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1. OSNOVNE INFORMACIJE O RAZISKAVI 

Pred vami je prva analiza zaposlenosti in zaposljivosti diplomantk in diplomantov (v 

nadaljevanju diplomantov) podiplomskega študija Fakultete za management Univerze na 

Primorskem. Gre za prvo tovrstno raziskavo med diplomanti podiplomskega študija Fakultete 

za management, ki metodološko sledi podobni raziskavi med diplomanti dodiplomskega 

študija, ki se je na članicah Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP)  že izvajala v 

študijskih letih 2010/2011 in 2011/2012.  

 

Z raziskavo, izvedeno v študijskem letu 2010/2011, je bilo postavljeno ogrodje za 

pridobivanje informacij o zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov dodiplomskih študijskih 

programov UP. Oblikovan je bil enotni anketni vprašalnik za diplomante dodiplomske študija, 

ki smo ga v študijskih letih 2011/2012 in 2013/2014 še izpopolnili. V študijskem letu 

2013/2014 je bil na novo zasnovan še anketni vprašalnik za diplomante podiplomskih 

študijskih programov Fakultete za management. Anketni vprašalnik obsega naslednje 

vsebine:  

 vprašanja o študiju in študijskem programu diplomanta/diplomantke, 

 vprašanja o kompetencah pridobljenih s študijskim programom, 

 vprašanja o morebitnih drugih oblikah izobraževanja, 

 vprašanja o prehodu s študija na trg dela, 

 vprašanja o prvi službi po diplomi (tudi o njeni skladnosti z doseženo ravnjo izobrazbe na 

Fakulteti za management in področjem študija), 

 vprašanja o zaposlitveni zgodovini in trenutni zaposlitvi (ter o njeni skladnosti z 

doseženo ravnjo izobrazbe na Fakulteti za management in področjem študija), 

 vprašanja o željah in potrebah glede nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.  

 osnovni demografski podatki diplomanta/diplomantke. 

 

Predstavitev rezultatov analize smo smiselno organizirali v vsebinsko zaokrožene celote. 

Jedro poročila sestavljajo štiri poglavja: 

1. VELIKOST IN ZNAČILNOSTI VZORCA DIPLOMANTOV, v katerem predstavljamo 

anketirance glede na vrsto in program vpisa, predhodno šolanje, starost in spol; 

2. STATUS DIPLOMANTOV NA TRGU DELA, v katerem predstavljamo strukturo glede 

na status na trgu dela ter čas in način vstopanja na trg dela po zaključku podiplomskega 

študija; 

3. Različne ZNAČILNOSTI ZAPOSLITVE DIPLOMANTOV; 

4. PRIDOBLJENE KOMPETENCE NA PODIPLOMSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU 

IN NJIHOVA UPORABNOST, v katerem je predstavljena ocena prispevka študija k 

zaposlitvi ter na razvoj kompetenc in potrebe po dodatnem znanju. 

Vsako poglavje zaključimo s kratkim povzetkom, ki vključuje bistvene informacije poglavja. 

 

Glede na računalniško (dobro) pismenost preučevane populacije, smo se odločili za spletno 

anketiranje. V sklopu raziskav v študijskih letih 2010/2011 in 2011/2012 je bila v ta namen 
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pripravljena osnovna baza e-naslovov diplomantov posamezne sodelujoče članice UP, ki so 

diplomirali od 1. 10. 2006 (za nekatere članice kasneje) do vključno 31. 9. 2011 ter se 

strinjajo, da lahko članice UP njihove e-naslove uporabljamo za pridobivanje informacij v 

raziskovalne namene.
1
 V sklopu raziskave v študijskem letu 2013/2014 smo to bazo e-

naslovov dopolnili z e-naslovi diplomantov zadnjih dveh zaključenih študijskih let (t.j. 

študijskih let 2011/2012 in 2012/2013). V vzorec za analizo smo nato vključili le diplomante, 

ki so podiplomski študij na Fakulteti za management zaključili od 1. 1. 2008 do 30. 9. 

2013 (torej leta 2008 ali v enem od zadnjih petih zaključenih študijskih let, in sicer 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 ali 2012/2013). 

 

Spletno anketiranje diplomantov podiplomskega študija Fakultete za management v raziskavi 

2013/2014 je potekalo od 10. 3. 2014 do 10. 4. 2014. Pozive za izpolnjevanje spletnega 

vprašalnika smo diplomantom posredovali preko dostopnih in za raziskavo razpoložljivih e-

naslovov. V vzorec smo zajeli 131
2
 diplomantov, ki so podiplomski študij na Fakulteti za 

management zaključili od 1. 1. 2008 do 30. 9. 2013.  

 

Povzetek 1 
 

Pričujoče poročilo o zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov podiplomskega študija 

Fakultete za management temelji na anketni raziskavi med diplomanti, ki so podiplomski 

študij na tej fakulteti zaključili med 1. 1. 2008 in 30. 09.2013. Vzorec šteje 131 diplomantov 

različnih študijskih središč.  

 

Fakulteti daje povratne informacije o položaju njenih diplomantov na trgu dela, značilnostih 

njihovih zaposlitev, uporabnosti znanj, pridobljenih v času podiplomskega študija ter znanju 

in kompetencah, ki bi jih dodatno potrebovali pri svojem delu. Raziskava prav tako odkriva, 

na kakšen način je pridobljena podiplomska izobrazba prispevala k statusu na trgu dela 

(prva zaposlitev, napredovanje, menjava zaposlitve).  

 

Informacije, vsebovane v poročilu, so koristne za kontinuirano evalvacijo obstoječih 

študijskih programov, za snovanje novih študijskih programov, za postopek ponovne 

(oziroma podaljšanje) akreditacije obstoječih študijskih programov in za postopek 

akreditacije novih študijskih programov. 

 

 

                                                 

 

 
1
 Ne glede na to, da se je v predhodnih študijskih letih anketa izvajala le med diplomanti dodiplomskih študijskih 

programov, smo takrat v pripravljeno bazo e-naslovov vključili tudi e-naslove diplomantov podiplomskih 

študijskih programov.  
2
 Raziskava sicer beleži 222 odgovorov, a jih je 84 nepopolnih na način, da niso primerni za analizo, 7 

odgovorov pa smo izključili zaradi večjih napak pri kontroli vprašanj (neobstoječe kombinacije študijskih 

programov, vrste programov in načina študija).  
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2. VELIKOST IN ZNAČILNOSTI VZORCA DIPLOMANTOV 

V vzorec nam je uspelo zajeti 131 diplomantov podiplomskega študija Fakultete za 

management. Na podlagi podatkov v Prilogi 1 o preučevani populaciji diplomantov 

podiplomskega študija (ki smo jih pridobili od referata za študijske zadeve Fakultete za 

management) ocenjujemo, da smo v vzorec zajeli 12, 8 % preučevane populacije.  

 

Vzorec šteje skoraj enkrat več žensk kot moških, ti pa so v povprečju za dobra 3 leta starejši. 

Povprečna starost diplomantov je 40 let, v povprečju se v starosti razlikujejo za 7 let in pol. 

Najmlajši diplomant je bil star 27, najstarejši pa 58 let. V nadaljevanju prikazujemo še 

strukturo vzorca po starosti in spolu (Tabela 1).  

 

Od 122 anketirancev, ki so odgovorili na vprašanji o starosti in spolu, jih je slabih 50 % starih 

med 30 in 40 let. Sledi skupina od 40 do 50 let, v kateri je slabih 29 % anketirancev. Tako 

med moškimi kot ženskami je najmanjši delež najmlajših (25 do 30 let) in najstarejših (nad 55 

let). 

 

Tabela 1: Anketirani diplomanti glede na spol in starost 

Starost\Spol Moški Ženski Skupaj Starostna struktura 

Nad 25 do vključno 30 1 10 11 9,0% 

Nad 30 do vključno 35 8 23 31 25,4% 

Nad 35 do vključno 40 11 18 29 23,8% 

Nad 40 do vključno 45 6 11 17 13,9% 

Nad 45 do vključno 50 8 10 18 14,8% 

Nad 50 do vključno 55 7 7 14 11,5% 

Nad 55 do vključno 60 2 0 2 1,6% 

Skupaj 43 79 122 100,0% 

Struktura glede na spol 35,2% 64,8% 100,0%  

 

Pred vpisom na podiplomski študij na Fakulteti za management so anketiranci zaključili 

dodiplomski študij na različnih visokošolskih ustanovah. Anketiranci so glede na institucijo 

zaključenega dodiplomskega študija ( 

 

 

Tabela 2) razmeroma enakomerno razporejeni med tri slovenske javne univerze. Nekoliko več 

je študentov iz UP (slaba tretjina), sledita pa Univerza v Ljubljani (30 %) in Univerza v 

Mariboru z 29 %. Nekateri anketiranci so izbrali možnost »drugo«, vendar institucije niso 

vpisali, zato teh podatkov nimamo.  
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Tabela 2: Anketirani diplomanti glede na institucijo zaključenega dodiplomskega študija 

 

 

Največji delež anketirancev, skoraj polovica, prihaja s področja poslovnih in upravnih ved. Z 

nekaj manj kot 30 % sledi področje družbenih ved. Na področju tehnike je dodiplomski študij 

zaključilo dobrih 8 % anketiranih, 6 % jih je dodiplomski študij zaključilo na področju 

izobraževanja, 3 % na področju humanistike, nekaj več kot 2 % na področju zdravstva in 1,5 

% na področju pravnih ved. Druga področja imajo odstotek ali manj anketirancev (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Anketirani diplomanti glede na področje podiplomskega študija 

Področje dodiplomskega študija Število Struktura 

Poslovne in upravne vede 60 45,8% 

Družbene vede 37 28,2% 

Tehnika 11 8,4% 

Izobraževanje 8 6,1% 

Humanistika 4 3,1% 

Zdravstvo 3 2,3% 

Pravne vede 2 1,5% 

Umetnost 1 0,8% 

Fizikalne, kemijske in vede o materiji 1 0,8% 

Matematika in statistika 1 0,8% 

Računalništvo 1 0,8% 

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 1 0,8% 

Varstvo okolja 1 0,8% 

Skupaj 131 100,0% 

 

Največ anketirancev, skoraj tretjina, je podiplomski študij na Fakulteti za management 

končalo v študijskem letu 2012/2013, sledita pa študijski leti 2011/2012 in 2008/2009 z 

enakim deležem 20,6 % (Tabela 4). Za leto vpisa smo pridobili premalo odgovorov (22),  zato 

ni smiselno predstavljati analize trajanja študija. Povprečna ocena anketiranih diplomantov je 

bila 8,37, povprečne razlike med diplomanti pa za 0,2 ocene. Podrobnejše podatke o ocenah 

prikazuje Tako med brezposelnimi kot med zaposlenimi je največ takih, ki so med 

podiplomskim študijem na Fakulteti za management dosegli povprečno oceno nad 8 do 9, kar 

je tudi večinska povprečna ocena v vzorcu. Glede na povprečno oceno pa je največji delež 

Institucija dodiplomskega študija Število Struktura 

Univerza na Primorskem 42 32,1% 

Univerza v Ljubljani 40 30,5% 

Univerza v Mariboru 38 29,0% 

Univerza v Novi Gorici 0 0% 

Drugo 11 8,4% 

Skupaj 131 100,0% 
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brezposelnih med diplomanti s povprečno oceno nad 7 do 8 (Napaka! Neveljavno 

samosklicevanje zaznamka.).  

 

Tabela 13. 

 

Tabela 4: Anketirani diplomanti glede na študijsko leto zaključka podiplomskega študijskega 

programa na Fakulteti za management 

Študijsko leto Število Struktura 

2012/2013 44 33,6% 

2011/2012 27 20,6% 

2010/2011 5 3,8% 

2009/2010 13 9,9% 

2008/2009 27 20,6% 

2007/2008 9 6,9% 

Drugo 6 4,6% 

Skupaj 131 100,0% 

 

Pregled strukture diplomantov po vrsti in vsebini študijskega programa do neke mere odraža 

strukturo razpisanih mest za vpis (Tabela 5). Največ je anketirancev, ki so zaključili študijski 

program Management (skoraj 90 %), med njimi je največ diplomantov specialističnega 

študija, sledijo diplomanti znanstvenega magisterija, manj je diplomantov drugostopenjskega 

programa, med anketiranci pa je bilo šest doktorandov. Med ostalimi študijskimi programi je 

najbolj množičen Management v izobraževanju, sicer program, ki ga Fakulteta za 

management ne izvaja več. Delež diplomantov iz drugih študijskih programov je majhen; gre 

za programe, ki so se izvajali kratek čas ali so se izvedli le za eno generacijo.  

 

Glede na vrsto študijskega programa je skoraj polovica diplomantov zaključila specialistične 

programe, dobra tretjina pa znanstveni magisterij. Drugostopenjske študijske programe je 

zaključilo 14 % anketirancev; gre za programe, ki se na Fakulteti za management izvajajo šele 

od leta 2010. Skladno z manj številčnim vpisom je doktorandov v vzorcu slabih 5 %. Vzorec 

glede na vrsto programa nekoliko podcenjuje delež diplomantov specialističnih programov (v 

populaciji 64 %) ter nekoliko precenjuje delež diplomantov znanstvenega magistrskega 

programa (v populaciji 27 %) in strokovnega magistrskega programa (v populaciji 6 %; glej 

tudi prilogo na str. 29). 
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Tabela 5: Anketirani diplomanti glede na podiplomski študijski program in vrsto študijskega 

programa 

Vrsta študijskega 

 programa 

 

Študijski  

program 

stari - 

specialistični 

študijski 

program 

stari - 

znanstveni 

magistrski 

študijski 

program 

bolonjski mag. 

program 2. 

stopnje 

(strokovni 

magisterij) 

stari - doktorski 

študijski 

program (4 leta 

ali magisterij + 

2 leti) 

Skupaj 

Struktura po 

študijskem 

programu 

Management 50 42 17 6 115 89,8% 

Management v 

izobraževanju 
5 3 0 0 8 6,3% 

Management v 

evropskem okolju 
1 1 0 0 2 1,6% 

Ekonomija in finance 2 0 1 0 3 2,3% 

Skupaj 58 46 18 6 128 100,0% 

Struktura po vrsti 

programa študijskega 
45,3% 35,9% 14,1% 4,7% 100,0% 

 

Opomba: stari študijski programi (specialistični, znanstveni magistrski in doktorski) se ne izvajajo več; zadnji 

vpis študentov v 1. letnik je bil v študijskem letu 2008/2009, študenti pa lahko študij zaključijo do konca 

študijskega leta 2015/2016. Drugostopenjski študijski programi so se začeli izvajati v študijskem letu 2009/2010.    

 

Med anketiranimi diplomanti podiplomskega študija Fakultete za management jih je velika 

večina (skoraj 90 %, kar je nekoliko manj kot v populaciji − glej prilogo na str. 1) študirala 

izredno, redni podiplomski študij je namreč postal mogoč šele z uvedbo drugostopenjskih, t. i. 

bolonjskih magistrskih programov (Tabela 6). Skoraj polovico vzorca predstavljajo 

diplomanti specialističnih programov, sledijo diplomanti znanstvenega magisterija z nekaj več 

kot tretjinskim deležem. Diplomantov bolonjskih magistrskih programov je dobra sedmina, 

najmanj pa je doktorandov. Ti deleži od populacijskih nekoliko odstopajo, vendar kljub temu 

vzorca ne bomo uteževali.  

 

Tabela 6: Anketirani diplomanti glede na vrsto študijskega programa in način študija 

Način študija 

Vrsta študijskega programa  
Redni Izredni Skupaj 

Struktura po vrsti 

študijskega programa 

stari - specialistični študijski program 0 58 58 45,3% 

stari - znanstveni magistrski študijski program 0 46 46 35,9% 

bolonjski mag. program 2. stopnje (strokovni 

magisterij) 13 5 18 14,1% 

stari - doktorski študijski program  

(4 leta ali magisterij + 2 leti) 0 6 6 4,7% 

Skupaj 13 115 128 

 Struktura po načinu študija 10,2% 89,8% 100,0% 

 
Opomba: glej opombo pod Tabelo 2. 

 

Med študijskimi središči, kjer se je podiplomski študij izvajal, sta v enaki meri zastopana 

Škofja Loka in Celje, vsako z dobro tretjino vzorca. Študijsko središče Koper, kjer je sicer 
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bilo vpisanih največ podiplomskih študentov (glej prilogo), je zastopan z nekaj manj kot 30 % 

anketirancev (Tabela 7).  

 

Tabela 7: Anketirani diplomanti glede na študijski program in način ter študijsko središče 

podiplomskega študija 

Način 

študija 
Študijski program 

Študijsko središče Struktura po 

študijskem 

programu 

Struktura 

po načinu 

študija 
Koper 

Škofja 

Loka 
Celje  

Nova  

Gorica 

 

Skupaj 

Redni 

Management 1 5 6 - 12 11,7% 

10,2% Ekonomija in finance 1 0 0 - 1 1,0% 

Skupaj 2 5 6 - 13 12,6% 

Izredni 

Management 30 37 32 4 103 100,0% 

 

89,8% 

Management v 

izobraževanju 
2 1 5 0 8 7,0% 

Management v 

evropskem okolju 
1 1 0 0 2 1,7% 

Ekonomija in finance 1 0 1 0 2 1,7% 

Skupaj 34 39 38 4 115 100,0% 

Skupaj 

Management 31 42 38 4 115 89,8% 

 

Management v 

izobraževanju 
2 1 5 0 8 6,3% 

Management v 

evropskem okolju 
1 1 0 0 2 1,6% 

Ekonomija in finance 2 0 1 0 3 2,3% 
100,0% 

Skupaj 36 44 44 4 128 100,0% 

Struktura po študij. Središčih 28,1% 34,4% 34,4% 3,1%    

 

Preverili smo tudi strukturo vzorca glede na način in lokacijo študija (Tabela 8). Za vsa 

študijska središča velja, da močno prevladujejo diplomanti, ki so na podiplomskem študiju 

študirali izredno, podobno kot v preučevani populaciji (glej prilogo). 

 

Tabela 8: Anketirani diplomanti glede na študijsko središče in način podiplomskega študija 

Študijsko 

središče 

Način študija 

Škofja Loka Celje Koper Nova Gorica Skupaj 

Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež 

Redni 5 11,4% 6 13,6% 2 5,6% 0 0,0% 13 10,2% 

Izredni 39 88,6% 38 86,4% 34 94,4% 4 100,0% 115 89,8% 

Skupaj 44 100,0% 44 100,0% 36 100,0% 4 100,0% 128 100,0% 
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Povzetek 2 
 

Vzorec šteje 131 diplomantov podiplomskega študija Fakultete za management, ko so študij 

končali med 1. 1. 2008 in 30. 9. 2013. Diplomanti so v povprečju stari 40 let, približno dve 

tretjini jih je ženskega spola. Dodiplomski študij jih je skoraj polovica (46 %) zaključila na 

področju poslovnih in upravnih ved, 28 % pa na področju družbenih ved. V približno enakih 

razmerjih so na dodiplomski ravni diplomirali na Univerzi na Primorskem, Univerzi v 

Ljubljani in Univerzi v Mariboru, manjši delež pa na samostojnih visokošolskih zavodih. Na 

Fakulteti za management jih je 45 % zaključilo specialistični študij, 36 % znanstveni 

magisterij, 14 % bolonjski magisterij in slabih 5 % doktorski študij. Med študijskimi središči, 

kjer se je podiplomski študij izvajal, sta s po nekaj več kot tretjinskim deležem najbolje 

zastopana Škofja Loka in Celje, sledi Koper z 28 % in Nova Gorica s 3 %.  
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3. STATUS DIPLOMANTOV NA TRGU DELA 

Pri pregledu in analizi statusa diplomantov na trgu dela se najprej osredotočamo na trenutni 

status anketiranih diplomantov podiplomskih študijskih programov Fakultete za management 

na trgu dela, nato pa na njihovo zgodovino na trgu dela, kar vključuje pretekle izkušnje z 

brezposelnostjo. 

 

3.1 Trenutni status diplomantov na trgu dela 

Rezultati ankete kažejo, da so na trgu dela aktivni (t.j. takšni, ki nimajo zaposlitve in jo 

iščejo, ali takšni, ki so zaposleni oziroma delajo na različnih pogodbenih osnovah) vsi 

diplomanti (vseh) podiplomskih študijskih programov Fakultete za management, ki so 

odgovorili na vprašanje o statusu na trgu dela (Tabela 9). Med anketiranci torej ni oseb, ki ne 

bi delale za plačilo, niti iskale zaposlitve oziroma dela. Slednje pomeni, da v vzorcu ni 

neaktivnih diplomantov podiplomskih študijskih programov, oziroma, da je njihova stopnja 

aktivnosti na trgu dela 100 %. 

 

Stopnja brezposelnosti diplomantov, izračunana kot delež brezposelnih
3
 diplomantov med 

na trgu dela aktivnimi anketiranimi diplomanti podiplomskega študija, znaša 4,8 %. Pri tem 

gre za skupno 6 anketirancev, ki aktivno iščejo zaposlitev. Med temi so 4 diplomanti 

specialističnih študijskih programov ter 2 diplomanta znanstvenega magistrskega študijskega 

programa. 

 

Večina anketirancev je zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi; njihov delež znaša 93,7 % vseh 

aktivnih na trgu dela. Po en anketiranec dela preko drugih pogodb (podjemna, avtorska idr.) 

oz. je samozaposlen.  

 

                                                 

 

 
3
 Kot brezposelne v tej raziskavi štejejo osebe, ki so se same – skladno z lastnim razumevanjem pojava – 

opredelile kot brezposelne. Koncepta anketne brezposelnosti, ki ga uporablja Statistični urad RS, in registrirane 

brezposelnosti, ki temelji na evidencah Zavoda RS za zaposlovanje, zato nista nujno oziroma povsem skladna z 

brezposelnostjo, kot je prikazana v tem poročilu.  
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Tabela 9: Status diplomantov na trgu dela 

Status na trgu dela 

Števil

o 

Delež med 

vsemi 

Delež 

veljavnih 

Zaposlen(-a) po pogodbi o zaposlitvi 118 90,1% 93,7% 

Zaposlen(-a) po drugi pogodbi (podjemna pogodba, redne 

avtorske pogodbe) 1 0,8% 0,8% 

Samozaposlen(-a) (s. p., d. o. o.,...) 1 0,8% 0,8% 

Brezposeln(-a) – iskalec(-ka) zaposlitve 6 4,6% 4,8% 

Skupaj veljavni 126 96,2% 100% 

Manjkajoči odgovori 5 3,8% 

 Skupaj vsi 131 100% 

  

Zaradi narave odgovorov teh v nadaljevanju ne bomo ločevali po vseh kategorijah zaposlitve, 

ampak bomo agregirane odgovore za zaposlene (ne glede na pravno podlago/obliko 

zaposlitve oziroma dela) primerjali z brezposelnimi. 

 

Analiza glede na način študija (Tabela 10) pokaže, da so bili v času anketiranja vsi anketirani 

diplomanti, ki so na podiplomski ravni študirali redno, vključeni v eno od oblik zaposlitve. 

Vsi anketiranci, ki so bili brezposelni (6)  so diplomanti izrednega študija. Delež brezposelnih 

med (na trgu dela) aktivnimi diplomanti izrednega študija, znaša 5,3 %, kar torej predstavlja 

stopnjo brezposelnosti diplomantov podiplomskih študijskih programov, ki so študirali 

izredno.  

 

Tabela 10: Status diplomantov na trgu dela glede na način študija 

Način študija 

 

Status na trgu dela 

Redni Izredni Skupaj 

Število Delež Število Delež Število Delež 

Brezposeln(-a) 

iskalec(-ka) zaposlitve  
0 0,0% 6 5,3% 6 4,8% 

Zaposlen(-a) 13 100,0% 107 94,7% 120 95,2% 

Skupaj 13 100,0% 113 100,0% 126 100,0% 

Struktura po načinu študija 10,3% 89,7% 100,0% 

 

Največji delež brezposelnih med (na trgu dela) aktivnimi diplomanti je v študijskem središču 

Škofja Loka, sledita pa Celje in Koper (Tabela 11). Vendar opozarjamo, da zaradi majhnega 

števila brezposelnih anketirancev posploševanje rezultatov na populacijo ni primerno oziroma 

je rezultate potrebno razumeti z zadržkom. 
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Tabela 11: Status diplomantov na trgu dela po študijskih središčih podiplomskega študija 

 Študijsko  

središče 

Trenutni  

zaposlitveni   

status  

Koper Škofja Loka Celje Nova Gorica Skupaj 

Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež 

Zaposlen(-a)  34 97,1% 40 93,0% 42 95,5% 4 100,0% 118 93,7% 

Brezposeln(-a)  

iskalec(-ka)  zaposlitve 
1 2,9% 3 7,0% 2 4,5% 0 0,0% 6 4,8% 

Skupaj 35 100,0% 43 100,0% 44 100,0% 4 100,0% 126 100,0% 

 

Tabela 12 prikazuje status diplomantov Fakultete za management na trgu dela po vrsti 

zaključenega podiplomskega študijskega programa. Največji delež brezposelnih je med 

diplomanti starih specialističnih študijskih programov, medtem ko so vsi anketirani 

diplomanti bolonjskih magistrskih ter starega doktorskega programa zaposleni, a je njihovo 

število v vzorcu skromno, zato rezultata nista primerna za posploševanje na omenjeni 

populaciji. 

 

Tabela 12: Status diplomantov na trgu dela po vrsti podiplomskega študijskega programa  

Vrsta študijskega programa 

Zaposlitveni status 

Zaposlen-a po pogodbi 

o zaposlitvi 

Brezposeln-a  iskalec(-

ka) zaposlitve 
Skupaj 

stari - specialistični študijski 

program 

Število 53 4 57 

Delež 93,0% 7,0% 100,0% 

stari - znanstveni magistrski študijski 

program 

Število 43 2 45 

Delež 95,6% 4,4% 100,0% 

bolonjski mag. program 2. stopnje 

(strokovni magisterij) 

Število 18 0 18 

Delež 100,0% 0,0% 100,0% 

stari - doktorski študijski program (4 

leta ali magisterij + 2 leti) 

Število 6 0 6 

Delež 100,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 118 6 126 

Delež 93,7% 4,8% 100,0% 

 

Tako med brezposelnimi kot med zaposlenimi je največ takih, ki so med podiplomskim 

študijem na Fakulteti za management dosegli povprečno oceno nad 8 do 9, kar je tudi 

večinska povprečna ocena v vzorcu. Glede na povprečno oceno pa je največji delež 

brezposelnih med diplomanti s povprečno oceno nad 7 do 8 (Napaka! Neveljavno 

samosklicevanje zaznamka.).  

 

Tabela 13: Status diplomantov na trgu dela glede na povprečno oceno na podiplomskem študiju 

Zaposlitveni status 

 

Povprečna ocena 

Brezposeln-a Zaposlen-a Skupaj 

Število Delež Število Delež Število Delež 

nad 6 do 7 0 0,0% 1 0,8% 1 0,8% 

nad 7 do 8 2 33,3% 33 27,5% 35 27,8% 

nad 8 do 9 4 66,7% 60 50,0% 64 50,8% 

nad 9 do 10 0 0,0% 26 21,7% 26 20,6% 
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Skupaj 6 100,0% 120 100,0% 126 100,0% 

 

Med vsemi anketiranimi diplomanti podiplomskega študija Fakultete za management se je 

študijske izmenjave v tujini udeležil le 1, zato statusa diplomantov na trgu dela glede na 

sodelovanje v programu Socrates Erasmus ne prikazujemo.  

 

3.2 Zgodovina zaposlenosti diplomantov 

Pri analizi zgodovine zaposlenosti je smiselno upoštevati zaposlitveni status ob vpisu. Velik 

delež podiplomskih študentov je namreč vpisanih izredno in študij opravljajo ob delu. Pred 

vpisom v podiplomski študij je prvo zaposlitev (v obliki pogodbe o zaposlitvi, kot s.p., po 

podjemni pogodbi ali po drugi pogodbi civilnega prava; izvzemši delo preko študentskega 

servisa) pridobilo skupaj 96 % anketirancev, med njimi jih je 40 % prvo zaposlitev pridobilo 

še pred vpisom v dodiplomski študij.  

 

Tabela 14: Čas pridobitve prve zaposlitve diplomantov  

Čas pridobitve prve zaposlitve Število Delež veljavnih 

Pred vpisom na dodiplomski študij. 51 40,5% 

Po zaključku dodiplomskega študija, a še pred vpisom 

v podiplomski študij. 44 34,9% 

V času dodiplomskega študija. 26 20,6% 

V času podiplomskega študija. 3 2,4% 

Po zaključku podiplomskega študija. 2 1,6% 

Skupaj 126 100% 

Manjkajoči odgovori 5 

 Skupaj veljavni 131 

  

Diplomanti so do prve zaposlitve (pred ali po končanju podiplomskega študija) prišli na 

različne načine, a v največji meri preko študentskega dela (23 %) ali preko stika z 

delodajalcem na lastno pobudo (20,6 %). Tretji najpogostejši način pridobitve prve zaposlitve 

je preko socialne mreže (družina, prijatelji, znanci), ki predstavlja 15,1 % veljavnih 

odgovorov, sledi pa prijavljanje na razpise v časopisih z 11,1 % deležem. Preko oglasov 

Zavoda RS za zaposlovanje se je prvič zaposlilo dobrih 6,3 % anketirancev, enak delež 

anketirancev pa so delodajalci sami kontaktirali (Slika 1). Med anketiranci, ki so navedli 

druge odgovore, jih je bilo pet štipendistov organizacije, dva pa sta zaposlitev dobila preko 

stika pri pisanju diplome o organizaciji oz. po opravljanju pripravništva.  
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Slika 1: Način pridobitve prve zaposlitve diplomantov podiplomskega študija UP Fakultete za 

management – struktura odgovorov v % 

Opomba: raziskava 2013/2014; skupno število odgovorov N=126 

 

Po diplomiranju se je z brezposelnostjo vsaj enkrat soočilo le 10 anketiranih diplomantov 

podiplomskega študija na Fakulteti za management, to je okrog 8 %. Med njimi je skoraj 

polovica takih, ki so prvo zaposlitev pridobili pred vpisom na dodiplomski študij in noben tak, 

ki je prvo zaposlitev pridobil v obdobju po dodiplomskem in pred podiplomskim študijem. 

Tako lahko ugotovimo, da so bili v času vpisa v podiplomski študij na Fakulteti za 

management anketiranci zaposleni. 

 

Tabela 15: Izkušnja z brezposelnostjo po zaključenem podiplomskem študiju glede na čas 

pridobitve prve zaposlitve 

Brezposeln-a po zaključku podiplomskega  

študija 

Čas pridobitve prve zaposlitve 

Da Ne Skupaj 

1 Pred vpisom na dodiplomski študij. 
Število 4 43 47 

Delež 8,5% 91,5% 100,0% 

2 V času dodiplomskega študija. 
Število 2 24 26 

Delež 7,7% 92,3% 100,0% 

3 Po zaključku dodiplomskega študija, a še pred vpisom v 

podiplomski študij. 

Število 0 43 43 

Delež 0,0% 100,0% 100,0% 

4 V času podiplomskega študija. 
Število 2 1 3 

Delež 66,7% 33,3% 100,0% 

5 Po zaključku podiplomskega študija. 
Število 2 0 2 

Delež 100,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj Število 10 111 121 

Delež 8,3% 91,7% 100,0% 

23,0 

20,6 

15,1 

11,1 

7,1 

7,1 

6,3 

6,3 

1,6 

0,8 

0,8 

0 5 10 15 20 25

Stik z delodajalcem na lastno pobudo

Preko študentskega dela v času študija

Preko družine, prijateljev, znancev

Preko časopisnega oglasa

Preko opravljanja prakse v času študija

Drugo (ni podanih specifikacij)

Preko Zavoda RS za zaposlovanje

Delodajalec me je sam kontaktiral

Preko agencije za zaposlovanje

Preko interneta

Oblikoval(-a) sem lastno podjetje



Analiza zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov podiplomskega študija UP FM              2014 

 

 

 

 

Med anketiranci so imeli izkušnje z brezposelnostjo po zaključku podiplomskega študija v 

največji meri diplomanti starega doktorskega študijskega programa (blizu 17 %), v najmanjši 

meri pa diplomanti starega in novega magistrskega programa (okrog 5 %). 

 

 
Slika 2: Delež diplomantov z osebno izkušnjo brezposelnosti po zaključku podiplomskega 

študija glede na vrsto študijskega programa 

Opomba: Raziskava 2013/2014, skupno število odgovorov N=121. 

 

Slika 3 kaže strukturo diplomantov z izkušnjo brezposelnosti po študijskih središčih. Delež 

diplomantov z izkušnjo brezposelnosti po zaključku podiplomskega študija na Fakulteti za 

management je v vseh študijskih središčih približno enak, in sicer 7,5 do 9,3 %. Izjema je 

študijsko središče Nova Gorica, kjer diplomanti niso imeli izkušenj z brezposelnostjo. 

 

 
Slika 3: Delež diplomantov z izkušnjo z brezposelnostjo po zaključku podiplomskega študija po 

študijskih središčih 

Opomba: Raziskava 2013/2014, skupno število odgovorov N=121. 
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Brezposelnost anketirancev, ki imajo izkušnjo brezposelnosti po diplomiranju, je trajala od 

najmanj 1 do največ 24 mesecev, v povprečju pa 11 mesecev, pri čemer so bile povprečne 

razlike med anketiranci 9 mesecev. V povprečju so torej anketirani diplomanti podiplomskega 

študija po izgubi zaposlitve novo iskali nekaj manj kot leto dni. Pri tem značilnih razlik glede 

na vrsto študijskega programa ali študijsko središče nismo zaznali, prav tako ne glede na spol 

anketirancev.   
 

Diplomante, ki so (ali so bili) zaposleni, smo povprašali po menjavi delodajalcev po 

zaključku podiplomskega študija. Od zaključka podiplomskega študija in do trenutka 

anketiranja je delodajalca menjalo 13 % diplomantov (17 od 125), ki so (že bili) zaposleni in 

so odgovorili na vprašanje o menjavi delodajalcev.  

  

Poglejmo še, ali so diplomanti delodajalca menjali na svojo željo: 

 12 (dobrih 70 %) menjav delodajalcev je bila posledica želje diplomanta; 

 3 (dobrih 17 %) diplomantov z izkušnjo menjave delodajalca tega nikoli ni menjalo po 

lastni želji;  

 1 diplomant (slabih 6 %) pravi, da je bilo (le) nekaj menjav po svoji želji,  menjave pri 1 

diplomantu pa v glavnem niso bile po lastni želji. 

Anketiranci so sicer v povprečju menjali 2 delodajalca; največ jih je menjalo delodajalca 

enkrat, največje število menjav pa je bilo 4. 

 

 

Povzetek 3 
 

Rezultati ankete kažejo, da so na trgu dela aktivni vsi diplomanti podiplomskih študijskih 

programov Fakultete za management; 95 % jih je (samo)zaposlenih, slabih 5 % (tj. 6 

anketirancev) pa jih nima zaposlitve, a jo aktivno iščejo. Med zaposlenimi skoraj vsi delajo 

preko pogodbe o zaposlitvi, po eden pa ima svoje podjetje oz. dela preko druge pogodbe.  

Stopnja brezposelnosti diplomantov (tj. delež brezposelnih diplomantov med na trgu dela 

aktivnimi anketiranimi diplomanti) podiplomskega študija znaša 4,8 % (vseh 6 je na 

podiplomski ravni študiralo izredno).  

 

Prvo zaposlitev je večina diplomantov pridobila še pred vpisom v podiplomski študijski 

program; v času podiplomskega študija ali po njegovem zaključku se je prvič zaposlilo slabih 

4 % anketiranih diplomantov. Prvo zaposlitev so pridobili v največji meri preko lastnega 

stika z delodajalcem ali preko študentskega dela. 

 

V trenutku anketiranja je bilo brezposelnih manj kot 5 % diplomantov, skupno pa jih ima 

izkušnje z brezposelnostjo po zaključenem podiplomskem študiju dobrih 8 %. Brezposelnost 

diplomantov je v povprečju trajala 11 mesecev. Največji delež diplomantov, ki imajo izkušnje 

z brezposelnostjo po zaključku podiplomskega študija, je med doktorandi ter med diplomanti 

iz Celja, a posploševanje zaradi majhnega števila odgovorov  ni primerno.   

 

Od zaključka podiplomskega študija in do trenutka anketiranja je delodajalca menjalo 13 % 

diplomantov; dobrih 70 % menjav delodajalcev je bila posledica želje diplomanta. 
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4. ZNAČILNOSTI ZAPOSLITVE DIPLOMANTOV 

Diplomante smo vprašali, kdaj so pridobili trenutno zaposlitev (Tabela 16). Največ 

anketirancev je trenutno zaposlitev pridobilo že pred vpisom na dodiplomskih študij (dobrih 

31 %) ali po zaključku dodiplomskega študija in pred vpisom v podiplomski študij (dobrih 32 

%). V času podiplomskega študija je zaposlitev našlo 12 % vprašanih, še enkrat toliko pa po 

njegovem zaključku. 

 

Tabela 16: Čas pridobitve trenutne zaposlitve 

 

Število Delež 

Delež 

veljavnih Kumulativa 

Po zaključku dodiplomskega študija, a še 

pred vpisom v podiplomski študij. 39 29,8% 32,5% 32,5% 

Pred vpisom na dodiplomski študij. 37 28,2% 30,8% 63,3% 

V času dodiplomskega študija. 16 12,2% 13,3% 76,6% 

Po zaključku podiplomskega študija. 14 10,7% 11,7% 88,3% 

V času podiplomskega študija. 14 10,7% 11,7% 100,0% 

Skupaj veljavni 120 91,6% 100,0% 

 Manjkajoči odgovori 11 8,4% 

  Skupaj vsi 131 100,0 

   

V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerjav glede trenutne in prve zaposlitve po zaključku 

podiplomskega študija. Na vprašanja glede slednje so odgovarjali le anketiranci, ki so pri 

enem predhodnih vprašanj odgovorili, da so po zaključku podiplomskega študija zamenjali 

delodajalca. Skupno število odgovorov glede prve zaposlitve po zaključku podiplomskega 

študija je zato nižje od skupnega števila odgovorov glede trenutne zaposlitve, seštevek 

odgovorov obeh skupin pa lahko presega skupno število enot v vzorcu. 

 

Večina diplomantov je bila v trenutku anketiranja zaposlenih za nedoločen čas. Razmerje 

med zaposlenimi za določen in nedoločen čas je najslabše pri doktorandih, od katerih jih ima 

polovica začasno zaposlitev. Pri diplomantih ostalih študijskih programov pa se delež 

zaposlenih za nedoločen čas giblje med 86 in dobrih 94 % (Tabela 17).  

 

Tabela 17: Vrsta trenutne ali zadnje zaposlitve diplomantov glede na  vrsto študijskega 

programa  

Vrsta zaposlitve 

 
Vrsta  

študijskega  

programa 

Prva zaposlitev po podiplomskem študiju Trenutna zaposlitev 

Nedoločen čas Določen čas Skupaj Nedoločen čas Določen čas Skupaj 

Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež 

stari - specialistični 
študijski program 

6 60,0% 4 40,0% 10 62,5% 49 86,0% 8 14,0% 57 45,6% 

stari - znanstveni 

magistrski študijski 
program 

3 75,0% 1 25,0% 4 25,0% 39 88,6% 5 11,4% 44 35,2% 

bolonjski mag. program 

2. stopnje (strokovni 

magisterij) 

0 0,0% 1 100,0% 1 6,3% 17 94,4% 1 5,6% 18 14,4% 

stari - doktorski 

študijski program  
0 0,0% 1 100,0% 1 6,3% 3 50,0% 3 50,0% 6 4,8% 

Skupaj 9 56,3% 7 43,8% 16 100,0% 108 86,4% 17 13,6% 125 100,0% 
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Pregled vrste zaposlitve glede na lokacijo podiplomskega študija pokaže približno enako 

situacijo za vsa študijska središča. Prva zaposlitev po podiplomskem študiju je bila v največji 

meri sklenjena za nedoločen čas med diplomanti iz študijskega središča Škofja Loka, pri 

trenutni zaposlitvi pa je razmerje nedoločen – določen čas približno enako za vsa študijska 

središča. Delež zaposlenih za nedoločen čas znaša od 75 do dobrih 88 % (Tabela 18).  

 

Tabela 18: Vrsta prve zaposlitve po podiplomskem študiju in trenutne zaposlitve glede na 

lokacijo študija 

Vrsta zaposlitve 

 

 

Lokacija 

Prva zaposlitev po podiplomskem študiju Trenutna zaposlitev 

Nedoločen čas Določen čas Skupaj Nedoločen čas Določen čas Skupaj 

Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež 

Koper 1 25,0% 3 75,0% 4 25,0% 31 88,6% 4 11,4% 35 28,0% 

Škofja Loka 7 87,5% 1 12,5% 8 50,0% 36 85,7% 6 14,3% 42 33,6% 

Celje 1 25,0% 3 75,0% 4 25,0% 38 86,4% 6 13,6% 44 35,2% 

Nova Gorica      
 3 75,0% 1 25,0% 4 3,2% 

Skupaj 9 56,3% 7 43,8% 16 100,0% 108 86,4% 17 13,6% 125 100,0% 

 

Med anketiranimi diplomanti podiplomskega študija jih je bilo ob prvi zaposlitvi približno 2/3 

zaposlenih v javnem sektorju, 1/3 pa v zasebnem. Trenutna zaposlitev nekaj več kot polovice 

diplomantov je v javnem sektorju, nekaj manj kot polovica pa jih dela v zasebnem. Eden od 

diplomantov je bil v trenutku anketiranja samozaposlen (Slika 4).  

 
Slika 4: Struktura diplomantov glede na sektor prve in trenutne zaposlitve 

Opomba: skupno število odgovorov: prva zaposlitev, N=16, trenutna zaposlitev, N=125. 

 

Med anketiranimi diplomanti ob prvi zaposlitvi nihče ni bil zaposlen v tujini, trenutno 

zaposlitev pa v tujini opravlja 5 anketirancev (Slika 5). Dva anketiranca sta zaposlena na 

Švedskem, po eden pa v Srbiji, na Češkem in v Združenih arabskih emiratih.  
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Slika 5: Zaposlitev diplomantov v tujini v trenutni zaposlitvi 

Opomba: skupno število odgovorov N=124. 

 

Pri prvi zaposlitvi po podiplomskem študiju je bilo 3/4 anketiranih diplomantov zaposlenih na 

delovnih mestih, ki niso zahtevala dosežene stopnje izobrazbe. V trenutni zaposlitvi je ta 

delež nekoliko manjši in znaša slabi 2/3 anketirancev.  

  

 

Slika 6: Skladnost prve in trenutne zaposlitve z ravnjo izobrazbe, pridobljeno s podiplomskim 

študijem – struktura odgovorov 

Opomba: skupno število odgovorov: prva zaposlitev, N=16, trenutna zaposlitev, N=125. 

 

Medtem ko pri prvi zaposlitvi po zaključku podiplomskega študija večina, 3/4 anketiranih 

diplomantov ni bila zaposlenih na vsebinskem področju podiplomskega študija, je pri trenutni 

zaposlitvi ta delež manjši in znaša 40 % (Slika 7). Dobra polovica vprašanih (53,8 %) kot 

razlog za neskladnost področja dela s področjem študija navaja osebno željo oz. odločitev, 

dobra tretjina (36,5 %) pa tako zaposlitev sprejema, ker nimajo druge možnosti. Drugi razlogi 

za neskladnost področja študija s področjem dela (skupaj 9,6 %) izhajajo iz ekonomsko-

gospodarskih razmer (ni možnosti napredovanja, delodajalec je v stečaju, ni delovnega mesta 

za to področje), nekateri pa so navedli druge razloge: mobing, drugo področje dela celotnega 

podjetja, ter "več znanj ne škodi", torej osebnemu interesu za študij, ne potrebam pri 

zaposlitvi. 
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Slika 7: Skladnost področja dela s področjem podiplomskega študija – struktura odgovorov 

Opomba: skupno število odgovorov: prva zaposlitev, N=16, trenutna zaposlitev, N=125. 

 

Tabela 19 prikazuje, katero študijsko področje bi po mnenju anketirancev najbolj ustrezalo   

njihovemu področju dela pri prvi in trenutni zaposlitvi. V obeh primerih večina diplomantov 

dela na področjih, za katera je najbolj primerno področje izbranega podiplomskega študija na 

Fakulteti za management ali podobno področje (dobrih 60 % pri prvi zaposlitvi in dobrih 75 

% pri trenutni). Izključno njihovo področje študija na Fakulteti za management je primerno za 

dobrih 6 % trenutnih zaposlitev diplomantov, enak delež pa navaja, da za njihovo trenutno 

zaposlitev ni najbolj primerno nobeno posebno področje. Popolnoma drugo področje študija 

bi bilo pri trenutnih zaposlitvah najbolj primerno za 12 % diplomantov. 

 

Tabela 19: Področje študija, ki bi najbolj ustrezalo področju dela pri prvi in pri trenutni 

zaposlitvi 

Zaposlitev 

Primerno  

področje študija 

Prva zaposlitev Trenutna zaposlitev 

Število Delež Število Delež 

Samo moje področje 2 12,5% 8 6,4% 

Moje ali podobno področje 10 62,5% 94 75,2% 

Popolnoma drugo področje 3 18,8% 15 12,0% 

Nobeno posebno področje 1 6,3% 8 6,4% 

Skupaj 16 100,0% 125 100,0% 

 

Nekaj manj kot 1/3 anketiranih diplomantov je zaposlena v kraju bivanja, nekaj več kot 30 % 

pa ima delovno mesto do 15 km oddaljeno od kraja bivanja. Nekaj več kot 10 % anketiranih 

diplomantov ima delovno mesto oddaljeno več kot 60 km, ostali pa so v padajočem deležu 

oddaljeni nad 15 do 60 km.  
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Slika 8: Oddaljenost kraja zaposlitve od kraja trenutnega bivanja – struktura odgovorov 

Opomba: skupno število odgovorov: N=128. 

 

Zaradi zaposlitve so bili v selitev primorani 4 % anketiranih diplomantov, medtem ko jih je 

96 % zaposlenih v kraju, katerega oddaljenost ni zahtevala oz. ne zahteva selitve (Slika 9). 

 

 

Slika 9: Selitev diplomantov zaradi zaposlitve – struktura odgovorov 

Opomba: skupno število odgovorov: N =122. 

 

Slika 10 prikazuje porazdelitev delovno aktivnih anketiranih diplomantov med dohodkovne 

razrede. Povprečni mesečni neto dohodek znaša 1270 evrov. Največji delež delovno aktivnih 

diplomantov podiplomskega študija Fakultete za management, ki so nam zaupali svoj 

dohodek, prejema mesečni neto dohodek v višini med 1500 in 2000 evri (20,5 %), sledita pa 

skupini z dohodkom med 1000 in 1250 evri (19,7 %) in 1250 do 1500 evri (18,8 %). Med 

anketiranimi diplomanti podiplomskega študija ima slabih 15 % dohodek več kot 2000 evrov 

neto mesečno. Manj kot 1000 evrov neto mesečno zasluži dobrih 20 % diplomantov 

podiplomskega študija.   
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Slika 10: Mesečni neto dohodek diplomantov – struktura odgovorov 

Opomba: skupno število odgovorov: N=117; 7 anketirancev ni želelo odgovoriti. 

 

V povezavi z neto dohodkom smo preverjali zadovoljstvo z zaposlitvijo. Zaradi majhnega 

numerusa smo odgovore na vprašanje o zadovoljstvu z zaposlitvijo združili iz petih (zelo 

nezadovoljen-a, nezadovoljen-a, niti zadovoljen-a niti nezadovoljen-a, zadovoljen-a, zelo 

zadovoljen-a) v tri kategorije, kot kaže Tabela 20. Ne glede na mesečni dohodek sta dve 

tretjini anketiranih diplomantov zadovoljni s svojo zaposlitvijo, medtem ko je nezadovoljnih 

dobrih 15 % anketirancev. Med tistimi, ki imajo v vzorcu najnižje mesečne dohodke (nad 500 

do 750 EUR), ni nihče nezadovoljen, v naslednjem dohodkovnem razredu (nad 750 do 1000 

EUR) pa je nezadovoljnih 45 % vprašanih. Delež nezadovoljnih nato pada z višanjem 

dohodkovnega razreda: pri mesečnem dohodku nad 1500 do 2000 EUR so nezadovoljni 4 % 

anketiranih, zadovoljnih je čez 80 %, pri dohodku več kot 2000 EUR mesečno pa ni 

nezadovoljnih, zadovoljnih pa je blizu 95 % anketiranih diplomantov.  

 

Tabela 20: Pregled zadovoljstva diplomantov z zaposlitvijo glede na mesečni dohodek 

Mesečni dohodek 

(v EUR) 

Zadovoljstvo 

nad 500 

do 750 

nad 750 

do 1000 

nad 1000 

do 1250 

nad 1250 

do 1500 

nad 1500 

do 2000 

več kot 

2000 
Skupaj 

nezadovoljen(a) Število 0 9 4 3 1 0 18 

Delež 0,0% 45,0% 17,4% 13,6% 4,2% 0,0% 15,4% 

niti zadovoljen(a) 

niti nezadovoljen(a) 
Število 2 4 7 4 3 1 21 

Delež 50,0% 20,0% 30,4% 18,2% 12,5% 5,9% 17,9% 

zadovoljena(a) Število 2 7 12 15 20 16 78 

Delež 50,0% 35,0% 52,2% 68,2% 83,3% 94,1% 66,7% 

Skupaj Število 4 20 23 22 24 17 117 

Delež 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Povzetek 4 
 

Večina diplomantov podiplomskega študija Fakultete za management je v trenutku 

anketiranja zaposlenih za nedoločen čas, v javnem sektorju, na delovnem mestu, ki je 

skladno z njihovim področjem študija, vendar ne z doseženo izobrazbo.  

  

Raziskava kaže na nekatere razlike med prvo zaposlitvijo po zaključku podiplomskega študija 

in trenutno zaposlitvijo (tj. v času anketiranja). Medtem ko je bilo pri prvi zaposlitvi 56 % 

diplomantov zaposlenih za nedoločen čas, se je v trenutni zaposlitvi ta delež povečal na 86 

%. Za določen čas so v največji meri zaposleni doktorandi (50 %) in specialisti (14 %). Pri 

prvi zaposlitvi je 31 % diplomantov delalo v javnem sektorju, v trenutni zaposlitvi pa je takih 

53 %. Zmanjšal se je delež zaposlenih v zasebnem sektorju, vendar se je odstotek 

diplomantov samozaposlil. Dobri 4 % diplomantov so zaposleni v tujini. 

 

Po zaključku podiplomskega študija se je (od prve do trenutne zaposlitve) povečal delež 

diplomantov, zaposlenih na delovnem mestu, ki ne zahteva njihove stopnje izobrazbe (na 64 

%), po drugi strani pa se je povečal delež diplomantov, ki so zaposleni na študiju ustreznem 

področju (s 25 % na 60 %). Neskladnost področja dela s področjem študija je povečini izbira 

diplomantov, delno pa posledica nerazpoložljivosti ustreznih delovnih mest.   

 

Diplomanti so zaposleni povečini do 15 km od kraja bivanja (skupaj 64 %), približno 4 % pa 

se jih je zaradi zaposlitve preselilo, kar sovpada z deležem zaposlenih v tujini. Diplomanti v 

povprečju zaslužijo okrog 1270 EUR neto mesečno; dobri 3 % anketiranih zaslužijo med 500 

in 750 EUR neto mesečno, 14 % nad 2000 EUR neto mesečno, preostali (76 %) pa med 750 

in 2000 evrov neto mesečno. Dobri dve tretjini (66,7 %) diplomantov  je zadovoljnih ali zelo 

zadovoljnih s svojo zaposlitvijo. 
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5. PRIDOBLJENE KOMPETENCE NA PODIPLOMSKEM ŠTUDIJSKEM 

PROGRAMU IN NJIHOVA UPORABNOST 

V času podiplomskega študija pridobljeno znanje in veščine pri svojem delu uporablja (ali je 

pri zadnji zaposlitvi uporabljalo) skupaj dobrih 78 % anketiranih diplomantov, med temi 

dobrih 17 % to znanje in veščine uporablja v veliki meri. Slab 1 % (to je 1 anketiranec) 

navaja, da tega znanja in veščin »sploh ne uporablja«, 4 % pa jih »ne uporabljajo« (Slika 11). 

Pri vzporejanju odgovorov se izkaže, da so to večinoma diplomanti, ki na svojo željo ne 

delajo na področju, ki bi bilo skladno s podiplomskim študijem. 

 

 
Slika 11: Uporaba znanj in veščin, pridobljenih v času študija – struktura odgovorov 

Opomba: skupno število odgovorov: N=121. 

 

Diplomanti so na lestvici od 1 do 5 (pri čemer je 1 pomenilo "sploh se ne strinjam", 5 pa 

"popolnoma se strinjam") ocenili, v kolikšni meri je (ali po njihovem mnenju še bo) 

podiplomski študijski program pripomogel k njihovi zaposlitvi, kakovostnemu opravljanju 

dela in napredovanju (Tabela 21). V največji meri se diplomanti vseh podiplomskih študijskih 

programov strinjajo, da je ta pripomogel h kakovostnemu opravljanju dela. Pri tem vprašanju 

so razlike med študijskimi programi tudi statistično značilne (p=0,01); lahko rečemo, da je 

študij najbolj pripomogel h kakovostnemu delu diplomantom znanstvenega magisterija, 

najmanj pa diplomantom specialističnih študijskih programov. Glede napredovanja na 

delovnem mestu in pridobitve zaposlitve so bili diplomanti neopredeljeni; pri nekaterih je 

študij pripomogel, pri drugih ne. Pri teh postavkah med študijskimi programi ni značilnih 

razlik. 
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Tabela 21: Prispevek zaključenega podiplomskega študijskega programa k zaposlitvi, kakovosti 

dela in napredovanju 

Študijski program je pripomogel: 

 

 

Vrsta študijskega programa 

k zaposlitvi 

(pridobitvi pogodbe 

ali sklenitvi druge 

oblike dela). 

h kakovostnemu 

opravljanju dela. 

k napredovanju na 

delovnem mestu. 

stari - specialistični 

študijski program 
Število 53 53 53 

Povprečje 2,79 3,57 2,98 

St. odklon 1,06 0,82 1,17 

stari - znanstveni 

magistrski študijski 

program 

Število 45 45 45 

Povprečje 3,02 4,18 3,33 

St. odklon 1,22 0,58 1,15 

bolonjski mag. program 

2. stopnje (strokovni 

magisterij) 

Število 18 18 18 

Povprečje 2,67 3,89 3,17 

St. odklon 1,46 0,90 1,38 

stari - doktorski študijski 

program (4 leta ali 

magisterij + 2 leti) 

Število 6 6 6 

Povprečje 3,83 4,00 3,50 

St. odklon 0,75 0,63 1,38 

Skupaj Število 122 122 122 

Povprečje 2,91 3,86 3,16 

St. odklon 1,19 0,79 1,20 

 

Diplomanti so na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam) ocenjevali, 

v kolikšni meri so v okviru podiplomskega izobraževanja pridobili različne kompetence 

(Tabela 22). Ocenili so, da je podiplomski študij v največji meri pripomogel k sposobnosti 

kritične presoje različnih situacij, samostojnemu iskanju informacij in kontaktov ter k 

analitičnemu mišljenju. Visoko so ocenili tudi prispevek študija k sposobnosti timskega dela 

ter strokovnemu znanju, potrebnemu za delo. Do prispevka k uporabi računalnika so bili 

neopredeljeni, ocenili pa so, da študij ni prispeval k znanju tujega jezika. 

 

Tudi pri teh vprašanjih smo ponekod ugotovili statistično značilne razlike med študijskimi 

programi.  Zaradi večje preglednosti predstavljamo razlike ločeno (Tabela 23). 
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Tabela 22: Prispevek zaključenega podiplomskega študijskega programa k različnim 

kompetencam 

Ocenite na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri se strinjate, da je vaš 

študijski program pripomogel ali bo pripomogel k: 
Število Povprečje 

Standardni 

odklon 

sposobnosti kritične (in samostojne) presoje različnih situacij na 

delovnem mestu in pogleda nanje z različnih zornih kotov 
122 3,86 0,86 

sposobnosti samostojnega iskanja različnih informacij in kontaktov, 

ki jih potrebujem oz. jih bom potreboval-a pri delu 
122 3,84 0,99 

sposobnosti analitičnega mišljenja 122 3,82 0,83 

sposobnosti sodelovanja z drugimi (timsko delo) 122 3,75 0,98 

strokovnemu znanju, ki ga potrebujem oz. ga bom potreboval-a pri 

svojem delu 
120 3,72 0,78 

sposobnosti pisanja poročil, zabeležk in dokumentov 122 3,61 1,10 

sposobnosti javnega nastopanja 122 3,51 1,08 

sposobnosti dela z računalnikom 122 2,98 1,14 

znanju tujega jezika 122 2,53 1,20 

 

Največji prispevek k sposobnosti kritične in samostojne presoje (p=0,04) so zaznali 

doktorandi, sledijo diplomanti magistrskih programov, najmanjši prispevek, a še vedno 

zaznan, pa je bil pri specialističnih študijskih programih. Tudi sicer so diplomanti 

specialističnih programov zaznali najmanjši prispevek študija h kompetencam v primerjavi z 

diplomanti drugih programov. K samostojnemu iskanju informacij (p=0,01) je študij največ 

pripomogel diplomantom znanstvenega magisterija, ki so najbolje ocenili tudi prispevek 

svojega programa k sposobnosti analitičnega mišljenja (p=0,01) in prispevek k strokovnemu 

znanju za opravljanje dela (p=0,01). Sposobnost pisanja poročil in drugih dokumentov ter 

javnega nastopanja (obakrat p=0,01) so v največji meri v okviru študija osvojili oz. izboljšali 

doktorandi, osvojeno sposobnost nastopanja pa so visoko ocenili tudi diplomanti strokovnega 

magisterija. 

 

Tabela 23: Prispevek podiplomskega študija h kompetencam – razlike med podiplomskimi 

študijskimi programi 

Vrsta študijskega 

programa  

 

Podiplomski  

študij je pripomogel k: 

stari - specialistični 

študijski program 

stari - znanstveni 

magistrski študijski 

program 

bolonjski mag. 

program 2. stopnje 

(strokovni 

magisterij) 

stari - doktorski 

študijski program 

(4 leta ali 

magisterij + 2 leti) 

N �̅� SD N �̅� SD N �̅� SD N �̅� SD 

sposobnosti kritične in 

samostojne presoje 53 3,57 0,95 45 4,07 0,69 18 4,06 0,73 6 4,33 0,82 

sposobnosti samostojnega 

iskanja informacij 53 3,51 1,03 45 4,18 0,78 18 3,94 1,11 6 4,00 0,89 

sposobnosti analitičnega 

mišljenja 53 3,53 0,93 45 4,09 0,63 18 4,00 0,69 6 3,83 0,98 

strokovnemu znanju za 

delo 51 3,49 0,78 45 3,91 0,73 18 3,89 0,68 6 3,67 1,03 

sposobnosti pisanja 

poročil 53 3,23 1,12 45 3,96 0,90 18 3,78 1,26 6 4,00 0,89 

sposobnosti javnega 

nastopanja 53 3,25 1,11 45 3,49 1,04 18 4,06 0,87 6 4,33 0,82 

Opomba: N – število odgovorov, �̅� – povprečje, SD – standardni odklon. 
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Med znanji, ki bi jih anketirani diplomanti še dodatno potrebovali pri svojem delu, so 

diplomanti najbolj izpostavili t.i. mehke veščine, med katerimi so izpostavili veščine vodenja, 

pogajanja, nastopanja, psihologije in dela z ljudmi. Sledi znanje tujih jezikov, predvsem 

njihova poslovna raba (27 odgovorov), pogrešajo pa tudi praktična znanja, predvsem s 

področja podjetništva (ustanovitev podjetja) in pa sposobnost prenosa znanja v realne 

situacije. Ob tem so dali nekaj predlogov: uvedba študijske prakse, izdelava projektnih nalog 

z realnimi problemi, reševanje problemov. Podrobneje pogrešano znanje predstavlja Tabela 

24. 

 

Tabela 24: Pogrešano znanje diplomantov podiplomskih programov 

Znanje Podrobno Število 

mehke veščine veščine vodenja 

veščine pogajanja 

javno nastopanje 

komuniciranje in retorika 

ravnanje z ljudmi, kadrovanje 

psihologija 

30 

tuji jeziki poslovna raba tujih jezikov 

poglobljeno znanje angleščine 

nemščina, ruščina 

27 

praktično znanje podjetniške veščine (ustanovitev podjetja, izvajanje podjetniških funkcij) 

izpeljava projektne naloge 

aplikacija teorije v praksi 

15 

finance finančna teorija in specifike financiranja 

aplikativno računovodstvo 

poznavanje davčne in finančne zakonodaje 

11 

ITK napredna uporaba programa MS Excel 

programska orodja za podjetja 

8 

trženje aktualne teme, primeri 

spletno trženje, B2B trženje 

spremljanje kakovosti 

6 

raziskovanje strokovni vidiki raziskav in konkretna raziskovalna znanja 2 

specifična znanja teorija iger in uporabna logika 

management za tehnična področja (gradbeništvo, strojništvo, metalurgija) 

po 1 

 

Diplomante smo še povprašali, ali bi ponovno izbrali isti študijski program na isti 

visokošolski instituciji,  torej UP Fakulteti za management (Slika 12). Pritrdilno je odgovorilo 

slabih 78 % diplomantov. Drugi študijski program na Fakulteti za management bi izbrali 

dobri 3 % anketiranih diplomantov, enak odstotek pa bi jih izbral enak ali podoben študijski 

program na drugi instituciji. Skoraj 8 % diplomantov bi izbralo drugi program na drugi 

instituciji, ravno toliko anketirancev pa se sploh ne bi odločilo za podiplomski študij.   
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Slika 12: Struktura odgovorov na vprašanje »Ali bi ponovno izbrali isti študijski program na isti 

visokošolski instituciji?« 

Opomba: Skupno število odgovorov: N=126. 

 

Anketirance smo povprašali tudi, ali bi se na Fakulteti za management želeli dodatno 

vseživljenjsko izobrževati (Slika 13). Več kot polovica (59 %) te želje nima, 41 % 

anketirancev pa bi se vključilo v programe vseživljenjskega izobraževanja na Fakulteti za 

management.  

 
Slika 13: Delež diplomantov, ki bi se želeli vseživljenjsko izobraževati na Fakulteti za 

management 

Opomba: Skupno število odgovorov N=122. 

 

Nekaj anketirancev je navedlo tudi znanja, ki bi jih želeli pridobiti z dodatnimi programi 

usposabljanja na Fakulteti za management. Podobno kot pri pogrešanih znanjih je bilo največ 

zanimanja za tuje poslovne jezike, diplomanti bi se želeli dodatno izobraziti tudi na področju 

zakonodaje, prava in trga dela. Med željami so zapisali tudi nekatere mehke veščine, kot 

so kadrovski management, vodenje, pogajanja, projektno delo in delo z ljudmi (v skupini, s 

strankami, s partnerji), pa tudi motiviranje in obvladovanje stresa. Poleg mehkih veščin pa bi 

se udeližili tudi usposabljanja za bolj praktično, aplikativno znanje ter uporabo 

računalniških programov.  
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Povzetek 5 
 

Znanja in veščine, pridobljene v času podiplomskega študija, pri svojem delu uporablja 

skoraj 80 % anketiranih diplomantov, med temi dobrih 17 % v veliki meri. Anketiranci 

menijo, da je podiplomski študij pripomogel h kakovosti opravljenega dela, neopredeljeni pa 

so do prispevka k pridobitvi zaposlitve ali napredovanju. 

 

Med kompetencami, pridobljenimi med podiplomskim študijem, diplomanti najbolje (s slabo 

štirico na petstopenjski lestvici, kjer je 1 najnižja, 5 pa najvišja ocena) ocenjujejo sposobnost 

kritične presoje, samostojnega iskanja informacij ter analitičnega mišljenja. Neopredeljeni 

so do prispevka študija k veščinam rabe računalnika, niso pa zaznali prispevka študija k 

znanju tujih jezikov. Med študijskimi programi obstajajo značilne razlike; doktorandi in 

diplomanti znanstvenega magisterija ocenjujejo prispevek študija k razvoju kompetenc bolje 

kot diplomanti specialističnih programov ter bolonjskega magisterija. 

 

Med znanjem in veščinami, ki jih pri svojem delu pogrešajo in jih niso pridobili med 

podiplomskim študijem, diplomanti v največjem številu navajajo različne mehke veščine 

(vodenje, komuniciranje, pogajanja, psihologija), znanje tujih poslovnih jezikov ter 

praktično znanje (ustanavljanje podjetja, podjetniške funkcije, izvedba projektov). 41 % 

diplomantov bi dodatna znanja želelo pridobiti preko programov vseživljenjskega 

izobraževanja na Fakulteti za management. 

 

Za podiplomski študij na Fakulteti za management bi se ponovno odločilo dobrih 80 % 

diplomantov, slabih 78 % bi izbralo isti študijski program, 3 % pa drugega. 
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REFLEX master questionnaire (Research into Employment and professional FLEXibility, 

2005, European higher education graduates survey), Dostopno na: 

http://www.hefce.ac.uk/media/hefce/content/pubs/indirreports/2008/missing/Questionnaire.pd

f  [11.01.2014] 

Podatki, pridobljeni s spletno anketo med diplomanti podiplomskega študija na UP Fakulteti 

za management. [april, maj 2014] 

HEGESCO Master questionnaire (Higher Education as a Generator of Strategic Competences, 

2008, European higher education graduates survey). Dostopno na: 

http://www.hegesco.org/pliki/Questionnaire_final_ENG.pdf [11.01.2014] 

UP FM in UP ZRS. 2012. Analiza o zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov Fakultete za 

management Univerze na Primorskem. Študijsko leto 2011/2012. Koper: Univerza na 

Primorskem.  

UP FM in UP ZRS. 2012. Analiza o zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov Univerze na 

Primorskem. Sintezno poročilo za študijsko leto 2011/2011. Koper: Univerza na Primorskem.  
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PRILOGA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPRAŠALNIK O ZAPOSLENOSTI IN ZAPOSLJIVOSTI DIPLOMANTOV 

PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UP FAKULTETE ZA MANAGEMENT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in 

vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.  
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Q1 - Prosimo, označite ali vpišite univerzo ali visokošolski zavod, kjer ste končali DODIPLOMSKI 

univerzitetni ali visokošolski strokovni študij   
 

 Univerza na Primorskem  
 Univerza v Novi Gorici  
 Univerza v Ljubljani  
 Univerza v Mariboru  
 Drugo (prosimo, navedite ime visokošolskega zavoda):  

 

 
Q2 - Prosimo, izberite področje izobraževanja na končanem DODIPLOMSKEM študiju.   
 

 Izobraževanje  
 Umetnost  
 Humanistika  
 Družbene vede  
 Novinarstvo in obveščanje  
 Poslovne in upravne vede  
 Pravne vede  
 Vede o življenju  
 Fizikalne, kemijske in vede o materiji  
 Matematika in statistika  
 Računalništvo  
 Tehnika  
 Proizvodne in predelovalne tehnologije  
 Arhitektura in gradbeništvo  
 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo  
 Veterinarstvo  
 Zdravstvo  
 Socialno delo  
 Osebne storitve  
 Transportne storitve  
 Varstvo okolja  
 Varovanje  

 

 
Q3 - Prosimo, vpišite študijsko leto diplomiranja na DODIPLOMSKEM študiju v obliki leto1/leto2 (npr. 

2005/2006):  
 

 

  

 

 
V1 - Ali ste na Fakulteti za management Univerze na Primorskem končali PODIPLOMSKI študij  
 

 DA  
 NE  

 

 
IF (1) V1 = [1]   
V2 - Prosimo, izberite PODIPLOMSKI študijski program, ki ste ga zaključili na Fakulteti za 

management.  
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 Management  
 Ekonomija in finance  

 

 
IF (1) V1 = [1]   
V3 - Prosimo, izberite vrsto svojega PODIPLOMSKEGA študija na Fakulteti za management.  
 

 redni  
 izredni  

 

 
IF (1) V1 = [1]   
V4a - Prosimo, označite vrsto PODIPLOMSKEGA študijskega programa, ki ste ga zaključili na UP:  
 

 stari - specialistični študijski program  
 stari - znanstveni magistrski študijski program  
 bolonjski mag. program 2. stopnje (strokovni magisterij)  
 stari - doktorski študijski program (4 leta ali magisterij + 2 leti)  
 bolonjski doktorski program (3 leta)  

 

 
IF (1) V1 = [1]   
v4 - Prosimo, izberite lokacijo svojega PODIPLOMSKEGA študija na Fakulteti za management.  
 

 Koper  
 Škofja Loka  
 Nova Gorica  
 Celje  

 

 
IF (1) V1 = [1]   
V5 - Prosimo, vpišite študijsko leto prvega vpisa v PODIPLOMSKI študij Fakultete za management 

(vpišite v obliki leto1/leto2, npr. 2003/2004).  
 

 

  

 

 
IF (1) V1 = [1]   
V6 - Prosimo, označite ali vpišite študijsko leto zaključka PODIPLOMSKEGA študija na Fakulteti za 

management:  
 

 2012/2013  
 2011/2012  
 2010/2011  
 2009/2010  
 2008/2009  
 2007/2008  
 Drugo: vpišite v obliki leto1/leto2, npr. 2003/2004)  

 

 
IF (1) V1 = [1]   
V7 - Vaša povprečna ocena na PODIPLOMSKEM študiju na Fakulteti za management je bila:   
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 od 6,00 do pod 6,50  
 od 6,50 do pod 7,00  
 od 7,00 do pod 7,50  
 od 7,50 do pod 8,00  
 od 8,00 do pod 8,50  
 od 8,50 do pod 9,00  
 od 9,00 do pod 9,50  
 od 9,50 do vključno 10  

 

 
IF (1) V1 = [1]   
V8 - Ali ste se v času PODIPLOMSKEGA študija na Fakulteti za management udeležili študijske 

izmenjave v tujini?  
 

 DA  
 NE  

 

 
IF (1) V1 = [1]   
V9 - Ali ste v času PODIPLOMSKEGA študija na Fakulteti za management bili zaposleni oziroma ste 

delali?  
 

 Ne.  
 Da, preko študentskega servisa.  
 Da, preko pogodbe o zaposlitvi.  
 Da, kot samostojni podjetnik (s. p.).  
 Da, preko ruge pogodbe (npr. avtorske, podjemne ali druge pogodbe civilnega prava).  

 

 
IF (1) V1 = [1]   
V10 - Če pogledate nazaj, ali bi ponovno izbrali isti PODIPLOMSKI študijski program?  
 

 Da  
 Ne, drug študijski program na isti instituciji  
 Ne, enak ali podobenštudijski program na drugi instituciji  
 Ne, drugi študijski program na drugi instituciji  
 Ne, sploh ne bi študiral(-a)  

 

 
V11 - Kdaj ste našli svoje prvo delo/zaposlitev (preko pogodbe o zaposlitvi, kot s.p., po podjemni pogodbi 

ali po drugi pogodbi civilnega prava; delo preko študentskega servisa tukaj ne šteje)?  
 

 Pred vpisom na dodiplomski študij.  
 V času dodiplomskega študija.  
 Po zaključku dodiplomskega študija, a še pred vpisom v podiplomski študij.  
 V času podiplomskega študija.  
 Po zaključku podiplomskega študija.  
 Nisem še delal oziroma bil zaposlen  

 

 
IF (3) V11 = [1, 2, 3, 4, 5]   
V12 - Kako ste našli prvo zaposlitev?  
 

 Preko časopisnega oglasa  
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 Preko Zavoda RS za zaposlovanje  
 Preko agencije za zaposlovanje  
 Preko interneta  
 Na lastno pobudo sem navezal(-a) stik z delodajalcem  
 Delodajalec me je sam kontaktiral  
 Preko opravljanja prakse v času študija  
 Preko študentskega dela v času študija  
 Preko družine, prijateljev, znancev  
 Oblikoval(-a) sem lastno podjetje  
 Drugo:  

 

 
V13 - Vaš trenutni zaposlitveni status:   
 

 Zaposlen(-a) po pogodbi o zaposlitvi  
 Zaposlen(-a) po drugi pogodbi (podjemna pogodba, redne avtorske pogodbe)  
 Samozaposlen(-a) (s. p., d. o. o.,...)  
 Brezposeln(-a) – iskalec(-ka) zaposlitve  
 Brezposeln(-a) – ne iščem zaposlitve  
 Nezaposlen(-a), ker sem študent(-ka) dodiplomskega ali podiplomskega študija  

 

 
IF (4) V13 = [1, 2, 3]   
V14 - Kdaj ste našli/začeli svojo trenutno zaposlitev/delo (preko pogodbe o zaposlitvi, kot s.p., po 

podjemni pogodbi ali po drugi pogodbi civilnega prava; delo preko študentskega servisa tukaj ne šteje)?  
 

 Pred vpisom na dodiplomski študij.  
 V času dodiplomskega študija.  
 Po zaključku dodiplomskega študija, a še pred vpisom v podiplomski študij.  
 V času podiplomskega študija.  
 Po zaključku podiplomskega študija.  
 Nisem še delal oziroma bil zaposlen.  

 

 
IF (1) V1 = [1]   
V15 - Ali ste po zaključku PODIPLOMSKEGA študija zamenjali delodajalca?  
 

 ne, saj po končanju podiplomskega študija še nisem bil-a zaposlen-a oziroma še nisem delal-a   
 ne, od dneva diplomiranja in do danes sem imel-a enega delodajalca  
 da (prosimo, da s številko dopišete, kolikokrat ste zamenjali delodajalca):  

 

 
IF (5) V15 = [3]   
V16 - Ali ste delodajalca zamenjali po lastni želji?  
 

 Da, vedno  
 Da, večino.  
 Nekaj da, nekaj ne.  
 V glavnem ne.  
 Ne, nikoli po lastni želji.  
 Delodajalca še nisem zamenjal(-a).  

 

 
IF (6) V15 = [3, 2]   
V17 - Vrsta zaposlitve po zaključku PODIPLOMSKEGA študija  
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 določen čas nedoločen čas honorarno 

Prva zaposlitev po zaključku 

podiplomskega študija    

Trenutna oz. zadnja zaposlitev    
 

 
IF (7) V15 = [3, 2]   
V18 - Ali ste bili zaposleni v javni ali zasebni ustanovi?  
 

 javna zasebna samozaposlen-

a 

Prva zaposlitev po zaključku 

podiplomskega študija    

Trenutna oz. zadnja zaposlitev    
 

 
IF (8) V15 = [3, 2]   
V19 - Ali ste (bili) po zaključku PODIPLOMSKEGA študija zaposleni v tujini?  
 

 da ne Prosimo, 

vpišite, v 

katerih državah 

Prva zaposlitev po zaključku 

podiplomskega študija   
  

Trenutna oz. zadnja zaposlitev     

 

 
IF (9) V15 = [3, 2]   
V20 - Ali ste (bili) po zaključku PODIPLOMSKEGA študija zaposleni na delovnem mestu, ki zahteva 

vašo (s podiplomskim študijem pridobljeno) stopnjo izobrazbe?  
 

 da ne 

Prva zaposlitev po zaključku 

podiplomskega študija   

Trenutna oz. zadnja zaposlitev   
 

 
IF (10) V15 = [3, 2]   
V21 - Ali ste (bili) po zaključku PODIPLOMSKEGA študija zaposleni na vsebinskem področju, za 

katerega ste se izobraževali na podiplomskem študiju na Fakulteti za management?  
 

 da ne 

Prva zaposlitev po zaključku podiploskega 

študija   

Trenutna oz. zadnja zaposlitev   
 

 
IF (11) V21a = [2] or V21b = [2] and V15 = [2]   
V22 - Prosimo, da nam zaupate razlog, zakaj vaša zaposlitev ne ustreza oziroma ni ustrezala področju 

PODIPLOMSKEGA študija na Fakulteti za management:  
 

 odločitev za tako zaposlitev je (bila) rezultat moje osebne želje  
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 odločitev za tako zaposlitev je (bila) nuja, saj ustrezne zaposlitve nisem našel(-la)  
 Drugo:  

 

 
IF (12) V15 = [3, 2]   
V23 - Katero področje študija je najbolj primerno za zaposlitev na delovnem mestu, na katerem ste (oz. 

ste bili po zaključku PODIPLOMSKEGA šudija) zaposleni?  
 

 samo moje 

področje 

moje ali 

podobno 

področje 

popolnoma 

drugo 

področje 

nobeno 

posebno 

področje 

Pri prvi zaposlitvi po zaključku 

podiplomskega študija     

Pri trenutni oz. zadnji zaposlitvi     
 

 
IF (1) V1 = [1]   
V24 - Prosimo, ocenite, v kolikšni meri pri svojem delu uporabljate (ali ste uporabljali, ko ste bili 

nazadnje zaposleni) znanja in veščine, pridobljene v času PODIPLOMSKEGA študija na Fakulteti za 

management?  
 

 sploh ne uporabljam  
 ne uporabljam  
 niti ne uporabljam niti uporabljam  
 uporabljam  
 uporabljam v zelo veliki meri  
 po diplomiranju na Fakulteti za management še nisem bil(-a) zaposlen(-a)  

 

 
IF (1) V1 = [1]   
V25 - Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate, da je (ali bo) PODIPLOMSKI študijski program na 

Fakulteti za management pripomogel k:  
 

 sploh se 

ne 

strinjam 

ne 

strinjam 

se 

se niti ne 

strinjam 

niti 

strinjam 

se 

strinjam 

popolnom

a se 

strinjam 

zaposlitvi (pridobitvi pogodbe o zaposlitvi 

ali sklenitvi druge pogodbene oblike dela)      

kakovostnemu opravljanju dela      
napredovanju na delovnem mestu      
 

 
IF (1) V1 = [1]   
V26 - Prosim, navedite, katera znanja pogrešate pri svojem delu (tistem, ki ga opravljate ali bi ga želeli 

opravljati):  
 

 

  

 

 



Analiza zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov podiplomskega študija UP FM              2014 

 

 

 

IF (1) V1 = [1]   
V27 - Prosimo, označite, v kolikšni meri se strinjate, da ste v okviru končanega PODIPLOMSKEGA 

študijskega programa na Fakulteti za management pridobili naslednje kompetence:  
 

 sploh se 

ne 

strinjam 

ne 

strinjam 

se 

se niti ne 

strinjam 

niti 

strinjam 

se 

strinjam 

popolnom

a se 

strinjam 

strokovno znanje, ki ga potrebujete oz. 

boste potrebovali pri svojem delu      

sposobnost dela z računalnikom      
znanje tujega jezika      
analitično mišljenje      
samostojno iskanje različnih informacij in 

kontaktov, ki jih potrebujete oz. boste 

potrebovali pri delu 
     

kritična (in samostojna) presoja različnih 

situacij na delovnem mestu in pogled nanje 

z različnih zornih kotov 
     

sposobnost pisanja poročil, zabeležk in 

dokumentov      

sposobnost javnega nastopanja      
sposobnost sodelovanja z drugimi (timsko 

delo)      

 

 
IF (1) V1 = [1]   
V28 - Ali bi se želeli na Fakulteti za management dodatno (vseživljenjsko) izobraževati?  
 

 da  
 ne  

 

 
IF (13) V28 = [1]   
V29 - Prosimo, navedite, katera znanja bi želeli pridobiti v okviru vseživljenjskega izobraževanja.  
 

 

  

 

 
IF (14) V15 = [3, 2]   
V30 - Kako dolgo ste bili zaposleni od zaključka PODIPLOMSKEGA študija (navedite število v mesecih)?  
 

 

   

 

 
IF (16) V15 = [3, 2]   
V31 - Ali ste bili od zaključka PODIPLOMSKEGA študija kdaj brezposelni (tj. niste bili zaposleni, a ste 

zaposlitev iskali in jo bili pripravljeni sprejeti)?  
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 da  
 ne  

 

 
IF (17) V11 = [6] or V31 = [1]   
V32 - Približno koliko mesecev ste bili brezposelni (tj. niste bili zaposleni, a ste zaposlitev iskali in jo bili 

pripravljeni sprejeti) po zaključku PODIPLOMSKEGA študija?  
 

 

   

 

 
IF (18) V1 = [1]   
V33 - Ali ste se zaradi iskanja in/ali pridobitve (svoje) zaposlitve po zaključku PODIPLOMSKEGA 

študija bili primorani preseliti v drugi kraj?  
 

 da  
 ne  

 

 
IF (19) V13 = [1] or V13 = [2] or V13 = [3]   
V35 - Oddaljenost kraja zaposlitve/dela od kraja trenutnega bivanja:  
 

 zaposlen(-a) sem v kraju bivanja  
 do 15 km  
 nad 15 do 30 km  
 nad 30 do 45 km  
 nad 45 do 60 km  
 nad 60 km  

 

 
IF (19) V13 = [1] or V13 = [2] or V13 = [3]   
V36 - Ali nam lahko zaupate, kolikšen je vaš povprečni mesečni neto dohodek?  
 

 do 250 EUR na mesec  
 nad 250 do 500 EUR na mesec  
 nad 500 do 750 EUR na mesec  
 nad 750 do 1000 EUR na mesec  
 nad 1000 do 1250 EUR na mesec  
 nad 1250 do 1500 EUR na mesec  
 nad 1500 EUR do 2000 EUR na mesec  
 več kot 2000 EUR na mesec  
 ne želim odgovoriti  

 

 
IF (19) V13 = [1] or V13 = [2] or V13 = [3]   
V37 - Ali ste zadovoljni s trenutno zaposlitvijo/trenutnim delom?  
 

 sploh nisem zadovoljen(-na)  
 nisem zadovoljen(-na)  
 niti nezadovoljen(-na) niti zadovoljen(-na)  
 sem zadovoljen(-na)  
 zelo sem zadovoljen(-na)  
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IF (21) V1 = [1]   
XSPOL - Spol:  
 

 Moški  
 Ženski  

 

 
IF (22) V1 = [1]   
XROJSTVO - Prosimo, vpišite letnico svojega rojstva (v obliki npr. 1982).  
 

 

   

 

 
IF (23) V1 = [1]   
XLOKACOB - Prosimo, med naštetimi izberite občino, kjer imate stalno bivališče.  
 

 
IF (24) V1 = [1]   
XLOKACOB1 - Prosimo, med naštetimi izberite občino, kjer trenutno prebivate.  
 

 
IF (25) V1 = [, 2]   
Q4 - Žal ne ustrezate predvidenemu vzorcu anketiranja. Zahvaljujemo se vam za izkazano namero odelovanja 

in vam želimo prijeten dan!  
 

 Vpišite besedilo odgovora 1  
 Vpišite besedilo odgovora 3  
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PRILOGA 2 

Populacija diplomantov podiplomskega študija Fakultete za management po načinu študija in 

študijskih središčih 

Tip diplome 
izredni Izredni 

skupaj 

redni Redni 

skupaj 
SKUPAJ 

CE KP ŠL NG CE KP ŠL NG 

Specialistični študij 159 217 246 36 658 0 0 0 0 0 658 

Strokovni magisterij 4 17 3 0 24 11 12 10 0 33 57 

Magisterij znanosti 3 269 7 0 279 0 0 0 0 0 279 

Doktorat znanosti 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 30 

SKUPAJ 166 533 256 36 991 11 12 10 0 33 1.024 

Opomba: Gre za diplomante, ki so podiplomski študij zaključili v obdobju od 1. 1. 2008 do 30. 09. 2013.  

Vir: lasti izračuni na osnovi podatkov referata za študentske zadeve Fakultete za management.  

 

Delež izrednih študentov v populaciji diplomantov podiplomskega študija Fakultete za 

management 

Tip diplome CE KP ŠL NG 
Delež  

skupaj 

Specialistični študij 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Strokovni magisterij  26,7% 58,6% 23,1%  42,1% 

Magisterij znanosti 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 

Doktorat znanosti  100,0%   100,0% 

Delež skupaj 93,8% 97,8% 96,2% 100,0% 96,8% 

Opomba: Gre za diplomante, ki so podiplomski študij zaključili v obdobju od 1. 1. 2008 do 30. 09. 2013.  

Vir: lasti izračuni na osnovi podatkov referata za študentske zadeve Fakultete za management. 

 

 


