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POVZETEK 

 

Ustvarjalnost na prvi pogled ljudje predvsem povezujemo z umetniki in znanstveniki, vendar 

pa ima ustvarjalnost velik pomen na veĉ razliĉnih podroĉjih. Eno takih podroĉij je tudi 

izobraţevanje, ki ĉloveka spremlja celo ţivljenje. Zaĉne se ţe v otroštvu, ko otrok spoznava 

svet okoli sebe na svoj naĉin, in nadaljuje z vstopom v strokovno izobraţevanje, ki ga nudijo 

institucije kot so osnovne, srednje in visoke šole. Nato pa ĉlovek svoje pridobljeno znanje 

nadgrajuje z izkušnjami v sluţbi in osebnem ţivljenju. Med znanjem in izkušnjami pa se 

najde tudi mesto za ustvarjalnost, ki se skriva v vsakem posamezniku, za katero pa le-ta 

potrebuje neko spodbudo, to je motivacijo, ki je lahko tako zunanja kot tudi notranja. Zato vse 

bolj prihajamo do spoznanja, da vlaganje v ustvarjalne in inovativne sposobnosti mladine 

predstavlja dolgoroĉno naloţbo za prihodnost. To pomeni, da v današnjem ĉasu izobraţevalne 

institucije dajejo ustvarjalnosti vse veĉji pomen in na podlagi tega uvajajo razliĉne naĉine, s 

katerimi skušajo motivirati ustvarjalne in nadarjene. Prav zaradi pomembne vloge, ki jo ima 

ustvarjalnost pri razvoju in izobraţevanju sem se odloĉila, da razišĉem in predstavim naĉine 

spodbujanja ustvarjalnosti pri študentih na treh razliĉnih fakultetah v Sloveniji. S pomoĉjo 

primerjave naĉinov spodbujanja ustvarjalnosti pa sem oblikovala model predlogov in 

pravilnika za Fakulteto za uporabne druţbene študije, ki bi lahko bili uporabni za nadaljnji 

razvoj fakultete. 

 

KLJUĈNE BESEDE: ustvarjalnost, motivacija, ustvarjalni doseţki, visokošolsko 

izobraţevanje, študentje. 



ABSTRACT 

 

Creativity is usually associated with artists and scientists however, it is of great importance in 

many different fields. One of these areas is education which accompanies one for a lifetime. It 

begins very early in childhood when a child learns in his own way about the world around 

him. It continues with the entry into professional education offered by institutions such as 

elementary and secondary schools and faculties. One can upgrade gained knowledge with his 

experience at work and in personal life. Between knowledge and experience one should also 

find a place for creativity that lies in every individual. However, it requires a certain stimulus 

or motivation which can be both external and internal. Therefore, it is more and more realized 

that investing in creative and innovative capacity of youth represents a long-term investment 

for the future. Nowadays creativity is given the growing importance by educational 

institutions, and creative and talented persons are motivated in different ways. Creativity 

plays the important role in the person`s development and his education. Because of that 

reason I decided to explore and introduce different ways to promote creativity among students 

at three universities in Slovenia. Through these comparisons, I developed a model of 

proposals and policie for the School of Advanced Social Studies, which might be useful for 

the further development of the faculty. 

 

KEYWORDS: creativity, motivation, creative achievement, higher education, students. 
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1. UVOD 

 

21. stoletje je ĉas hitrih in stalnih sprememb, v katerem vse veĉji pomen pridobivajo pojmi 

kot so raziskovanje, izumljanje, inoviranje ter ustvarjanje, ki temeljijo na znanju in 

inteligenci. Torej ĉloveška ustvarjalnost vse bolj postaja gonilna sila oziroma vir gospodarstva 

v svetu. Podjetja se vse bolj zavedajo, da šibkejše kot je lastno znanje, veĉja je njihova 

odvisnost od drugih, in ĉe hoĉejo preţiveti, morajo svoje omejeno znanje nadomestiti z 

ustvarjalnostjo, sicer lahko potonejo v konkurenci, brez moţnosti uspeha in kakovosti 

ţivljenja. Predvsem podjetja, ki prehajajo v sodobnejše poslovanje z vse veĉjo 

konkurenĉnostjo in fleksibilnostjo, potrebujejo ĉim bolj ustvarjalne kadre, katerim inovacije 

predstavljajo izziv in motivacijo za delovanje. Ker je vse veĉ aktivnosti na podroĉju 

privabljanja in razvijanja ustvarjalne populacije, se pojavi vprašanje ali odgovornost za 

podporo bolj ustvarjalnega naĉina mišljenja in delovanja lahko prevzamejo tudi višje 

izobraţevalne institucije.  

 

Ker menim, da so za ustvarjalnost in potencialnost študentov predvsem odgovorne 

izobraţevalne institucije, ki le-tem omogoĉajo ustvarjalno razmišljati in delovati, sem se 

odloĉila, da v svojem diplomskem delu razišĉem to podroĉje in na podlagi tega predstavim 

naĉine, ki jih fakultete po Sloveniji uporabljajo za spodbujanje ustvarjalnosti med študenti.  

 

Cilji raziskave pa je na podlagi teoretiĉnih spoznanj s tega podroĉja ter analize primerov 

drugih fakultet izdelati predlog modela in predlog pravilnika za spodbujanje ustvarjalnih 

doseţkov študentov Fakultete za uporabne druţbene študije. 

 

Temeljno raziskovalno vprašanje se glasi, ali je mogoĉe na osnovi teoretiĉnih spoznanj in 

analize modelov drugih fakultet oblikovati lasten model spodbujanja ustvarjalnih doseţkov 

študentov, ki bi bil uporaben na Fakulteti za uporabne druţbene študije.  

 

V diplomskem delu sem uporabila veĉ razliĉnih metod, in ker je naloga teoretiĉni tip dela, 

sem kot pristop k prouĉevanju izbranega podroĉja uporabila naslednje metode: 
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- deskriptivno metodo: s to metodo sem opisala in razloţila osnovne pojme, ki so mi 

omogoĉili vpogled v dano problematiko, 

- komparativno metodo: s to metodo sem si pomagala iskati sorodnosti in razlike v 

naĉinih spodbujanja študentov na fakultetah, 

- metodo analize: s pomoĉjo te metode sem analizirala primere razliĉnih naĉinov 

nagrajevanja študentov izbranih fakultet, 

- metodo kompilacije: s to metodo sem povzela izpiske, navedbe, spoznanja in citate 

tako domaĉih kot tudi tujih avtorjev in tako izoblikovala ter navedla lastna spoznanja 

in zakljuĉke. 

 

Diplomsko delo sem razdelila v šestih poglavij, med katerimi prvo poglavje predstavlja uvod.  

 

Drugo poglavje je posveĉeno ustvarjalnosti in osebnemu razvoju, kjer sem najprej 

obravnavala splošne vidike ustvarjalnosti, nato pa sledi predstavitev pristopov za spodbujanje 

ustvarjalnosti. V nadaljevanju sem povzela teoretiĉna spoznanja o pomenu ustvarjalnosti za 

osebno rast in razvoj. Ustvarjalnost sem obravnavala tudi z vidika razliĉnih obdobij 

ĉlovekovega ţivljenja. V tem poglavju sem se dotaknila še podroĉja, kot je obvladovanje 

ustvarjalnosti in ustvarjalnih doseţkov.  

 

V tretjem poglavju sem se usmerila na motivacijo za ustvarjalnost. Motivacijo sem najprej 

opredelila iz splošnih vidikov, nato sem raziskala tudi izvor ţelje in motivacije za 

ustvarjalnost. Poglavje sem zakljuĉila z opredelitvijo motivacij za ustvarjanje v razliĉnih 

obdobjih ĉlovekovega ţivljenja, kar pa se navezuje na izhodišĉa iz prejšnjega poglavja.  

 

Ĉetrto poglavje zajema predstavitev izobraţevalnega sistema in njegov vpliv na spodbujanje 

ustvarjalnosti. V tem poglavju sem na splošno opredelila primarno, tj. osnovnošolsko, 

sekundarno, tj. srednješolsko, in terciarno, tj. visokošolsko izobraţevanje. Pri terciarnem 

izobraţevanju pa se sem se še podrobneje posvetila Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru 

ter Univerzi na Primorskem, kjer sem pri vsaki izmed naštetih izbrala eno fakulteto ter 

predstavila in analizirala njihov naĉin spodbujanja ustvarjalnosti pri študentih.  
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V petem poglavju sem se posvetila spodbujanju ustvarjalnih doseţkov študentov Fakultete za 

uporabne druţbene študije. Najprej sem opisala trenutno stanje na omenjeni fakulteti. V 

nadaljevanju sem pripravila predlog modela Fakultete za uporabne druţbene študije, pri 

katerem sem se opirala na modele fakultet iz predhodnega poglavja. Poglavje pa sem 

zakljuĉila s predlogom pravilnika o spodbujanju ustvarjalnih doseţkov študentov Fakultete za 

uporabne druţbene študije.  

 

Z ugotovitvami sem diplomsko delo zakljuĉila v šestem poglavju. 

 

2. USTVARJALNOST IN OSEBNOSTNI RAZVOJ 

2.1 Splošni vidiki ustvarjalnosti 

 

Ko se zamislimo in vprašamo, kaj je to ustvarjalnost, se zavemo, da ne poznamo doloĉenega 

odgovora, ĉeprav se nam na prvi pogled zdi, da bi besedo ustvarjalnost z lahkoto razloţili. 

Kot pravi Boden (1994: 75) je ustvarjalnost v bistvu neka uganka oziroma skrivnost, ki je tudi 

mnogi psihologi ne znajo natanĉno razloţiti. Za skrivnostnost ustvarjalnosti navaja dva 

vzroka, in sicer prvi je nepredvidljivost ustvarjalnih idej, ki se pojavi nezavedno, drugi vzrok 

pa je navidezno protislovje, ki izhaja iz definicije, katera pravi, da ustvarjalnost pomeni 

»narediti nekaj iz niĉ«, kar naj bi po mnenju Bodonove pomenilo, da je na podlagi te teorije 

ustvarjalnost nekaj, kar ni samo nad znanstvenim razumevanjem, ampak je tudi nemogoĉa.  

 

Na podlagi številnih mislecev in raziskovalcev je nastalo veĉ razliĉnih opredelitev 

ustvarjalnosti in Trstenjak (1981: 26) meni, da ĉeprav ni enotnega mnenja v zvezi z 

ustvarjalnostjo, se v njih vendarle lahko najde tudi nekaj skupnih imenovalcev.  

 

J. B. Guilford (v Trstenjak, 1981: 26) pravi, da se ustvarjalnost pokriva z divergentnim 

mišljenjem, ki izhaja iz »odprtih« vprašanj, katera dopušĉajo veĉ pravilnih rešitev, vendar pa 

ne povsem, saj zanj ustvarjalnost vsebuje tudi mnoţico konvergentnih miselnih funkcij, ki so 

usmerjene v eno samo pravilno rešitev. 
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Po Barronu je ustvarjalnost enaka izvirnosti, to je zmoţnosti, da se v ţivljenje prikliĉe nekaj 

novega, ĉesar prej ni bilo (Trstenjak, 1981: 27). Z njim se strinja tudi Flanagan, ki poudarja 

ravno to novost ter bistroumnost v ustvarjalnosti, medtem ko Whiting (v Trstenjak, 1981: 27) 

posebno poudarja, da se ustvarjalnost razlikuje od izvirnosti, saj je po njegovem mnenju 

vsaka ustvarjalna zamisel sicer izvirna, vendar pa ni vsako izvirno mišljenje tudi ustvarjalno. 

Poleg tega je prepriĉan, da je izvirno proizvajanje novih idej, zamisli in naĉrtov samo, ĉe je 

obenem tudi koristno, to je, da zadošĉa kakšni ĉlovekovi potrebi ali z drugo besedo, da je 

uporabno. Podobno kot Whiting je ustvarjalnost opredelil tudi Strnberg (1999: 3), ki pravi, da 

je ustvarjalnost sposobnost proizvesti oz. narediti nekaj, kar je ne samo novo, ampak tudi 

uporabno.  

 

Donald C. Pelz (v Trstenjak, 1981: 28) med drugimi namesto izraz ustvarjalnost raje 

uporablja besedo produktivnost, spretnost ali pa tudi »performance« (izvedba), iz ĉesar je 

razvidno, da med ustvarjalnostjo in produktivnostjo ne vidi bistvene razlike, kar tudi pomeni, 

da zanj vprašanje ustvarjalnosti sploh ne obstaja.  

 

Za razliko od Pelza pa Kaplan (v Trstenjak, 1981: 28) trdi, da je ustvarjalnost pravo nasprotje 

produktivnosti, saj meni, da je nekdo lahko produktiven, a obenem ni ustvarjalen in obratno. 

Ustvarjalnost pa vidi kot »miniranje novih idej«.  

 

J. W. Getzels in P. W. Jackson (v Trstenjak, 1981: 28) sta ustvarjalnost povezovala z 

nadarjenostjo ali bolje inteligentnostjo, in sicer na podlagi tega sta ustvarjalnost povezala z 

»novimi odzivi na draţljaje«. To sta raziskovala predvsem pri otrocih. Na podoben naĉin se je 

z ustvarjalnostjo ukvarjal Thurstone (v Trstenjak, 1981: 28), ĉigar prepriĉanje je, da je 

ustvarjalna oseba tista, ki ima »dober odnos s podzavestnimi mislimi«.  

 

Med prvimi, ki je poudaril, da je ustvarjalnost odkrivanje oz. odpiranje problemov, ne pa 

njihovo reševanje, je Hilgard (v Trstenjak, 1981: 29), ki je obenem opozoril, da je pri 

ustvarjalnosti odloĉilno predvsem problem sploh odpreti, ga odkriti ali postaviti, ne pa ţe 

postavljen problem reševati, saj je v veĉjih primerih s postavljanjem problemom nakazana 

tudi moţna rešitev.  
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Na podoben naĉin razmišljata Jakob. W. Getzels ter Mihaly Csikszentmihalyi (v Trstenjak, 

1981: 29), da posebna naivnost in nerazumevanje dosedanjih zakonov predstavljata vodilo do 

postavljanja ter odpiranja novih problemov, kar pa je pogoj za vsako obliko ustvarjalnosti.  

Sodobna raziskovalka ustvarjalnosti Margaret Boden (1994) je na svoj naĉin definirala pojem 

ustvarjalnost, in sicer: »ustvarjalnost je odkritje neĉesa, kar je zunaj pravil obstojeĉega 

generativnega sistema, na primer znanstvene teorije, torej je nekaj nepriĉakovanega in hkrati 

dragocenega, ker omogoĉa razvoj novega sistema z novimi kriteriji o tem, kaj je pojmljivo ali 

moţno«. 

 

Berginc in Krĉ (v Skubic, 2006: 10) ugotavljata, da je vprašanje pojmovanja ustvarjalnosti 

zelo zapleteno in da so si znanstveniki do dosedanje stopnje znanstvenega prouĉevanja pri 

definiciji pojma enotni le pri vsebini dveh elementov: novi vsebini in ciljni namenskosti. 

Neglede na to pa podata preprosto definicijo ustvarjalnosti, da ustvarjalnost pomeni 

oblikovanje novih in uporabnih idej ter proizvodov posameznika ali tima. 

 

Torej potek in vzroke ustvarjanja skušajo razvozlati mnogi avtorji in Trstenjak pri tem 

ugotavlja, da se veĉina avtorjev opredelitvi ustvarjalnosti izogiba, saj tudi ti avtorji izraţajo 

mnenje, da se vse razprave o ustvarjalnosti spotaknejo ob nepremagljivi teţavi: subjekt 

razprave se ne da opredeliti, ker je njegova objektivnost varljiva, kar dobesedno pove Ghiselin 

(v Trstenjak, 1981: 31). Po njegovem mnenju je tudi analiza proizvodov (del, knjig itd.), 

ĉeprav so nekaj »ĉisto objektivnega«, vendar le subjektivna, ker je paĉ njihova ocena tako ali 

drugaĉe subjektivna. Torej je tudi najbolj objektivna metoda ob tem vprašanju še vedno v 

jedru subjektivnosti.  

 

Pri iskanju skupnih imenovalcev razliĉnih teorij za opredelitev ustvarjalnosti je Trstenjak 

poudaril dva skupna imenovalca, in sicer pravi, da je prvi »iz niĉ nekaj narediti«, ĉesar prej ni 

bilo. Drugi skupni imenovalec je razlika med ustvarjalnostjo in produktivnostjo, torej 

preoblikovanje ţe obstojeĉe snovi v nove oblike in s tem nove proizvode, pri tem pa gre med 

produktivnostjo in ustvarjalnostjo za predvsem kvalitativno razliko (v Trstenjak, 1981: 31–

32). 
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Na podlagi razliĉnih teorij, lahko najdemo nekaj skupnih kriterijev ustvarjalnosti kot so 

novost, izvirnost, uporabnost, nadarjenost, dragocenost in nepriĉakovanost. S pomoĉjo teh 

kriterijev lahko postavim svojo razlago ustvarjalnosti: ustvarjalnost je posameznikovo 

delovanje, ki vkljuĉuje novost, izvirnost, uporabnost, nadarjenost, dragocenost in 

nepriĉakovanost. 

 

2.2 Pristopi za spodbujanje ustvarjalnosti 

 

Ţivljenje nas kot posameznika in druţbo sooĉa z razliĉnimi problemi, ki v nas prebudijo 

potrebo po iskanju in odkrivanju razliĉnih naĉinov, kako probleme sploh rešiti. Da bi to 

dosegli, si pomagamo s svojim znanjem in domišljijo, kar pomeni, da je ustvarjalnost v 

takšnih situacijah kljuĉnega pomena. V zadnjih desetletjih so izdelali veĉ tehnik oz. pristopov 

za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja, ki naj bi dalo plodne ideje, zamisli in rešitve 

problemov (Peĉjak, 1987: 266). Pri tem gre za novo obliko organiziranja in motiviranja ljudi, 

ki daje moţnost za veliko razliĉnih idej in zajema proţnost, spontanost, razliĉnost, izvirnost 

itn. (Matos, 194: 17). Teh tehnik oz. pristopov je cela vrsta, zato bom podrobneje predstavila 

le nekaj pomembnejših. 

 

Brain storming 

Brain storming (nevihta moţganov) je najbolj razširjena skupinska tehnika za iskanje številnih 

idej v kratkem ĉasu. Temelji na nenavadnosti, izjemnosti, redkosti, »blaznosti«, povezovanju 

neĉesa, kar na prvi pogled nima niĉ ali malo skupnega. Torej nova ideja se pojavi 

nepriĉakovano zunaj zavesti, kot nekakšen preblisk, ki pomeni rešitev na videz doslej 

nerešljivega problema. Za to tehniko je primerno, da je skupina ĉim bolj raznolika glede 

izobrazbe, spola, starosti, delovnega podroĉja ter osebnostnih lastnosti. Problem, za katerega 

se išĉe rešitev, se napiše tako, da ga vsak vidi (npr. plakat, tabla ...). Vsak izmed udeleţencev 

pove oz. poda kakršnokoli rešitev in idejo, pri ĉemer ni nobenih omejitev. Skupino usmerja in 

spodbuja vodja, njihove ideje in rešitve pa beleţi zapisnikar. Tako na koncu vsi skupaj vidijo 

vse izbrane alternative (Matos, 1994: 23–31). 
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Sinektika  

Sinektika je poleg nevihte moţganov najbolj razširjena tehnika, katere bistvo je, da 

udeleţence sili, da gledajo na problem z novih zornih kotov. Gre za proces pridobivanja idej, 

podoben nevihti moţganov, od katerega pa se razlikuje po tem, da se ideje vrednotijo ţe med 

samo sejo in da ima voditelj bolj poudarjeno usmerjevalno vlogo. Vodja predstavi problem 

kot analogije, in sicer kot neposredne, osebne in fantazijske. Ravno te analogije pripeljejo 

ĉlane do izvirnih in ustreznih rešitev, ki jih zbirajo na podlagi lastnih izkušenj, teorij in 

hipotez (Peĉjak, 1987: 272–273). 

 

Možgansko zapisovanje 

Moţgansko zapisovanje je tehnika, ki zahteva pisno komunikacijo, ki jo dopolnjuje ustna. 

Prednost te tehnike je, da v razmeroma kratkem ĉasu dobimo ogromno število idej in je 

primerna predvsem za redkobesedne ljudi. Skupina je najprimernejša, ĉe je heterogena in ĉe v 

njej sodeluje od 4 do 7 oseb. Vodja skupini razdeli liste in razloţi problem, ki ga bodo 

obravnavali. Udeleţenci svoje ideje zapisujejo na list papirja, toliko ĉasa, kolikor jim dovoli 

vodja (npr. 5 minut). Nato udeleţenci predajo list svojemu sosedu na levi strani in k 

napisanim idejam sosednjega udeleţenca z desne strani, napišejo nove ideje. Postopek se 

ponovi tolikokrat, kolikor je udeleţencev oz. dokler posameznik ne dobi svoj prvotni list. 

Nato sledi vrednotenje idej, kjer udeleţenci razvrstijo podobne ideje v skupine in o njih 

razpravljajo (Peĉjak, 1989: 38–41).  

 

Morfološka analiza 

Morfološka analiza je individualna metoda, pri kateri glavni problem razdelimo na manjše 

probleme, nato pa za posamezen problem poišĉemo veĉ rešitev. Omogoĉa nam, da s 

kombiniranjem po posameznih delih pridemo do najustreznejše rešitve glavnega problema. 

Torej problema ne rešujemo, ampak le kombiniramo rešitve. Morfološko analizo zaĉnemo s 

sestavo tabele, v kateri so navpiĉno nanizane posamezne faze problema, vodoravno pa moţne 

rešitve. Eno rešitev glavnega probleme izberemo glede na razliĉne faktorje, ki nas pripeljejo 

do najprimernejše (Peĉjak, 1987: 268–270). 
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Delfi  

Delfi tehniko uporabljamo za reševanje visokih strokovnih vprašanj, na katera nimamo toĉnih 

odgovorov, zaradi ĉesar se opiramo na subjektivna mnenja. Poteka pa tako, da opredelimo 

problem in sestavimo skupino visoko kvalificiranih strokovnjakov, katerim pošljemo 

sestavljen vprašalnik, da v doloĉenem ĉasu prispevajo nekaj idej na postavljena vprašanja. 

Potem njihove ideje povzamemo, jim povzetke vrnemo s prošnjo, da dopolnijo svoje prejšnje 

alternative. Postopek ponovimo dvakrat do štirikrat in nato v zadnjem krogu prosimo 

udeleţence, da analizirajo in presodijo predloge, s ĉimer dobimo tudi oceno tako dobljene 

rešitve (Peĉjak, 1989: 155–160). 

 

Zgoraj opisani pristopi so eni izmed najpogosteje uporabljenih, vendar poznamo še veliko 

drugih naĉinov, kot na primer: enominutno porajanje idej, vprašanja za porajanje idej, 

diskusijska tehnika, tehnika najbolj divje ideje, skrajšana ali instant metoda, obrnjen 

ustvarjalni pretres, solo ustvarjalni pretres, risanje miselnih zemljevidov, dnevnik ustvarjalnih 

idej itd. (Matos, 1994: 19–21). Tehnike so si med sabo razliĉne po pravilih in pogojih za 

potek, nekatere se celo dopolnjujejo, vendar je vsaka posebej namenjena razvijanju, 

izpopolnjevanju, spreminjanju, izbiranju in preverjanju idej (Peĉjak, 1989: 21).  

 

Torej metodo za spodbujanje ustvarjalnosti izberemo glede na njihovo primernost oz. 

ustreznost doloĉeni situaciji. 

 

2.3 Pomen ustvarjalnosti za osebno rast in razvoj 

 

Celo naše ţivljenje temelji na spoznavanju svojega notranjega sveta in velikih sposobnostih 

svojega duha, torej temelji na razvoju osebnosti. Po Museku (1977: 102–103) se osebnost 

posameznika razrašĉa iz temeljnih zasnov nagnjenj in potencialov ter se pod vplivom okolja, 

druţbe in lastne dejavnosti skuša pribliţati najvišjim moţnim mejam razvoja. Moĉno je 

poudarjena vloga posameznikove lastne dejavnosti ter vloga »jaza« in »samega sebe« kot 

osrednje osebnostne funkcije ter strukture, iz katere ta dejavnost izhaja. Osebnostni razvoj 

ima dva pomena, in sicer usmerjevalni, kjer naj bi si ĉlovek prizadeval razvijati svoje 
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potenciale, ter motivacijski pomen, pri katerem pa izpopolnjevanje in uresniĉevanje 

potencialov postane smoter posameznika.  

 

V procesu osebnostne rasti ima velik pomen tudi ustvarjalnost, ki sluţi posamezniku kot 

orodje, s katerimi se nauĉi odpravljati nekatere svoje slabe navade, reševati svoje probleme, 

globlje doţivljati naravo, izboljšati svoje spanje in zdravje, skratka s tem raste njegov notranji 

ĉut in širi se njegova zavest (Bizjak, 1996: 111).  

 

Torej skozi osebno rast posameznik ugotavlja, da ima v sebi neizmeren osebni kapital 

oziroma potencial, ki ga razvija in izraţa s svojo ustvarjalnostjo (Trojnar, 2005: 129). To je 

dokaz, da sta ustvarjalnost in osebna rast moĉno povezana, saj izhajata iz enake osnove, v 

kateri je za oba procesa potreben stik z jedrom ţivljenja. Torej v procesu osebne rasti 

posameznik zaznava svoje poslanstvo, ki ga izţivlja skozi ustvarjalnost, kar pomeni, da 

osebna rast predstavlja kompas, ki posameznika usmerja v pravo smer (Trojnar, 2005: 122).  

 

Tako si ĉlovek z ustvarjalnostjo utira ţivljenjsko pot, polno nenehnega spraševanja, trdega 

dela, poguma in vztrajnosti ter verjame v stvari, ki jih poĉne.  

 

Poudarek je predvsem na tem, da ustvarjalnost prinaša celoten osebni razvoj, nova znanja, 

vešĉine, izkušnje ter s tem odpira moţnosti za uspeh posameznega ĉloveka in druţbe 

(Udeleţenci Drage mladih, 2009). 

 

2.4 Ustvarjalnost v različnih obdobjih človekovega ţivljenja 

 

Razliĉni umetniki primerjajo zaĉetek ustvarjalnosti z organskim procesom spoĉetja in rojstva 

ţivih organizmov, v katerih pa ustvarjalnost postane z leti zrelejša, torej poteka enako kot vsi 

normalni procesi zorenja vsakega drugega ĉloveka (Trstenjak, 1981: 338). To pomeni, da je 

ustvarjalnost pomemben del našega ţivljenja tako v otroštvu, saj otroku iz domišljije raste 

svet, kot tudi odraslemu, ko nam predstave o sebi, o svetu in bliţnjih pišejo usodo (Bizjak, 

1996: 111).  
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Ustvarjalnost v otroštvu 

Po besedah pisateljice Miriam Rockness predstavlja ustvarjalnost v otroštvu neko jutro, v 

katerem je za otroka vsaka stvar sveţa, nova in ţareĉa, torej sprejema vse ĉudeţe sveta, ki se 

širijo pred njim (Peĉjak, 1987: 211).  

 

Po Peĉjaku (1987: 212–213) otroško ţivljenje ne vsebuje veliko izkušenj, kar pa ne pomeni, 

da klub temu otroci ne morejo biti izvirni. Ta izvirnost se kaţe v njihovih likovnih izdelkih, 

slikah, kipih iz gline itd., s katerimi skušajo prikazati svoje videnje predmetov in pojavov v 

okolju. Poleg tega je za otroke znaĉilna igra, kjer se pojavljajo mnoge osebnostne lastnosti, ki 

so znaĉilne za ustvarjalne ljudi. Po mnenjih mnogih psihologov predstavlja igra »prototip« 

ustvarjanja. Enakega mnenja je tudi marksist Marchuse, ki pravi, da je igra vzor ustvarjalnega, 

neodtujenega dela, v katerem je ĉlovek svoboden, proţen, izviren, druţaben itd. Med 

najpomembnejšo lastnost otroka, ki se najbolj navezuje na ustvarjalnost, pa Peĉjak (1987: 

214) uvršĉa radovednost. Ta se kaţe ţe v prvem letu ţivljenja, ko otrok preizkuša in raziskuje 

predmete, tolĉe z njimi ob tla, jih odpira, premetava in daje v usta. Kaţe se tudi s pozornostjo 

na vse nenavadne naĉine in nove draţljaje. Radovednost pa se še poveĉa, ko otrok zaĉne 

obvladovati govor in za vsakdanje stvari in pojave sprašuje »zakaj«, kar pomeni, da je 

njegove ţelja po znanju in spoznanju ogromna, tako kot pri ustvarjalnih odraslih.  

 

Glede na kriterije ustvarjalnosti otrok ne moremo razglasiti za ustvarjalce, vendar pa imajo 

brez dvoma veliko tipiĉnih lastnosti ustvarjalnih ljudi (Peĉjak, 1987: 215). 

 

Ustvarjalnost v mladosti 

Z višjo starostjo postaja otrok bolj produktiven zaradi bogatejših izkušenj, veĉjega besednega 

zaklada, pridobljene vztrajnosti in dostikrat zaradi boljše opreme. Njegova produktivnost se 

kaţe na podroĉjih, kot na primer umetnost, igre, tehnika, modelarstvo itn. Medtem pa 

izvirnost in proţnost upadata, saj so njihove risbe, tehniĉni modeli, pismeni sestavki vse bolj 

podobni med seboj, ĉeprav so lepši in bolj izdelani.  

 

Kljub temu je Torrance na podlagi razvojne študije z Gullfordovomi testi pri otrocih od 1. do 

6. razreda osnovne šole ugotovil, da ustvarjalnost raste z leti podobno kot inteligenca (Peĉjak, 

1987: 215–216). 
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In Peĉjak (1987: 217) pravi, da se iz mladostnikov, ki jim uspe ohraniti svojo ustvarjalnost, 

kasneje razvijejo poklicni ustvarjalci, kar pomeni, da ĉim dlje se bo ohranila ustvarjalnost v 

mladosti, tem veĉja je verjetnost, da se bo ohranila tudi v prihodnosti. Pri tem je pomembno, 

da je mladostnik ustvarjalen, ne pa podroĉje, na katerem ustvarja.  

 

Ustvarjalnost v srednjih letih in kasneje 

Lastnosti, znaĉilne za ustvarjalce, kot so spontanost, domišljija, svoboda mišljenja in 

izraţanja, izvirnost, igrivost in podobno, pa v zrelih letih upadajo. Ljudje se drţijo rutin, v 

mišljenju so konformistiĉni in ne marajo novosti (Peĉjak: 1987: 218). 

 

Peĉjak (1987: 219) meni, da je paradoks ĉlovekovega ustvarjanja v tem, da ima kot otrok 

razgibane ustvarjalne lastnosti, kot so radovednost, izvirnost, igrivost, spontanost itd., katere 

pa zaradi premajhnih izkušenj, skromnega znanja in inteligence ter premajhne vztrajnosti ne 

more plodno uporabiti. Njegov smisel za ustvarjalnost pa ţe upade, ko postane zrelejši in 

pridobi vse te lastnosti. Na podlagi tega se ljudem, ki doţivijo blokado v mladosti, ravno med 

30. in 40. letom oboji dejavniki najbolje ujamejo. 

 

Baron (v Peĉjak, 1987: 218–223) pa postavlja vprašanje, ali na upadanje ustvarjalnosti v 

kasnejših letih vpliva biološko staranje ali izkušnje. Prvo hipotezo zagovarja veliko 

psihologov, med njimi tudi Cattell, ki je postavil teorijo fluidne in kristalizirane inteligence, 

pri ĉemer naj bi fluidna bolj vplivala na ustvarjalno vedenje, kljub temu, da hitreje propade 

zaradi biološkega staranja organizma. Hipotezo izkušenj pa bolj podpirajo realni podatki iz 

ţivljenja ustvarjalnih ljudi.  

 

Upadanje ustvarjalnosti pa Peĉjak (1987: 224–225) razlaga s teţnjo po redu ali teţnjo po 

neredu, in sicer pri otroku se pojavlja moĉna teţnja po neredu, po odstopanju, izvirnosti itn., 

saj v svojih prizadevanjih ne ustvari nobene dobro izdelane stvaritve, medtem ko pa priĉne pri 

starejših ljudeh prevladovati teţnja po redu, kjer se prizadevanja po novih stvaritvah rušijo. 

Na tako smer razvoja naj bi vplivala sama ţivljenjska situacija, saj je za starejše ljudi 

znaĉilno, da ne smejo biti druţbeno neodgovorni in se morajo ravnati po pravilih, vendar pa 

na tak naĉin v okolju, ki zahteva ustvarjalnost, ne uspejo. 
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Ustvarjalnost posameznika se torej v razliĉnih ţivljenjski obdobjih razvija na podoben naĉin 

kot inteligenca in z leti tudi narašĉa, vendar pa se ustvarjalnost od inteligentnosti razlikuje v 

tem, da raste le do doloĉene meje, saj kot vidimo zaĉne v zrelih letih upadati. Menim, da je za 

rast ustvarjalnosti odgovorna predvsem volja posameznika, ki je najbolj intenzivna v otroštvu 

in mladosti, ko le-ta v polni meri spoznava svet in si nabira izkušnje na raznih podroĉjih. Z 

leti pa ta volja upade, ker ljudje v poznejši starosti nimajo volje do novih stvari in delujejo le 

po ţe prej ustvarjenih naĉelih.  

2.5 Obvladovanje ustvarjalnosti in ustvarjalnih doseţkov 

 

Srića (1999: 195) glede obvladovanja oz. nadzora pravi, da obsega nekaj osnovnih pogledov, 

in sicer da:  

- je pozitivna in naravna dejavnost, usmerjena k veĉji uĉinkovitosti 

- uĉinkovito vpliva na spremembo vedenja posameznika 

- najustreznejše je takrat, ko je dinamiĉen in obrnjen v prihodnost 

 

Pri obvladovanju ustvarjalnosti poudarja predvsem to, da je ustvarjalnost povezana z visoko 

stopnjo negotovosti in da jo tog nadzor ovira. Torej ni mogoĉe z gotovostjo predvideti ali 

naĉrtovati tako kakovosti kot ĉasa, ki ga potrebujemo za dosego ustvarjalnega rezultata in tudi 

pri njegovem uresniĉevanju ni mogoĉe postaviti kakršnihkoli trdnih meril ali standardov 

(Srića, 1999: 197). 

 

Vendar pa to ne pomeni, da mora biti ustvarjalnost povsem osvobojena obvladovanja oz. 

nadzora in da je prepušĉena neredu. To pomeni predvsem to, da ustvarjalnost ne prenese 

strogega nadzora in togega doloĉanja ĉasa. Bistvo obvladovanja je predvsem v tem, da 

spodbuja in odstranjuje nepotrebne ovire, ki bi lahko oteţevale delo in zavirale ustvarjalnost 

(Srića, 1999: 199). 

 

Zato je pri tem zelo pomembno pozitivno ozraĉje, ohranjanje navdušenja in nevsiljivo 

spreminjanje dela in rezultatov posameznika (Srića, 1999: 197). 
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Pri obvladovanju ustvarjalnosti in njenih doseţkov je pomembna tudi (samo)kritika, kot pravi 

Peĉjak (1987: 87), da je (samo)kritika nujno potrebna za uĉinkovito mišljenje, vendar pa mora 

potekati ĉim bolj neodvisno od ustvarjanja, sicer zavre ustvarjalno misel. Na podlagi 

(samo)kritike pa se ĉlovek odvrne od miselnih kombinacij, ki so posebno drzne. 

 

Lahko vidimo, da je ustvarjalnost mogoĉe tudi na nek naĉin nadzorovati oz. obvladati, vendar 

pa to ne pomeni, da je za dosego ustvarjalnih rezultatov mogoĉe napisati nek pravilnik oz. 

recept, ki bo posameznika vodil po toĉno doloĉeni poti, da le ta pride do ţelenega cilja. Z 

obvladovanjem ustvarjalnosti je predvsem mišljeno obvladovanje okolišĉin, ki pomembno 

vplivajo na posameznikovo delovanje in mišljenje. S tega vidika bi poudarila predvsem 

(samo)spodbudo in (samo)kritiko, ki po mojem mnenju najbolje uĉinkujeta na ustvarjalni 

proces, saj vsi vemo, da so notranja in zunanja spodbuda ter kritika, najboljši naĉini, na 

podlagi katerih se laţe orientiramo pri našem delovanju.   

 

3. MOTIVACIJA ZA USTVARJALNOST 

3.1 Splošni vidiki motivacije 

 

Ko se ĉlovek vpraša, zakaj nekaj poĉne, ugotovi, da v ozadju obstaja neka moĉ, neka sila, ki 

ga usmerja v pravo smer, in temu reĉemo motivacija. 

 

Motivacija predstavlja proces, ki sproţi ĉlovekovo aktivnost in jo usmerja, uravnava njegovo 

obnašanje, ga poenoti in poveţe v celoto v prizadevanju za dosego ciljev, ki si jih je zadal. 

Pojavlja se v obliki potreb, gonov, nagibov, nagnjenj, ţelja, teţenj, interesov in hotenj, kar po 

navadi vse skupaj imenujemo motivi ali nagibi (Krajnc, 1982: 21). Na podlagi teh motivov, ki 

se pojavijo v ozadju ĉlovekovega obnašanja, se posamezne akcije ljudi povezujejo v smotrno 

celoto ter so med seboj povezane in smiselne. Ker motivi ne nastopajo posamiĉno, temveĉ jih 

vedno deluje veĉ, se ĉlovek ne zaveda, kaj je pri njem tisto osnovno gibalo (Krajnc, 1982: 

22). To izraţa, da je motivacija kompleksen pojav in na podlagi tega so se razvile številne 

teorije, ki skušajo odgovoriti na vprašanje, zakaj ĉlovek deluje in od katerih faktorjev je 

odvisno, kako deluje. V teh letih se je na temo motivacije razvilo veliko teorij in strokovnjaki 
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jih razvršĉajo na razliĉne naĉine, zato bom opisala le nekatere, ki so pomembne glede vpliva 

na ustvarjalnost posameznika.  

 

Maslowa teorija 

Eden izmed najpomembnejših prispevkov prouĉevanja motivacije je Maslowa teorija 

motivacije, ki je sestavljena iz hierarhije in pomembnosti potreb. Po Maslowu (v Lamovec, 

1986: 164–166) naj bi bile temeljne potrebe univerzalne in prisotne na doloĉeni razvojni 

stopnji pri vseh ljudeh in kulturah. Razvršĉa jih v hierarhijo, in sicer: 

- Fiziološke potrebe, ki so najmoĉnejše in katere mora ĉlovek zadovoljiti, ĉe ţeli 

preţiveti. Ĉe so te potrebe zadovoljene, prenehajo aktivno vplivati na vedenje in 

doţivljanje. 

- Potrebe po varnosti, katere vkljuĉujejo potrebe po stabilnosti, zašĉiti, redu itn. in 

katere se aktivirajo le v situacijah dejanske nevarnosti. 

- Potrebe po pripadnosti in ljubezni, ki zajemajo tako dajanje kot prejemanje in 

vkljuĉujejo seksualne kot tudi neseksualne oblike.  

- Potrebe po spoštovanju zajemajo tako samospoštovanje kot tudi spoštovanje s strani 

drugih in zadovoljitev te potrebe povzroĉa obĉutke samozavesti, vrednosti, moĉi, 

sposobnosti, koristnosti in potrebnosti. 

- Potreba po samouresniĉevanju se navezuje na uresniĉevanje ĉlovekovih potencialov, 

na vsestranski razvoj sposobnosti in na teţnjo ĉloveka, da postane vse tisto, za kar je 

sposoben, da postane. 

 

Glede pomembnosti potreb pa Maslow (v Lamovec, 1986: 167, 168) pravi, da se vrstni red 

hierarhije lahko spremeni tudi zaradi zadovoljitve. Na splošno naj bi veljalo, da zadovoljitev 

niţje potrebe povzroĉi, da se pojavi višja, torej potrebo, ki je dolgo ĉasa zadovoljena, 

zaĉnemo podcenjevati, ker se nam višja zdi pomembnejša in smo se niţji pripravljeni odreĉi. 

Vendar pa je po navadi takšna rešitev le zaĉasna, dokler niţja potreba spet ne prevlada. 

  

Herzbergova teorija ali dvofaktorska teorija 

Herzberg (v Ferjan, 2005: 210) je motivacijo prouĉeval z vidika zadovoljstva oziroma 

nezadovoljstva posameznika. Faktorje, ki vplivajo na zadovoljstvo ljudi, imenuje motivacijski 

faktor, kot so na primer doseganje rezultatov, priznanja, odgovornost, lasten razvoj itn. 
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Motivacijske faktorje je razdelil v dve skupini, in sicer higienike (satisfaktorje) in motivatorje. 

Med higienike sodijo dejavniki kot so: varnost, status, odnosi s podrejenimi, osebno ţivljenje, 

odnosi z enakopravnimi sodelavci, plaĉa, delovni pogoj, odnosi z nadrejenimi, nadzor itd. 

Med motivatorje pa sodijo dejavniki kot so doseganje rezultata, priznanje, samo delo, 

odgovornost, napredovanje, rast in lasten razvoj (Vila in Kovaĉ, 1997: 97). Higieniki sami ne 

spodbujajo ljudi k aktivnosti, ampak odstranjujejo neprijetnosti ali kako drugaĉe ustvarjajo 

moţnosti za motiviranje, medtem ko motivatorji neposredno spodbujajo ljudi k delu in 

prispevajo k doseţkom, napredku in delovni uĉinkovitosti (Lipiĉnik, 1996: 24).   

 

Vroomova teorija 

Vroom (v Lipiĉnik, 1998: 167) motivacijo in motivacijske procese pojasnjuje kot izbiro 

vedenja. Posameznik sam izbira med privlaĉnostjo nekega cilja in med trudom oz. 

verjetnostjo, da bo cilj dosegel, kar pomeni, da se pri izbiri odloĉi za vedenje, ki ga bo 

pripeljalo do zastavljenega cilja. Torej koliko si posameznik pri svojem delu prizadeva in 

kakšne rezultate obsega, je odvisno od njegovega mišljenja, kaj je zanj najugodnejše in 

najkoristnejše.  

 

Vroom (v Lipiĉnik, 1998: 167–168) je posameznikovo zadovoljstvo, motivacijo in uĉinek 

nanj razlagal s pomoĉjo modelov oz. izhodišĉnih pojmov, kot so valenca, instrumentalnost ter 

priĉakovanje. Valenco razlaga kot privlaĉnost cilja oz. usmerjenosti posameznika k cilju. 

Valenca je pozitivna, ĉe posameznika cilj privlaĉi. Negativna je, ko se cilju ţeli izogniti in 

niĉna, ko je posameznik do cilja ravnodušen.  

 

Za instrumentalnost pravi, da je kot povezanost med dvema ciljema. Na primer napredovanje 

je za posameznika lahko le instrument, da doseţe zastavljen cilj. Priĉakovanje pa obravnava 

kot subjektivno doţivljanje dejanja (vedenja) in cilja. Torej posameznik naj bi priĉakoval, da 

bo z napredovanjem dosegel cilj.  

 

Frommova teorija 

Erich Fromm (v Krajnc, 1982: 44) je pri raziskovanju vprašanja o ĉlovekovi motivaciji, to je 

k ĉemu današnji ĉlovek teţi pod vplivom razmer, v katerih ţivi, osnoval dve orientaciji v 

motivih ljudi. Prva je ţelja po »imeti«, druga pa ţelja po »biti« in »postati«.  
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Pri ljudeh, ki jim je osnovno vodilo »imeti«, nastopajo predvsem zunanji motivi, cilji, ki jih z 

materialnimi sredstvi lahko doseţejo. Gibalo ljudi, ki jim je glavno vodilo »biti«, so notranji 

motivi, kot so notranje nagrade in iskanje sprememb v kvaliteti svojih dejanj. 

Torej tiste, ki bi radi nekaj imeli, se laţje motivira z materialnimi sredstvi, tiste, ki bi radi 

nekaj bili, pa se laţje pridobi z nematerialnimi sredstvi. 

 

Motivacija je torej kompleksen pojav, kar nam prikazuje dejstvo, da so se v sklopu njenega 

prouĉevanja razvile številne teorije in pristopi, s katerimi avtorji skušajo prouĉiti njene 

znaĉilnosti iz razliĉnih zornih kotov. Na podlagi tega, lahko vidimo, da ne obstaja najboljša 

oz. najprimernejša teorija motivacije, ki bi veljala na splošno za vse, saj se motivacija 

posameznika razlikuje od osebe do osebe. Zato je primernost posamezne motivacijske teorije 

odvisna od situacije in potreb posameznika. Kot najbolj primerne in uporabne teorije v 

primeru ustvarjalnega delovanja, sem navedla zgoraj predstavljene teorije, med katerimi 

mislim, da bi za današnje razmere, ki temeljijo na materialnih sredstvih, bila najbolj znaĉilna 

Frommova teorija, ki temelji na dveh ţeljah, in sicer ena je »imeti«, druga pa »biti« oz. 

»postati«.   

 

3.2 Motivacija in ustvarjalnost 

 

Posameznik za svoja dejanja in odloĉitve potrebuje neko spodbudo, to je motivacijo, ki ga 

vodi skozi ţivljenje. Da bi prišel do svojega cilja, pa mora pri svojih dejanjih uporabiti tudi 

ustvarjalnost. In ker nobena dejavnost ne gre brez motivacije, je torej tudi ustvarjalnost 

odvisna od osebne motivacije posameznika (Trstenjak, 1981: 135). 

 

Peĉjak (1987: 104–105) razlikuje notranjo in zunanjo motivacijo. Zunanja je odvisna od 

zunanjih dejavnikov, in sicer je tesno povezana z zadovoljevanjem nagonov in ojaĉevanjem 

na podlagi pogojevanja, to je ojaĉevanja materialnih nagrad (npr. denar). Medtem ko je 

notranja motivacija povsem neodvisna od zunanjih dejavnikov in po Deciju (1980) pomeni 

»notranjo potrebo po obvladovanju situacije in samousmerjanja v njej«. Peĉjak je poudaril 

tudi pomembno razliko med notranjo in zunanjo motivacijo, in sicer pri zunanji potrebe 
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prenehajo delovati, ko so le-te zadovoljene, vse dokler jih novo neravnoteţje med 

organizmom in okoljem ponovno ne spodbudi, medtem ko je notranja trajna in deluje bolj ali 

manj nepretrgano. Ne glede na razlike pa notranja motivacija pri ustvarjalnosti ne izkljuĉuje 

zunanje, torej obe lahko delujeta istoĉasno, saj ustvarjalec ustvarja zaradi svoje notranje 

potrebe in istoĉasno je lahko za svojo stvaritev nagrajen (Peĉjak, 1987: 108). 

 

Ustvarjanje pa ima tudi dva pomembna motivacijska dejavnika, in sicer ustvarjalno stališĉe in 

pripravljenost. Ustvarjalno stališĉe predstavlja ţivljenjsko vodilo ali navado posameznika, da 

vedno išĉe nekaj novega in skuša vsako stvar spregledati v drugaĉni luĉi. Na drugi strani pa 

ustvarjalna pripravljenost predstavlja ĉlovekovo ţivljenjsko naravnanost, ki poteka tik pred 

zaĉetkom in med izvajanjem ustvarjalnega dela, kar skrajša prilagajanje problemu in omogoĉa 

veĉjo uĉinkovitost z manjšim trudom (Peĉjak, 1987: 108–109). 

 

Torej ustvarjalna dejavnost je proces, ki zori v ĉloveku in je moĉno povezan s strukturo 

osebnosti, to pomeni, da motivacija za ustvarjalnost nastane takrat, ko posameznik v 

interakciji z okoljem, v katerem ţivi, skuša ĉim popolneje razviti svoje potenciale (Trstenjak, 

1981: 137). 

 

Ustvarjalnost pa lahko poveţemo tudi z motivacijskimi teorijami iz prejšnjega poglavja. 

Glede na Maslowo teorijo se motiv za ustvarjalnost pri posamezniku pojavi šele v zadnjih 

dveh ravneh, ko ima zadovoljene fiziološke potrebe (npr. po hrani), potrebe po varnosti (npr. 

ima svoj dom), potrebe po ljubezni in pripadnosti (npr. ima prijatelje, druţino), saj oseba, ki je 

laĉna, ki nima sredstev za preţivetje, je brez doma in svojcev, obĉuti moĉnejšo potrebo po 

pridobivanju materialnih sredstev in je teţje motivirana za ustvarjalnost, kot pa oseba, ki ima 

zadovoljene osnovne biološke in sociološke potrebe.  

 

S Herzbergovo teorijo si lahko pomagamo pri razumevanju dejavnikov, ki vplivajo na samo 

odloĉitev za ustvarjalnost. In sicer higieniki vzbujajo zadovoljstvo in predstavljajo podlago za 

motiviranje pri ustvarjalnosti, medtem ko motivatorji predstavljajo mehanizme, ki prištevajo k 

veĉji uĉinkovitosti ter neposredno spodbujajo k ustvarjalnosti. Torej higienike in motivatorje 

lahko uporabimo, da jih prikaţemo posamezniku pri motiviranju za ustvarjalnost kot 

instrument ali kot cilj, ki si ga ţeli doseĉi.  
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Po Vroomovi teoriji se ustvarjalnost lahko kaţe kot nekaj privlaĉnega (npr. dvig samozavesti 

in moţnost za samopotrditev) ter kot nek cilj oz. moţnost, ki ponuja izpolnitev 

posameznikovih ţelja. Torej, ĉe posameznik oceni, da bo trud, ki ga bo vloţil, pomenil 

moţnost uresniĉitve svojih ţelja, se odloĉi za ustvarjalnost, saj v tem vidi izpolnitev svojih 

ciljev. 

 

Na osnovi Frommove teorije pa lahko posameznika motiviramo na dva naĉina. Tistega, ki bi 

rad nekaj »bil«, motiviramo tako, da mu ustvarjalnost prikaţemo kot moţnost pridobitve 

uglednejšega in prestiţnejšega ţivljenja, medtem ko tistega, ki bi rad nekaj »imel«, pa mu 

ustvarjalnost prikaţemo kot sredstvo, s katerim bo pridobil veĉjo materialno blaginjo. 

 

3.3 Motivacija za ustvarjalnost v različnih obdobjih človekovega ţivljenja 

 

O tem, kako se ustvarjalnost razvija skozi obdobja ĉlovekovega ţivljenja je bilo ţe govora, 

sedaj pa sledi še razvoj motivacije, ki vpliva na ustvarjalnost. 

 

Motivacija v otroštvu 

Pri otroku se motivacija kaţe predvsem v radovednosti, to je teţnja po raziskovanju in 

spoznavanju novega. Pritegne ga vse, kar je nejasno, nedokonĉano in neopredeljeno 

(Jaušovec, 1987: 99). Nikoli jim ni dovolj in vedno se jim pojavi še kakšna nova neznanka, 

zato imajo vedno obĉutek, da morajo še kaj vprašati (Krajnc, 1982: 116). Torej radovednost 

se tako postopoma stopnjuje, in sicer, da se otrok vedno bolj loĉuje od znanih pojavov in se 

usmerja k novim in neznanim (Jaušovec, 1987: 99). Tako na podlagi tega lahko vidimo, da je 

pri ustvarjalnosti otroka glavni motivator radovednost, ki jo vzbudimo s tem, da pritegnemo 

otrokovo pozornost z nenavadnimi, nepriĉakovanimi in novimi draţljaji (Jaušovec, 1987: 

101). 

 

Motivacija v mladosti 

Z leti otrokova radovednost upade oz. jo zaĉne otrok prikrivati, tako da o tem, ĉesar ne ve, ne 

sprašuje ali pa vedno manj. Ne da bi drugim priznal, da ĉesa ne ve, si zaĉne neznano 
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pojasnjevati sam zase (Krajnc, 1982: 116). Nastopi kompetentnost, kot motivator za boljše in 

uspešnejše delovanje v okolju. Torej mladostnik si svoje delovanje ţeli izpopolniti in 

izboljšati, kar pomeni, da si zastavlja vse bolj zahtevne cilje in skuša spreminjati svojo 

strategijo razmišljanja kot dodaten motivator. Za ustvarjalnost pri mladostnikih pa se pojavlja 

tudi vzajemno delovanje, ki izvira iz odvisnosti in povezanosti z drugimi posamezniki, kar 

pomeni, da si posameznik ţeli delati v skupini in dosegati cilje, ki so enaki drugim (Jaušovec, 

1987: 106–117). 

 

Motivacija v srednjih letih in kasneje 

Da ustvarjalnost pri starejših ljudeh upada, je lahko povezano tudi s pomanjkanjem 

motivacije. Veĉina se drţi nekih šablon, rutin, torej ne ĉutijo veĉ potrebe po ustvarjalnosti in 

doseganju neĉesa novega. Obstaja pa manjšina, ki ne izgublja ustvarjalnosti, saj ţivi v svetu 

akcije in ima pred oĉmi konkretne cilje, ki jih bo z ustvarjalnostjo dosegla (Krajnc, 1982: 162; 

Peĉjak, 1987: 218–219). Pri teh ljudeh motivacija izhaja iz izkušenj in zamisli iz zgodnejšega 

obdobja ţivljenja. Na podlagi le-teh si skušajo preurediti naĉin ţivljenja, razmišljanja in si 

ustvarijo novo vizijo sveta (Peĉjak, 1987: 219–220). 

 

Motivacija za ustvarjalnost se torej v razliĉnih obdobjih pojavlja na razne naĉine, in tako 

poslediĉno vpliva na intenzivnost ustvarjalnega delovanja posameznika. Zaĉne se z 

radovednostjo, nadaljuje s tekmovalnostjo in vzajemnostjo ter konĉa z delovanjem na podlagi 

izkušenj ali pa z upadom. To nam pojasnjuje, da je motivacija moĉno povezana z rastjo in 

upadom ustvarjalnosti, kajti motivacija ja tista, ki posamezniku vliva moĉ in voljo, da 

ustvarjalno razmišlja in deluje v ţivljenju. 

 

4. IZOBRAŢEVALNI SISTEM IN SPODBUJANJE 

USTVARJALNOSTI 

4.1 Primarno izobraţevanje – osnovnošolsko 

 

V Sloveniji primarno ali osnovnošolsko izobraţevanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s 

prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraţevanje otrok s 
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posebnimi potrebami. Za uĉence tujce je organizirana mednarodna šola. Za odrasle pa je 

organizirano izobraţevanje v osnovnih šolah za odrasle in na ljudskih univerzah (Ministrstvo 

za šolstvo in šport, v nadaljevanju MŠŠ). 

 

Obiskovanje osnovne šole je obvezno in po organizacijsko izvedbeni obliki se je do šolskega 

leta 2007/2008 loĉilo na dve stopnji, in sicer na redno stopnjo (od 1. do 4. razreda), kjer 

vzgojno-izobraţevalno delo izvaja preteţno en uĉitelj, ter na predmetno stopnjo (od 5. do 8. 

razreda), v kateri pa se vzgojno-izobraţevalno delo izvaja po posameznih predmetih oz. 

skupinah predmetov, ki jih vodijo uĉitelji usposobljeni za pouk posameznih predmetov. Pouk 

v osnovni šoli temelji na programu ţivljenja in delu osnovne šole, ki obsega smernice za delo 

osnovne šole, obvezni predmetnik in uĉni naĉrt ter uĉne naĉrte za fakultativne predmete ter 

druge dejavnosti, ki jih izvaja osnovna šola glede na interese uĉencev oz. potrebe okolja 

(Slanc, 1996: 29; MŠŠ). 

 

S šolskim letom 2008/2009 se je v Sloveniji vpeljalo podaljšano obvezno izobraţevanje z 

osmih na devet let in vneslo tudi nekaj sprememb v sistem. Po novem se osnovnošolsko 

izobraţevanje zaĉne z otrokovim šestim letom starosti in je razdeljeno na tri triletna obdobja. 

Prvo triletno obdobje se ocenjuje opisno, drugo opisno in številĉno, tretje pa samo številĉno. 

Zadnje triletje pa uĉencem omogoĉa izbiro treh predmetov s seznama izbirnih predmetov. 

Uvedli so tudi tri zahtevnostne ravni (pri matematiki, slovenšĉini in tujem jeziku), tako da se 

uĉenci v 8. in 9. razredu lahko odloĉijo za pouk na eni od njih. Devetletka prinaša tudi 

nacionalni preizkus znanja, kot konĉni del vsakega triletja, ki pa po prvem in drugem triletju 

ne vpliva na ocene in napredovanje uĉencev, ampak je le kot informacija o pridobljenem 

znanju tako za šolo kot tudi za starše in uĉence. Ob koncu devetletke pa potekajo zunanji 

izpiti iz slovenšĉine, matematike, tujega jezika in druţboslovnega predmeta po izbiri uĉenca. 

Šolanje pa se zakljuĉi, ko uĉenci prejmejo zakljuĉna spriĉevala, v katerih se upoštevajo tudi 

rezultati zunanjih izpitov. Torej uspešno konĉana šola omogoĉa uĉencem nadaljnje 

izobraţevanje v katerikoli srednji šoli. Omogoĉeno pa je tudi deseto leto šolanja, in sicer 

tistim, ki pri zakljuĉnem preverjanju znanja niso uspešni oz. tistim, ki si ţelijo izboljšati uspeh 

(Tomšiĉ, 2005: 21–22; MŠŠ). 
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Sodobna osnovna šola zajema tudi dejavnosti sodelovanja in vkljuĉevanja vsakega 

posameznika ter spodbuja iniciativnost, ustvarjalnost in aktivnost. Znotraj takšnih procesov in 

spodbud ima najpomembnejšo vlogo uĉitelj, ki naj bi uĉencem pomagal razvijati ustvarjalnost 

in spretnosti, ki jih potrebujejo za obvladovanje teţav in stresnih situacij, s katerim se bodo 

sooĉali v šoli in prihodnosti (Zajc, 2007: 5–7).  

 

Torej uĉitelj je tisti, ki igra osrednjo vlogo pri razvoju ustvarjalnega dela in mišljenja ter pri 

oblikovanju pozitivne klime v razredu, in sicer na to vpliva tako, da (Slapšak, 2006: 58): 

- uporablja provokativna in odprta vprašanja, 

- vkljuĉuje raznovrstne strategije pouĉevanja, 

- spoštuje zamisli uĉencev, 

- spodbuja uĉenĉevo zaupanje v lastno znanje in stališĉa, 

- vodi h konstruktivni kritiki, 

- dopušĉa uĉencem izraziti svoja stališĉa, 

- pomaga premagati strah pred napakami, 

- omogoĉa, da tudi uĉenci odloĉajo o izbiri nekaterih tem in naĉinu dela itd.  

 

Zelo je pomembno, da uĉitelj upošteva vsakega posameznika v razliĉnosti njegovih darov in 

sposobnosti in tako odkriva nadaljnje poti za prepoznavanje in spodbujanje ustvarjalnih 

uĉencev (Zajc, 2007: 7). 

 

Šola pa mora v skladu z zakonom o osnovni šoli izvajati izobraţevanje posebej ustvarjalnih 

uĉencev, kar pomeni, da sistematsko vzpostavlja skrb za vsakega uĉenca, upoštevajoĉ njegove 

sposobnosti, interese in priĉakovanja. Omogoĉa jim torej vkljuĉevanje v dodatni pouk in 

druge oblike individualne ter skupinske pomoĉi. Aktivnosti, s katerimi tako šola kot uĉitelji in 

drugi izvajalci v sklopu šole spodbujajo ustvarjalne uĉence, so: kooperativno uĉenje in druge 

oblike skupinskega dela, dnevi dejavnosti (kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi), 

interesne dejavnosti, hitrejše napredovanje, športne in kulturne sekcije, kreativne delavnice, 

raziskovalni tabori in projekti, priprava za udeleţbo na tekmovanjih, programi za razvijanje 

socialnih spretnosti, programi za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, 

mladinske delavnice), seminarske in raziskovalne naloge ter svetovanje uĉencem in staršem 

(Zajc, 27: 10; Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi, 1999: 7–8). 
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V sklopu teh dejavnosti je prvoten namen šole spodbuditi vedoţeljnost, kreativnost, 

samoiniciativnost ter razvoj interesnih podroĉij uĉencev in uĉenk s poudarkom na uĉnem in 

socialnem podroĉju, pri ĉemer se usposabljajo za samostojno opazovanje, za pridobivanje 

novih izkušenj in znanj, za razvijanje spretnosti, za samostojno reševanje problemov ter za 

celostno, miselno in ĉustveno aktivnost (Koncept: Dnevi dejavnosti, 1998: 1; Koncept: 

Interesne dejavnosti, 2008: 5). 

 

Kot dokaz za izjemne doseţke ustvarjalnih in nadarjenih uĉencev pa osnovne šole podeljujejo 

tudi pohvale, priznanja in nagrade. Pohvale so lahko ustne in pisne, in sicer se podeljujejo za 

doseţke v šoli in izven nje ter za konkretna pozitivna dejanja, kot so na primer: pozitiven 

vzgled v oddelku, pomoĉ vrtnikom, sodelovanje pri dejavnostih šole, prizadevno delo v 

interesnih dejavnostih, odliĉni uĉni rezultati itd. Priznanja dobijo uĉenci in uĉenke za delo oz. 

doseţke, ki so pomembni za celotno šolo in ki znatno prispevajo k ugledu šole v širši 

skupnosti, in sicer se dodeljujejo za: odliĉne uĉne uspehe za vsa leta šolanja, veĉletno 

prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu, doseganje vidnih rezultatov na 

tekmovanjih (npr. Vegovo, Stefanovo, Preglovo, Proteusovo, Cankarjevo itd. priznanje), 

veĉletno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih dejavnostih, veĉletno pomoĉ 

vrstnikom in podobno. Nagrade pa so predvsem vezane na posamezne pohvale in priznanja in 

se podeljujejo v obliki knjige ali pripomoĉka, ki ga uĉenec lahko uporablja pri pouku ali 

drugih dejavnostih šole. Pohvale, priznanja in nagrade podeljujejo sproti, neposredno ob 

dogodku, na posebnih prireditvah ali na javnih prireditvah ob zakljuĉku šolanja (Osnovna šola 

Milojke Štrukelj, 2010: 64–65; Osnovna šola Krmelj, 2009: 3–6; Osnovna šola Bakovci, 

2006: 1–3).  

 

Naĉin in vrsta podeljevanja pohval, nagrad in priznaj pa se razlikuje od šole do šole, tako kot 

tudi naĉin dela, ki spodbuja ustvarjalnost pri uĉencih. 

 

Kot vidimo, se je sistem osnovnošolskega izobraţevanja nekoliko spremenil, kar pa je 

prineslo tudi bolj izoblikovane in nadgrajene naĉine spodbujanja ustvarjalnih uĉencev. 

Osnovne šole so tako na podlagi novejših metod uĉenja usmerjene v kakovostno ţivljenjsko 

izobraţevanje, kjer je velik poudarek na ustvarjalnosti in nadarjenosti uĉencev. Menim, da na 
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ta naĉin omogoĉajo boljši razvoj in uresniĉevanje ustvarjalnih vešĉin uĉencev in tako 

zagotavljajo veĉje zanimanje posameznih uĉencev za ustvarjalnost ter dvig kakovosti 

predznanja za nadaljnje izobraţevanje.  

 

4.2 Sekundarno izobraţevanje – srednješolsko 

  

Srednješolsko ali sekundarno izobraţevanje je nadaljevanje obveznega primarnega 

izobraţevanja. V Sloveniji se deli na splošno, poklicno in srednje strokovno ter tehniško 

izobraţevanje. 

 

Splošno izobraževanje 

Srednješolsko splošno izobraţevanje ali tako imenovano gimnazijsko izobraţevanje traja 4 

leta in se zakljuĉi s splošno maturo, ki omogoĉa pridobitev srednje izobrazbe ter vpis v 

visokošolsko izobraţevanje. Poznamo splošne in strokovne programe, in sicer pod splošne 

spadajo: 

- splošna gimnazija, 

- klasiĉna gimnazija, 

- gimnazija s športnim oddelkom, 

- gimnazija z evropskim oddelkom, 

- Waldorfska gimnazija, 

- gimnazijski program zasebnih katoliških šol, 

- program mednarodne mature ter 

- maturitetni teĉaj. 

Med strokovne programe pa spadajo: 

- tehniĉna gimnazija, 

- ekonomska gimnazija ter 

- umetniška gimnazija, ki omogoĉa izobraţevanje v 4 smereh: plesni, dramsko-

gledališki, likovni in glasbeni.  
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Srednje poklicno in strokovno izobraževanje 

Pri srednje poklicnem in strokovnem izobraţevanju gre za povezovanje dela in izobraţevanja, 

to je s praktiĉnim usposabljanjem v delovnem procesu. Deli se pa na: 

- niţje poklicno izobraţevanje, ki traja od 2 do 3 leta, konĉa pa se z zakljuĉnim izpitom 

in omogoĉa vpis v programe srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega 

izobraţevanja; 

- srednje poklicno izobraţevanje, ki traja 3 leta, konĉa se z zakljuĉnim izpitom ter 

omogoĉa vpis v programe poklicno-tehniškega izobraţevanja; 

- srednje strokovno izobraţevanje, ki traja 4 leta in se konĉa s poklicno maturo, ki 

omogoĉa pridobitev srednje strokovne izobrazbe ter vpis v študijske programe višjega 

in visokega strokovnega izobraţevanja; 

- poklicno-tehniško izobraţevanje, ki traja 2 leti, konĉa se s poklicno maturo ter 

omogoĉa absolventom poklicnega izobraţevanja pridobiti srednjo strokovno 

izobrazbo; 

- poklicni teĉaj, ki traja 1 leto, konĉa pa se s poklicno maturo in je namenjen tistim, ki si 

ţelijo pridobiti izobrazbo na ravni srednje poklicne, tehniške in druge strokovne šole 

(MŠŠ). 

 

Spodbujanje ustvarjalnosti v srednji šoli je enako osnovnošolskemu, le da se bolj osredotoĉa 

na doloĉeno smer oz. izobraţevalni program, ki ga šola izvaja. Za razširjanje in obogatitev ter 

pospeševanje uĉenja v okviru izobraţevalnega programa, srednje šole uporabljajo razliĉne 

organizacijske oblike, kot so: uĉne skupine, moduli, obvezni izbirni predmeti, izbirni 

predmeti, interesne dejavnosti oz. kroţki, razredni in predmetni izpiti, dodatni pouk, 

tekmovanja, priprava na tekmovanja, obiskovanje predavanj na visokošolskih zavodih, 

vzporedni programi in šolanje, tabori, teĉaji, programi za osebni in socialni razvoj ter osebno 

svetovanje. Srednje šole se posluţujejo tudi nekaterih strategij, ki niso obvezne, so pa 

priporoĉljive pri spodbujanju ustvarjalnih in nadarjenih dijakov, in sicer: projektno delo, 

raziskovalno delo in uĉenje, eksperimentalno in terensko delo, inštruiranje (pomoĉ sošolcem 

pri uĉenju), samostojno uĉenje, e-uĉenje, uĉenje na daljavo, ekskurzije, in podobno (Koncept 

vzgojno-izobraţevalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraţevanju, 2007: 8–9). 
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Torej šole omogoĉajo dijakom, ki so sposobni ter imajo interes in voljo, narediti nekaj veĉ kot 

zgolj izpolnjevati dolţnosti pouka, dodatne dejavnosti v sklopu šole kot tudi v sklopu 

zunanjih institucij, podjetij itd., kjer lahko uveljavijo svojo nadarjenost oz. kreativnost. 

 

Enako kot osnovne šole imajo tudi srednje šole organizirano podeljevanje pohval, priznanj in 

nagrad uspešnim dijakom. Pohvale se tako kot v osnovni šoli izrekajo ustno in pisno, in sicer 

za uspešno šolsko delo, pomoĉ sošolcem, delo v interesnih dejavnostih, za odliĉen uspeh ob 

zakljuĉku šolskega leta, doseţke na srednješolskih in drugih tekmovanjih in podobno. 

Priznanja se dodeljujejo za doseţen odliĉen uspeh v vse letih šolanja na srednji šoli, za 

doseţeno pomembno mesto na raznih šolskih tekmovanjih, za uĉinkovito delo pri pouku, 

interesnih dejavnostih, raznih dejavnostih izven šole, za odliĉen uspeh na splošni in poklicni 

maturi itd. Nagrade pa so ravno tako kot pri osnovni šoli vezane na razne pohvale in 

priznanja, in so lahko knjiţne nagrade, nagradni enodnevni izlet ali pa pripomoĉek, ki ga dijak 

lahko uporablja pri pouku ali pri drugih dejavnosti šole (Gimnazija Joţeta Pleĉnika Ljubljana, 

2001; Gimnazija Koĉevje, 2010). 

 

Vsaka srednja šola ima sicer svoj naĉin podeljevanja pohval, priznanj in nagrad, ki pa so si 

veĉ ali manj podobi, tako kot tudi delo s kreativnimi dijaki. 

 

Kot bonus za ustvarjalne dijake kot tudi študente je omogoĉena pridobitev štipendije, in sicer 

kadrovske ter Zoisove. 

 

Kadrovska štipendija je namenjena predvsem laţjem pridobivanju ustreznega poklica oz. 

izobrazbe, kar pa omogoĉa veĉjo zaposljivost. Poznamo pa neposredne in posredne kadrovske 

štipendije, in sicer neposredne dodeljujejo delodajalci oz. podjetja, medtem ko posredne 

dodeljujejo nosilci enotnih regijskih shem ali samoupravne lokalne skupnosti. Sredstva za 

neposredno ali posredno sofinanciranje dodeljuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj 

kadrov in štipendije, na podlagi javnega razpisa. Število sofinanciranih štipendij pa je odvisno 

predvsem od razvojnih potreb delodajalca oz. od indeksa razvojne ogroţenosti (Ministrstvo za 

delo, druţino in socialne zadeve). 

 

Zoisovo štipendijo pa pridobi dijak, ki izpolnjuje splošne pogoje: 
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- ima v srednji šoli povpreĉno oceno 4,1 ali veĉ ter je bil s konceptom vzgojno-

izobraţevalnega dela z nadarjenimi dijaki identificiran kot nadarjen dijak, 

- je maturant z izjemnim splošnim uspehom, tj. zlati maturant, 

- je dosegel izjemne doseţke na posameznem podroĉju druţbenega ţivljenja ne glede 

na letnik šolanja. 

Zoisovo štipendijo lahko pridobi tudi osnovnošolec, in sicer v zakljuĉnem razredu osnovne 

šole, tako da doseţe povpreĉno oceno najmanj 4,5 ali veĉ in študent, ki mora imeti povpreĉno 

oceno najmanj 8,5 ali veĉ ali pa je glede na povpreĉno oceno med najboljših 5% študentov v 

svoji generaciji. 

Štipendijo se prejema eno leto za posamezen letnik na isti stopnji izobraţevanja, in sicer v 

višini 66,05€ za dijaka in 101,78€ za študenta, h kateri pa se dodeljujejo naslednji dodatki: 

dodatek glede na dohodek v druţini štipendista, dodatek za vrsto in podroĉje izobraţevanja, 

dodatek za uĉni uspeh, dodatek za izobraţevanje zunaj stalnega prebivališĉa ter dodatek za 

štipendiste s posebnimi potrebami. Ĉe pa pride do kakršnih koli sprememb, ki bi lahko 

vplivale na štipendijsko razmerje, je štipendist dolţan štipenditorju to v 8 dneh sporoĉiti 

(Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve). 

 

Za srednješolski naĉin spodbujanja ustvarjalnosti pri dijakih lahko reĉemo, da je zelo podoben 

osnovnošolskemu, saj kot vidimo imajo tudi srednje šole poleg podajanja znanja tudi skrbno 

organiziran program spodbujanja kreativnih in nadarjenih. Med drugim se na tem podroĉju 

pojavlja tudi spodbuda s strani drţave, ki temelji na podeljevanju štipendij. Menim, da 

modernejši ĉasi prinašajo vse bolj zanimive naĉine izobraţevanja na vseh stopnjah, kajti 

ljudje se vse bolj zavedamo, da ustvarjalnost prinaša pozitivne rezultate na vseh podroĉjih. 

 

4.3 Terciarno izobraţevanje – visokošolsko 

4.3.1 Splošno 

 

Drţavni zbor Republike Slovenije je decembra 1993 sprejel zakon o visokem šolstvu, na 

podlagi katerega se je zaĉelo temeljito preoblikovanje univerz in prviĉ je bilo omogoĉeno 

ustanavljanje samostojnih ter zasebnih visokošolskih zavodov. Z novim zakonom so v letih 
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1995 in 1996 preoblikovali ali na novo sprejeli najprej dodiplomski, nato še podiplomski 

študijski program. Tako so bili opušĉeni nekdanji višješolski programi, uvedeni pa so bili 

triletni visokošolski strokovni programi poleg obstojeĉih univerzitetnih študijskih programov 

(Uradni list RS 20/2002). 

 

V Sloveniji torej (kot) visokošolski prostor predstavljajo visokošolski zavodi kot so univerze, 

fakultete, umetniške akademije ter visoke strokovne šole. 

 

Po zakonu o visokem šolstvu univerze morajo zagotavljati razvoj znanosti, strokovnosti in 

umetnosti ter posredujejo znanje, fakultete opravljajo znanstvenoraziskovalno in 

izobraţevalno dejavnost, visoke strokovne šole pa izobraţevalno in strokovno dejavnost. To 

naj bi zagotavljalo binarno zgradbo na ravni visokega šolstva, ki programsko loĉuje bolj 

teoretsko raziskovalno naravnane programe od strokovnih študijskih programov. Oba 

programa se izvajata tako na fakultetah kot tudi umetniških akademijah, medtem ko pa visoke 

strokovne šole izvajajo samo strokovne programe. Prva raven predstavlja dodiplomsko, na 

kateri se pridobi diploma in prvi strokovni naslov, druga raven pa je podiplomska, ki 

omogoĉa pridobitev drugega strokovnega naslova specialist, to je znanstveni naslov magister 

znanosti ali pa doktor znanosti (Kolar in Komljenoviĉ, 2011: 5–8). 

 

Dodiplomsko izobraževanje 

Pod dodiplomsko izobraţevanje štejemo dva študijska programa, in sicer univerzitetni in 

strokovni študijski program. Za univerzitetni velja, da se vanj lahko vpišejo kandidati z 

opravljeno splošno maturo ali poklicno maturo po kateremkoli srednješolskem programu in 

dodatnim maturitetnim izpitom. Program se zakljuĉi z diplomskim izpitom, traja pa od 4 do 6 

let, k ĉemer se šteje tudi absolventski letnik, ki traja eno študijsko leto, in je namenjen 

študentom za opravljanje študijskih obveznosti ter pripravljanju diplomske naloge in njenega 

zagovora. Po uspešno konĉanem univerzitetnem izobraţevanju študent dobi diplomo z 

vpisanim ustreznim strokovnim naslovom, ki je lahko: univerzitetni diplomirani /…/, 

akademski /…/, diplomirani inţenir /…/, profesor /…/. Po konĉanem univerzitetnem študiju 

pa se lahko diplomirani študent bodisi zaposli bodisi nadaljuje študij na podiplomski ravni.  
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Za strokovne študijske programe je znaĉilno, da so nekoliko krajši, torej trajajo 3 ali 4 leta, 

plus absolventsko študijsko leto. Vanje se lahko vpisujejo maturanti in tudi kandidati, ki so na 

4-letni srednji šoli opravili poklicno maturo. Program vkljuĉujejo tudi praktiĉno usposabljanje 

in se prav tako zakljuĉijo z diplomskim izpitom. Uspešno konĉano visokošolsko strokovno 

izobraţevanje prinese vpis strokovnega naziva v diplomo, to je diplomirani /…/ ali 

diplomirani inţenir /…/. Diploma omogoĉa zaposlitev ali nadaljevanje študija v 

specialistiĉnih študijskih programih in tudi nekaterih magistrskih.  

 

Mogoĉ pa je tudi prehod med strokovnim in univerzitetnim študijem v obe smeri. Iz 

strokovnega v univerzitetni študij morajo kandidati za prestop imeti opravljeno maturo ali pa 

dovolj visoko povpreĉno oceno. Ob prestopu se študentom doloĉi dodatne študijske 

obveznosti, s katerimi morajo odpraviti razliko v obeh vrstah programov, ĉe ţelijo diplomirati 

v novem programu (Tomšiĉ, 2005: 25–26; MŠŠ). 

 

Podiplomsko izobraževanje 

Podiplomska raven loĉi specialistiĉni, magistrski in doktorski študijski program. 

Specialistiĉni študijski program sprejema kandidate z diplomo univerzitetnega ali strokovnega 

študija, traja pa od 1 do 2 leti in konĉa se z zagovorom specialistiĉne naloge. Uspešno 

opravljen zagovor prinaša strokoven naslov specialist in omogoĉa zaposlitev na doloĉenem 

profesionalnem podroĉju ali pa tudi nadaljevanje v magistrske programe.  

 

Za magistrske programe je znaĉilno, da se vanje vpisujejo kandidati z diplomo 

univerzitetnega študija, izjemoma tudi z diplomo strokovnega študija. O pogojih za vpis v 

magistrski in doktorski študij, pa odloĉa visokošolski zavod, ki izvaja podiplomski študij ter 

status univerze oz. samostojnega visokošolskega zavoda. Magistrski programi trajajo 2 leti in 

se zakljuĉijo z uspešnim zagovorom magistrske naloge, s katerim se pridobi znanstveni 

naslov magister znanosti oz. magister umetnosti in kateri omogoĉa zaposlitev na doloĉenem 

profesionalnem podroĉju ali pa nadaljnji študij za pridobitev doktorata. 

 

Doktorski študij za kandidate z diplomo univerzitetnega študija traja 4 leta, medtem ko za 

kandidate z diplomo magistrskega študija pa 2 leti. Da je prehod med magistrskim in 

doktorskim študijem mogoĉ, dokazuje to, da študenti vpisani v štiriletni doktorski študij, 
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lahko po dveh letih konĉajo študij z magisterijem ter da študenti vpisani v dvoletni magistrski 

študij lahko nadaljujejo študij še 2 leti in si pridobijo znanstveni naslov doktor znanosti 

(Tomšiĉ, 2005: 26–27). 

 

Spodbujanju ustvarjalnosti pri študentih pa se bom natanĉneje posvetila v nadaljevanju. Za 

popis in analizo primerov sem si izbrala Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru ter 

Univerzo na Primorskem. Pri vsaki izmed naštetih pa se bom osredotoĉila na eno od fakultet. 

 

4.3.2 Popis in analiza primera Univerze v Ljubljani 

 

Kot eno najbolj znanih in najveĉjih raziskovalnih ustanov v Republiki Sloveniji predstavlja 

Univerza v Ljubljani, ki zajema kar 23 fakultet in 3 umetniške akademije, torej ima najveĉ 

koncentriranega raziskovalno razvojnega potenciala v drţavi (Univerza v Ljubljani). 

 

Študentom omogoĉa razgibano izobraţevanje in jih pri tem spodbuja na razne naĉine, in sicer 

omogoĉa: 

- štipendiranje študentov (kadrovske, republiške in štipendije razliĉnih fundacij), 

- tutorstvo, 

- mednarodno sodelovanje in izmenjave študentov, 

- sodelovanje študentov v raznih raziskovalnih in razvojnih projektih ter 

- podeljuje nagrade za najboljše študente ter njihova dela. 

 

Kot primer Univerze v Ljubljani sem si izbrala eno izmed fakultet, in sicer Ekonomsko 

fakulteto, ki predstavlja vodilno izobraţevalno znanstvenoraziskovalno institucijo na podroĉju 

poslovnega in ekonomskega izobraţevanja v Sloveniji. Osredotoĉila se bom predvsem na 

nagrajevanje študentov Ekonomske fakultete in predstavila nekatere druge dejavnosti, ki jih 

fakulteta omogoĉa svojim študentom. 

 

Na Ekonomski fakulteti se podeljevanje priznanj in nagrad uvršĉa med eno od glavnih oblik 

spodbujanja študentov k bolj intenzivnem in ustvarjalnem delu. Vsako leto fakulteta podeli 
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študentom za njihove študijske doseţke priznanja in pohvale ter fakultetne Prešernove 

nagrade. 

 

S priznanji in pohvalami fakulteta spodbuja resno in kakovostno študijsko raziskovalno delo 

svojih študentov in tako skuša tudi prispevati k ugledu fakultete kot izobraţevalne in 

raziskovalne institucije. 

O kandidatih za pridobitev priznanj in pohval se odloĉa senat fakultete, in sicer na podlagi 

predloga, ki ga pripravi vodstvo fakultete skupaj s komisijo za študijske zadeve in 

študentskim svetom. 

 

Med kandidate za priznanja se uvršĉajo najboljši študenti-absolventi, katerim se upošteva 

celovita ocena dela v ĉasu študija, ki pa temelji predvsem na študentovem študijskem uspehu. 

Poleg tega pa v to oceno upoštevajo tudi druge oblike študentovega aktivnega sodelovanja v 

študijskem procesu. Kandidati za letne pohvale pa so najboljši študenti posameznega letnika 

za njihov študijski uspeh. 

 

Letna pohvala je pisne oblike, medtem ko je priznanje sestavljeno iz listine ter materialne 

nagrade, ki pa je praviloma v knjiţni obliki in mora biti enaka vsaj višini enomeseĉne 

povpreĉne štipendije študentov fakultete. Podelitev pohval in priznanj se izvaja vsako leto na 

slovesen naĉin ob dnevu univerze, in sicer podeljuje jih dekan fakultete. 

 

S podeljevanjem fakultetnih Prešernovih nagrad pa fakulteta skuša pri študentih 

dodiplomskega študija spodbuditi znanstvenoraziskovalno dejavnost na podroĉjih, ki jih 

pokriva fakulteta. To pomeni, da si študentje za najboljša raziskovalna in diplomska dela 

prisluţijo Prešernove nagrade. 

 

Teme, ki kandidirajo za fakultetne Prešernove nagrade, se doloĉijo na podlagi predloga 

fakultetnih uĉiteljev, katere pa po predhodnem mnenju senata, sprejme in razpiše komisija za 

študijske zadeve. Med le-te pa so vkljuĉene tudi tiste, ki jih za podroĉja ekonomskih ved 

razpiše komisija za Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani. Tudi diplomsko delo, ki je bilo 

ocenjeno kot zelo kakovostno in ustvarjalno, se lahko uvrsti med kandidate za podelitev 
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Prešernove nagrade, in sicer na pobudo svetovalca ga predlaga predsednik komisije za obrabo 

diplomskih del.  

 

V razpisu, ki se objavi na oglasnih deskah fakultete in sestankih svetov letnikov, so naslovi in 

kratke obrazloţitve vsebine tem, rok oddaje ter pogoji pravilnika o Prešernovih nagradah. 

Fakulteta omogoĉa študentom tudi pomoĉ svetovalca iz vrst visokošolskih uĉiteljev pri izboru 

teme in pripravi dispozicije. Študent pa mora pri predloţitvi svojega dela zagotoviti, da je le-

to rezultat njegovega samostojnega in ustvarjalnega dela. Obstaja tudi moţnost skupinskega 

raziskovanja in obravnavanja doloĉene teme, pri kateri pa mora biti razviden obseg in narava 

posameznega študenta, ki kandidira za nagrado. 

 

Fakultetna Prešernova nagrada pa sestoji iz listine, denarne nagrade v višini tretjine 

univerzitetne Prešernove nagrade in spominske plakete, na kateri je Prešernova podoba, 

letnica nagraditve ter ime in priimek nagrajenca. V primeru, da je šlo za posebno pisanje dela 

za Prešernovo nagrado, pa fakulteta nagrajencu povrne tudi stroške. 

 

Nagrade se podeljuje vsako leto in vsak kandidat lahko prejme samo eno nagrado v enem letu. 

Naslovi ter imena nagrajencev in svetovalcev se tudi javno objavijo, za kar poskrbi komisija. 

 

Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete lahko izbere nekatera dela tudi za 

kandidiranje za univerzitetne Prešernove nagrade, katere pa posreduje upravnemu odboru 

univerzitetnega sklada. Dela, ki pa so kandidirala za Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani 

in niso bila nagrajena, se avtomatiĉno vkljuĉijo med kandidate za fakultetne Prešernove 

nagrade. 

 

Tutorstvo je tudi ena izmed oblik spodbujanja študentov k ustvarjalnem delu, saj na tak naĉin 

pomagajo drugim študentom, širijo svoja poznanstva, si med seboj izmenjujejo mnenja in 

izkušnje in hkrati poglobijo znanje, ki so ga pridobili v ĉasu študija. Tutorstvo je omogoĉeno 

študentom višjih letnikov dodiplomskega in podiplomskega izobraţevanja z boljšim uĉnim 

uspehom. In sicer na fakulteti je tutorstvo razdeljeno na tri vrste: 
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- uvajalno: za študente prvih letnikov dodiplomskega in podiplomskega študija, ki 

si ţelijo pomoĉi na prehodu iz srednje šole, tako pri študijskih kot tudi pri 

organizacijskih oz. administrativnih zadevah; 

- za tuje študente: predstavlja pomoĉ tujim študentom pri administrativnih stvareh, 

svetovanje in usmerjanje skozi študij, pomoĉ pri vkljuĉevanju v slovensko okolje 

itd.; 

- za študente s posebnimi potrebami: predstavlja pomoĉ v obliki uĉnih ur za 

doloĉene predmete niţjih letnikov. 

Študentje, ki na fakulteti sodelujejo kot tutorji, dobijo certifikat o opravljenem delu, ki jim 

lahko v prihodnosti koristi pri vpisu na tuje univerze ali pri iskanju sluţbe.  

 

Na Ekonomski fakulteti so se razvila in delujejo tudi razliĉna društva, in sicer: 

- Študentska organizacija EF, 

- Management group, 

- TopEF, 

- Študentska borza, 

- Mladi projektni managerji, 

- Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije, 

- Center za študentsko Podjetništvo, Inovativnost in Kreativnost – ŠPIK, 

- AIESEC. 

Društva so vseslovenska, kar pomeni, da so namenjena študentom vseh fakultet in njihov 

namen je predvsem zdruţiti ambiciozne študente z idejami ter tako spodbujati razvoj 

njihovega potenciala in ustvarjalnosti. 

 

Za dodatno spodbujanje ustvarjalnih študentov Ekonomska fakulteta organizira študentske 

konference in omogoĉa vkljuĉevanje študentov v razne projekte, kot so: 

- Študentska poslovna konferenca, ki omogoĉa študentom in diplomantom, da svojim 

kolegom in trgu dela predstavijo inovativnost svojih idej, rezultate svojega dela in 

izrazijo svoja mnenja. 

- Delo MeNe išĉe, se izvaja v obliki zaposlitvenega sejma, katerega namen je povezati 

študente in diplomante Ekonomske fakultete s priznanimi slovenskimi in 

mednarodnimi podjetji, ki išĉejo nove sodelavce za svoj kader. Torej fakulteta na ta 
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naĉin gradi povezavo med delodajalci, s svojimi potrebami, in študenti ter 

diplomanti, ki išĉejo pravo priloţnost. 

- Business Hive, je mednarodni projekt, ki ponuja študentom s celega sveta delo v 

mednarodnih timih, ki v petih dneh aktivno rešujejo realne poslovne izzive 

slovenskih podjetij. S tem pa študentje nabirajo praktiĉne izkušnje, razvijajo svoje 

ustvarjalno mišljenje in tudi poveĉujejo svoje moţnosti pri iskanju bodoĉih 

delodajalcev. 

- Business Weekend, ki predstavlja delovno-motivacijski vikend v Bovcu, organiziran 

za študente Ekonomske fakultete. Študenti imajo priloţnost spoznati uspešne 

podjetnike in gospodarstvenike na raznih delavnicah ter hkrati spoznati razliĉne 

moţnosti zaposlitve in pridobiti nove poslovne vešĉine. Vikend je predvsem 

namenjen »team-buildingu« ter spoznavanju sošolcev ter ostalih študentov. 

- Poletna šola »Take the Best from East and West«, pa oznaĉuje 3-tedenski program, 

ki je organiziran v angleškem jeziku za slovenske in tuje študente. Program omogoĉa 

opravljanje enega ali dveh predmetov v angleškem jeziku, obiske podjetij ter 

druţabne aktivnosti s študenti s celega sveta. 

 

Kot eden od projektov za spodbujanje ustvarjalnosti pri študentih pa je tudi projekt Re.misli, 

ki se nagiba predvsem k prijaznem ravnanju z okoljem, k manjši porabi vode, elektriĉne 

energije in papirja ter k okolju prijaznem zbiranju odpadkov. S tem projektom skušajo 

prispevati k trajnostnem razvoju in tako tudi poveĉati osvešĉenost o druţbeni in okoljski 

odgovornosti. Študenti pri tem projektu lahko sodelujejo tako, da posredujejo svoje kreativne 

in izvirne ideje, inovativne rešitve, mnenja, razmišljanja in podobno. 

 

Študentska organizacija in študentski svet Ekonomske fakultete se ukvarjata tudi z 

organizacijo raznih strokovnih ekskurzij, ki študentom omogoĉajo spoznati tuje ekonomske 

fakultete in se tako povezati z njihovimi študenti ter spoznati tuje kulture, znamenitosti itd. 

Študenti so tako prek ekskurzij obiskali veĉja mesta nekaterih drţav, kot so na primer: 

Hrvaška, Srbija, Ĉrna Gora, Albanija, Japonska, Kitajska itd. (Ekonomska fakulteta Univerze 

v Ljubljani).  
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Lahko vidimo, da Ekonomska fakulteta poskrbi za svoje študente in razvoj njihove 

ustvarjalnosti. Poleg tega pa spodbuja in hkrati zagotavlja medsebojno povezovanje, 

sodelovanje in poveĉuje zadovoljstvo študentov ter krepi svoj ugled. 

 

4.3.3 Popis in analiza primera Univerze v Mariboru 

   

Univerza v Mariboru je druga najveĉja univerza v Sloveniji, ki vkljuĉuje 17 razliĉnih fakultet 

in eno umetniško akademijo. Za spodbudo ustvarjalnim študentom se tudi Univerza v 

Mariboru posluţuje raznih oblik: 

- mednarodno sodelovanje, 

- raziskovalno in razvojno delo, 

- tutorstvo, 

- štipendiranje ter 

- nagrajevanje študentov. 

 

Ena izmed ĉlanic Univerze v Mariboru je tudi Fakulteta za organizacijske vede, katero sem si 

izbrala za prikaz primerov spodbujanja študentov za kreativno delo. Kot osrednja tema bo 

nagrajevanje študentov, poleg tega pa bom predstavila tudi druge naĉine spodbujanja 

ustvarjalnosti pri študentih. 

 

Fakulteta za organizacijske vede je s študijskim letom 2009/2010 uvedla podelitev priznanj 

»Dekanova lista najboljših študentov v generaciji«, z namenom, da vse vpisane študente 

spodbudi k vsakršnem vlaganju v svoje znanje in sposobnosti. In sicer tovrstno priznanje 

dobijo vsi študentje, ki so dosegli zgornjo mejo 3% glede na študijski uspeh v svoji generaciji 

(to je 3% študentov z najvišjo povpreĉno oceno). Poleg tega pa pridobijo tudi izjemno 

referenco, ki jim sluţi po celotnem delodajalskem prostoru v Sloveniji. Priznanje se podeli v 

pisni obliki, in sicer vsako leto na slovesni podelitvi priznanj najboljšim študentom. 

 

Na slovesni podelitvi Akademija Fakultete za organizacijske vede, ki se organizira vsako 

študijsko leto, pa se podeljuje priznanja najbolj uspešnim in zasluţnim v tekoĉem študijskem 

letu. Priznanja so razvršĉena na veĉ razliĉnih kategorij, kot na primer: naj sošolec/ka, naj 
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športnik/ca, naj športna ekipa, naj profesor, naj asistent, naj mladi raziskovalec, listina za 

posebne doseţke in podobno. Priznanje je v obliki plakete, ki vkljuĉuje naziv in logotip 

fakultete, naziv kategorije, leto nagraditve ter ime in priimek nagrajenca. 

 

Z letom 2009 pa je Fakulteta za organizacijske vede zaĉela z realizacijo tutorskega sistema, ki 

se je vpeljal pod sponzorstvom Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Namen je 

predvsem spodbuditi študente višjih letnikov, da ponudijo pomoĉ in svetovanje študentom 

prvih letnikov ter da jih le-ti usmerjajo in motivirajo pri premagovanju problemov v ĉasu 

študija. Na podlagi tutorstva ţeli fakulteta doseĉi izboljšanje študijskih rezultatov ter 

kakovosti študija in tako graditi odnos med študenti in profesorji ter samo institucijo.  

 

Fakulteta za organizacijske vede se ukvarja tudi s konferenĉno dejavnostjo in pri tem 

omogoĉa študentom njihovo udeleţbo na razne naĉine, kot na primer: s pripravo prispevkov, s 

predstavitvijo svojih raziskovalnih nalog, s podajanjem svoji mnenj in podobno. Konference 

in sestanke, ki jih je organizirala Fakulteta za organizacijske vede so naslednje: 

- Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanostih, kjer so imeli študenti 

Fakultete za organizacijske vede priloţnost sooĉiti se s svojo ustvarjalnostjo in se 

pomeriti s kolegi iz beograjske Fakultete organizacijskih ved v tekmovanju študije 

primera, ki je bila pripravljena v sodelovanju s podjetjem Elan. Tako so potem ekipe 

študentov s pomoĉjo pridobljenega znanja, organizacijskih sposobnosti in lastnih idej 

v doloĉenem ĉasu oblikovale svoje predloge poslovnih rešitev ter jih v angleškem 

jeziku predstavile ĉlanom komisije, ki so doloĉili zmagovalca študije primera. 

- Bled eConference, ki je v sklopu konference omogoĉala podiplomskim študentom, da 

o svojem raziskovalnem delu razpravljajo z uglednimi profesorji. 

- Merkurjev dan (Merkur Day), kot e-konferenca, je bila organizirana za dodiplomske in 

podiplomske študente, in sicer z namenom, da le-ti predstavijo rezultate diplom in 

raziskovalnih del, ki ponazarjajo prototip »e« obmoĉja. 

- IS-VIVID (Informacijska druţba: Vzgoja in izobraţevanje v informacijski druţbi) 

konferenca, ki jo je Fakulteta za organizacijske vede organizirala skupaj z inštitutom 

Joţeta Štefana, in katera je bila namenjena predvsem prouĉevanju novih naĉinov dela 

in skupinskega ţivljenja v vzgojno-izobraţevalnem procesu, ki jih prinaša sodobna 

informacijska in komunikacijska tehnologija. Študenti so lahko sodelovali s svojimi 
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prispevki in mnenji pri prouĉevanju informacijskih izzivov v procesu vzgoje in 

izobraţevanja. 

 

V povezavi s prej omenjeno blejsko e-konferenco Fakulteta za organizacijske vede organizira 

tudi poletno šolo, ki je namenjena tako domaĉim kot tudi tujim študentom, ki si ţelijo 

nadgraditi svoje znanje in vešĉine na podroĉju managementa in inovativnih poslovnih 

operacij. Organizirana je tako, da se teoretiĉna predavanja kombinirajo s praktiĉnim delom v 

raĉunalniških uĉilnicah. Študenti imajo tako moţnost sodelovati v timih in skupaj reševati 

kratke naloge, obiskovati in spoznavati nekatera slovenska podjetja ter tudi sodelovati v 

mednarodni konferenci »eBusiness«. 

 

Na Fakulteti za organizacijske vede deluje tudi društvo FOVŠ, ki je bilo ustanovljeno z 

namenom izboljšati kvaliteto ţivljenja študentov na Fakulteti za organizacijske vede. Skupaj s 

študentskim svetom Fakultete za organizacijske vede se ukvarjajo z organizacijo raznih 

projektov, s katerimi ţelijo študente spodbuditi k participaciji. Ti projekti so: 

- Pozdrav brucem, je projekt v smislu predstavitvenih stojnic, s pomoĉjo katerih brucem 

omogoĉajo laţje in boljše spoznavanje fakultetnega ţivljenja, spoznavanje kolegov ter 

razna društva in organizacije za vĉlanitev. 

- Motivacijski vikend, organiziran je v obliki delavnic v naravi in njihov namen je 

predvsem pridobiti doloĉena znanja, ki so študentom v pomoĉ v zasebnem ţivljenju, v 

delovanju na fakulteti ter sluţijo kot dobra referenca za prihodnost. 

- Strokovna ekskurzija v Beograd na »Fakultet organizacionih nauka«, ki je namenjena 

predvsem povezovanju, skupnem snovanju projektov, izmenjavam ter deljenju dobrih 

praks. Ekskurzija je nastala na podlagi sporazuma med Fakulteto za organizacijske 

vede ter Fakultetom organizacionih nauka kot povezava z enakimi in podobnimi. 

- Kulturna ekskurzija na Dolenjsko, s katero študenti bolje spoznajo delo kmetovalca v 

tem okolju in katere bistvo je v tem, da se študentje zavedajo, da je kmetovanje in 

vinogradništvo del naše kulture in tradicije ter da si kmetovalci zasluţijo veĉjo 

pozornost v naši druţbi. 

- Torkanje, ki predstavlja organizacijo torkovih tematskih veĉerov, s pomoĉjo katerih 

študenti obravnavajo aktualno dogajanje v svetu (Fakulteta za organizacijske vede). 
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4.3.4 Popis in analiza primera Univerze na Primorskem 

 

Univerza na Primorskem se med najveĉjimi univerzami v Sloveniji uvršĉa na tretje mesto in 

ima na razpolago 6 fakultet ter 3 zavode. Tako kot zgoraj predstavljeni univerzi tudi Univerza 

na Primorskem svojim študentom omogoĉa:  

- sodelovanje pri raziskovalnih projektih, 

- mednarodno sodelovanje, 

- štipendiranje, 

- tutorstvo in  

- nagrajevanje najboljših študentov. 

 

Kot predstavnico Univerze na Primorskem sem si izbrala Fakulteto za management Koper, ki 

kot ĉlanica skupine najbolj kakovostnih evropskih poslovnih šol omogoĉa izobraţevanje na 

podroĉju druţboslovja s poudarkom na managementu. Najprej se bom usmerila v 

nagrajevanje Fakultete za management, nato pa bom na kratko opisala druge dejavnosti, ki so 

povezane z ustvarjalnostjo študentov. 

 

Fakulteta za management podeljuje: 

- priznanja za uspehe na študijskem podroĉju, za katera se lahko potegujejo študenti 

dodiplomskega ali podiplomskega programa, ki so opravili vse študijske obveznosti 

za predhodne letnike in so dosegli nadpovpreĉne rezultate na študijskem podroĉju 

(npr. povpreĉna ocena študija najmanj 9, prejeta vidnejša nagrada itd.), 

- priznanja za uspehe na podroĉju obštudijskih dejavnosti, ki jih lahko pridobijo vsi 

študenti na Fakulteti za management na podlagi vidnejših prispevkov k pestrosti 

študentskega ţivljenja, 

- priznanja za uspehe na podroĉju tutorstva, ki si jih lahko prisluţijo vsi imenovani 

tutorji-študenti, ki so vidnejše prispevali k izvajanju tutorstva na Fakulteti za 

management, 

- priznanja za najboljša diplomska dela, za katera lahko kandidirajo dodiplomski in 

podiplomski diplomanti preteklega študijskega leta, ki jih predlagajo mentorji ali 

komisija za zagovor diplomskega dela, 
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- priznanja za uspehe na podroĉju raziskovalne dejavnosti, ki si jih lahko prisluţijo vsi 

študenti Fakultete za managemnet, ki dosegajo vidnejše rezultate na raziskovalnem 

podroĉju, kot na primer: so prejemniki nacionalnih ali mednarodnih priznanj in 

nagrad za raziskovalne naloge, projekte in druge raziskovalne dejavnosti. 

 

V primeru, da študent doseţe izjemne rezultate na zgoraj omenjenih podroĉjih, se mu dodeli 

tudi tako imenovana nagrada »študent leta«. Priznanja in nagrade Fakultete za management se 

podeljuje enkrat na leto na slovesni podelitvi diplom, in sicer priznanja so v obliki pisne 

listine, medtem ko je nagrada »študent leta« v denarni obliki, o višini katere pa odloĉa upravni 

odbor na predlog dekana. Podeljuje pa se eno priznanje oz. nagrada za vsako kategorijo. 

 

Z idejo tutorstva pa Fakulteta za management skuša svoje študente spodbuditi k pridobivanju 

novih izkušenj, vkljuĉevanju v fakultetno dogajanje in okolje, k razvijanju njihovih 

ustvarjalnih sposobnosti in hkrati s tem krepiti in vzpostavljati stike med študenti, uĉitelji in 

zaposlenimi na fakulteti. Tutorji lahko postanejo vsi redni in izredni študenti 1. stopnje 

študija, in sicer tako, da se prijavijo na razpis, ki ga fakulteta objavi na svoji spletni strani in 

se za to potem pravilno usposobijo. Njihova naloga pa je predvsem pomagati študentom niţjih 

letnikov pri reševanju teţav, tako študijskih kot tudi drugih operativnih. Po konĉanem delu pa 

študent dobi certifikat, ki vsebuje opis opravljenega dela, ki ga priloţijo tudi k diplomski 

listini, kot dobro priporoĉilo za bodoĉega delodajalca. 

 

Na Fakulteti za management deluje tudi društvo ŠTORM (društvo študentov FM), ki aktivno 

sodeluje s študentskim svetom Fakultete za management ter študentom kot ĉlanom omogoĉa 

soustvarjanje pri organizaciji raznih dejavnosti s podroĉja kulture, športa, izobraţevanja in 

zabav.   

 

Na fakulteti za management organizirajo tudi konference, ki se jih udeleţijo tudi njihovi 

študenti, kot so na primer: 

- FREM ali Festival raziskovanja ekonomije in managementa, je strokovna 

konferenca, katere namen je, da udeleţenci predstavijo svoje doseţke in prispevke in 

tako dobijo tudi povratne informacije o svojem delu, hkrati pa vzpostavijo stike z 

drugimi, ki raziskujejo na podobnih podroĉjih. Udeleţenci so predvsem študenti, 
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diplomanti in drugi s podroĉja strokovnega raziskovalnega dela v managementu in 

ekonomiji. V ospredju so predvsem podroĉja inovativnosti, proizvodnje in 

managemneta, ki so povezana v celovito vzpostavljanje okolja za spodbujanje 

poslovne odliĉnosti. Torej na konferenci se predstavljajo raziskovalne naloge, 

projekti, poslovni primeri, poslovni naĉrti ter diplomske, specialistiĉne in magistrske 

naloge, ki rešujejo poslovne probleme. 

- MIT ali Management, izobraţevanje in turizem, je znanstvena konferenca z 

mednarodno udeleţbo, ki ima namen spodbuditi udeleţence k teoretskim 

razmislekom o aktualni tematiki ter udeleţencem predstaviti primere dobrih praks 

organizacij na razliĉnih podroĉjih. Študenti fakultete za management se konference 

lahko udeleţijo, tako da prijavijo svoje prispevke na teme, ki jih objavi Fakulteta za 

turistiĉne študije na svoji spletni strani in si tako zagotovijo objavo njihovih 

povzetkov prispevkov v tiskanem zborniku povzetkov prispevkov ter na spletni 

strani konference. S pripravo prispevka pa se predvsem vidi njihova obseţnost 

ustvarjalnega mišljenja.  

- MIC ali Management International Conference, je madnarodno znanstvena 

konferenca, ki je namenjena študentom managementa s celega sveta, ki si ţelijo 

predstaviti svoje prispevke in diskutirati o raziskavah, ki vkljuĉujejo teoretiĉno, 

metodološko in empiriĉno znanje te praktiĉne primere s podroĉja managementa. Na 

konferenci pa tudi stimulirajo najboljše prispevke študentov, in sicer tako, da vsako 

leto nagradijo od 1 do 3 izjemne prispevke, ki si zasluţijo nagrado »najboljši 

prispevek leta«. 

 

Fakulteta za management svojim podiplomskim študentom omogoĉa vkljuĉevanje v 

raziskovalne programe in projekte. In sicer na zaĉetku študijskega leta se organizira uvodni 

sestanek, kjer nosilci projektov študentom opišejo svoje projekte in jim tako ponudijo 

priloţnost vkljuĉitve v njihove raziskovalne projekte. Na ta naĉin Fakulteta za management 

svojim podiplomskim študentom skuša pribliţati raziskovalne vsebine in jim nakazati 

moţnosti za lastne raziskovalne naloge, ki lahko potekajo v okviru raziskovalnih projektov 

Fakultete za managemnet. Med programe in projekte pa spadajo: 

- nacionalni programi in projekti, ki jih letno razpisuje in sofinancira Agencija za 

raziskovalno dejavnost ter 
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- mednarodni programi in projekti, ki jih razpisuje in financira Evropska unija in 

drugi mednarodni viri. 

 

Fakulteta za management vsako leto organizira tudi mednarodno poletno šolo z naslovom 

Faculty of Management International Summer School, ki je usmerjena v druţenje med tujimi 

in domaĉimi študenti ter profesorji. Udeleţijo se je lahko vsi, ki si ţelijo pridobiti novih znanj 

ali pa poglobiti ţe osvojena znanja s podroĉja managementa. Poletna šola nudi opravljanje 

izpitov v tujem jeziku, hkrati tudi nadgradnjo tujega jezika, pridobivanje novih poznanstev in 

poslovnih vez ter dodatnih moţnosti za uspešno kariero. Na koncu udeleţenci seveda dobijo 

potrdilo o udeleţitvi in tisti, ki uspešno opravijo študijske obveznosti v sklopu poletne šole, 

pridobijo tudi potrdilo o opravljenih izpitih s priznanimi kreditnimi toĉkami (Fakulteta za 

management Koper). 

 

S temi naĉini skušajo na Fakulteti za management spodbuditi študente, da se ĉim bolj 

potrudijo s kreativnimi idejami, da se ĉim veĉ udeleţujejo konferenc, raziskovalnih projektov 

in drugih dejavnosti prek katerih si bodo poveĉali svoje znanje tako v teoriji kot tudi v praksi. 

 

4.3.5 Primerjava predstavljenih pristopov 

 

 V spodaj oblikovani primerjalni tabeli sem na kratko zapisala bistvene vsebine zgoraj 

predstavljenih univerz in fakultet, tako da imam boljši pregled na medsebojna sovpadanja in s 

pomoĉjo le-te bom tudi laţje izlušĉila osnovo za oblikovanje modela za Fakulteto za uporabne 

druţbene študije.   

 

Tabela 1: Primerjava predstavljenih pristopov 

 
Univerza v Ljubljani: 

Ekonomska fakulteta 

Univerza v Mariboru: 

Fakulteta za 

organizacijske vede 

Univerza na Primorskem: 

Fakulteta za management 

Nagrade in priznanja - letne pohvale za najboljše 

študente posameznega 

- priznanja »Dekanova lista 

najboljših študentov v svoji 

- priznanja za uspehe na 

študijskem podroĉju  
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letnika 

- priznanje za najboljše 

študente glede na njihovo 

celovito oceno v ĉasu 

študija in aktivnega 

sodelovanja v študijskem 

procesu 

- fakultetne Prešernove 

nagrade za najboljša 

raziskovalna in diplomska 

dela 

generaciji« 

- priznanja za najbolj 

uspešne v tekoĉem 

študijskem letu, kot npr.: naj 

sošolec/ka, naj športnik/ca, 

naj mladi raziskovalec itd. 

- priznanja za uspehe na 

podroĉju obštudijskih 

dejavnosti 

- priznanja za uspehe na 

podroĉju študentskega 

tutorstva 

- priznanja za najboljša 

diplomska dela 

-priznanja za uspehe na 

podroĉju raziskovalne 

dejavnosti 

-nagrada »študent leta« za 

izjemne rezultate na raznih 

podroĉjih  

Tutorstvo  - za študente višjih letnikov 

dodiplomskega in 

podiplomskega 

izobraţevanja 

- uvajalno tutorstvo: za 

študente 1. letnikov 

dodiplomskega in 

podiplomskega študija 

- tutorstvo za tuje študente 

- tutorstvo za študente s 

posebnimi potrebami 

- na koncu študenti 

pridobijo certifikat o 

opravljenem delu   

- za študente višjih letnikov 

- pomoĉ in svetovanje 

študentom niţjih letnikov 

 

- za vse redne in izredne 

študente 1. stopnje študija 

- pomoĉ študentom niţjih 

letnikov 

- na koncu študent dobi 

certifikat z opisom 

opravljenega dela, ki se 

priloţi tudi k diplomi  

Društva  - vseslovenska društva za 

študente vseh fakultet, kot 

so: Študentska organizacija 

EF, Management group, 

TopEF, Študentska borza, 

Študentska sekcija, Mladi 

projektni managerji, 

Društva za marketing 

Slovenije, Center za 

študentsko podjetništvo, 

inovativnost in kreativnost – 

ŠPIK ter AIESEC. 

- namen je zdruţiti 

ambiciozne študente z 

idejami in spodbujati razvoj 

potenciala in ustvarjalnosti 

- društvo FOVŠ 

- ustanovljeno z namenom 

izboljšati kvalitete ţivljenja 

študentov Fakultete za 

organizacijske vede  

- sodeluje s študentskim 

svetom Fakultete za 

organizacijske vede pri 

organiziranju raznih 

projektov  

- ŠTORM (društvo 

študentov FM) 

-organizacija obštudijskih 

dejavnosti s podroĉja 

kulture, izobraţevanja, 

športa in zabav. 

-sodeluje s študentskim 

svetom FM Koper 

  

Konference in razni 

projekti oz. dejavnosti 

- Študentska poslovna 

konferenca 

- sejem Delo mene išĉe 

- mednarodni projekt 

Business Hive 

- delovno-motivacijski 

»Business Weekend« 

- poletna šola »Take the 

best from East and West« 

- projekt Re.misli 

- strokovne ekskurzije 

- mednarodna konferenca o 

razvoju organizacijskih 

znanosti 

- Bled eConference 

- e-konferenca Merkurjev 

dan 

- IS-VIVID konferenca 

- poletna šola Fakultete za 

organizacijske vede 

- projekt »Pozdrav brucem« 

- motivacijski vikend za 

študente 

- strokovne in kulturne 

- konferenca FREM-festival 

raziskovanja ekonomije in 

managementa 

- konferenca MIT ali 

managemnet, izobraţevanje 

in turizem 

- konferenca MIC-

managemet international 

conferences 

- raziskovalni projekti za 

podiplomske študente na 

nacionalni in mednarodni 

ravni 
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ekskurzije 

- druţboslovni veĉeri z 

imenom »Torkanje«  

- poletna šola Fakultete za 

managemnet 

 

Na podlagi tabele lahko vidimo, da ima Ekonomska fakulteta kot ĉlanica Univerze v Ljubljani 

najbolj razvit sistem in naĉine spodbujanja študentov k ustvarjalnem delu. To lahko pripišemo 

tudi starosti fakultete, saj je starejša od ostalih dveh, zato ima tudi veĉ izkušenj na podroĉju 

izobraţevanja in sodelovanja s študenti. Sledi ji Fakulteta za management Koper, ki ima razvit 

svojevrsten naĉin spodbujanja ustvarjalnih študentov, ki je sicer na nekaterih podroĉjih 

podoben naĉinu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (npr. tutorstvo, poletna šola, 

konference itd.). Na zadnje mesto pa bi postavila Fakulteto za organizacijske vede Univerze v 

Mariboru, katera se še vedno razvija na podroĉjih za motiviranje študentov k inovativnem 

delu.  

 

Ĉe pogledamo nagrajevanje uspešnih študentov, imata Ekonomska fakulteta in Fakulteta za 

management ţe dolgoletno tradicijo nagrajevanja študentov, zato imata tudi bolj jasno in 

natanĉno doloĉena pravila o pohvalah, priznanjih in nagradah kot Fakulteta za organizacijske 

vede, ki je nedavno uvedla podelitev priznanj svojim študentom. 

 

Poleg tega imajo vse tri fakultete razvit tutorski sistem, prek katerega ţelijo izboljšati 

delovanje študentov med seboj ter tako pospešiti njihovo doseganje pomembnih rezultatov na 

podroĉju študija. Res, da se v nekaterih malenkostih razlikujejo, vendar pa je namen enak, to 

je pomoĉ drugim študentom pri študijskih in drugih teţavah. 

 

Kot dodatek pa se lahko pohvalijo tudi z ustanovljenimi in obstojeĉimi društvi za študente, 

preko katerih fakultete omogoĉajo svojim študentom sodelovanje in soustvarjanje. 

 

Na podroĉju organiziranja konferenc in raznih projektov, poletnih šol, ekskurzij in drugih 

dejavnosti lahko vidimo, da ima vsaka fakulteta svoje naĉine, ki zajemajo predvsem podroĉja, 

ki jih pokriva posamezna fakulteta. 

 

S pomoĉjo primerjave sem lahko prišla do nekaterih idej, ki jih bom uporabila pri oblikovanju 

modela Fakultete za uporabne druţbene študije. 
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5. SPODBUJANJE USTVARJALNIH DOSEŢKOV ŠTUDENTOV 

FAKULTETE ZA UPORABNE DRUŢBENE ŠTUDIJE 

5.1 Opis trenutnega stanja 

 

Fakulteta za uporabne druţbene študije (v nadaljevanju FUDŠ) v Novi Gorici je zasebni 

visokošolski zavod, ki izvaja izobraţevalno, znanstveno, raziskovalno, študijsko in svetovalno 

dejavnost na podroĉju druţboslovja. 

 

Je sicer mlada fakulteta, ki se iz leta v leto bolj razvija in izpopolnjuje, vendar ţe zna 

poskrbeti za svoje študente, tako da jim omogoĉa participacijo na raznih podroĉjih oz. 

dogodkih, ki jih fakulteta organizira. 

 

Kot eden izmed teh so druţboslovni veĉeri, ki študentom omogoĉajo izraziti svoja mnenja in 

ideje skozi razpravo na doloĉeno druţbeno tematiko. Organizirani so z namenom krepitve 

kulture argumentirane razprave o aktualnih druţbenih problemih ter z namenom udeleţence 

spodbuditi k iskanju moţnih rešitev. Teme, ki so bile obravnavane na druţboslovnih veĉerih, 

so na primer: duševno zdravje v skupnosti, politiĉne spremembe v Sloveniji po volitvah 2008, 

prihodnost študija druţboslovja v Sloveniji, razvojne perspektive v Sloveniji itd. 

 

FUDŠ se ukvarja tudi z raziskovalnim delom, in sicer na podroĉju sociologije, politologije, 

kultorologije, komunikologije, ekonomije, podjetništva, geografije, zgodovine itd. S koncesijo 

javne sluţbe za podroĉje raziskovalne dejavnosti, pa je fakulteta ustanovila programsko 

skupino Demokracija in razvoj, ki raziskuje razvojne dinamike sodobnih druţb in v okviru 

fakultete so izvedli tudi 4 ciljne raziskovalne projekte pod imenom CPR-i, in sicer naslovi 

projektov so bili:  

- Model informacijskega sistema za slovenske visokošolske institucije, 

- Jedrski objekti in druţbena sprejemljivost h konsenzu o trajnostnem razvoju, 

- Regionalizacija in slovenski izobraţevalni sistem – druţbeni in upravni vidiki, 

- Vloga medobĉinskega sodelovanja pri uĉinkovitejši investicijski dejavnosti 

obĉine. 
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FUDŠ sodeluje tudi s tremi inštituti, ki izvajajo raziskovalno delo, in sicer: Inštitut za 

raziskovanje druţbenih tveganj, Nacionalni inštitut za psihoterapijo ter Inštitut za uporabne 

druţboslovne raziskave. 

 

Raziskave pa opravljajo predvsem predavatelji FUDŠ in njihovi asistenti, kateri svoje 

študente spodbujajo, da se v sklopu svojih študijskih obveznostih lotevajo raziskovalnih nalog 

s podroĉja druţboslovja. 

 

Za predstavitev svojih rezultatov raziskovalnega dela, FUDŠ organizira tudi konference, ki po 

navadi gostijo vrsto priznanih slovenskih in tujih strokovnjakov. Na ta naĉin skuša fakulteta 

prispevati k prepoznavnosti tako lokalnega kraja kot tudi lastnega dela tuji akademski javnosti 

in tudi drugi zainteresirani javnosti, kot so na primer študenti. Študenti FUDŠ se konferenc 

lahko udeleţujejo z namenom, da si razširijo pogled na raziskovalno delo ter tako pridobijo 

izkušnje in si ustvarijo svoje mnenje, kar jim v prihodnosti pomaga pri pisanju lastnih 

raziskovalnih nalog.    

 

Študentski svet FUDŠ vsako leto organizira strokovne ekskurzije, ki študentom omogoĉajo 

spoznati nekatere tuje univerze, njihovo politiko in kulturo, institucije ter druge zanimivosti. 

Do sedaj so bile organizirane strokovne ekskurzije v Bruselj, Sarajevo, Švico, Strasbourg in 

Luksemburg. S pomoĉjo ekskurzij skuša fakulteta vzpostaviti in okrepiti vezi med samimi 

študenti ter hkrati pouĉno vplivati na njihovo mišljenje. 

 

Letos prviĉ pa FUDŠ organizira dve poletni šoli, in sicer CRIPREDE v akciji ter Sistemi za 

podporo odloĉanju. 

 

Poletna šola na temo CRIPREDE v akciji je namenjena predvsem tistim študentom, ki si 

ţelijo spoznati in obvladati tehnologijo (tehniške, pravne in upravne vidike ter socio-kulturne 

vidike), ki stoji za CRIPREDE adaptivnim modelom, kateri omogoĉa obvladovanje 

komunikacijskih procesov za upravljanje regionalnih inovacijskih sistemov, v katerih 

sodelujejo razliĉne javne, zasebne in intermediarne organizacije. Tako lahko študentje bolje 

spoznajo ustrezne protokole, se nauĉijo te protokole izvajati in na koncu izdelajo in 
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predstavijo skupinski projekt, za katerega pridobijo 6 kreditnih toĉk, ki jih lahko uveljavijo 

pri priznanju vsebin pri ustreznih predmetih programov 1. in 2. stopnje FUDŠ.  

 

Sistemi za podporo odloĉanju je druga tema poletne šole, ki je organizirana za študente, ki si 

ţelijo bolje spoznati in obvladati tehnologijo odloĉitvenih modelov vkljuĉno s pravnimi, 

upravnimi in socio-kulturnimi vidiki. Namen delavnic poletne šole je predvsem nauĉiti 

študente naĉrtovati odloĉitvene procese v primerih hitro spreminjajoĉih se okolišĉin ter 

nauĉiti zbirati relevantne informacije razliĉnih tipov v sistemih, temeljeĉih na znanju 

(knowledge-based systems), z namenom identifikacije ter reševanja problemov in odloĉanja. 

Ta program pa se zakljuĉi z izdelavo in predstavitvijo skupinskih projektnih nalog na to temo, 

na podlagi katerih udeleţenci ravno tako pridobijo 6 kreditnih toĉk, ki jih lahko uveljavijo pri 

priznanju vsebin pri ustreznih predmetih programov 1. in 2. stopnje FUDŠ (Fakulteta za 

uporabne druţbene študije). 

 

5.2 Predlog modela Fakultete za uporabne druţbene študije 

 

Za pomoĉ študentom pri oblikovanju predlogov sem uporabila naĉine, ki jih uporabljajo 

zgoraj predstavljene fakultete. Zgledovala sem se predvsem po naĉinih Ekonomske fakultete 

Univerze v Ljubljani, vendar pa sem le-te kombinirala tudi z ostalima dvema fakultetama. 

 

Predlog št. 1: Podelitev pohval, priznanj in nagrad študentom 

Na spletni strani FUDŠ sem zasledila ţe pripravljen pravilnik o Gosarjevih nagradah 

(Pravilnik o Gosarjevih nagradah, 2010), ki bi ga lahko po mojem mnenju v prihodnje 

nadgradili z dodatnimi priznanji in nagradami, in sicer bi se le-ta podeljevalo glede na 

doloĉena podroĉja, kot so na primer: 

- letna pohvala, ki jo dobijo najboljši študenti posameznega letnika za študijski uspeh, 

- priznanje za uspehe na študijskem podroĉju glede na celovito oceno dela v ĉasu 

študija, 

- priznanje za uspehe na podroĉju obštudijskih dejavnosti na podlagi vidnih prispevkov 

k pestrosti študentskega ţivljenja na FUDŠ, 

- priznanje za najboljša diplomska dela, 
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- priznanje za uspehe na podroĉju raziskovalne dejavnosti na podlagi vidnejših 

rezultatov na raziskovalnem podroĉju, ter 

- priznanja na podroĉju tutorstva na podlagi vidnejših prispevkov k tutorskemu sistemu. 

 

S podelitvijo pohval, priznaj in nagrad bi FUDŠ lahko pozitivno vplivala na zainteresiranost 

študentov pri študijskem in raziskovalnem delu ter tudi na drugih podroĉjih, hkrati pa bi 

poveĉala svoj ugled kot izobraţevalne in raziskovalne institucije. 

 

Predlog št. 2: Realizacija tutorstva 

FUDŠ ima ţe sicer oblikovan pravilnik, ki opredeljuje sistem tutorstva, ki pa se še ni 

praktiĉno izvajal, zato menim, da bi fakulteta z uvedbo in realizacijo tutorstva laţje prišla do 

veĉjega vkljuĉevanja študentov v ustvarjalno okolje in delo. S tem bi okrepila tudi vezi med 

študenti, ki bi si med seboj pomagali tako pri študijskih kot tudi drugih dejavnostih. Namen 

tutorstva bi bil torej širiti poznanstva, izmenjava mnenj in izkušenj, obnavljanje pridobljenega 

znanja, vkljuĉevanja v fakultetno dogajanje in okolje in podobno. 

 

Predlog št. 3: Ustanovitev društva študentov FUDŠ 

Ambiciozni študenti si ţelijo veĉje participacije pri morebitni organizaciji raznih projektov, 

zato menim, da bi z ustanovitvijo društva študentov FUDŠ kljuĉno vplivali na kvaliteto 

ţivljenja študentov, ki obiskujejo FUDŠ. V sodelovanju s študentskim svetom FUDŠ bi lahko 

na pozitiven naĉin vplivali na razvoj svojega potenciala in ustvarjalnosti ter tako s svojimi 

idejami in vešĉinami pripomogli k veĉjemu zadovoljstvu študentov ter ugledu FUDŠ.  

 

Predlog št. 4: Večja vpetost študentov v raziskovalne projekte in konferenčno dejavnost 

Z organizacijo konferenc in projektov posebej za študente menim, da bi FUDŠ dosegla veĉji 

uĉinek zadovoljstva s strani študentov. Lahko bi organizirala konference za predstavitev 

diplomskih in raziskovalnih del priznanim slovenskim in tujim profesorjem, kjer bi študenti 

dobili tudi kakovostne povratne informacije o svojem delu. Ena od moţnosti je oblikovati 

lastni razpis za raziskovalne projekte, ki bi jih izvajali študenti v timih ali pa tudi samostojno. 

Med drugim bi lahko organizirala tudi delavnice z namenom, da študentje spoznajo podjetja 

in institucije na podroĉju druţboslovja ter tako pridobijo boljšo predstavo o svojih moţnostih 

zaposlitve. 
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Na podlagi teh naĉinov bi študenti laţje nabirali praktiĉne izkušnje, razvijali svoje ustvarjalno 

mišljenje in tako poveĉali svoje moţnosti pri iskanju bodoĉih delodajalcev. 

 

5.3 Predlog pravilnika o spodbujanju ustvarjalnih doseţkov študentov Fakultete 

za uporabne druţbene študije 

 

Predlog pravilnika o naĉinih spodbujanja ustvarjalnih doseţkov študentov na Fakulteti za 

uporabne druţbene študije (v nadaljevanju FUDŠ), sem pripravila na podlagi svojih 

predlogov. Za oporo pri oblikovanju sem sledila pravilnikom drugih fakultet, ki sem jih 

predstavila v predhodnem poglavju. Ker FUDŠ ţe ima pripravljena pravilnika o nagradah in 

tutorstvu, bom v svojem predlogu omenila morebitna izboljšanja, ki se bodo navezovala na ţe 

obstojeĉa pravilnika.   

 

Pravilnik o spodbujanju ustvarjalnih doseţkov študentov Fakultete za uporabne 

druţbene študije 

 

1. Splošne določbe 

1. ĉlen 

Ta pravilnik doloĉa natanĉnejša merila, pogoje in naĉine spodbujanja ustvarjalnih doseţkov 

študentov Fakultete za uporabne druţbene študije v Novi Gorici (v nadaljevanju FUDŠ). 

 

2. ĉlen 

FUDŠ uporablja naslednje naĉine oz. oblike spodbujanja ustvarjalnih doseţkov študentov 

FUDŠ: 

- podeljevanje pohval, priznanj in nagrad, 

- tutorski sistem, 

- Društvo študentov FUDŠ, 

- študentske konference, 

- raziskovalni projekti posebej za študente, 

- poslovno-spoznavne delavnice. 
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2. Podeljevanje pohval, priznanj in nagrad 

3. ĉlen 

FUDŠ podeljuje svojim rednim in izrednim študentom pohvale, priznanja in nagrade za 

doseţke v preteklem študijskem letu. 

 

4. ĉlen 

Postopek podeljevanja pohval, priznanj in nagrad je opisan v pravilniku o Gosarjevih nagrad, 

sprejetim 21.10. 2010 na 8. redni seji Senata FUDŠ v Novi Gorici.  

 

5. ĉlen 

Letne pohvale se podeljujejo najboljšim študentom posameznega letnika za njihov študijski 

uspeh, po postopku opisanem v prejšnjem odstavku. Letna pohvala fakultete je pisne oblike. 

 

6. ĉlen 

Priznanje FUDŠ se podeljuje za razliĉna podroĉja. Za priznanja FUDŠ za uspeh na študijskem 

podroĉju so lahko predlagani študenti dodiplomskega ali podiplomskega študijskega 

programa, ki imajo opravljene vse študijske obveznosti za predhodni/-e letnik/-e in dosegajo 

nadpovpreĉne rezultate na študijskem podroĉju (doseţena povpreĉna ocena študija najmanj 9, 

prejeta vidnejša nagrada na podroĉju študija in podobno). 

 

7. ĉlen 

Za priznanja FUDŠ za uspehe na podroĉju obštudijskih dejavnosti so lahko predlagani vsi 

študenti FUDŠ, ki so vidnejše prispevali k pestrosti študentskega ţivljenja vseh študentov 

FUDŠ. 

 

8. ĉlen 

Za priznanja FUDŠ za najboljša diplomska dela so lahko predlagani diplomanti dodiplomskih 

in podiplomskih študijskih programov, ki so diplomirali v preteklem študijskem letu. 
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9. ĉlen 

Za priznanja FUDŠ za uspehe na podroĉju raziskovalne dejavnosti so lahko predlagani vsi 

študenti FUDŠ, ki dosegajo vidnejše rezultate na podroĉju raziskovanja oz. so prejemniki 

nacionalnih ali mednarodnih priznanj in nagrad za raziskovalne naloge, raziskovalne projekte 

in druge dejavnosti s podroĉja raziskovanja, kot je na primer objava ĉlanka v mednarodni 

reviji ali na mednarodni konferenci in podobno. 

 

10. ĉlen 

Za priznanje FUDŠ za uspehe na podroĉju tutorstva so lahko predlagani vsi imenovani tutorji- 

študenti, ki so vidnejše prispevali k izvajanju tutorstva na FUDŠ.   

 

11. ĉlen 

Priznanje FUDŠ je sestavljeno iz listine in materialne nagrade, ki je praviloma v knjiţni obliki 

in mora biti enaka vsaj višini enomeseĉne povpreĉne štipendije študentov fakultete.  

 

12. ĉlen 

Ta ĉlen se sklicuje na pravilnik o Gosarjevih nagradah (Pravilnik o Gosarjevih nagradah, 

2010) in ga dopolnjuje z dodatki oziroma popravki opisanimi v 13. ĉlenu in 14. ĉlenu. 

 

13. ĉlen 

Gosarjeva nagrada se podeljuje za izjemne doseţke na podroĉjih študija, raziskovalne 

dejavnosti, tutorstva in obštudijskih dejavnosti.  

 

14. ĉlen 

Prejemnik Gosarjeve nagrade prejme  

- listino,  

- spominsko plaketo z logotipom in nazivom fakultete FUDŠ, napisom Gosarjeva 

nagrada, letnico nagraditve, podroĉjem za katero prejema nagrado ter imenom in 

priimkom nagrajenca in  

- denarno nagrado, o višini katere odloĉa Upravni odbor FUDŠ na predlog dekana, in 

sicer za vsako študijsko leto posebej. 
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15. ĉlen 

FUDŠ vodi knjigo nagrajenih študentov, v katero se vpisujejo vsi študenti, ki so dobili 

pohvalo, priznanje ali nagrado. 

 

3. Tutorski sistem FUDŠ 

16. ĉlen 

Ta ĉlen se sklicuje na ţe obstojeĉ pravilnik o sistemu tutorstva FUDŠ v Novi Gorici 

(Pravilnik o sistemu tutorstva FUDŠ, 2010) in ga dopolnjuje s predlogi v naslednjih ĉlenih. 

 

17. ĉlen 

Naloge tutorja študenta so: 

- tutorande seznanjati s pravnimi in drugimi akti FUDŠ, v katerih so doloĉene njihove 

pravice in dolţnosti v ĉasu študija, 

- tutorande seznanjati s posamezniki in delovnimi telesi na FUDŠ, ki so pristojni za 

reševanje njihovih študijskih in drugih vprašanj, 

-  svetovanje pri iskanju pomoĉi za teţave na študijskem podroĉju, 

- voditi evidenco opravljenega dela s tutorandi, 

- oddati poroĉilo o opravljenem delu do konca tekoĉega študijskega leta, 

- svetovanje tutorandom pri vkljuĉevanju v obštudijske dejavnosti in študentsko 

ţivljenje, 

- usposabljanje po programu usposabljanja tutorjev študentov, 

- organiziranje spoznavnih in svetovalnih sreĉanj študentov, 

- upoštevanje navodil koordinatorjev tutorjev študentov, 

- skupaj s koordinatorjem sestaviti delovni naĉrt za prihodnje študijsko leto, 

- opravljanje nalog po navodilih koordinatorja tutorjev študentov. 

 

18. ĉlen 

Delo tutorja študenta se v okviru študijskih praktiĉnih vaj pri doloĉenem predmetu ovrednoti 

z 1 kreditno toĉko v posameznem študijskem letu, torej najveĉ 3 kreditne toĉke v ĉasu 

celotnega študija. 
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19. ĉlen 

Koordinator tutorjev študentov je lahko vsak redni ali izredni študent FUDŠ, ki se prijavi na 

razpis in ga Študentski svet FUDŠ v sodelovanju z dekanom FUDŠ pooblasti za koordinacijo 

dela tutorjev študentov. 

 

20. ĉlen 

Dodatne naloge koordinatorja tutorjev študentov: 

- sklicuje sestanek tutorjev vsaj enkrat na semester, 

- tutorjem študentov posreduje študijske in obštudijske informacije, 

- spremlja delovanje tutorjev študentov in zbere letna poroĉila vseh tutorjev, 

- enkrat letno organizira seminar ali okroglo mizo o tutorstvu, 

- skupaj s tutorji razpravlja o problematiki tutorskega dela ter išĉe rešitve, ki bi 

pripomogle h kvalitetnejšemu študijskemu procesu, 

- sodeluje z visokošolskimi uĉitelji, Študentskim svetom FUDŠ ter vodstvom FUDŠ. 

 

21. ĉlen 

Vodstvo FUDŠ in Študentski svet FUDŠ zagotavljata polno podporo in omogoĉanje 

nemotenega delovanja tutorskega sistema v formalnem in moralnem smislu. 

 

4. Društvo študentov FUDŠ 

22. ĉlen 

S pravili Društva študentov FUDŠ (v nadaljevanju DŠFUDŠ) se doloĉa namen in naloge 

društva ter ĉlanstvo in financiranje društva. 

 

23. ĉlen 

Odgovornost in odloĉanje o delovanju društva prevzema vodstvo FUDŠ.  

 

24. ĉlen 

Namen DŠFUDŠ je: 

- sodelovanje pri organizaciji študentskih dogodkov, 

- povezovanje ĉlanov, 

- izmenjava informacij, izobraţevanje in širjenje intelektualnega razvoja, 
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- organiziranje raznih zabavnih sreĉanj, 

- sodelovanje s fakulteto ter drugimi zdruţenji oz. društvi študentov. 

 

25. ĉlen 

Naloge DŠFUDŠ so: 

- organizacija razliĉnih projektov, sreĉanj in dogodkov za študente FUDŠ, 

- prenašanje znanja med ĉlani, 

- spodbujanje medsebojnega spoznavanja in druţenja, 

- organizacija humanitarnih, športnih in kulturnih dogodkov, 

- zavzemanje za dvig poslovne kulture, 

- sodelovanje z gospodarskimi in negospodarskimi organizacijami in institucijami, 

- sodelovanje s študentskim svetom FUDŠ pri organizaciji raznih projektov. 

 

26. ĉlen 

Ĉlan društva lahko postane vsak študent, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

- ima status študenta na FUDŠ, 

- je pripravljen aktivno delovati v društvu, 

- plaĉa simboliĉno ĉlanarino, ki jo vsako leto doloĉi vodstvo FUDŠ. 

 

27. ĉlen 

Kdor ţeli postati ĉlan, mora predloţiti pristopno izjavo, v kateri izrazi ţeljo postati ĉlan 

društva in se zaveţe, da bo deloval v skladu s pravilnikom DŠFUDŠ. 

Ĉlane v društvo sprejema vodstvo FUDŠ.   

 

28. ĉlen 

Ĉlanstvo preneha s prostovoljnim izstopom, z izkljuĉitvijo, s smrtjo ali z letnim prenehanjem 

ĉlanstva. 

 

29. ĉlen 

Pravice in dolţnosti ĉlana so: 

- da sodeluje pri delu društva, 

- da aktivno oblikuje program dela, 
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- da je seznanjen s programom dela društva, 

- da varuje ugled društva, 

- da opozarja na nepravilnosti v delovanju društva, 

- da poravna svoje finanĉne obveznosti do društva ter 

- da prenaša svoje znanje in izkušnje na ostale ĉlane društva. 

 

30. ĉlen 

Viri financiranja DŠFUDŠ so: 

- simboliĉna ĉlanarina, 

- prispevki organizacij ali posameznikov (donatorjev), 

- sponzorstva, 

- darilo, 

- javna sredstva ter 

- drugi prihodki. 

 

31. ĉlen 

DŠFUDŠ razpolaga s finanĉnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finanĉnimi naĉrti, 

ki jih sprejme vodstvo FUDŠ.  

 

5. Študentske konference 

32. ĉlen 

Namen študentskih konferenc je študentom nuditi moţnost predstavitve svojih raziskovalnih, 

diplomskih, magistrskih in specialistiĉnih del ter doktorskih disertacij priznanim slovenskim 

in tujim profesorjem. 

 

33. ĉlen 

Konference se lahko udeleţijo vsi študenti FUDŠ, ki so diplomirali, magistrirali oziroma 

doktorirali v preteklem študijskem letu in tudi tisti, ki so bili udeleţeni v kateremkoli 

raziskovalnem projektu.  
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34. ĉlen 

Konference se organizirajo dvakrat letno, na predlog dekana FUDŠ. 

 

6. Raziskovalni projekti posebej za študente 

35. ĉlen 

FUDŠ študentom dodiplomskih in podiplomskih programov omogoĉa vkljuĉevanje v 

raziskovalne projekte, z namenom, da študenti pridobijo praktiĉne izkušnje na podroĉju 

raziskovanja. 

 

36. ĉlen 

Razpis tem pripravi Komisija za študijske in študentske zadeve FUDŠ v sodelovanju s 

Študentskim svetom FUDŠ. Razpis pa mora vsebovati naslove in kratke obrazloţitve vsebin 

tem, rok oddaje raziskovalnega projekta in pogoje, ki jih predpisuje ta pravilnik.  

Razpis se objavi na oglasni deski in spletni strani fakultete. 

 

37. ĉlen 

Študentom se pri izbiri ene izmed razpisanih tem zagotovi pomoĉ svetovalca iz vrst 

visokošolskih uĉiteljev. 

 

38. ĉlen 

Projekti, ki jih študenti opravijo, morajo biti rezultat samostojnega in ustvarjalnega dela. 

Projekti se lahko opravljajo tudi v skupinah študentov (najveĉ 6), pri katerih pa mora biti 

razvidna narava in obseg prispevka posameznega študenta, vkljuĉenega v raziskovalno 

skupino. 

 

39. ĉlen 

V primeru, da komisija za študijske in študentske zadeve oceni predloţeno raziskovalno 

projektno delo, za izredno uspešno opravljeno, le-to predloţi dekanu FUDŠ za kandidaturo na 

aktualno razpisan nateĉaj podelitve nagrad za raziskovalna dela in projekte.  
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40. ĉlen 

Projekti, ki so bili predloţeni za nagrade aktualnih razpisov, pa niso bili uvršĉeni med 

nagrajene, se vkljuĉijo med dela, ki kandidirajo za Gosarjeve nagrade FUDŠ. 

 

7. Poslovno-spoznavne delavnice 

41. ĉlen 

Namen poslovno-spoznavnih delavnic (v nadaljevanju delavnice) je študentom FUDŠ 

omogoĉiti spoznati podjetja in institucije na podroĉju druţboslovja ter pridobiti boljšo 

predstavo o svojih moţnostih zaposlitve.  

 

42. ĉlen 

Uporabne metode delavnic so: 

- kratka predavanja s strani podjetnikov in predstavnikov institucij, 

- diskusije, 

- video predstavitve, 

- samostojno delo, 

- praktiĉne vaje, 

- študije primerov,  

- druge metode izkustvenega uĉenja. 

 

Program delavnic je sestavljen iz vsebine in nalog, ki so doloĉeni v 43. ĉlenu tega pravilnika. 

 

43. ĉlen 

Vsebina delavnic zajema: 

1. sreĉanje: splošne informacije glede programa, kratka predstavitev udeleţencev in 

vzpostavitev skupinskega vzdušja, predstavitve podjetij in institucij ter njihovih naĉinov 

zaposlovanja, posameznikova konkretna vprašanja glede podjetij, institucij in zaposlovanja. 

 

Samostojno delo doma: razmislek in priprava povzetka o pridobljenih informacijah ter o 

lastnih moţnostih zaposlitve.  
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2. sreĉanje: predstavitev domaĉega dela, diskusija o posameznikovih zmoţnostih zaposlitve, 

evalvacija izkušenj, pridobljenega znanja in vedenja ter celotnega programa. 

 

44. ĉlen 

Delavnice obsegajo 8 pedagoških ur skupinskega dela. Izvajajo se v dveh sreĉanjih po 4 ure, 

ki ne smeta biti izvedeni v istem dnevu.  

 

45. ĉlen 

Delavnice potekajo v skupinah z najveĉ 16 udeleţenci.  

 

46. ĉlen 

Sreĉanja se izvajajo tako, da sedijo udeleţenci v polkroţni obliki, kar omogoĉa, da se vsi 

udeleţenci dobro vidijo in laţje sledijo predstavitvam drugih. 

 

47. ĉlen 

Ob zakljuĉku delavnice udeleţenci pridobijo potrdilo o opravljenem programu poslovno-

spoznavnih delavnic.   
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6. ZAKLJUČEK 

 

Diplomska naloga predstavlja šest poglavij, med katerimi je na prvem mestu uvod, ki zajema 

splošne kriterije, ki sem jih ţelela zajeti v diplomski nalogi. V sklopu uvoda sem opredelila 

problematiko, ki sem jo obravnavala ter doloĉila raziskovalno vprašanje in pojasnila 

metodološke pristope k raziskovanju. Nazadnje sem predstavila vsebino in zgradbo naloge. 

 

V drugem poglavju sem prikazala razliĉne poglede strokovnjakov na ustvarjalnost, na podlagi 

katerih sem izoblikovala lastno razlago, ki se glasi: ustvarjalnost je posameznikovo delovanje, 

ki vkljuĉuje novost, izvirnost, uporabnost, nadarjenost, dragocenost in nepriĉakovanost. Nato 

sem predstavila nekatere naĉine spodbujanja ustvarjalnega delovanja, ki so oblikovani glede 

na primernost oz. ustreznost doloĉeni situaciji. V tem poglavju sem obravnavala tudi pomen 

ustvarjalnosti pri razvoju osebnosti posameznika, kjer sem prišla do spoznanja, da 

ustvarjalnost prinaša celoten osebnostni razvoj, nova znanja, vešĉine, izkušnje ter s tem odpira 

moţnosti za uspeh posameznega ĉloveka in druţbe. Raziskala sem tudi, kako se ustvarjalnost 

razvija v otroštvu, mladosti in starosti ter ugotovila, da z leti narašĉa, vendar le do doloĉene 

meje, saj v pozni starosti zaĉne upadati, kar pa sem povezala z voljo posameznika. Poglavje 

pa sem zakljuĉila z obvladovanjem ustvarjalnosti, ki nakazuje, da se same ustvarjalnosti ne 

more nadzirati po doloĉenih postopkih, temveĉ le s pomoĉjo obvladovanja okolišĉin. 

 

S tretjim poglavjem sem skušala pojasniti motivacijo, in sicer s pomoĉjo pomembnejših 

motivacijskih teorij, na podlagi katerih sem ugotovila, da je motivacija kompleksen pojav, saj 

glede na okolišĉine, v katerih se pojavlja, ne more obstajati skupna razlaga o motivaciji. 

Nekatere teorije pa sem uspela tudi povezati z ustvarjalnostjo, in ugotovila, da vsaka posebej 

podaja razliĉne motivatorje, ki lahko vplivajo na ustvarjalno dejavnost posameznika. Pomen 

motivacije pa sem vkljuĉila tudi v razvoj ustvarjalnosti skozi razliĉna ţivljenjska obdobja in 

ugotovila, da se motivacija v posameznem obdobju pojavlja v razliĉnih oblikah. 

 

Ĉetrto poglavje je bilo namenjeno predvsem predstavitvi razliĉnih izobraţevalnih sistemov in 

njihovih pristopov spodbujanja ustvarjalnosti, s ĉimer sem spoznala, da se tudi izobraţevalne 

institucije vse bolj zavedajo pomembnosti ustvarjalnega in inovativnega delovanja za boljšo 
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prihodnost. V podpoglavjih sem predstavila tri razliĉne fakultete, ki zastopajo tri najveĉje 

univerze v Sloveniji, in sicer: Ekonomsko Fakulteto Univerze v Ljubljani, Fakulteto za 

organizacijske vede Univerze v Mariboru ter Fakulteto za management Univerze na 

Primorskem. Pri teh predstavitvah sem se osredotoĉila predvsem na oblike spodbujanja 

ustvarjalnih študentov. S pomoĉjo le-teh sem pripravila tudi primerjalno tabelo, na podlagi 

katere sem laţje oblikovala model za FUDŠ. 

 

Peto poglavje zajema bistvo mojega diplomskega dela – to so predlogi za izboljšave 

trenutnega stanja Fakultete za uporabne druţbene študije. Najprej sem podala opis ţe 

uveljavljenih naĉinov spodbujanja ustvarjalnosti na fakulteti, v naslednjem podpoglavju pa 

sem podala ideje, kako bi le-te lahko nadgradili in dodali nekatere nove. Za zakljuĉek 

poglavja sem sestavila model pravilnika, ki vkljuĉuje moje poglede na spodbujanje 

ustvarjalnih doseţkov študentov. 

         

Ob prebiranju literature o ustvarjalnosti, motivaciji in izobraţevanju me je predvsem 

zanimalo, kakšna povezava obstaja med temi pojmi, ki so si na prvi pogled tako razliĉni, a 

hkrati medsebojno odvisni. Na podlagi teorije sem spoznala, da je motivacija kljuĉni faktor 

pri razvoju ustvarjalnosti, katera igra pomembno vlogo pri uspehu na podroĉju izobraţevanja. 

S tega vidika so me zanimali naĉini motiviranja študentov, da le-ti dosegajo ustvarjalne in 

inovativne rezultate. Pri tem sta mi pomagala popis in analiza primerov fakultet. 

 

Skozi analizo primerov sem ugotovila, da se med najbolj razširjene naĉine motiviranja 

študentov, uvršĉa njihovo nagrajevanje, kar pomeni, da nagrajevanje študentu predstavlja 

osrednji motivacijski dejavnik, ki ima zelo velik vpliv na njegovo odloĉitev, ali se bo le-ta 

udeleţeval študijskih in obštudijskih dejavnosti z namenom doseĉi visoke rezultate in tako 

pozitivno vplivati na svoj uspeh in bodoĉe delovanje.  

 

Poleg nagrajevanja pa fakultete uporabljajo tudi druge spodbudne naĉine, kot so na primer: 

tutorstvo, konference, raziskovalni projekti, poletne šole, ekskurzije in podobno. Uĉinkovitost 

posameznih naĉinov pa se kaţe v zadovoljstvu študentov in njihovem doseganju pomembnih 

rezultatov na raznih podroĉjih, hkrati pa si le-ti v sklopu teh dejavnosti nabirajo dodatne 

izkušnje, nova znanja in krepijo svoja prijateljstva. 
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Pri pregledovanju trenutnega stanja Fakultete za uporabne druţbene študije, sem po 

priĉakovanjih ugotovila, da so na nekaterih podroĉjih prisotne pomanjkljivosti, ki pa jih 

fakulteta lahko odpravi z uvedbo nekaterih novosti. Zato sem tudi oblikovala model 

morebitnih predlogov in pravilnika, kot odgovor na ugotovljeno problematiko.  

 

Na tem mestu bi predvsem izpostavila predlog o nagrajevanju, saj menim, da se študenti 

veliko bolj trudijo in so bolj aktivni pri študiju, ĉe jih na koncu ĉaka pohvala ali nagrada. Na 

podlagi le-teh pa se pri študentih krepi samozavest in odloĉnost, ki sta zelo pomembni za 

nadaljnjo uspešnost, zato mislim, da bi Fakulteta za uporabne druţbene študije z 

nagrajevanjem najlaţje in najhitreje dosegla pozitivne rezultate na podroĉju ustvarjalnih 

doseţkov študentov.     

        

Z modelom predlogov sem skušala Fakulteti za uporabne druţbene študije podati moţne ideje 

za nadaljnji razvoj, prek katerih bi lahko poveĉala pretok študentov, svoj ugled na podroĉju 

izobraţevanja in raziskovanja ter tako tudi okrepila vezi med študenti, profesorji in organi 

fakultete. 

 

Tako na podlagi teorije in pregleda primerov fakultet, lahko pritrdilno odgovorim na 

raziskovalno vprašanje: »Ali je mogoĉe na osnovi teoretiĉnih spoznanj in analize modelov 

drugih fakultet oblikovati lasten model spodbujanja ustvarjalnih doseţkov študentov?«. 
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