelnim diplomantom namreč na njihov 

elektronski naslov pošiljajo objavljena prosta delovna mesta, ki ustrezajo njihovemu 

profilu oziroma stroki. Študentska pisarna pa ima tudi posebno spletno stran 

(http://www.ung.si/~renata/prosta_dela.htm), kjer tedensko objavljajo nova prosta 

delovna mesta (ki so objavljena na raznih portalih kot so na primer moje delo, kariera 

in podobno) ter tako pomagajo brezposelnim diplomantom najti ustrezno zaposlitev. 

Študenti in diplomanti so v Študentski pisarni UNG dobrodošli kadar koli v času 

uradnih ur, saj lahko pridejo na pogovor, po nasvet ali pa kakršno koli drugo pomoč. 
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3.4.2 Koordinacija praktičnega usposabljanja 

Študenti Poslovno-tehniške fakultete imajo pri koordinatorki, strokovnjakinji za 

področje upravljanja s človeškimi viri, moţnost individualnega oziroma kariernega 

pogovora, saj jim ţeli Univerza pomagati pri njihovem kariernem usmerjanju kadar 

koli v času študija in tudi po njegovem zaključku. Na tem srečanju študent, ob 

pomoči svetovalke, definira svoje interese, predstavi svoje dosedanje izkušnje, 

ovrednoti pridobljeno znanje, opredeli svoje osebnostne lastnosti in vrednote ter 

oblikuje svoj zaposlitveni cilj. Svetovalka poskuša na podlagi tega pogovora študenta 

pripraviti na iskanje zaposlitve (Individualni pogovor, 2010). 

Svetovalka, ki koordinira tudi praktično usposabljanje, pomaga študentom pri iskanju 

podjetja, kjer bi ti lahko usposabljanje opravljali. Pribliţno na polovici usposabljanja 

obišče vsakega študenta v podjetju, kjer se skupaj s študentom, mentorjem z 

Univerze in mentorjem iz podjetja pogovorijo o dosedanjem delu ter predlogih in 

moţnostih za nadaljevanje. Svetovalka sistematično goji stike s podjetji, v katerih 

študenti Poslovno-tehniške fakultete opravljajo praktično usposabljanje, ter sodeluje 

z mentorji na Univerzi in v podjetjih. Pomembna je tudi povratna informacija, ki jo o 

kompetencah študentov pridobi od mentorjev v podjetjih. 

3.4.3 Praktično usposabljanje 

Cilj praktičnega usposabljanja je usmerjanje študentov v praktično delo, usklajevanje 

in povezovanje njihovega znanja s potrebami gospodarstva ter ohranjanje visoke 

zaposljivosti njihovih diplomantov. Namen praktičnega usposabljanja pa je 

omogočiti študentom, da v praksi preizkusijo metodološka in strokovna znanja, ki so 

jih pridobili med študijem (Praktično usposabljanje, 2010). 

Na Univerzi v Novi Gorici je praktično usposabljanje obvezni del študijskega 

programa na dveh študijskih programih, in sicer na prvi stopnji Gospodarskega 

inţeniringa (Poslovno-tehniška fakulteta) ter na prvi stopnji Vinogradništva in 

vinarstva (Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo). Podrobnejša predstavitev 

obeh je opisana v nadaljevanju. 
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Praktično usposabljanje študentov Poslovno-tehniške fakultete poteka v zadnjem, 

šestem semestru študijskega programa prve stopnje Gospodarskega inţeniringa, pri 

dogovorih s podjetji pa študentom pomagata izbrani mentor z Univerze in 

koordinatorka praktičnega usposabljanja. Delo po programu traja 480 ur oziroma 60 

delovnih dni, poteka pa v povezavi med študentom, mentorjem v podjetju in 

mentorjem na Univerzi. Podjetja so v večini primerov zainteresirana za sodelovanje, 

saj v tem času spoznajo študenta in njegov odnos do dela, zato ga po opravljeni 

diplomi pogosto tudi zaposlijo (Praktično usposabljanje, 2010). 

Praktično usposabljanje naj bi bilo zastavljeno tako, da ga študent lahko pozneje 

razvije v diplomsko delo, in sicer z nadaljnjim reševanjem problematike, ki jo je 

obravnaval med usposabljanjem. Temo praktičnega usposabljanja predlaga podjetje, 

saj naj bi bila ta čim bolj usklajena z njihovimi interesi in naj bi zanje predstavljala 

neko praktično vrednost, vendar pa se mora tema navezovati na študijski program. 

Podjetje opredeli konkretne naloge in cilje, ki naj bi jih študent med usposabljanjem 

dosegel (Navodila za PU, 2010). Tudi Komisija za vodenje zunanjih evalvacijskih 

postopkov poudarja pomen praktične uporabe pridobljenih znanj, ki jih študenti 

pridobijo med študijem, ter ugotavlja, da je sodelovanje med študentom, mentorjem z 

Univerze in mentorjem v podjetju pri izdelavi diplomskih in magistrskih del na 

Poslovno-tehniški fakulteti zelo dobro (Poročilo o institucionalni zunanji evalvaciji 

Poslovno-tehniške fakultete, 2008). 

Praktično usposabljanje študentov Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo se 

izvaja v dveh delih. Prvi del se izvaja v drugem, drugi del pa v tretjem letniku 

študijskega programa prve stopnje Vinogradništva in vinarstva, namen in cilj pa 

ostajata enaka. Namen usposabljanja je namreč usmerjati študente v praktično delo 

ter jim tako omogočiti spoznavanje strokovne narave dela in aktualne problematike v 

vinogradništvu in vinarstvu. Glavni cilj predmeta pa je povezovanje in nadgradnja 

študentovih osvojenih teoretičnih znanj s praktičnimi izkušnjami mentorjev na 

terenu. Predvideno je namreč sodelovanje z več različnimi mentorji, na različnih 

lokacijah, saj slednji na ta način spoznavajo in vzgajajo bodoče kadre (Praktično 

usposabljanje 1, 2010). 
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3.4.4 Alumni klub UNG 

Pri zaposlovanju diplomantov lahko aktivno vlogo odigra tudi alumni klub. Alumni 

klub UNG je bil ustanovljen leta 2004 in trenutno šteje 366 članov (do decembra 

2009). Bodoči diplomanti si ţelijo več sodelovanja in pomoči kluba pri iskanju 

zaposlitve, kar klub lahko omogoči preko komunikacije z okoliškim in tudi širšim 

gospodarstvom. S tem bi v javnosti povečali prepoznavnost Univerze in njenih 

izobraţevalnih programov, študentom pa olajšali pot do prve zaposlitve. Naloge 

kluba bi bile predvsem sodelovati z gospodarstvom, objavljati prosta delovna mesta, 

ki ustrezajo izobrazbenim profilom študentov ter morebitnim delodajalcem 

priporočiti oziroma predstaviti ţeleni kader. Tako sodelovanje bi bilo koristno tako 

za podjetja, ki potrebujejo nov in sveţ kader, kot tudi za študente, saj bi tako laţe 

prišli do praktičnega usposabljanja in pozneje do zaposlitve (Peršič, 2010). 
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4 MENTORSTVO 

Izkušen mentor je zelo pomemben pri razvoju delovne kariere, še posebej na začetku. 

Novincu je namreč tako omogočeno spoznati delovno okolje, naloge in odnose, ki 

vladajo v njem, obenem pa mu tudi pomaga pri boljšem spoznavanju njegovih 

sposobnosti, vrlin, prepričanj in vrednot. Običajno je mentorstvo namenjeno le 

tistim, ki prvič vstopajo v svet dela, ta proces pa je primeren in potreben tudi za vse 

nadaljnje premike v karieri (pri zamenjavi poklica ali delovnega mesta in podobno). 

Organizacije, ki ţelijo razviti sodoben sistem načrtovanja in razvoja kadrov, proces 

mentorstva spodbujajo in zato uvajajo njegove formalne oblike (Brečko, 2006). 

Leksikon Cankarjeve zaloţbe povezuje mentorja z učiteljem, vodnikom ali 

svetovalcem (Dolinar, 2000), Aleš Zaletel (2006) pa pravi, da je mentor oseba, ki 

svojemu varovancu daje navodila za delo, mu nudi svojo podporo in ga pri tem 

motivira. Roman Cvetko (2002, str. 150) navaja, da je mentorstvo »odnos med 

mentorjem in mentorirancem, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med dvema 

posameznikoma, ki sta povezana z namenom, da se doseţe skupaj dogovorjeni cilj, 

ki temelji na razvoju in učenju. Odnos se nanaša na investicijo v času in predstavlja 

napor za oba sodelujoča.« Oba vpletena morata v ta odnos vloţiti veliko energije in 

sodelovanja, saj lahko le tako doseţemo ţelene rezultate. 

4.1 Mentorstvo pri praktičnem usposabljanju 

Praktično usposabljanje je proces, ki poteka v povezavi med tremi osebami, in sicer 

študentom, mentorjem na fakulteti in »zunanjim« mentorjem, običajno iz neke 

organizacije ali zavoda. Mentor mora biti strokovno usposobljen. Na fakulteti je to 

eden izmed habilitiranih učiteljev, zunanji mentor pa je običajno nekdo, ki je 

zaposlen v organizaciji ali zavodu, njegova izobrazba ni niţja od tiste, ki jo bo 

pridobil študent ob koncu študija, in ţe ima nekaj delovnih izkušenj na 

obravnavanem strokovnem področju (Kristl, 2007). 
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4.1.1 Vloga mentorja v podjetju 

Vlogo mentorja v podjetju naj bi prevzel nekdo, ki je seznanjen s tem, kaj mentorski 

odnos pomeni in kakšne odgovornosti prinaša. Priporočljivo je, da je mentor oseba, 

ki je seznanjena s študentovim delom in s katerim le-ta največ sodeluje. Mentor mora 

študentu zagotavljati pridobivanje znanja in rasti ter sproti dajati povratne 

informacije o opravljenem delu. Študent sam pa je odgovoren za kvaliteto svojega 

dela in mora v odnosu aktivno sodelovati. Mentorja mora sproti seznanjati, kaj je ţe 

dosegel in kaj ga v prihodnje še čaka, ter s kakšnimi problemi se srečuje, da mu ta 

lahko svetuje, kako se s problemom soočiti (Opalk, 2003). 

4.1.2 Možni nesporazumi v mentorskem odnosu 

Vesna Opalk (2003) opozarja, da lahko pride v mentorskem odnosu tudi do 

nesporazumov, zato se morata v takih situacijah oba udeleţenca potruditi, da se 

teţave čim prej razrešijo. Z odprto komunikacijo med mentorjem in študentom lahko 

vse konflikte rešimo, ne smemo pa pozabiti, da nesporazumi niso vedno negativni. 

Pogosto namreč kaţejo na probleme, odpravljajo stagnacijo, vodijo do novih 

spoznanj, zahtevajo rešitve, so izhodišče za spremembe in lahko utrjujejo skupino.  

4.2 Vloga mentorjev pri praktičnem usposabljanju na UNG 

V okviru praktičnega usposabljanja študentov Visoke šole za vinogradništvo in 

vinarstvo sodeluje več različnih mentorjev na terenu in na različnih lokacijah, saj 

tako spoznavajo, vzgajajo in oblikujejo svoje bodoče kadre (Praktično usposabljanje 

1, 2010). 

V okviru praktičnega usposabljanja študentov Poslovno-tehniške fakultete pa 

sodelujeta dva mentorja, in sicer mentor z Univerze in mentor v podjetju, kjer študent 

opravlja praktično usposabljanje. 

Mentor z Univerze je lahko visokošolski učitelj ali pa strokovnjak, ki sodeluje s 

Poslovno-tehniško fakulteto. Sodelovati mora pri pripravi programa praktičnega 

usposabljanja, občasno komunicirati z mentorjem v podjetju in s koordinatorko 

praktičnega usposabljanja z Univerze, študenta pa mora pri delu spremljati, usmerjati 
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in voditi v okviru strokovnega področja. Če je le mogoče, naj bi tudi sodeloval na 

srečanju v podjetju v okviru vmesnega poročila usposabljanja. Ob koncu praktičnega 

dela mora mentor z Univerze vsebinsko in oblikovno pregledati končno poročilo, ga 

potrditi in obvezno prisostvovati na zagovoru praktičnega usposabljanja (Navodila za 

PU, 2010). 

Mentor v podjetju pa je lahko strokovnjak ali vodilni, ki ima vsaj VII. stopnjo 

izobrazbe, in študentu v času usposabljanja nudi vso podporo in pomoč. Ta mentor 

mora definirati temo praktičnega usposabljanja, študentu sproti dajati navodila in 

spremljati njegovo delo. Prav tako mora občasno komunicirati z mentorjem z 

Univerze, sodelovati na srečanju v podjetju v okviru vmesnega poročila 

usposabljanja in potrditi zaključno poročilo v pisni obliki. Zaţelena je tudi njegova 

prisotnost na zagovoru zaključnega poročila (Navodila za PU, 2010). 



23 

 

5 TUTORSTVO 

Leksikon Cankarjeve zaloţbe povezuje tutorja z varuhom oziroma skrbnikom 

(Dolinar, 2000), Univerza v Ljubljani (Tutorstvo, 2010) pa opredeljuje tutorstvo kot 

sistematično vodenje študentov skozi študij. Namen tutorstva je pomagati študentu 

pri teţavah, s katerimi se sooča v času študija, pomoč pri uspešnem zaključku 

študija, pa tudi pri njegovem osebnostnem razvoju. Niklanovič (2009) pravi, da se je 

tutorstvo na slovenskih univerzah uveljavilo šele v zadnjih letih. Prva je koncept 

tutorstva sprejela Univerza v Ljubljani, sledila ji je Univerza v Mariboru, januarja 

2009 pa je sistem tutorstva uvedla tudi Univerza na Primorskem, ki ţeli s tem 

ustvariti naslednje pogoje (Tutorstvo, 2009): 

 skrbeti za razvoj vsakega študenta od samega vpisa pa do zaključka študija; 

 krepiti stike med študenti in učitelji ter Univerzo kot celoto; 

 študentom omogočiti uspešno vključitev v univerzitetno okolje; 

 pomagati študentom pri reševanju njihovih problemov ter 

 izboljšati kakovost študija in s tem študentom omogočiti boljšo prihodnost.  

Poznamo več oblik tutorstva, v širšem pomenu tutorstvo delimo na učiteljsko in 

študentsko tutorstvo. Pri učiteljskem tutorstvu v vlogi tutorja nastopa učitelj. 

Njegova naloga je, da študentom svetuje pri izbiri študijskih predmetov in sami 

študijski poti ter kariernih moţnostih v prihodnosti. Pri študentskem tutorstvu pa so v 

vlogi tutorja običajno študenti višjih letnikov, njihova naloga pa je pomagati 

študentom pri osvajanju študijske snovi in ostalih teţavah, ki se lahko pojavijo tekom 

študija (Tutorstvo, 2010). 

V Poročilu o institucionalni zunanji evalvaciji Poslovno-tehniške fakultete (2008) je 

med pomanjkljivostmi med drugim izpostavljeno, da koncept tutorstva na UNG še ni 

zaţivel. Študenti pa ugotavljajo, da si pri študiju med seboj neformalno pomagajo in 

se medsebojno podpirajo. Hkrati pa omenjeno Poročilo (2008) izpostavlja tudi 

prednost, in sicer da je razmerje števila študentov na profesorja / sodelavca zelo 

ugodno (5:1), kar povečuje kvaliteto študija. Predavanja namreč potekajo v manjših 

skupinah, zato se študenti in profesorji med seboj bolje poznajo, profesorji pa so 

študentom vedno pripravljeni svetovati in pomagati. 
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6 ZAPOSLITEV 

Uspešna poklicna pot je cilj večine študentov, ki se vpišejo na fakulteto, vendar pa je 

potrebno to pot najprej načrtovati, spremljati različne moţnosti in dogajanja na trgu, 

se dodatno izobraţevati in usposabljati, pridobiti določene delovne izkušnje in 

pripraviti strategijo iskanja svoje prve zaposlitve. Tako se začne posameznikova 

kariera, ki se razvija in oblikuje vse ţivljenje (Macarol, 2005). 

6.1 Devet korakov do zaposlitve 

Jana Macarol (2005) ugotavlja, da ţeli večina študentov najprej pridobiti neko 

izobrazbo in šele takrat začnejo razmišljati o svojem bodočem poklicu in karieri. 

Vendar pa je to prepričanje zmotno, saj je potrebno postopek obrniti. Izobrazba je 

namreč le pogoj za opravljanje določenega poklica oziroma dela. Mladi bi morali 

najprej razmisliti o svojih ţeljah, zmoţnostih, sposobnostih, nato oblikovati svoj 

poklicni cilj in se potruditi, da ga doseţejo. 

Pot do prve zaposlitve se lahko razčleni v devet zaporednih korakov, ki so 

predstavljeni v nadaljevanju (Macarol, 2005). 

Prvi korak je spoznavanje samega sebe. Vsak posameznik mora najprej spoznati 

svoje vrednote, cilje, interese, znanja, sposobnosti oziroma veščine in osebnost. Pri 

tem si lahko pomaga z raznimi psihološkimi testi, ki razkrivajo informacije o 

učinkovitosti, neodkritih potencialih, osebnostnem profilu in podobno. Posameznik 

je namreč uspešnejši v poklicu, ki se mu »psihološko prilega« (Macarol, 2005). 

Drugi korak predstavlja raziskovanje trga dela. Spremljati je potrebno dogajanje na 

področju, kjer si posameznik namerava ustvariti svojo poklicno pot, in sicer tako v 

Sloveniji kot tudi izven nje. Poznavanje in spremljanje dejavnikov, ki neposredno ali 

posredno vplivajo na trg dela (ekonomija, demografija, tehnologija, globalizacija, 

okolje, politika, socialne zadeve, vrednote in drugo) je ključno za razumevanje 

prihodnosti nekega področja. Podjetja, ki so se trenutno znašla v krizi, se zdijo sicer 

neperspektivna za prihodnost, vendar pa prav ta potrebujejo sveţe znanje in nove 

ideje, ki jih imajo mladi ob koncu študija (Macarol, 2005). 
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Tretji korak predstavlja spoznavanje ţelenega poklica. Posameznik se mora 

prepričati, da mu poklic, za katerega se odloča, res ustreza. Opis poklica lahko 

najprej preveri v Standardni klasifikaciji poklicev, pregleda dodatne vire, vpraša pa 

lahko tudi svoje znance, ki ta poklic opravljajo, da opišejo njihovo delo. V 

preteklosti je bilo pojmovanje poklica povezano z izobrazbo oziroma nazivom po 

končanem šolanju, danes pa temu ni več tako. Diplomanti morajo po formalno 

zaključenem študiju neprestano pridobivati nova znanja, se učiti ter se prilagajati 

novim okoliščinam, odnosom in predpisom, saj je v tem obdobju ključnega pomena 

vseţivljenjsko izobraţevanje (Macarol, 2005). 

Četrti korak predstavljata izobraţevanje in usposabljanje, ki sta temeljna za 

načrtovanje lastne poklicne poti. Ob koncu študija posameznik pridobi nek okvir in 

temeljna znanja, spretnosti in sposobnosti, ki jih bo kasneje v konkretnih poklicnih 

situacijah lahko razvijal in nadgrajeval. Vendar pa samo formalna izobrazba, 

pridobljena na univerzi, danes ni dovolj. Pri iskanju zaposlitve imajo več moţnosti 

kandidati, ki so v času študija ali predhodnih zaposlitev pridobili znanja in spretnosti 

tudi na drugih področjih, ki so ali pa niso neposredno povezana z izobrazbo ali 

poklicem. Znanja in podatki namreč zelo hitro zastarevajo, zato danes izobraţevanje 

ni več nekaj statičnega ali dokončnega, ampak proces, ki traja vse ţivljenje (Macarol, 

2005). 

Peti korak predstavlja pridobivanje delovnih izkušenj na ţelenem bodočem 

poklicnem področju, saj pomanjkanje le-teh predstavlja največji problem mladih 

diplomantov. Aleš Zaletel (2006) ugotavlja, da so izkušnje ključne pri iskanju 

zaposlitve, vendar pa je potrebno razumeti, da se teh ne pridobiva le s plačanim 

delom ali zaposlitvijo, ampak tudi s prostovoljnim delom. Delodajalca namreč 

zanima le, če ima kandidat določeno spretnost ali veščino, pri tem pa ni pomembno, 

kako in kje smo jo pridobili. Nabiranje izkušenj lahko poteka na več načinov, in sicer 

s strokovno prakso (praktičnim usposabljanjem), študentskim delom, prostovoljnim 

delom v nekem podjetju, delom na projektih in podobno (Macarol, 2005). 

Šesti korak predstavlja izbiranje načina za iskanje zaposlitve (Macarol, 2005). 

Načinov je sicer kar nekaj, niso pa vsi enako dobri, zato je najbolje uporabiti več 

načinov hkrati, vendar ne več kot štiri. Posameznik se mora zavedati, da iskanje 

zaposlitve pomeni zaposlitev s polnim, osemurnim delovnim časom. To je čas 
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komuniciranja s podjetji in osebami, raziskovanja podjetij in njihovih potreb, 

pripravljanja predstavitev, vse te naloge pa zahtevajo čas in posameznika močno 

zaposlijo. Večina iskalcev prav tu naredi napako, saj iskanju zaposlitve posveča 

premalo časa, uspeh pa je med drugim odvisen tudi od dobre priprave in vloţenega 

truda (Zaletel, 2006). 

Sedmi korak predstavlja pisanje ţivljenjepisa, CV-ja, ponudbe ali prijave za 

zaposlitev. Na objavljeno prosto delovno mesto se običajno prijavi veliko 

kandidatov, zato je zelo pomembno, kako se ti morebitnemu delodajalcu predstavijo. 

Jana Macarol (2005) svetuje, da kandidati najprej dobro spoznajo organizacijo, ki se 

ji ţelijo predstaviti, in pripravijo svojo predstavitev, ki pa mora biti prilagojena 

vsakemu delodajalcu posebej. Podjetje morajo namreč poskušati motivirati, da jih 

povabi na razgovor. Poudariti morajo svoje prednosti oziroma kaj lahko delodajalcu 

s svojim delom prispevajo. Aleš Zaletel (2006) poudarja, da morajo kandidati najprej 

dobro preučiti vse vire, ki jih lahko dobijo o ţelenem podjetju, in iz njih izbrskajo 

probleme, ki tarejo to podjetje, ter jim ponudijo najboljšo moţno rešitev. 

Osmi korak na poti do zaposlitve predstavlja priprava na zaposlitveni intervju 

oziroma razgovor. Posameznik naj bi s tem razgovorom prepričal morebitnega 

delodajalca, da je prav on najboljši kandidat za prosto delovno mesto. Delodajalcu 

predstavi svoja znanja, veščine, spretnosti in pomanjkljivosti, pomemben pa je tudi 

urejen videz (skrb za higieno in zdravje), saj je prvi vtis ključnega pomena (Macarol, 

2005). Richard N. Bolles (2005) še dodaja, da je po opravljenem razgovoru vsekakor 

primerno poslati organizaciji zahvalno pismo, saj jim kandidat dolguje zahvalo za 

njihov čas in pozornost. 

Zadnji, deveti korak pa predstavlja pripravo na zaposlitev. S pogodbo o zaposlitvi se 

kandidat delodajalcu zaveţe, da bo vestno in redno opravljal delo zanj, zato je prav, 

da nekoliko prouči tudi zakonodajo, predvsem Zakon o delovnih razmerjih (ZDR). 

Predstaviti in prilagoditi se mora novi okolici in sodelavcem ter spoznavati svoje 

delo (naloge, obveznosti, pravice). Novim zaposlenim se pogosto dodeli mentorja, ki 

novinca vodi na poti v samostojno delo (Macarol, 2005). 
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6.2 Iskalci prve zaposlitve 

Iskalci prve zaposlitve običajno nimajo veliko delovnih izkušenj, zato so za 

delodajalce manj privlačni. Pomembno je, da v ţivljenjepisu poudarijo vsaj svoje 

veščine, ki so jih pridobili med študijem in jih lahko prenesejo v svet dela. Omenimo 

le nekatere izmed teh veščin: sposobnost pisanja in govorjenja, računalniška 

pismenost, elementi vodenja, nadziranja in motiviranja, sposobnost reševanja 

problemov, ustvarjanje, ročne spretnosti in znanje. Mladi iskalci prve zaposlitve pa 

se morajo zavedati, da imajo nekaj prednosti pred ostalimi kandidati oziroma 

razlogov, da jih delodajalec zaposli. Te prednosti so (Zaletel, 2006): 

 podjetju morajo dokazati, da bodo delo dobro opravljali in za to prejemali 

niţjo plačo kot starejši kandidati, podjetje pa bo na ta način tudi prihranilo 

nekaj denarja; 

 za podjetje je ključnega pomena, da so se zaposleni sposobni hitro prilagajati 

novim načinom dela, sprejemati in uporabljati nove tehnologije, kar mladi 

večinoma so; 

 večina mladih ob koncu študija še nima ustvarjene lastne druţine, zato se 

lahko bolj posvečajo svojemu delu in laţje usklajujejo zasebno in poklicno 

ţivljenje; 

 diplomanti prinašajo v podjetja sveţe in sodobno znanje, zato lahko podjetja 

posodobijo ustaljene postopke, pozitivna posledica pa je doseganje boljših 

rezultatov ter 

 podjetja so deleţna nekaterih ugodnosti, če zaposlijo iskalca prve zaposlitve 

(na primer oprostitev prispevkov za plače tega kandidata v nekem določenem 

obdobju). 

Dejstvo je, da mladi iskalci prve zaposlitve ne morejo ţe kar na začetku zasesti 

zahtevnih in odgovornih delovnih mest, saj so za to potrebne izkušnje oziroma 

uspehi iz pretekle delovne zgodovine. Podjetja pa imajo kar nekaj delovnih mest, ki 

so primerna za kandidate brez večjih delovnih izkušenj. Ta dela običajno niso preveč 

zahtevna, odgovornosti pa niso prevelike, zato delodajalci na ta mesta postavljajo 

mlade perspektivne in talentirane kadre, ki sicer še niso strokovnjaki na svojem 

področju, bodo pa v prihodnosti to lahko postali. Tako jim omogočajo uvajanje in 

usposabljanje v delo ter uspešno vključitev v delovno okolje podjetja (Palčič, 2008). 
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6.3 Uspešna podjetja iščejo mlade sodelavce 

Nada Zupan (2001) pravi, da se morajo podjetja vedno truditi, da med kandidati za 

zaposlitev izberejo najboljše ljudi. Podjetje, ki ţeli postati in v prihodnosti tudi ostati 

uspešno, mora svojim zaposlenim najprej zagotoviti ustrezne pogoje za delo, da bodo 

lahko uporabili svoje zmoţnosti in znanje, ter jih za to ustrezno nagraditi. Podjetje in 

posameznik se morata zavedati, da je dobro medsebojno sodelovanje ključ za 

dolgoročno uspešnost obeh. Uspešno podjetje mora vlagati v znanje svojih 

zaposlenih, delovno opremo in v boljše delovne razmere, da ti svoje delo dobro 

opravljajo in s tem podjetju prinašajo korist. 

Aleš Zaletel (2006) ugotavlja, da dobro podkovani strokovni kadri, v današnjih 

spremenljivih gospodarskih razmerah, podjetju ne zagotavljajo uspeha. Uspešna 

podjetja ne zaposlujejo le strokovno usposobljenih in visoko izobraţenih, ampak 

predvsem talentirane, učljive in motivirane kandidate, zato iščejo posameznike, ki so 

v koraku z razvojem tehnologije, so fleksibilni in so se sposobni učiti. Prav te 

lastnosti običajno imajo mladi ob koncu študija, zato si podjetja skušajo najboljše 

študente in raziskovalce zagotoviti ţe vnaprej, s štipendiranjem ali delnim 

zaposlovanjem (delo preko študentskega servisa, delo na projektih in podobno). Ti 

kadri izkušenj sicer še nimajo, jih pa podjetja lahko začnejo razvijati v smeri svoje 

koristi. 

6.4 Metode iskanja zaposlitve 

Pot do zaposlitve vsekakor ni lahka. Posameznik mora najprej za neko prosto 

delovno mesto izvedeti, poiskati osebo, ki je v nekem podjetju zadolţena za 

zaposlovanje novih kadrov in se jim primerno predstaviti. Aleš Zaletel in Damjan 

Palčič (2008) poudarjata, da 70 % delovnih mest ustvarjajo mala podjetja, ki večino 

delovnih mest zapolnijo s pomočjo osebnih referenc in priporočil, mreţenja ter 

metod aktivnega iskanja zaposlitve. 

V literaturi so opisane številne metode iskanja zaposlitve, ki pa se v osnovi delijo na 

pasivne in aktivne oblike. Strokovnjaki priporočajo uporabo obeh oblik, večino časa 

pa je priporočljivo nameniti aktivnim oblikam, saj so bolj učinkovite (Zaletel, 2006).  
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6.4.1 Pasivne oblike iskanja zaposlitve 

Za te oblike je značilno, da podjetja objavijo neko prosto delovno mesto, kandidati 

nato pošiljajo prošnje in pričakujejo povraten odziv ponudnikov dela. Te oblike 

delodajalcu običajno ne vzbudijo dovolj velikega zanimanja za posameznega 

kandidata, saj se za neko prosto delovno mesto potegujejo številni kandidati. Pasivne 

oblike iskanja zaposlitve so dokaj neučinkovite, konkurenca je namreč velika, zmaga 

v boju za pridobitev delovnega mesta pa je posameznikom zelo oteţena (Zaletel, 

2006).  

Nekatere izmed pasivnih oblik iskanja zaposlitve so (Zaletel in Palčič, 2008): 

 prijava na tiskane in internetne zaposlitvene oglase; 

 iskanje zaposlitve prek interneta; 

 iskanje zaposlitve prek zaposlitvene agencije; 

 iskanje zaposlitve prek Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Centrov 

za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS-i), klubov za iskanje zaposlitve 

ter 

 pošiljanje ponudb na slepo. 

Oglasi v javnih medijih (tiskani in internetni oglasi) so razširjena in vsestransko 

uporabna metoda pridobivanja kandidatov, saj z njo doseţemo veliko iskalcev 

zaposlitve. Negativna stran oglasov pa je prilagajanje času izhajanja oziroma 

programu oddajanja in visoki stroški objave (Svetlik in Zupan, 2009).  

Eden izmed pasivnih načinov je tudi iskanje zaposlitve prek spleta. Nekateri 

delodajalci sami objavljajo prosta delovna mesta na svojih spletnih straneh, internet 

pa postaja tudi glavno orodje zaposlitvenih agencij. Podjetja imajo kar nekaj 

prednosti pri spletnem načinu kadrovanja, in sicer manjši stroški, krajši čas, boljši 

kandidati, stalen dostop do informacij o kandidatih in velik oglasni prostor. Ne 

smemo pa prezreti tudi nekaterih slabosti, kot so: prevelik odziv kandidatov, premalo 

kandidatov z izkušnjami, nepokritost določenih segmentov populacije, neosebna 

komunikacija in podobno (Svetlik in Zupan, 2009). 
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Zasebne agencije za zaposlovanje imajo vlogo veznega člena med iskalci zaposlitve 

in ponudniki dela. Odjemalci storitev agencije so tako iskalci zaposlitve kakor tudi 

delodajalci, ki na ta način relativno hitro pridejo do ustreznih delavcev, saj jim 

agencije nudijo iskanje in izbor ustreznih kandidatov, psihološka testiranja in 

podobno (Svetlik in Zupan, 2009).  

Vloga Zavoda RS za zaposlovanje je izbor in napotitev ustreznih brezposelnih oseb k 

delodajalcem, ki se na Zavod obračajo s svojimi potrebami po delavcih. Zaletel 

(2006) pravi, da je ta metoda zaposlovanja primernejša za delovna mesta, ki 

zahtevajo niţjo stopnjo izobrazbe, kot pa za dela z zahtevano višjo izobrazbo. V 

okviru Zavoda RS za zaposlovanje delujejo tudi Centri za informiranje in poklicno 

svetovanje (CIPS-i), ki nudijo informacije o izobraţevanjih, usposabljanjih, poklicih 

in trgu dela. V okviru Zavoda pa delujejo tudi tako imenovani klubi za iskanje 

zaposlitve. Gre za program intenzivnega usposabljanja brezposelnih oseb, da čim 

prej najdejo ustrezno zaposlitev (Svetlik in Zupan, 2009). 

Pošiljanje ponudb na slepo velja za enega najslabših načinov iskanja zaposlitve, saj 

kandidati pošiljajo splošne ponudbe, ki niso prirejene podjetju in ne ciljajo na točo 

določeno delovno mesto. Večina poslanih slepih ponudb ne obrodi konkretnih 

rezultatov (Svetlik in Zupan, 2009). 

6.4.2 Aktivne oblike iskanja zaposlitve 

Te oblike so v povprečju štirikrat bolj učinkovite od pasivnih, saj poskuša 

posameznik sam vzpostaviti stik s podjetjem, ki ima neko kadrovsko potrebo, vendar 

še ni začelo prostega delovnega mesta aktivno oglaševati na trgu dela oziroma iskati 

primernega kandidata zanj. Iskalec mora v takem primeru poskušati prepričati 

podjetje, da je prav on primeren za to delo. Strokovnjaki ugotavljajo, da se kar 80 % 

vseh delovnih mest zapolni z aktivnimi metodami. Zaposlitvena potreba se namreč v 

podjetju oblikuje kar nekaj časa, zato prosto delovno mesto objavijo le v primeru, da 

v tem času ne najdejo primernega kandidata. Če pa kandidata najdejo, jim delovnega 

mesta ni potrebno objaviti, kar za podjetje pomeni prihranek časa in denarja (Zaletel, 

2006). 
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Metode aktivnega iskanja zaposlitve (Zaletel in Palčič, 2008): 

 mreţenje;  

 (karierni) zaposlitveni sejmi;  

 multipliciranje oziroma povečevanje posameznikove prisotnosti pri 

zaposlovalcih;  

 usmerjeno komuniciranje s podjetji (usmerjeno klicanje delodajalcev) ter 

 samozaposlitev.  

Mreţenje je način iskanja zaposlitve s pomočjo oseb, ki jih poznamo (na primer 

znancev in prijateljev), ko nas ti osebno priporočijo svojim delodajalcem za izbrano 

prosto delovno mesto. Pri konceptu mreţenja so vpletene tri strani, in sicer 

delodajalec, kandidat za delovno mesto in oseba, ki kandidata priporoči. Zavedati se 

moramo, da v primeru neustreznosti predlaganega kandidata škodo utrpi tudi oseba, 

ki ga je predlagala, zato se mora kandidat še posebej potruditi, da se izkaţe za 

primernega (Zaletel, 2006). 

Karierni oziroma zaposlitveni sejmi so namenjeni predvsem srečanju delodajalcev in 

iskalcev dela, saj se lahko takrat podjetja slednjim predstavijo in spoznajo primerne 

kandidate zanje. Seveda se morajo tudi iskalci zaposlitve pred sejmom dobro 

pripraviti (Zaletel, 2006). Richard N. Bolles (2005) predlaga, da se posamezniki 

najprej vprašajo, v kateri organizaciji bi bili radi zaposleni in to organizacijo 

predhodno spoznajo tudi od znotraj. To pomeni, da se pozanimajo, kaj v organizaciji 

dejansko delajo, kakšne so njihove potrebe, teţave, izzivi, kakšne cilje ţelijo doseči v 

prihodnosti, pa tudi, s kakšnimi ovirami se pri tem srečujejo in kako jim lahko s 

svojimi veščinami, znanji in spretnostmi pri tem pomagajo. Raziskati morajo torej 

vse dostopne informacije o podjetjih, s seboj morajo prinesti dobro pripravljene 

ţivljenjepise, ne smejo pa pozabiti tudi na pomen prvega vtisa, ki ga naredijo pri 

svojih bodočih delodajalcih. 

Multipliciranje oziroma povečevanje posameznikove prisotnosti pri zaposlovalcih 

predstavlja medsebojno pomoč pri iskanju zaposlitve. Posamezniki se dogovorijo, da 

si bodo medsebojno pomagali, zato naredijo povzetek sposobnosti, znanj in kariernih 

interesov vsakega posameznika. Te povzetke vzamejo s seboj na intervju in 

zaposlovalca vprašajo, če mogoče išče še kakšnega kandidata za neko drugo delovno 
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mesto. Posameznik namreč lahko obdela le določeno število podjetij, skupaj s 

partnerji pa lahko vzpostavijo stike z nekajkrat več podjetji in izvejo za več 

primernih delovnih mest (Zaletel, 2006). 

Usmerjeno komuniciranje s podjetji oziroma usmerjeno klicanje delodajalcev 

predstavlja način aktivnega iskanja zaposlitve, ko kandidat pokliče v podjetje in jim 

sporoči, da je seznanjen z njihovimi problemi in jim predlaga rešitev. Cilj te metode 

je pridobitev zaposlitvenega intervjuja v podjetju (Zaletel, 2006).  

Sposobni posamezniki, ki imajo dobre poslovne zamisli in potrebna zagonska 

sredstva, prevzamejo tveganje in ustvarijo svoje podjetje oziroma se samozaposlijo. 

Tako lahko sami odločajo, kdaj in koliko bodo delali ter kolikšno plačo bodo imeli, 

pridobijo pa dodatne skrbi, ki jih prinese vodenje lastnega podjetja (Zaletel, 2006). 

6.5 Zgodnja delovna kariera 

Danjela Brečko (2006) pravi, da razvoj kariere posameznika v organizaciji 

sestavljajo tri glavne faze, in sicer zgodnja kariera (early career), srednja kariera (mid 

career) in pozna kariera (late career). Za vsako obdobje veljajo drugačne značilnosti 

in zakonitosti, osredotočili pa se bomo na zgodnjo delovno kariero, ki je za mlade 

iskalce prve zaposlitve najpomembnejša. 

Danes se morajo mladi, ki zaključujejo študij in vstopajo na trg dela, veliko bolj 

potruditi pri iskanju prve zaposlitve kot nekoč, poleg tega pa pravzaprav ne vedo, kaj 

jih v prihodnosti čaka. Spoprijeti se morajo tudi z generacijskimi razlikami, različnim 

sistemom vrednot, drugačno kulturo in podobnim (Brečko, 2006).    

Prehod iz formalnih sistemov izobraţevanja na trg dela lahko razporedimo v tri 

zaporedne stopnje, ki jih omenja Danjela Brečko (2006) in so predstavljene v 

nadaljevanju. Prva stopnja je preliminarna izbira poklica, ki vključuje obdobje 

priprave, usposabljanja in izobraţevanja, tako posameznika kot tudi organizacije, 

selekcijo in izbiro, dokončne odločitve ter oblikovanje delovnega mesta. Druga 

stopnja predstavlja poklicno socializacijo, ko se posameznik znajde v tako 

imenovanem »šoku realnosti«, saj se svet dela zelo razlikuje od šolskih klopi. Na tej 

stopnji posameznik predvsem spoznava organizacijo, si ustvarja podobo o njej (bo v 
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njej ostal, ali bo iskal novo), prav tako tudi organizacija v tem času posameznika 

spozna in si ustvari sliko o njem. Zadnja, tretja stopnja pa pomeni sprejetost v 

organizacijo. Vključuje namreč različne formalne in neformalne procese, ki 

dokazujejo, da je posameznik dosegel »polnopravno članstvo« v organizaciji 

oziroma da ga je organizacija sprejela za svojega člana.  

Vsekakor pa je omembe vredna tudi vloga samih organizacij v zgodnji delovni 

karieri, saj morajo poskrbeti za kakovostno usposabljanje mentorjev, ki bodo 

spremljali in uvajali novinca. Na ţalost pa je njihov izgovor pogosto, da jim 

primanjkuje časa, virov in ljudi, ki bi sistematično skrbeli za področje uvajanja 

mladih oziroma novih zaposlenih (Brečko, 2006).  

Uspešna podjetja namenjajo zgodnjemu delovnemu obdobju veliko pozornosti in 

natančno opredelijo vsebino in postopke uvajanja v delo. To je še posebej 

pomembno, ko zaposlujejo mlade sodelavce, ki imajo malo izkušenj, saj čas trajanja 

in načine uvajanja praviloma prilagodijo značilnostim dela, ki ga zaposleni opravlja 

(Zupan, 2001). 

6.6 Diplomanti na trgu delovne sile 

Strokovnjaki ugotavljajo, da se v zadnjih letih povečuje interes za terciarno 

izobraţevanje, torej za študij na visoko strokovnih, univerzitetnih dodiplomskih in 

podiplomskih magistrskih programih (med terciarno izobraţevanje pa ne sodi 

višješolsko strokovno izobraţevanje). Z naraščanjem števila študentov, narašča tudi 

število takih, ki terciarno izobraţevanje uspešno zaključijo, zato se število iskalcev 

zaposlitve s to izobrazbo hitro povečuje. Povpraševanje po teh kadrih se sicer tudi 

povečuje, vendar v manjšem obsegu, zato se poloţaj mladih z visoko izobrazbo zelo 

zaostruje (Verša, 2004). Dorotea Verša (2004, str. 24) navaja ugotovitve Tomaţa 

Kraigherja iz Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki pravi, da 

»opravljeni izračuni opozarjajo, da ni dovolj samo načrtovati in spodbujati višjega 

izobraţevanja mladine in odraslih, temveč je še vedno potrebno ustvarjati tudi klimo 

za hitrejše in obseţnejše zaposlovanje diplomantov po eni strani, in za večjo 

strukturno usklajenost srednjega ter višjega in visokošolskega izobraţevanja s 

predvidenimi potrebami na drugi strani.« 
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Zastavlja se vprašanje, ali je povpraševanje slovenskih delodajalcev po kadrih z 

visoko stopnjo izobrazbe dovolj veliko, da bi vsem novim diplomantom omogočili 

moţnost zaposlitve. Primerjave med številom potreb delodajalcev po delavcih s 

terciarno izobrazbo in številom iskalcev zaposlitve (mladi diplomanti in vsi ostali 

potencialni iskalci zaposlitve) pa kaţejo, da ponudba presega povpraševanje oziroma 

absorpcijsko moč slovenskega gospodarstva po tako usposobljeni delovni sili. 

Mladim diplomantom oteţuje iskanje zaposlitve tudi dejstvo, da so ti brez večjih 

delovnih izkušenj, zato so na trgu dela manj konkurenčni, nekateri pa ostanejo tudi 

brez zaposlitve. V stanju brezposelnosti se znajdejo predvsem diplomanti, po katerih 

ni takojšnjega povpraševanja (na primer kmetijstvo in veterina) oziroma je priliv iz 

šol tako velik, da jih delodajalci ne uspejo zaposliti (na primer druţboslovne in 

poslovne). Vendar pa za dejanski poloţaj mladih diplomatov na trgu dela ni 

pomemben le podatek o njihovi brezposelnosti. Potrebno se je namreč vprašati tudi, 

ali se uspejo vsi ostali zaposliti na delovnih mestih, ki po zahtevnosti ustrezajo 

njihovi izobrazbi. Pogosto se zgodi, da morajo nekateri sprejeti tudi zaposlitve z 

niţjo zahtevnostjo dela in niţjim plačilom. Le na podlagi ustrezne kvalitete njihovih 

zaposlitev lahko pričakujemo, da se bo investicija v izobraţevanje teh kadrov čez čas 

pokazala tudi v povečani dodani vrednosti v gospodarstvu (Verša, 2004).  

6.7 Zaposljivost in zaposlitve diplomantov UNG 

Univerza v okviru Študentske pisarne UNG spremlja zaposljivost svojih 

diplomantov, zbirajo pa tudi njihove povratne informacije o uporabi znanj, ki so jih 

pridobili med študijem, na trgu dela. Analize kaţejo, da je zaposljivost diplomantov 

UNG v prvem polletju po končanem študiju zelo visoka (nad 90 %). Cilj vseh 

študijskih programov UNG pa je doseči in obdrţati visoko zaposljivost (nad 80 %) 

(Leban, 2010). 
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6.7.1 Zaposljivost in zaposlitve diplomantov rednega študija Fakultete za 

znanosti o okolju 

Diplomanti Fakultete za znanosti o okolju so sicer pri iskanju zaposlitve dokaj 

uspešni, vendar pa je cilj Fakultete dvigniti stopnjo zaposljivosti v šestih mesecih po 

končanem šolanju. Problematiko zaposlovanja univerzitetnih diplomiranih ekologov 

so predstavili tudi predstavnikom Ministrstva za okolje in prostor, da bi jim ti 

pomagali poiskati načine za aktivnejšo podporo pri zaposlovanju v skladu z 

Zakonom o varstvu okolja (Arčon, 2008). 

 

Tabela 3: Zaposljivost (v šestih mesecih po diplomi) in zaposlitve diplomantov 

rednega dodiplomskega študija Fakultete za znanosti o okolju 

(Zaposljivost in zaposlitve diplomantov UNG, 2010) 

Študijsko 

leto 

Število 

diplomantov 

Skupna 

zaposljivost 

(%) 

Zaposljivost 

v stroki (%) 

Zaposljivost 

izven stroke 

(%) 

2004/2005 2 100 100 0 

2005/2006 7 28,6 100 0 

2006/2007 9 66,7 66,7 33,3 

2007/2008 17 52,9 77,8 22,2 

2008/2009 14 54,5 66,7 33,3 

 

V študijskem letu 2004/2005 sta diplomirala prva dva študenta, ki sta se v pol leta po 

diplomi ţe zaposlila v stroki. V naslednjem letu je diplomiralo 7 študentov. V šestih 

mesecih je zaposlitev našlo le 28,6 %, vsi ti pa so se zaposlili v stroki. V študijskem 

letu 2006/2007 je diplomiralo 9 študentov, od katerih se jih je 66,7 % v pol leta po 

koncu študija zaposlilo. 66,7 % izmed teh se je zaposlilo v stroki, 33,3 % pa izven 

nje. V naslednjem letu je diplomiralo 17 študentov. 52,9 % se jih je v pol leta 

zaposlilo, od tega 77,8 % v stroki in 22,2 % izven nje. V preteklem študijskem letu 

2008/2009 je diplomiralo 14 študentov. V prvem polletju po opravljenih študijskih 

obveznostih se je zaposlilo 54,5 % študentov, in sicer 66,7 % izmed njih v stoki in 

33,3 % izven nje. V tekočem študijskem letu 2009/2010 je do začetka julija 2010 
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diplomiralo 11 študentov, od katerih so se 3 ţe zaposlili (dva v stroki in eden izven 

nje) (tabela 3). 

 

Tabela 4: Zaposljivost (v enem letu po diplomi) in zaposlitve diplomantov rednega 

dodiplomskega študija Fakultete za znanosti o okolju 

(Zaposljivost in zaposlitve diplomantov UNG, 2010) 

Študijsko 

leto 

Skupna 

zaposljivost 

(%) 

Zaposljivost 

v stroki (%) 

Zaposljivost 

izven stroke 

(%) 

2004/2005 100 100 0 

2005/2006 62,5 100 0 

2006/2007 89,6 62,5 37,5 

2007/2008 82,4 78,6 21,4 

2008/2009 81,8 77,8 22,2 

 

V tabeli 4 sta prikazani še zaposljivost in zaposlitve diplomantov rednega 

dodiplomskega študija Fakultete za znanosti o okolju, eno leto po opravljeni diplomi. 

 

6.7.2 Zaposljivost in zaposlitve diplomantov rednega študija Poslovno-

tehniške fakultete 

Na Poslovno-tehniški fakulteti ugotavljajo, da je zaposljivost njihovih diplomantov 

eno leto po opravljenih študijskih obveznostih izredno visoka. Tako visoko 

zaposljivost med drugim pripisujejo tudi praktičnemu usposabljanju, ki ga študenti 

opravljajo v zadnjem, šestem semestru dodiplomskega študija. Podjetja namreč v tem 

času spoznajo študenta, ocenijo njegovo znanje in odnos do dela, zato ga po 

opravljeni diplomi pogosto tudi zaposlijo. Sodelovanje Fakultete z gospodarstvom 

tako pozitivno vpliva tudi na zaposlitvene moţnosti diplomantov (Arčon, 2008). 
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Tabela 5: Zaposljivost (v šestih mesecih po diplomi) in zaposlitve diplomantov 

rednega dodiplomskega študija Poslovno-tehniške fakultete 

(Zaposljivost in zaposlitve diplomantov UNG, 2010) 

Študijsko 

leto 

Število 

diplomantov 

Skupna 

zaposljivost 

(%) 

Zaposljivost 

v stroki (%) 

Zaposljivost 

izven stroke 

(%) 

2002/2003 24 95,6 100 0 

2003/2004 17 73,7 100 0 

2004/2005 13 91,7 90,9 9,1 

2005/2006 34 85,3 96,6 3,4 

2006/2007 15 100 80 20 

2007/2008 15 80 75 25 

2008/2009 18 88,2 80 20 

 

V tabeli 5 sta prikazani zaposljivost in zaposlitve diplomantov rednega 

dodiplomskega študija Poslovno-tehniške fakultete. Iz nje je razvidno, da je v 

študijskem letu 2002/2003 diplomiralo prvih 24 študentov, pol leta po diplomi pa jih 

je kar 95,6 % našlo svojo prvo zaposlitev. V naslednjem študijskem letu je 

diplomiralo 17 študentov, 73,7 % se jih je v pol leta tudi zaposlilo. Vsi diplomanti iz 

omenjenih dveh študijskih let so našli zaposlitev v svoji stroki. V študijskem letu 

2004/2005 je diplomiralo 13 študentov, 91,7 % se jih je v šestih mesecih tudi 

zaposlilo, in sicer 90,9 % izmed njih v stroki in 9,1 % izven nje. V študijskem letu 

2005/2006 je diplomiralo kar 34 študentov in 85,3 % se jih je v prvem polletju po 

končanih študijskih obveznostih tudi zaposlilo, skoraj vsi v okviru svoje stroke. V 

naslednjih dveh študijskih letih je diplomiralo po 15 študentov, v letu 2006/2007 so 

se v pol leta vsi zaposlili (večina v stroki), v letu 2007/2008 pa se je v enakem 

časovnem obdobju zaposlilo 80 % diplomantov (prav tako večina v stroki). V 

preteklem študijskem letu 2008/2009 je diplomiralo 18 študentov. 88,2 % se jih je 

pol leta po končanem študiju zaposlilo, med njimi 80 % v stroki in 20 % izven nje. V 

tekočem študijskem letu 2009/2010 je do začetka julija 2010 diplomiralo 16 

študentov, od katerih sta se dva ţe zaposlila, in sicer eden v stroki in eden izven nje.  
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Tabela 6: Zaposljivost (v enem letu po diplomi) in zaposlitve diplomantov rednega 

dodiplomskega študija Poslovno-tehniške fakultete 

(Zaposljivost in zaposlitve diplomantov UNG, 2010) 

Študijsko 

leto 

Skupna 

zaposljivost 

(%) 

Zaposljivost 

v stroki (%) 

Zaposljivost 

izven stroke 

(%) 

2002/2003 95,6 100 0 

2003/2004 88,2 93,3 6,7 

2004/2005 100 92,3 7,7 

2005/2006 97,1 93,9 6,1 

2006/2007 100 80 20 

2007/2008 80 75 25 

2008/2009 93,3 78,6 21,4 

 

V tabeli 6 sta prikazani še zaposljivost in zaposlitve diplomantov rednega 

dodiplomskega študija Poslovno-tehniške fakultete, eno leto po diplomi. 

Diplomanti Poslovno-tehniške fakultete se večinoma zaposlujejo v tako imenovanem 

srednjem managementu. Nazivi njihovih delovnih mest so na primer vodja 

proizvodnje, vodja vzdrţevanja, vodja komerciale, sistemski analitik, prodajni 

inţenir in podobno (Arčon, 2008). 

6.7.3 Zaposljivost in zaposlitve diplomantov ostalih šol in fakultet UNG 

Ostale fakultete so začele svoje študijske programe izvajati šele pred nekaj leti, zato  

so podatki o zaposljivosti in zaposlitvah njihovih diplomantov še zelo skromni. 

Na Fakulteti za humanistiko so sicer v lanskem študijskem letu 2008/2009 dobili 

prvega diplomanta, vendar ta nadaljuje študij na drugi stopnji in se še ni zaposlil. V 

tekočem študijskem letu 2009/2010 so do začetka julija 2010 diplomirali 4 študenti, 

vendar se še nihče izmed njih ni zaposlil (Zaposljivost in zaposlitve diplomantov 

UNG, 2010). 

 



39 

 

Na Fakulteti za aplikativno naravoslovje so študijski program začeli izvajati v letu 

2007/2008, zato svoje prve diplomante pričakujejo šele v letošnjem študijskem letu 

(2009/2010). Po dosedanjih podatkih je študij ţe zaključil en študent, ki nadaljuje 

študij na drugi stopnji in se zato še ni zaposlil (Zaposljivost in zaposlitve 

diplomantov UNG, 2010). 

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo je generacijo prvih študentov sicer vpisala 

ţe v letu 2000/2001, vendar so šele v letošnjem študijskem letu (2009/2010) dobili 

prve tri diplomante. Eden izmed teh se je ţe zaposlil, in sicer v okviru svoje stroke 

(Zaposljivost in zaposlitve diplomantov UNG, 2010). 

Visoka šola za umetnost sicer deluje ţe veliko let, a je pod okrilje UNG prišla šele 

pred kratkim, zato podatkov o zaposljivosti in zaposlitvah diplomantov še nima. 
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7 ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

V okviru raziskave smo pripravili dva anketna vprašalnika. Najprej je predstavljena 

analiza rezultatov anketnega vprašalnika za študente (prikazan je v prilogi 1), za tem 

pa še anketni vprašalnik za podjetja (prikazan je v prilogi 2), kjer so študenti 

Poslovno-tehniške fakultete v študijskem letu 2009/2010 opravljali praktično 

usposabljanje. 

7.1 Metoda anketiranja 

Metoda anketiranja je »postopek, s katerim na podlagi ankete raziskujemo in 

zbiramo podatke, informacije, stališča in mišljenja o raziskovalnem predmetu« 

(Ivanko, 1998, str. 52). Anketni vprašalnik mora biti skrbno oblikovan. Vprašanja 

morajo biti jasna, saj lahko dobimo, zaradi dvoumnih vprašanj, nepravilne odgovore, 

ki ne odraţajo pravega stanja anketiranega raziskovalnega predmeta. Anketni 

vprašalnik pa mora biti tudi čim krajši, da lahko anketiranci nanj hitro odgovorijo. 

Metoda anketiranja ima, tako kot vse ostale metode znanstvenoraziskovalnega dela, 

nekatere prednosti, pa tudi slabosti. Najpomembnejša prednost je, da informacije 

zberemo v razmeroma kratkem času, pomanjkljivost pa je, da ne moremo popolnoma 

izključiti vseh subjektivnih vplivov, pridobljena slika o raziskovalnem predmetu pa 

je lahko preveč posplošena in zato tudi pomanjkljiva (Ivanko, 1998). 

Kljub številnim pomanjkljivostim je metoda anketiranja zelo uporabna predvsem na 

druţboslovnih in humanističnih področjih raziskovanja (Ivanko, 1998). 

7.2 Analiza anketnega vprašalnika za študente 

Za boljšo predstavo o kariernem usmerjanju rednih dodiplomskih študentov zadnjih 

letnikov in absolventov celotne UNG smo med študenti zadnjih letnikov in 

absolventi vseh dodiplomskih študijskih programov na UNG izvedli raziskavo o 

načrtovanju kariere in iskanju prve zaposlitve. Oblikovali smo spletno anketo, v dveh 

tednih od poziva pa jo je izpolnilo 61 študentov. 
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Tabela 7: Število rednih dodiplomskih študentov zadnjih letnikov in absolventov v 

študijskem letu 2009/2010 

(Stanje vpisanih in diplomantov, 2010) 

Fakulteta oziroma šola 
Število študentov 

zadnjega letnika 

Število 

absolventov 
Skupaj 

Fakulteta za aplikativno naravoslovje 2 0 2 

Fakulteta za humanistiko 45 22 67 

Fakulteta za znanosti o okolju 19 15 34 

Poslovno-tehniška fakulteta 22 29 51 

Visoka šola za Vinogradništvo in 

vinarstvo 
3 6 9 

Skupaj 91 72 163 

 

V tabeli 7 je prikazano število vseh rednih dodiplomskih študentov zadnjih letnikov 

in absolventov UNG. Vidimo lahko, da je vseh omenjenih študentov 163, torej se je 

na anketo odzvalo 37 % obravnavane populacije. 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati ankete za študente in podrobna analiza. 

Ste v času študija opravljali kakšno delo preko študentskega servisa? 

S tem vprašanjem smo ţeleli od študentov izvedeti, ali so si v času študija ţe 

pridobivali kakšne delovne izkušnje. Strokovnjaki v literaturi namreč opisujejo, da 

prav pomanjkanje delovnih izkušenj mladim diplomantom oteţuje iskanje zaposlitve, 

saj so na trgu dela manj konkurenčni, nekateri pa ostanejo tudi brez zaposlitve. 

 

 

Slika 1: Opravljanje študentskega dela (v času študija) študentov UNG 
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Iz slike 1 je razvidno, da je večina študentov (90 %) ţe delala preko študentskega 

servisa, kar pomeni, da je večina anketiranih nekaj delovnih izkušenj v času študija 

ţe pridobila. 

Katero/-e vrsto/-e dela ste opravljali preko študentskega servisa? (označite 

lahko več vrst dela) 

Zanimalo nas je, ali so študenti v času študija delali le zato, da bi nekaj zasluţili, ali 

mogoče tudi zato, da bi si pridobili nekaj konkretnih delovnih izkušenj za bodočo 

zaposlitev, ki naj bi ustrezala njihovemu izobrazbenemu profilu. Delodajalca namreč 

zanima le, če imamo določeno spretnost ali veščino za opravljanje nekega dela, ne 

zanima pa ga, kako in kje smo jo pridobili. 

Na to vprašanje so odgovarjali le tisti anketiranci, ki so v času študija ţe delali (so na 

vprašanje številka 1 odgovorili z »da«), kar pomeni, da je nanj odgovorilo 90 % 

sodelujočih študentov. 

 

 

Slika 2: Vrste dela, ki so jih študenti UNG opravljali preko študentskega servisa 
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Na sliki 2 so prikazane vrste del in število študentov, ki so taka dela ţe opravljali. 

Odgovori kaţejo, da se je večina anketirancev preizkusila ţe v različnih vrstah dela, 

saj so v povprečju označili vsaj 2 vrsti. Vidimo lahko, da je največ študentov 

opravljalo fizična dela, sledijo pa jih pisarniška dela, prodaja in delo v gostinstvu. Na 

podlagi teh rezultatov lahko rečemo, da je večina študentov opravljala dela, da bi v 

času študija nekaj zasluţili.  

Pod drugo so študenti navedli še inštruiranje in poučevanje (študent/-ka Fakultete za 

humanistiko), laboratorijsko delo (študent/-ka Fakultete za znanosti o okolju), pomoč 

v proizvodnji in skladišču ter pomoč v laboratoriju, ki se ukvarja z okoljskimi 

meritvami in čiščenje okolice mesta (študent/-ka Fakultete za znanosti o okolju). Te 

vrste dela se večinoma skladajo s stroko študentov, ki so jih opravljali, zato so si ti 

lahko pridobili tudi nekaj konkretnih izkušenj. 

Izpostavili pa bi še nekatere zanimivost, ki smo jih odkrili pri podrobnejši analizi 

rezultatov. Lektoriranje so na primer opravljali samo študenti Fakultete za 

humanistiko, kar je seveda v skladu z njihovo bodočo izobrazbo in stroko, s tem pa 

so si pridobili tudi nekaj izkušenj za prihodnost. Tudi delo v laboratoriju dveh 

študentov Fakultete za znanosti o okolju je pohvale vredno. Fizična dela pa močno 

prevladujejo pri študentih Poslovno-tehniške fakultete. Sklepamo, da so rezultati 

taki, saj na tej Fakulteti prevladujejo študenti moškega spola.  

Z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembno se vam zdi načrtovanje kariere 

(poklicne poti) že v času študija (1 - zelo nepomembno, 5 - zelo pomembno). 

 

 

Slika 3: Pomembnost načrtovanja kariere ţe v času študija študentov UNG 
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Rezultati tega odgovora so nas pozitivno presenetili. Iz slike 3 je namreč razvidno, da 

polovica anketiranih meni, da je načrtovanje kariere ţe v času študija zelo 

pomembno, dobra tretjina pa meni, da je načrtovanje pomembno. Ob podrobnejši 

analizi smo odkrili, da kar dve tretjini anketiranih študentov Fakultete za znanosti o 

okolju ocenjuje, da je pravočasno načrtovanje kariere zelo pomembno, obenem pa 6 

% študentov omenjene Fakultete meni, da je nepomembno. 

Ali sami že načrtujete svojo kariero oziroma ali že imate izoblikovano vizijo 

svoje bodoče poklicne poti? 

V literaturi smo zasledili, da večina študentov najprej pridobi neko izobrazbo in šele 

po končanem šolanju začnejo razmišljati o svojem bodočem poklicu oziroma karieri. 

Vendar pa strokovnjaki pravijo, da ta pot ni pravilna, saj bi mladi morali najprej 

razmisliti o svojih ţeljah, zmoţnostih, sposobnostih, oblikovati svoj poklicni cilj in 

se potruditi, da ga doseţejo. Zato nas je zanimalo, kako je s tem na UNG, ali študenti 

začnejo ţe dovolj pravočasno razmišljati o svoji bodoči karieri ali ne. 

 

 

Slika 4: Načrtovanje kariere študentov UNG 

 

Slika 4 prikazuje načrtovanje kariere študentov UNG. Vidimo lahko, da dobra 

polovica študentov svojo poklicno pot ţe načrtuje, ostali pa še ne, torej se stanje, ki 

je opisano v literaturi, odraţa tudi pri študetnih UNG, saj nekateri še ne razmišljajo o 

svoji bodočnosti. 
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Podrobnejša analiza rezultatov pozamezne fakultete prikazuje, da je odstotek 

anketirancev iz Fakultete za znanosti o okolju in Fakultete za humanistiko, ki svojo 

kariero ţe načrtujejo, nekoliko višji od povprečja Univerze, in sicer skoraj 60 %. Na 

drugi strani pa je odstotek anketirancev iz Poslovno-tehniške fakultete malo niţji od 

povprečja, le dobrih 40 %. 

Ali vaša smer študija ustreza zastavljenim ciljem o vaši bodoči poklicni poti? 

Na to vprašanje so odgovarjali le študenti, ki so pri prejšnjem vprašanju (vprašanje 

številka 4) odgovorili, da ţe načrtujejo svojo kariero, torej 51 % vseh anketirancev. 

 

 

Slika 5: Ustreznost študija glede na cilje o poklicni poti študentov UNG 

 

Kljub temu da ima le polovica anketirancev ţe izoblikovane cilje o svoji poklicni 

poti, pa dobrih 80 % izmed njih meni, da njihova smer študija ustreza zastavljenim 

ciljem, kar pomeni, da načrtujejo zaposlitev v svoji stroki (slika 5). 

Tudi tu so vidna manjša odstopanja pri odgovorih anketirancev iz posameznih 

fakultet. Kar 86 % anketirancev iz Fakultete za humanistiko meni, da njihova smer 

študija ustreza njihovim kariernim načrtom. Nekoliko niţji odstotek od povprečja 

Univerze pa je na Fakulteti za znanosti o okolju in Poslovno-tehniški fakulteti, saj 75 

% anketirancev iz omenjenih fakultet načrtuje svojo zaposlitev v stroki.  
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Ste že kdaj obiskali kariernega svetovalca oziroma uporabili kakršno koli drugo 

obliko poklicnega / kariernega svetovanja? 

Odgovori na to vprašanje so nas zelo presenetili, saj so skoraj vsi študenti, ki so v 

anketi sodelovali, odgovorili, da kariernega svetovalca še niso obiskali oziroma še 

niso uporabili nikakršne druge oblike poklicnega / kariernega svetovanja. Samo en 

študent (2 % sodelujočih v anketi) iz Poslovno-tehniške fakultete se je opredelil 

drugače. 

Odgovori so nas še posebej presenetili zato, ker imajo študenti Poslovno-tehniške 

fakultete v 3. letniku predviden individualni karierni pogovor s koordinatorko 

praktičnega usposabljanja. Njihove odgovore pa si lahko razlagamo na dva načina, in 

sicer, da tega pogovora niso smatrali za karierno svetovanje oziroma da se ob 

izpolnjevanju vprašalnika na ta pogovor niso spomnili. Seveda pa Študentska pisarna 

UNG nudi tudi vsem ostalim študentom moţnost pogovora in svetovanja o bodoči 

poklicni poti, a se študenti po odgovorih sodeč te pomoči očitno ne posluţujejo 

oziroma teh pogovorov ne dojemajo kot karierno svetovanje. V Študentski pisarni 

UNG so nam potrdili, da pride k njim na pogovor zelo malo študentov. 

Katero obliko svetovanja / pomoči ste uporabili? (označite lahko več odgovorov) 

Edini anketirani študent, ki je ţe uporabil neko obliko poklicnega / kariernega 

svetovanja oziroma je ţe obiskal kariernega svetovalca, je pri tem vprašanju označil 

vse tri predlagane odgovore. Udeleţil se je ţe individualnega kariernega svetovanja, 

delavnice oziroma seminarja o načrtovanju kariere in obiskal karierni center. Ni pa 

navedel niti organizacije niti kraja, kjer je to pomoč oziroma svetovanje dobil.  

Kako nameravate začeti z iskanjem svoje prve zaposlitve? (označite največ 3 

odgovore) 

V literaturi so opisane aktivne in pasivne oblike iskanja zaposlitve, zato nas je pri 

tem vprašanju zanimalo, za katere oblike bi se študenti odločili. V anketnem 

vprašalniku smo navedli nekaj oblik iz vsake skupine, anketiranci pa so imeli 

moţnost, da napišejo tudi druge oblike, ki niso bile navedene. 
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Slika 6: Iskanje prve zaposlitve študentov UNG 

 

Iz slike 6 je razvidno, da namerava večina anketirancev iskati svojo prvo zaposlitev 

preko oglasov, poznanstev in Zavoda RS za zaposlovanje. To pomeni, da bi večina 

uporabljala tako pasivne kot tudi aktivne oblike, kar strokovnjaki priporočajo. Tudi 

podrobnejša analiza odgovorov za posamezne fakultete odraţa podobno sliko. 

Oglase in Zavod RS za zaposlovanje uvrščamo med pasivne oblike iskanja 

zaposlitve, ki so praviloma dokaj neučinkovite, saj je konkurenca velika in je zato 

tudi pridobitev ţelenega delovnega mesta zelo oteţena. Iskanje zaposlitve s pomočjo 

zavodov pa je primernejše za delovna mesta, ki zahtevajo niţjo stopnjo izobrazbe, 

kot pa za dela z zahtevano višjo izobrazbo. 

Anketiranci bi si pri iskanju zaposlitve pomagali tudi s poznanstvi oziroma 

mreţenjem, kot to obliko imenujejo v literaturi. Gre za eno izmed aktivnih oblik 

iskanja zaposlitve, ki so veliko bolj učinkovite kot pasivne. Posameznik namreč 

poskuša sam vzpostaviti stik s podjetjem, ki ima določeno kadrovsko potrebo, vendar 

še ni začelo prostega delovnega mesta aktivno oglaševati na trgu dela.  
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Nekaj anketirancev bi za pomoč pri iskanju zaposlitve uporabilo tudi Študentsko 

pisarno UNG, saj tam lahko študentom pomagajo, svetujejo ter jih posredujejo 

podjetjem in posameznikom, s katerimi sodelujejo. 

Iz odgovorov je razvidno, da se študenti premalo zavedajo pomena, ki bi ga lahko 

imel Alumni klub Univerze pri zaposlovanju mladih diplomantov. Dejstvo je, da je 

Alumni klub UNG na tem področju trenutno premalo aktiven. Alumni klubi 

svetovno znanih univerz, kot je na primer Univerza iz Oxforda, zelo aktivno 

sodelujejo in pomagajo pri zaposlovanju mladih kadrov. Člani alumni kluba so 

namreč ţe na trgu dela, zato lahko študentom svetujejo, pomagajo ali pa celo 

postanejo njihovi mentorji (University of Oxford – Alumni, 2010). 

Pod drugo so anketiranci navedli, da bodo svojo prvo zaposlitev iskali v podjetniških 

vodah (študent/-ka Poslovno-tehniške fakultete), s pomočjo mladinskih servisov 

(študent/-ka Poslovno-tehniške fakultete), eden izmed anketirancev s Fakultete za 

znanosti o okolju pa je napisal, da bo postal mladi raziskovalec na Institutu Joţefa 

Stefana in nato verjetno nadaljeval poklicno pot v akademskih vodah. 

Katere dejavnosti v okviru kariernega usmerjanja študentov bi vas zanimale? 

(označite lahko več odgovorov) 

V Sloveniji in svetu se aktivnosti karierne orientacije za študente izvajajo predvsem 

v okviru karierenih centrov. Tudi na UNG razmišljajo o ustanovitvi takega centra, 

zato smo študente vprašali, katere aktivnosti bi jih najbolj zanimale. Na podlagi 

odgovorov tega vprašanja menimo, da bi študente UNG pomoč in dejavnosti 

kariernega usmerjanja zelo zanimale, saj je vsak posameznik pri tem vprašanju v 

povprečju označil vsaj 3 odgovore. 

Na sliki 7 so prikazane dejavnosti kariernega usmerjanja, ki bi anketirance zanimale. 

Vidimo lahko, da bi največ študentov uporabilo pomoč pri iskanju zaposlitve (skoraj 

vsi sodelujoči v raziskavi), individualno karierno svetovanje ter pripravo na 

zaposlitveni intervju oziroma razgovor. Tudi podrobnejša analiza odgovorov za 

posamezne fakultete prikazuje podobno stanje, pri vseh namreč močno prevladuje 

zanimanje za pomoč pri iskanju zaposlitve. 

Pod drugo anketiranci niso navedli nobenega odgovora. 
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Slika 7: Dejavnosti kariernega usmerjanja, ki bi zanimale študente UNG 

 

Spol 

 

 

Slika 8: Spol anketiranih 

 

Na anketo so se dobro odzvale tako predstavnice ţenskega spola kot tudi 

predstavniki moškega spola, prevladovale pa so ţenske. 

Pri podrobnejši analizi opazimo, da močno prevladujejo predstavnice ţenskega spola 

Fakultete za humanistiko (93 % sodelujočih z omenjene Fakultete) ter Fakultete za 
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znanosti o okolju (76 % sodelujočih z omenjene Fakultete), prav nasprotna slika pa 

se je pokazala pri anketirancih iz Poslovno-tehniške fakultete, saj občutno prevladuje 

moški spol (81 % sodelujočih z omenjene Fakultete). Na Poslovno-tehniški fakulteti 

namreč na splošno prevladujejo študenti moškega spola. 

Leto rojstva 

 

 

Slika 9: Leto rojstva 

 

Iz slike 9 je razvidno, da na Univerzi v zadnjih letnikih študija in med absolventi 

močno prevladujejo študenti, ki so rojeni leta 1986, 1987 in 1988 (torej so stari 22, 

23 oziroma 24 let), kar predstavlja primerno starost za zaključek prve stopnje študija. 

Nekaj anketirancev svojega leta rojstva ni napisalo (3 % sodelujočih). 

Status 

Na anketo so se v večini odzvali študenti zadnjih letnikov, in sicer kar 72 % vseh 

sodelujočih, 28 % pa je absolventov. To je povsem razumljivo, saj smo obvestilo o 

izpolnjevanju anketnega vprašalnika objavili med obvestili študentov celotne 

Univerze, domnevamo pa, da absolventi teh strani  redno ne spremljajo več (slika 

10). 
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Slika 10: Status anketiranih študentov UNG 

 

Študiram na … 

 

 

Slika 11: Smer študija anketiranih študentov UNG 

 

Med anketiranci močno prevladujejo študenti in absolventi Poslovno-tehniške 

fakultete (43 % sodelujočih), sledijo pa jim študenti in absolventi Fakultete za 

znanosti o okolju in Fakultete za humanistiko. Odziv Fakultete za aplikativno 

naravoslovje in Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo je bil nekoliko niţji, 

vendar pa je to povsem razumljivo, saj imata ti dve najmanj študentov in 

absolventov. En anketiranec se o svoji smeri študija ni opredelil.  

 

 

 



52 

 

Odziv študentov posameznih fakultet in šol pa je bil naslednji: 

 100 % Fakultete za aplikativno naravoslovje, 

 21 % Fakultete za humanistiko, 

 50 % Fakultete za znanosti o okolju, 

 51 % Poslovno-tehniške fakultete ter 

 11 % Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo. 

7.3 Analiza anketnega vprašalnika za podjetja 

Oblikovali smo tudi anketni vprašalnik za mentorje (v podjetjih) študentov Poslovno-

tehniške fakultete (priloga 2), ki so v študijskem letu 2009/2010 opravljali praktična 

usposabljanja. S tem smo namreč ţeleli dobiti povratno informacijo o samem poteku 

praktičnega usposabljanja z vidika mentorjev v podjetjih. 

V tekočem študijskem letu 2009/2010 je praktično usposabljanje opravljalo 19 

študentov Poslovno-tehniške fakultete. Anketne vprašalnike smo na vmesnih 

predstavitvah praktičnega usposabljanja razdelili 15 mentorjem. Dva študenta sta 

namreč opravljala usposabljanje v istem podjetju, zato so tam izpolnili le en anketni 

vprašalnik. Dva študenta pa sta bila na praktičnem usposabljanju kar na UNG, zato 

tam vprašalnika niso reševali, saj bi tako ocenjevali sami sebe, kar pa se nam je zdelo 

nesmiselno. En študent je praktično usposabljanje delal na raziskovalnem inštitutu, 

vendar so nas tam prosili, da anketnega vprašalnika ne bi izpolnili, saj se njihova 

dejavnost zelo razlikuje od dejavnosti, ki se izvajajo v okviru podjetij, in bi zato na 

večino vprašanj zelo teţko odgovorili. Dobili pa smo tudi eno nepopolno anketo, saj 

anketiranec ni odgovoril na vsa vprašanja, zato je število odgovorov pri nekaterih 

vprašanjih nekoliko manjše, kar pa je posebej poudarjeno tudi pri podrobnejši analizi 

posameznih vprašanj. 

V anketnem vprašalniku so anketiranci sicer napisali tudi svoje ime, priimek, 

delovno mesto in podjetje, v katerem so zaposleni, vendar smo te odgovore pri 

analizi anonimizirali in o tem ţe predhodno seznanili sodelujoče. 

V nadaljevanju so prikazani rezultati in analiza anketnega vprašalnika za podjetja. 
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Dejavnost podjetja 

Študenti tretjega letnika Poslovno-tehniške fakultete so v letošnjem študijskem letu 

opravljali praktična usposabljanja večinoma v prodajnih in proizvodnih podjetjih, pa 

tudi podjetjih, ki se ukvarjajo z bančništvom ter trgovinsko, komunalno in 

podjetniško dejavnostjo. 

Velikost podjetja (število zaposlenih) 

Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD-1) razvršča druţbe na mikro (do 10 

zaposlenih), majhne (do 50 zaposlenih), srednje (do 250 zaposlenih) in velike (nad 

250 zaposlenih) (Zakon o gospodarskih druţbah, 2006). Na podlagi te razdelitve je 

torej večina študentov praktično usposabljanje opravljala v druţbah, ki se glede na 

število zaposlenih uvrščajo med srednje velike (47 %) in velike (33 %), nekateri pa 

tudi v mikro ter malih druţbah (slika 12). 

 

 

Slika 12: Velikost podjetij, kjer so študenti UNG opravljali usposabljanje 

 

Zakaj se je vaše podjetje odločilo sprejeti študenta na opravljanje praktičnega 

usposabljanja? (označite največ dva najpomembnejša odgovora) 

Zanimalo nas je, kaj oziroma kateri dejavniki so podjetja prepričali oziroma 

motivirali, da so sprejeli sodelovanje z UNG in tako študentom omogočili 

opravljanje obveznega praktičnega usposabljanja. 
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Na podlagi prejetih odgovorov lahko rečemo, da so se podjetja odločila sprejeti 

študenta na opravljanje praktičnega usposabljanja, ker se jim je tako sodelovanje 

zdelo zanimivo, pa tudi zaradi dobrih izkušenj s študenti gospodarskega inţeniringa 

iz preteklih let (slika 13). 

 

 

Slika 13: Razlogi podjetij za omogočanje praktičnega usposabljanja pri njih 

 

Pod drugo so anketiranci navedli še sodelovanje med ekonomijo in gospodarskim 

inţeniringom ter pripravljenost in ţeljo samega študenta za oblikovanje samostojne 

podjetniške poti, pri kateri mu v podjetju ţelijo pomagati, saj je to njihovo 

poslanstvo. 

Kaj vaše podjetje pričakuje od študenta na praktičnem usposabljanju? 

(označite največ dva najpomembnejša odgovora) 

Ugotoviti smo ţeleli, kaj so v podjetjih pričakovali od študentov UNG. Iz slike 14 je 

razvidno, da podjetja od študentov pričakujejo predvsem opravljanje nalog v skladu s 

programom praktičnega usposabljanja in prinašanje novih idej v podjetje. 

Pod drugo so anketiranci navedli še pomoč pri izvedbi strokovnih nalog in 

dokumentaciji v obliki poročila ali diplome ter uspešno kandidaturo na natečaju za 

najboljši poslovni načrt Primorske - Podjetna Primorska (osvojitev nagrade, odprtje 

podjetja in realizacija podjetniške ideje). 
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Slika 14: Pričakovanja podjetij od študentov UNG 

 

Katera znanja po vašem mnenju študenti gospodarskega inženiringa, ki so pri 

vas na praktičnem usposabljanju, najbolj obvladajo? (označite največ dva 

odgovora) 

Cilj študijskega programa Gospodarski inţeniring je usposobiti strokovnjake, ki bodo 

imeli celovit vpogled v tehnološko, ekonomsko in organizacijsko problematiko 

proizvodnih podjetij, po končanem študiju pa naj bi bili diplomanti sposobni prevzeti 

zahtevne in odgovorne naloge v gospodarstvu (Študijski program Gospodarski 

inţeniring I. stopnje, 2008). Zanimalo nas je, kako podjetja v praksi ocenjujejo 

uporabo pridobljenega študentovega znanja. 

Anketiranci menijo, da so študenti gospodarskega inţeniringa zelo dobro 

računalniško pismeni, obvladajo pa tudi tehniška znanja (slika 15). Vendar pa 

moramo pri teh odgovorih upoštevati dejstvo, da nekaterih znanj, ki smo jih pri 

vprašanju našteli, študenti pri delu mogoče niso uporabili oziroma jih pokazali, zato 

tistih znanj mentorji niso mogli oceniti. 

Pod drugo je eden izmed anketirancev navedel še podjetnost, samostojnost pri delu in 

dobro organizacijo lastnega dela. 
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Slika 15: Znanja, ki jih po mnenju mentorjev iz podjetij, študenti UNG najbolj 

obvladajo 

 

Katera znanja pri študentih gospodarskega inženiringa, ki so pri vas na 

praktičnem usposabljanju, pogrešate? 

Vsekakor smo si posamezniki med seboj zelo različni in imamo različne količine 

znanja in spretnosti, nekatera dela v podjetjih pa so zelo specifična in se jih je 

mogoče naučiti le s prakso. Zato smo ţeleli pridobiti povratno informacijo mentorjev 

(v podjetjih) o področjih znanj, za katere ocenjujejo, da so pri študentih 

pomanjkljiva. Tako bi lahko študijski program v prihodnje še izboljšali in ga 

prilagodili potrebam gospodarstva. 

Anketiranci so navedli naslednja znanja, in sicer tuje jezike, komunikacijske veščine, 

rabo zakonskih aktov (pravilniki, uredbe in podobno), tehniška znanja, samostojnost 

pri delu, splošno razgledanost, osnovne ekonomske zakonitosti (optimizacija 

poslovanja) ter poznavanje teoretičnega in praktičnega znanja s področja 

produktnega managementa. Ti odgovori so bili navedeni na osmih vprašalnikih, in 

sicer na vsakem vprašalniku en primer. 
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Kako ocenjujete trajanje in termin praktičnega usposabljanja (trajanje: 480 ur 

oziroma 60 delovnih dni, termin: od sredine februarja do sredine maja)? 

Komisija za vodenje zunanjih evalvacijskih postopkov meni, da je na UNG premalo 

praktičnega usposabljanja dodiplomskih študentov in vključevanja slednjih v 

raziskovalno delo (Poročilo o institucionalni zunanji evalvaciji Poslovno-tehniške 

fakultete, 2008).  

Na podlagi odgovorov anketnega vprašalnika pa lahko rečemo, da je za večino 

mentorjev v podjetjih (73 %) trajanje praktičnega usposabljanja primerno dolgo, saj 

so bili le nekateri drugačnega mnenja. 13 % anketirancev se glede trajanja ni 

opredelilo (slika 16). Prav tako se skoraj vsi strinjajo s terminom usposabljanja (93 

%), eden pa se glede termina ni opredelil (slika 17). 

 

 

Slika 16: Trajanje praktičnega usposabljanja 

 

 

Slika 17: Termin praktičnega usposabljanja 
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Tisti, ki se s trajanjem ne strinjajo, predlagajo, da bi bilo usposabljanje krajše (240 ur 

oziroma 30 delovnih dni, 320 ur oziroma 40 delovnih dni), le eden predlaga, da bi se 

trajanje praktičnega usposabljanja podaljšalo (750 ur). Anketiranci pa niso predlagali 

nobene spremembe glede termina usposabljanja. 

Kako ocenjujete komunikacijo s koordinatorko praktičnega usposabljanja? 

Naloga koordinatorke praktičnega usposabljanja je vzdrţevanje komunikacije med 

UNG in mentorjem v podjetju oziroma samim podjetjem. Rezultati odgovorov na to 

vprašanje so odlični, saj kaţejo, da so prav vsi anketiranci zadovoljni s komunikacijo 

s koordinatorko praktičnega usposabljanja. 

Kako ocenjujete komunikacijo s študentovim mentorjem na Univerzi? 

Naloga mentorja z Univerze je, da v času praktičnega usposabljanja nadzira delo 

študenta, prav tako pa naj bi občasno tudi komuniciral z mentorjem v podjetju 

oziroma samim podjetjem. Zanimalo nas je, kako podjetja ocenjujejo to 

komunikacijo. 

Odgovori anketirancev so nas neprijetno presenetili, saj kar 53 % oziroma 8 

mentorjev v podjetjih v času praktičnega usposabljanja ni komuniciralo s 

študentovim mentorjem z Univerze (slika 18). Univerza, mentorji v podjetjih in 

mentorji z Univerze se bodo morali v prihodnjih letih vsak po svojih močeh 

potruditi, da bo ta komunikacija boljša. 

 

 

Slika 18: Ocena komunikacije s študentovim mentorjem z Univerze 
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Prosimo, da navedete morebitne težave, s katerimi ste se srečali pri poteku 

praktičnega usposabljanja. 

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko pride v mentorskem odnosu tudi do nesporazumov 

in teţav, zato se morata v takih situacijah oba udeleţenca, tako mentor kot tudi 

mentoriranec, potruditi, da se teţave čim prej razrešijo. Anketirance smo zato prosili, 

da nam morebitne teţave pri poteku praktičnega usposabljanja na kratko predstavijo. 

Mentorji v podjetjih pa so bili s študenti očitno zadovoljni, saj teţav niso navedli. Le 

eden izmed njih meni, da so glede na usmeritev študenta pričakovali več smernic 

glede zahtev praktičnega usposabljanja. 

Bi se bili pripravljeni udeležiti seminarja o mentorstvu oziroma kako postati 

dober mentor, ki bi ga organizirala Univerza? 

Podjetja bi morala poskrbeti za kakovostno usposabljanje mentorjev, ki spremljalo in 

uvajajo novinca v njegovo delo, saj morajo ti znati zagotavljati svojemu varovancu 

pridobivanje znanja in rasti ter mu sproti dajati povratne informacije o opravljenem 

delu. UNG je za mentorje v podjetjih pripravljena organizirati seminar oziroma 

predavanje o uspešnem mentorstvu, zanimalo pa nas je, če bi se ga bili ti pripravljeni 

udeleţiti. 

 

 

Slika 19: Udeleţba na seminarju o mentorstvu 
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Iz slike 19 je razvidno, da se je večina anketirancev seminarja pripravljena udeleţiti. 

Ena anketiranka se takega predavanja ne bi udeleţila, saj je napisala, da je ţe šolana 

mentorica, dva anketiranca pa se pri tem vprašanju nista opredelila. Na podlagi 

prejetih odgovorov torej lahko zaključimo, da je organizacija seminarja smiselna. 

Je vaše podjetje pripravljeno tudi v prihodnjih letih sodelovati z Univerzo v 

Novi Gorici in študentom omogočiti opravljanje praktičnega usposabljanja? 

Razmere na trgu dela se v zadnjem času zelo zaostrujejo, zato ţeli UNG ohranjati in 

izboljševati povezavo z gospodarskim okoljem, saj je tako sodelovanje koristno za 

podjetja, študente in UNG. 

Odgovori anketirancev na to vprašanje so nas prijetno presenetili, saj so skoraj vsi  

(93 %)  pripravljeni sodelovati z Univerzo tudi v prihodnje. Nekateri so še dodali, da 

so za nadaljnje sodelovanje sicer zainteresirani, če bodo le razmere v gospodarstvu to 

dopuščale. Le en anketiranec na to vprašanje ni odgovoril (slika 20). 

 

 

Slika 20: Pripravljenost podjetij za sodelovanje z UNG tudi v prihodnjih letih 
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8 PREDLOG ORGANIZACIJE KARIERNEGA CENTRA UNG 

8.1 Uvod 

V predlogu organiziranosti je predstavljeno moţno delovanje in podrobnejši opis 

aktivnosti Kariernega centra UNG. Pripravili smo tudi predlog sodelovanja 

Kariernega centra UNG, Študentske pisarne UNG in Alumni kluba UNG. 

8.2 Karierni center UNG 

Komisija za vodenje zunanjih evalvacijskih postopkov v Poročilu o institucionalni 

zunanji evalvaciji Poslovno-tehniške fakultete (2008) navaja, da je trenutno stanje 

kariernega svetovanja za študente Poslovno-tehniške fakultete dobro organizirano. V 

diplomskem delu smo v poglavju o kariernih centrih tudi podrobneje predstavili vse 

trenutne oblike svetovanja in pomoči študentom na področju kariernega usmerjanja. 

Vendar pa Komisija predlaga ustanovitev enotnega kariernega centra na UNG, ki bi 

sistematično uredil svetovanje pri razvoju kariere, tako za zaposlene kot za njihove 

bodoče diplomante. Predlagajo tudi povezavo omenjenega centra z Alumni klubom 

UNG, katerega delovanje še ni v zadostni meri prepoznavno (Poročilo o 

institucionalni zunanji evalvaciji Poslovno-tehniške fakultete, 2008). 

Na podlagi teoretičnih znanj iz literature, organiziranosti kariernih centrov na drugih 

univerzah in analize obeh raziskav, ki smo jih opravili med praktičnim 

usposabljanjem, menimo, da je organizacija Kariernega centra UNG smiselna in 

nujna. Komisija za vodenje zunanjih evalvacijskih postopkov je predlagala povezavo 

kariernega centra z Alumni klubom UNG, mi pa predlagamo še sodelovanje s 

Študentsko pisarno UNG in svetovalko, ki koordinira praktično usposabljanje, ki na 

UNG ţe opravljajo dejavnosti karierne orientacije. 

V nadaljevanju so predstavljene aktivnosti, ki naj bi se izvajale v okviru Kariernega 

centra UNG. Poleg nekaterih aktivnosti so navedeni ţe dosedanji izvajalci le-teh, 

omenjene pa so tudi nekatere aktivnosti, ki se trenutno še ne izvajajo, in naj bi se 

začele postopoma uvajati. Vsekakor pa ocenjujemo, da bo potrebno krajše prehodno 

obdobje za prenos aktivnosti iz ţe obstoječih izvajalcev na novo organizirani 

Karierni center UNG oziroma aktivnosti ustrezno povezati.  
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8.2.1 Aktivnosti Kariernega centra UNG za bodoče študente, študente in 

diplomante 

V Kariernem centru UNG bi posameznikom najprej morali omogočiti proces osebne 

analize, ki predstavlja odkrivanje njihovih zanimanj, veščin, ciljev in podobnega, na 

podlagi psihometričnih testiranj. Večina študentov namreč še ne ve, kaj bi v ţivljenju 

sploh počeli oziroma kaj jih veseli, zato jim je potrebno pri tem pomagati in jih 

usmerjati. Osebno analizo posameznika pa je mogoče nadgraditi z dejavnostjo 

individualnega oziroma skupinskega študijskega in kariernega svetovanja. To 

pomeni, da bi študentom svetovali in pomagali pri teţavah, s katerimi se ti srečujejo 

tekom študija, ter jih na podlagi njihovih zanimanj, veščin in ciljev usmerjali v zanje 

ustrezne poklice. Čeprav se študenti z izbiro smeri študija ţe delno opredelijo o 

svojem bodočem poklicu, bi lahko v Kariernem centru UNG posameznikom 

pomagali izdelati njihov individualni kompetenčni profil oziroma oblikovati 

predviden načrt in razvoj posameznikove bodoče kariere (postavljanje konkretnih 

kariernih oziroma poklicnih ciljev in korakov za dosego le-teh). Del te dejavnosti 

trenutno ţe opravlja svetovalka, ki koordinira tudi praktično usposabljanje, saj je 

študentom na voljo za individualne karierne pogovore oziroma individualne 

konzultacije. Tudi Študentska pisarna UNG študentom nudi karierno svetovanje ter 

pogovore in pomoč pri študijskih teţavah. 

Potrebno bi bilo organizirati razne delavnice in seminarje, ki bi študentom in 

diplomantom pomagali pri načrtovanju kariere in iskanju zaposlitve. Univerza enkrat 

letno pripravi predavanje o perspektivnih poklicih in iskanju zaposlitve za študente 

zadnjih letnikov, ki ga izvede strokovnjakinja za področje upravljanja človeških 

virov. 

Svetovalka, ki koordinira praktično usposabljanje na Poslovno-tehniški fakulteti, ţe 

pomaga študentom pri iskanju podjetja za opravljanje praktičnega usposabljanja, 

skrbi pa tudi za ohranjanje stikov in dobro komunikacijo s podjetji. V prihodnje se bi 

ta dejavnost lahko izvajala v okviru Kariernega centra UNG. 

Pomembna dejavnost Kariernega centra UNG bi bila tudi priprava in pomoč 

diplomantom pri iskanju zaposlitve. Najprej bi bilo treba posameznike dobro 

pripraviti na zaposlitvene razgovore, jim pomagati in svetovati pri pisanju 
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ţivljenjepisa in podobno. Trenutno se lahko študenti za to pomoč obrnejo na 

Študentsko pisarno UNG ali pa na svetovalko, ki koordinira praktično usposabljanje. 

Nekateri študenti se s temo priprave na zaposlitev srečajo tudi pri študijskem 

predmetu Ravnanje s človeškimi viri. 

Naloga kariernih centrov je predvsem povezovanje univerzitetnega okolja z 

gospodarskim, še posebej v kriznih časih je ta povezava zelo dragocena. V ta namen 

bi bilo potrebno v okviru Kariernega centra UNG organizirati različne dogodke, ki bi 

študentom in diplomantom omogočali povezovanje s potencialnimi delodajalci. 

Organizirati bi bilo potrebno obiske študentov na podjetjih oziroma pripraviti 

strokovne ekskurzije in predavanja na podjetjih ali pa kar na UNG. Tako bi študenti 

spoznali delo podjetij, njihove dejavnosti in se mogoče navdušili za delo pri njih. To 

naj bi bila predvsem naloga Alumni kluba UNG. 

V okviru Študentske pisarne UNG, Alumni kluba UNG in svetovalke, ki koordinira 

praktično usposabljanje, se na UNG ţe izvaja kadrovsko svetovanje in posredovanje 

svojih diplomantov bodočim delodajalcem. V prihodnje pa naj bi te dejavnosti prešle 

pod okrilje Kariernega centra UNG. 

Spremljanje zaposljivosti diplomantov UNG in vodenje evidence ter vzdrţevanje 

stikov z njimi trenutno ţe poteka v okviru Študentske pisarne UNG. Predlagamo pa 

še, da bi v okviru Kariernega centra UNG vzpostavili aţuriran sistem sledenja glede 

zamenjav zaposlitev diplomantov UNG. Vzpostaviti bi bilo potrebno sistem, ki bi 

sledil zaposlitvam diplomantov, in sicer s podatki o podjetjih, v katerih se ti 

zaposlujejo, in na katerih pozicijah. 

Poskrbeti bi bilo potrebno za promocijo in povečanje prepoznavnosti UNG ter njenih 

izobraţevalnih programov. Tu bi še posebej izpostavili promocijo programa 

gospodarskega inţenirja, ki je pri nas še premalo poznan. Prav tako bi morali začeti z 

iskanjem in vzpodbujanjem štipenditorjev za dodeljevanje štipendij študentom 

študijskih programov, ki se izvajajo na UNG. To bi lahko bila predvsem naloga 

članov Alumni kluba UNG. 

Karierni center UNG bi moral nuditi tudi pomoč in svetovanje mentorjem, tako z 

Univerze kot tudi iz podjetij, pri mentoriranju. Smiselno bi bilo tudi organizirati 



64 

 

seminar oziroma predavanje o mentorstvu oziroma kako postati dober mentor. Na 

podlagi odgovorov anketnega vprašalnika smo se lahko prepričali, da se ga je večina 

posameznikov pripravljena udeleţiti. 

Potrebno bi bilo oblikovati posebno spletno stran Kariernega centra UNG, kjer bi 

bile predstavljene vse aktivnosti, ki bi jih ta nudil, objavljena prosta delovna mesta in 

razna obvestila. Predlagamo pa tudi, da bi študenti imeli moţnost vpisa v elektronsko 

bazo z njihovimi ţivljenjepisi, saj bi tako podjetja lahko navezala stike s svojimi 

bodočimi kadri ţe v času študija. Študentska pisarna UNG ţe ima spletno stran, na 

kateri tedensko objavljajo nova prosta delovna mesta, ter tako pomagajo 

diplomantom najti ustrezno zaposlitev. 

8.2.2 Aktivnosti Kariernega centra UNG za podjetja 

Predlagamo, da bi Karierni center UNG nudil nekatere dejavnosti tudi podjetjem. 

Oglaševanje prostih delovnih mest in selekcija ustreznih prijavljenih kandidatov 

terjata veliko znanj, časa in denarja, zato bi lahko podjetja objavljala svoja prosta 

delovna mesta in novice na oglasni deski Kariernega centra UNG ter na njegovi 

spletni strani. Prav tako bi lahko v Kariernem centru UNG opravljali izbor in 

napotitev ustreznih študentov in diplomantov v podjetja. V Študentski pisarni UNG 

diplomantom, ki to ţelijo, ţe pomagajo, svetujejo in jih posredujejo, saj sodelujejo s 

številnimi podjetji in posamezniki. 

V okviru Kariernega centra UNG bi poskušali podjetja povabiti k sodelovanju in jim 

omogočiti organiziranje predstavitve svojih dejavnosti študentom UNG, pa tudi 

obiske študentov v njihovih podjetjih. Uspešna podjetja namreč iščejo predvsem 

učljive, fleksibilne in motivirane kandidate, kar pa mladi ob koncu študija večinoma 

so. 
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8.2.3 Aktivnosti Kariernega centra UNG za zaposlene na UNG 

Komisija za vodenje zunanjih evalvacijskih postopkov ugotavlja, da je 

visokošolskim učiteljem, sodelavcem in znanstvenim delavcem UNG omogočeno 

vseţivljenjsko izobraţevanje ter strokovni razvoj. Med pomanjkljivostmi pa navaja, 

da ti nimajo dostopa do svetovanja in razvoja kariere, kljub temu da Študentska 

pisarna UNG študentom nudi svetovanje, tako v zvezi s študijem kot tudi s kariernim 

napredovanjem in zaposlovanjem. Komisija zato predlaga sistematično ureditev 

kariernega svetovanja za zaposlene na UNG v okviru dejavnosti Kariernega centra 

UNG (Poročilo o institucionalni zunanji evalvaciji Poslovno-tehniške fakultete, 

2008). 

Predlagamo, da bi Karierni center UNG zaposlenim na UNG nudil aţurne 

informacije o njihovih kariernih priloţnostih in predstavljal ter omogočal udeleţbo 

le-teh na raznih seminarjih in izobraţevanjih na temo razvoja kariere in 

vseţivljenjskega izobraţevanja. 

8.2.4 Kadrovska zasedba, prostori in infrastruktura Kariernega centra UNG 

Glede na predviden obseg nalog, bi bilo za delovanje Kariernega centra UNG 

potrebno predvideti tri sodelavce, da bi lahko uspešno razvijali center in izvajali vse 

naloge. Eden od teh treh bi bil vodja, ostala dva pa strokovna sodelavca. Za krajše 

prehodno obdobje je seveda moţno organizirati drugačno kadrovsko rešitev, in sicer, 

da bi sedanji nosilci nalog opravljali le-te še naprej, vendar v okviru Kariernega 

centra UNG.  

Menimo, da so za lokacijo Kariernega centra UNG najprimernejši prostori na sami 

UNG. Infrastrukturo slednjega pa bi predstavljali dve pisarni in prostor za 

individualne pogovore oziroma govorilnica (to je lahko tudi pisarna vodje, vendar pa 

ni zaţeleno) ter trije računalniki. 
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9 ZAKLJUČEK 

Razmere v gospodarstvu in druţbi se v zadnjem času močno zaostrujejo, zato je 

potrebno sistematično poskrbeti za mlade in njihove zaposlitve. Na podlagi izsledkov 

iz obeh raziskav, organiziranosti kariernih centrov slovenskih in tujih univerz ter 

analize trenutnega procesa kariernega svetovanja na UNG menimo, da je 

organizacija Kariernega centra UNG smiselna in nujna.  

Predlagamo, da bi se za bodoče študente, študente in diplomante znotraj Kariernega 

centra UNG opravljanje naslednje aktivnosti: 

 proces osebne analize (odkrivanje zanimanj, veščin, ciljev in podobnega, na 

podlagi psihometričnih testiranj); 

 individualno oziroma skupinsko študijsko in karierno svetovanje (pomoč pri 

teţavah, s katerimi se študenti srečujejo med študijem, ter usmerjanje v zanje 

ustrezne poklice); 

 organizacija raznih delavnic in seminarjev, ki bi študentom in diplomantom 

pomagali pri načrtovanju kariere in iskanju zaposlitve; 

 pomoč študentom pri iskanju podjetja za opravljanje praktičnega 

usposabljanja, skrb za ohranjanje stikov in dobre komunikacije s podjetji; 

 priprava in pomoč diplomantom pri iskanju zaposlitve (priprava na 

zaposlitvene razgovore, pomoč in svetovanje pri pisanju ţivljenjepisa in 

podobno);  

 povezovanje univerzitetnega okolja z gospodarskim (povezovanje študentov s 

potencialnimi delodajalci, obiski študentov na podjetjih, strokovne ekskurzije 

in predavanja);  

 kadrovsko svetovanje in posredovanje svojih diplomantov bodočim 

delodajalcem; 

 spremljanje zaposljivosti diplomantov UNG in vodenje evidence ter 

vzdrţevanje stikov z njimi;  

 skrb za promocijo in povečanje prepoznavnosti UNG ter njenih 

izobraţevalnih programov; 

 pomoč in svetovanje mentorjem pri mentoriranju, organizacija seminarjev 

oziroma predavanj o mentorstvu ter 

 oblikovanje posebne spletne strani Kariernega centra UNG. 
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Predlagamo pa tudi, da bi Karierni center UNG nudil nekatere ugodnosti za podjetja 

in zaposlene na UNG. 

Menimo, da bi bilo karierne vsebine smiselno vključiti tudi v sam študijski 

predmetnik in tako seznanjati študente o pomenu pravočasnega načrtovanja njihove 

kariere. Nekateri profesorji sodelujejo s podjetji, zato študentom pomagajo pri 

vključevanju v študijsko prakso in kasneje pri iskanju zaposlitve, a ti primeri so 

precej redki.  

Vsekakor pa bi se bilo dobro zgledovati po kariernih centrih iz tujine, ki zelo 

poudarjajo povezavo z alumni klubi. Potrebno bi bilo čim prej oţiveti njegovo 

aktivno delovanje, saj bi bila ena izmed njegovih pomembnejših nalog prav 

komunikacija z gospodarstvom ter pomoč diplomantom pri iskanju zaposlitve. 

Diplomanti iz alumni kluba so namreč ţe zaposleni, nekateri tudi na odgovornih 

delovnih mestih, zato lahko študentom svetujejo, pomagajo ali pa celo postanejo 

njihovi mentorji. 



68 

 

10 LITERATURA 

Arčon, I. (2008). Kakovost pedagoškega in raziskovalnega dela na UNG v letu 

2006/2007. Pridobljeno 12.6.2010 s svetovnega spleta: 

http://www.ung.si/img/storage/doc/porocila-kakovost/porocilo-kakovost-07.pdf 

Ažman, T., Beltram M., Butkovec Gačnik, Z., Frančeškin, V., Petrovič, A., 

Rostohar, G., Rupar, B. (2005). Načrtovanje in vodenje kariere: priročnik za 

poklicno orientacijo v srednjih šolah. 1. natis. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Bolles, R. N. (2005). Kakšne barve je vaše padalo?: praktični vodnik za iskalce 

zaposlitve in tiste, ki ţelijo spremeniti poklicno pot. Varaţdin: Katarina Zrinski. 

Brečko, D. (2006). Načrtovanje kariere kot dialog med organizacijo in 

posameznikom. Ljubljana: Planet GV. 

CERŠ – Center za svetovanje in razvoj študentov (2010). Pridobljeno 10.4.2010 s 

svetovnega spleta: http://www.ef.uni-lj.si/cers/studenti/ocersu.asp 

CERŠ – delodajalci (2010). Pridobljeno 10.4.2010 s svetovnega spleta: 

http://www.ef.uni-lj.si/cers/delodajalec/ 

Cvetko, R. (2002). Razvijanje delovne kariere. Koper: Znanstveno-raziskovalno 

središče RS, Ljubljana: Fakulteta za druţbene vede. 

Dolinar, K. (2000). Leksikon Cankarjeve zaloţbe. 3. izdaja, 2. dopolnjeni natis. 

Ljubljana: Cankarjeva zaloţba. 

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor – Karierni center (2010). Pridobljeno 

10.4.2010 s svetovnega spleta: 

http://www.epf.uni-mb.si/Karierni_center/ponudba_kc.aspx 

Fakultete in šole (2010). Pridobljeno 22.4.2010 s svetovnega spleta: 

http://www.ung.si/si/o-univerzi/sole/ 

Individualni pogovor (2010). Pridobljeno 24.4.2010 s svetovnega spleta: 

http://www.ung.si/~mwagner/PU/Individualni%20pogovor.pdf 



69 

 

Ivanko, Š. (1998). Upravni praktikum I: metodološki seminar. Ljubljana: Visoka 

upravna šola. 

Lipičnik, B. (1998). Ravnanje z ljudmi pri delu (human resources). Ljubljana: 

Gospodarski vestnik. 

Karierni center Univerze na Primorskem (2010). Pridobljeno 10.4.2010 s 

svetovnega spleta: http://www.karierni-center.si/dejavnosti/individualno_nacrtovanje 

Konrad, E. (1996). Delovne kariere. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za 

psihologijo. 

Kristl, J. (2007). Smernice za praktično usposabljanje na Univerzi v Ljubljani. 

Ljubljana: Univerza. Pridobljeno 20.3.2010 s svetovnega spleta: http://www.uni-

lj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/studij_na_univerzi/dodiplomski_studij/SmernicePrakticno

Usposabljanje.pdf 

Leban, A. (2010). Poročilo o delu Univerze v Novi Gorici v letu 2009. Nova Gorica: 

Univerza v Novi Gorici. Pridobljeno 11.6.2010 s svetovnega spleta: 

http://www.ung.si/storage/167214/ung_porocilo_2009.pdf 

Macarol, J. (2005). Iskanje prakse in zaposlitve: priročnik za študente. Ljubljana: 

Ekonomska fakulteta. 

Navodila za PU (2010). Pridobljeno 23.4.2010 s svetovnega spleta: 

http://www.ung.si/~mwagner/PU/Navodila%20za%20PU%2009-10.pdf 

Niklanovič, S. (2007). Pregled politike karierne orientacije v EU: resolucija o 

karierni orientaciji. Ljubljana: Zavod RS za zaposlovanje. 

Niklanovič, S. (2009). Povzetek strokovnih podlag za izgradnjo sistemskega pristopa 

k vseţivljenjski karierni orientaciji v okviru operativnega programa razvoja 

človeških virov 2007-2013. Ljubljana: Kadis. Pridobljeno 10.3.2010 s svetovnega 

spleta: 

http://www.ess.gov.si/SLO/DEJAVNOST/KnjigeInZlozenke/Knjige/KariernaOrienta

cijaVSLO.pdf 



70 

 

Opalk, V. (2003). Vloga mentorja in podjetja pri strokovnih praksah: priročnik za 

usmerjanje mentorjev in vzpostavitev učinkovitega programa strokovne prakse v 

podjetju. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Palčič, D. (2008). S študija na uspešno pot delovne kariere: priročnik za mlade 

iskalce zaposlitve, ki končujejo študija. Ljubljana: Moje delo. 

Peršič, A. (2010). Alumni klub Univerze v Novi Gorici. Diplomsko delo. (Poslovno-

tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici), Nova Gorica: [A. Peršič]. 

Poročilo o institucionalni zunanji evalvaciji Poslovno-tehniške fakultete (2008). 

Pridobljeno 10.5.2010 s svetovnega spleta:  

http://www.p-ng.si/public/porocila/zunanja_evalvacija_ptf_08.pdf  

Poslanstvo kariernega centra UL (2010).  Pridobljeno 2.3.2010 s svetovnega 

spleta: https://www.kc.uni-lj.si/UniLjKc/?cnt=mnPosKar 

Praktično usposabljanje (2010). Pridobljeno 23.4.2010 s svetovnega spleta:  

http://www.ung.si/si/studijski-programi/101299/154267/ 

Praktično usposabljanje 1 (2010). Pridobljeno 23.4.2010 s svetovnega spleta: 

http://www.ung.si/si/studijski-programi/5100/153914/ 

Stanič Lang, A., Urbančič T. (2009). Trends that will shape the professions of the 

future information society. Organizacija, letn. 42, št. 1 (jan./feb. 2009), str. 5-9. 

Stanje vpisanih in diplomantov (2010). Interno gradivo. Nova Gorica: Študentska 

pisarna, Univerza v Novi Gorici. 

Svetlik, I. in Zupan, N. (2009). Menedţment človeških virov. 1. natis. Ljubljana: 

Fakulteta za druţbene vede. 

Svetovanje (2009). Pridobljeno 26.4.2010 s svetovnega spleta: 

http://www.kariernicenter.si/svetovanje 

Študentska pisarna (2010). Pridobljeno 3.3.2010 s svetovnega spleta: 

http://www.ung.si/si/studijski-programi/studentska-pisarna/ 



71 

 

Študijski program Gospodarski inženiring I. stopnje (2008). Pridobljeno 7.5.2010 

s svetovnega spleta: http://www.p-ng.si/~mwagner/doc/Stud_Prog_1_ok.pdf 

Tutorstvo (2009). Pridobljeno 22.4.2010 s svetovnega spleta: 

http://www.upr.si/studij/o-studiju/tutorstvo/ 

Tutorstvo (2010). Pridobljeno 22.4.2010 s svetovnega spleta: http://www.uni-

lj.si/studij_na_univerzi/tutorstvo.aspx 

University of California (Berkeley) – Employers (2010). Pridobljeno 25.4.2010 s 

svetovnega spleta: https://career.berkeley.edu/Employers/Employers.stm 

University of California (Berkeley) – Parents (2010). Pridobljeno 25.4.2010 s 

svetovnega spleta: https://career.berkeley.edu/Parents/Parents.stm 

University of Oxford – Alumni (2010). Pridobljeno 25.4.2010 s svetovnega spleta: 

http://www.careers.ox.ac.uk/about-us/what-we-do/ 

University of Oxford – Employers (2010). Pridobljeno 25.4.2010 s svetovnega 

spleta: http://www.careers.ox.ac.uk/employers/ 

Verša, D. (2004). Mladi diplomanti na trgu delovne sile. Ljubljana: Zavod RS za 

zaposlovanje. Pridobljeno 9.4.2010 s svetovnega spleta: 

http://www.ess.gov.si/slo/dejavnost/analize/2004/MladiDiplomanti.pdf 

Yale University – Alumni (2010). Pridobljeno 25.4.2010 s svetovnega spleta: 

http://www.yale.edu/career/alumni/index.html 

Yale University – Employers (2010). Pridobljeno 25.4. 2010 s svetovnega spleta: 

http://www.yale.edu/career/employers/index.html 

Yale University – Parents (2010). Pridobljeno 25.4. 2010 s svetovnega spleta:  

http://www.yale.edu/career/parents/index.html 

Zakon o gospodarskih družbah. Uradni list RS, št. 42/2006, 2006. 

Zaletel, A. (2006). Kako uspešno iskati zaposlitev?: vaš nujen pripomoček za iskanje 

sanjskega dela. 1. izdaja, 1. natis. Ljubljana: Moje delo. 



72 

 

Zaletel, A. in Palčič, D. (2008). Kariera/09: kako uspešno iskati zaposlitev: navodila 

za uspešno gradnjo kariere: izbor najboljših delodajalcev. Ljubljana: Moje delo. 

Zaposljivost in zaposlitve diplomantov UNG (2010). Interno gradivo. Nova 

Gorica: Študentska pisarna, Univerza v Novi Gorici. 

Zupan, N. (2001). Nagradite uspešne: spodbujanje uspešnosti in sistemi 

nagrajevanja v slovenskih podjetjih. 1. natis. Ljubljana: GV Zaloţba. 



73 

 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ŠTUDENTE 

1. Ste v času študija opravljali kakšno delo preko študentskega servisa? 

        __ Da __ Ne 

2. Katero/-e vrsto/-e dela ste opravljali preko študentskega servisa? (označite lahko 

več vrst dela) 

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »da«, odgovorite na to vprašanje, drugače 

nadaljujte z vprašanjem številka 3.  

   __ Pisarniška dela 

   __ Računalniško programiranje 

   __ Vnos podatkov 

   __ Pomoč pri promociji UNG 

   __ Sodelovanje pri projektih UNG 

   __ Pomoč pri organizacijskih delih 

   __ Anketiranje in popisovanje 

   __ Lektoriranje 

   __ Prevajanje 

   __ Igralništvo 

   __ Dela v gostinstvu 

   __ Čiščenje 

   __ Prodaja 

   __ Fizično delo 

   __ Drugo:__________________________________________________________ 

3. Z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembno se vam zdi načrtovanje kariere 

(poklicne poti) ţe v času študija (1 - zelo nepomembno, 5 - zelo pomembno). 

   __ 1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 

4. Ali sami ţe načrtujete svojo kariero oziroma ali ţe imate izoblikovano vizijo svoje 

bodoče poklicne poti? 

     __ Da __ Ne 
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5. Ali vaša smer študija ustreza zastavljenim ciljem o vaši bodoči poklicni poti? 

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »da«, odgovorite na to vprašanje, drugače 

nadaljujte z vprašanjem številka 6.  

 __ Da __ Ne 

6. Ste ţe kdaj obiskali kariernega svetovalca oziroma uporabili kakršno koli drugo 

obliko poklicnega/kariernega svetovanja? 

     __ Da __ Ne 

7. Katero obliko svetovanja / pomoči ste uporabili? (označite lahko več odgovorov) 

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »da«, odgovorite na to vprašanje, drugače 

nadaljujte z vprašanjem številka 8.  

   __ Individualno karierno svetovanje (navedite institucijo, kje): 

____________________________________________________________________ 

   __ Delavnica/seminar o načrtovanju kariere oziroma iskanju zaposlitve (navedite 

organizatorja): ________________________________________________________ 

   __ Karierni center (kje): _______________________________________________ 

   __ Drugo: __________________________________________________________ 

8. Kako nameravate začeti z iskanjem svoje prve zaposlitve? (označite največ 3 

odgovore) 

S pomočjo:  

   __ Oglasov 

   __ Vez in poznanstev 

   __ Študentske pisarne 

   __ Alumni kluba 

   __ Zavoda za zaposlovanje 

   __ Zaposlili me bodo v podjetju/organizaciji, kjer sem opravljal/-a študentsko delo 

   __ Drugo: __________________________________________________________ 
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9. Katere dejavnosti v okviru kariernega usmerjanja študentov bi vas zanimale? 

(označite lahko več odgovorov) 

   __ Osebna analiza (odkrivanje svojih zanimanj, veščin, ciljev, ...) 

   __ Individualno karierno svetovanje 

   __ Razne delavnice/seminarji o načrtovanju kariere oziroma iskanju zaposlitve 

   __ Pomoč pri iskanju zaposlitve 

   __ Priprava na zaposlitveni intervju/razgovor 

   __ Pomoč in nasveti pri pisanju ţivljenjepisa 

   __ Drugo: __________________________________________________________ 

10. Spol: __ Moški __ Ţenski 

11. Leto rojstva: ___________________ 

12. Status: __ Študent/-ka zadnjega letnika __ Absolvent/-ka 

13. Študiram na: 

   __ Fakulteti za aplikativno naravoslovje 

   __ Fakulteti za humanistiko 

   __ Fakulteti za znanosti o okolju 

   __ Poslovno-tehniški fakulteti 

   __ Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo 

 

Hvala za sodelovanje!   
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PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA PODJETJA 

1. Podjetje: __________________________________________________________ 

2. Sogovornik (ime, priimek, delovno mesto): 

____________________________________________________________________ 

3. Dejavnost podjetja: __________________________________________________ 

4. Velikost podjetja (število zaposlenih): ___________________________________ 

5. Zakaj se je vaše podjetje odločilo sprejeti študenta na opravljanje praktičnega 

usposabljanja? (označite največ dva najpomembnejša odgovora) 

  __ Sodelovanje se nam je zdelo zanimivo 

  __ Manjkal nam je sodelavec in je bila ta varianta boljša, kot če bi zaposlili novega 

  __ Dobre izkušnje s študenti gospodarskega inţeniringa iz preteklih let 

  __ Dobili smo osebna priporočila 

  __ Drugo: __________________________________________________________ 

6. Kaj vaše podjetje pričakuje od študenta na praktičnem usposabljanju? (označite 

največ dva najpomembnejša odgovora) 

  __ Opravljanje nalog v skladu s programom praktičnega usposabljanja 

  __ Opravljanje vsakega dela, ki mu je dodeljeno 

  __ Prinašanje novih idej v podjetje 

  __ Prinašanje novega znanja 

  __ Drugo: __________________________________________________________ 

7. Katera znanja po vašem mnenju študenti gospodarskega inţeniringa, ki so pri vas 

na praktičnem usposabljanju, najbolj obvladajo? (označite največ dva odgovora) 

  __ Tehniška 

  __ Ekonomska 

  __ Znanja o vodenju in delu z ljudmi 

  __ Splošna razgledanost 

  __ Računalniška pismenost 

  __ Tuji jeziki 

  __ Drugo: __________________________________________________________ 
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8. Katera znanja pri študentih gospodarskega inţeniringa, ki so pri vas na praktičnem 

usposabljanju, pogrešate? 

____________________________________________________________________ 

9. Kako ocenjujete trajanje in termin praktičnega usposabljanja (trajanje: 480 ur 

oziroma 60 delovnih dni, termin: od sredine februarja do sredine maja)? 

Trajanje: __ Prekratko __ Primerno dolgo __ Predolgo 

Termin: __ Primeren __ Neprimeren 

Če se vam zdita trajanje in termin neprimerna, napišite vaše predloge: 

____________________________________________________________________ 

10. Kako ocenjujete komunikacijo s koordinatorko praktičnega usposabljanja? 

  __ S koordinatorko nismo komunicirali 

  __ S komunikacijo nismo zadovoljni 

  __ S komunikacijo smo zadovoljni 

11. Kako ocenjujete komunikacijo s študentovim mentorjem na Univerzi? 

  __ Z mentorjem nismo komunicirali 

  __ S komunikacijo nismo zadovoljni 

  __ S komunikacijo smo zadovoljni 

12. Prosimo, da navedete morebitne teţave, s katerimi ste se srečali pri poteku 

praktičnega usposabljanja: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

13. Bi se bili pripravljeni udeleţiti seminarja o mentorstvu oziroma kako postati 

dober mentor, ki bi ga organizirala Univerza? 

__ Da __ Ne  

14. Je vaše podjetje pripravljeno tudi v prihodnjih letih sodelovati z Univerzo v Novi 

Gorici in študentom omogočiti opravljanje praktičnega usposabljanja? 

 __ Da __ Ne 

 

Hvala za sodelovanje! 


