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Povzetek 

 

V zadnjih dveh desetletjih se je pomembno povečala izobraženost prebivalcev evropskih 

držav, še posebej mladih, zmanjšala pa so se jamstva, da višja izobrazba zagotavlja boljše 

zaposlitve. Za ustrezno zaposlitev postajajo vse bolj pomembna neformalno pridobljena 

znanja in veščine ter sposobnost nadgrajevanja formalnih zanj. Te nove zahteve še posebej 

prizadenejo populacijo mladih iskalcev prve zaposlitve, v času ekonomske krize pa vse bolj 

tudi tiste z najvišjimi stopnjami izobrazbe. Poglavitni namen doktorskega dela je iskanje 

odgovora na vprašanje, ali je mogoče zmanjšati negotovost zaposlitvenih izidov za mlade z 

visokošolsko izobrazbo. In to s samo-vlaganji v (dodatno) izobraževanje, informiranje, 

mreženje, tj. vlaganji v individualni človeški in socialni kapital. V središču proučevanja so 

prehodi mladih (diplomantov) iz izobraževanja v zaposlitev in to na dveh ravneh: evropski in 

slovenski. S sekundarno analizo podatkov evropskih raziskav o prehodu diplomantov v 

zaposlitev ugotavljamo katere vrste in oblike vlaganj v človeški in socialni kapital in katere 

kompetence, pridobljene med študijem, pomembno vplivajo na zaposlitvene izide po diplomi. 

Izsledki sekundarne analize kažejo, da le povsem določene vrste in oblike vlaganj v človeški 

kapital ter določene kompetence pozitivno vplivajo na hitrejšo in uspešnejšo zaposlitev po 

diplomi. Za zelo pomembne so se namreč pokazale razlike med proučevanimi evropskimi 

državami, ki ovirajo izpeljavo splošnih zaključkov. S časovno primerjalno študijo slovenskih 

študentov višjih letnikov študijskih smeri po katerih že več let ni povpraševanja na trgu dela 

ugotavljamo porast njihovih vlaganj v človeški in socialni kapital v času ekonomske krize. 

Rezultati študije so pokazali, da proučevani študentje na splošno niso povečali svojih vlaganj 

v človeški kapital. Povečali tudi niso vlaganj v individualni socialni kapital. So pa uporabili 

socialni kapital, ki so ga imeli na razpolago, za pridobitev nekaterih kompetenc, ki lahko 

izboljšajo njihov položaj na trgu dela po končani diplomi. 

 

Ključne besede: družba znanja, človeški kapital, socialni kapital, družbeno-ekonomska kriza, 

prehod iz (visokošolskega) izobraževanja v zaposlitev.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

In the last two decades the level of education in the EU countries increased significantly, 

especially the level of education of the young people. Meanwhile assurances that higher 

education brings better employment have decreased. For appropriate employment employers 

require additional informally acquired competences, skills and ability to build upon formal 

education. These requirements especially hurt young first job seekers and during the 

economic crisis also those with the highest levels of education. The main aim of this doctoral 

thesis is to find an answer to the question whether it is possible to decrease the uncertainty of 

employment outcome for young people with higher education. The question is whether this 

uncertainty could be lowered with self-investment in (additional) individual human and social 

capital. At the center of the exploration are the young graduates in the transition from 

education to the employment at the level of Slovenia as well as European countries. With 

European research data analysis on graduates' transition to employment we look at which 

kinds and forms of personal investment and which competences acquired during studies are 

the important factors in employment outcomes after graduation. The results show that only 

certain kinds and forms of human capital investment and competences positively contribute to 

faster and more successful employment after graduation. Important differences between the 

researched countries have emerged and these large differences prevent us from drawing 

general conclusions. With comparative study of Slovene students enrolled in study programs 

with insufficient labor market demand we researched possible increases of students’ human 

and social capital investment due to the economic crisis. The results of the study have shown 

that the students in general have not increased their investments in human and social capital. 

They have used their existing social capital at their disposal to advance certain competences 

that could improve their position on the labor market after graduation.  

 

Keywords: knowledge society, socio-economic crisis, human capital, social capital, transition 

from (higher) education to work.  
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1. UVOD 

 

 

Ogromno mladih Evropejcev je brez dela. To je zanje uničevalno, ker se pozneje 

ne bodo mogli pridružiti delovno produktivni sili. Imamo ogromno virov, 

ogromno ljudi, ki želijo delati, in marsikaj je treba narediti. A družbeno-

gospodarski sistem je tako patološki, da teh virov ne more povezati. To ni 

naravni zakon, to je mogoče spremeniti (Chomsky, 2012). 

V zadnjih desetletjih se je izobraženost prebivalcev evropskih držav, še posebno mladih, 

pomembno povečala, ob tem pa se je zmanjševala verodostojnost jamstva, da višja stopnja 

formalne izobrazbe prinaša ustreznejšo in bolje plačano zaposlitev. Najvišje stopnje izobrazbe 

ne zagotavljajo več varnosti pred brezposelnostjo in negotovimi oblikami zaposlitve. To velja 

posebno za tiste iskalce prve zaposlitve, ki pridobijo spričevala v izobraževalnih programih, 

po katerih upada povpraševanje na trgih dela. Spreminjajo se prakse zaposlovanja, med 

drugim tudi zato, ker delodajalci vse pogosteje zahtevajo neformalno pridobljeno znanje in 

veščine, ki so kratkoročno profitabilni, šolska spričevala in diplome pa pripoznavajo le za 

vstopnico v izbirni proces. V procesih izbire se preverjajo kompetence, socialne in 

komunikacijske spretnosti, informacijska pismenost, interkulturna usposobljenost, 

obvladovanje tujih jezikov in podjetnost, vsega tega pa formalna izobrazba ne zagotavlja 

vedno. Podatki o gibanjih zaposlovanja in brezposelnosti govorijo o tem, da so mladi, ki 

stopajo na trg dela in iščejo prvo zaposlitev, kljub boljši izobraženosti socialna skupina z 

najbolj oteženim dostopom do delovnih mest. Mladi so tudi socialna skupina, ki je 

najpogosteje vključena v negotove oblike zaposlitve, kot so začasna in občasna dela, dela za 

določen čas, ki pogosto ne omogočajo izgradnje osebne kariere.  

Trend »podcenjenosti« formalne izobrazbe na trgu dela je sprožil vrsto raziskovanj, ki se že 

dobro desetletje ukvarjajo s problematiko prehoda mladih iz izobraževanja v zaposlitev. Ne 

najbolj množičen in tudi ne najakutnejši, pač pa raziskovalno zanimiv primer so mladi z 

visokošolsko izobrazbo, ki v daljšem obdobju ne najdejo dela ali pa se zaposlijo na t. i. 

neujemajočih se in/ali fleksibilnih delovnih mestih. Očitno je namreč, da so lahko naložbe v 

pridobitev akademskega znanja nerentabilne, postopki in mehanizmi za njihovo pridobitev pa 

se ne morejo ustrezno prilagajati hitrim družbeno-ekonomskim spremembam in njihovim 

vplivom na trg dela. Naraščajoče število brezposelnih ali neustrezno zaposlenih mladih z 
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najvišjimi stopnjami izobrazbe je postavilo pod vprašaj nekatere premise, ki so do nedavnega 

veljale za paradigmatične, kot sta koncept družbe znanja in človeškega kapitala.  

Temeljno izhodišče doktorskega dela je predstaviti, utemeljiti in dokumentirati nekatere od 

aktualnih trendov, ki pomembno vplivajo na prehod mladih, še posebno diplomantov iz 

izobraževanja v zaposlitev. Poglavitni namen pa je poskušati najti odgovor na vprašanje, ali je 

mogoče ublažiti posledice nekaterih od dejavnikov, ki po dokončanju izobraževanja 

pomembno vplivajo na zaposlenost ter različne oblike neustrezne zaposlenosti mladih, zlasti 

tistih z visokošolsko izobrazbo. V iskanju odgovora na to vprašanje je posebno poudarjena 

možnost samovlaganj v (dodatno) izobraževanje, informiranje, mreženje, tj. vlaganja v 

individualni človeški in socialni kapital, kot ena od poti za izboljšanje kompetenc, ki jih na 

trgu dela zahtevajo delodajalci. Zanimajo nas mladi z najvišjimi stopnjami izobrazbe, pri 

kateri se z neustrezno zaposlitvijo ali brezposelnostjo izgubi največ vloženega znanja, 

individualnega in družbenega. Posebno se osredotočamo tudi na mlade, ki dokončujejo 

visokošolski študij na smereh, po katerih upada povpraševanje na trgu dela, kot na tisto mejno 

populacijo, za katero so možnosti brezposelnosti ali neustrezne zaposlenosti največje. 

Izhajamo iz domneve, da vlaganja v človeški in socialni kapital med študijem izboljšujejo 

kompetence za vstop na trg dela in možnost uspešne zaposlitve v čim krajšem času po 

diplomi.  

Glede na ta izhodišča je doktorsko delo zasnovano kot teoretično-empirična študija, ki ima 

tudi aplikativne cilje. Delo ni zamejeno s predhodno izbrano teoretsko paradigmo, vloga 

teorije je predvsem razlagalna in pojasnjevalna, vloga empirije pa je ilustrativna in 

dokazovalna. Za enega od raziskovalno najproduktivnejših pristopov k problemu 

(ne)zaposlenosti mladih (diplomantov) se je izkazalo proučevanje dejavnikov prehoda iz 

izobraževanja v zaposlitev. Prehod bi lahko imenovali »križišče«, na katerem se srečajo 

dejavniki, ki vplivajo na bolj ali manj uspešno zaposlitev mladih. Kompleksnost teh 

dejavnikov (slika 5.1) – od posameznih akterjev, institucij ter enostavnih in kombiniranih 

povezav med njimi do vplivov specifičnega družbenega okolja, vrednot in kulturnega ozadja – 

je narekovala zamejitev, pri kateri smo upoštevali dva kriterija.  

Prvi kriterij je prizadevanje za inovativnost prispevka k dosedanjim obravnavam prehoda 

mladih (diplomantov) v zaposlitev. V zvezi s tem kriterijem se doktorsko delo loteva 

reševanja problemov prehoda diplomantov v zaposlitev z dvema inovativnima pristopoma, ki 

na področju dosedanjih obravnav še nista bila ustrezno uporabljena in pripoznana. In sicer: na 
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teoretski ravni z uvedbo koncepta socialnega kapitala kot dejavnika, ki lahko pomembno 

vpliva na izide prehodov iz izobraževanja v uspešno zaposlitev. Na raziskovalno-empirični 

ravni pa je novost t. i. preliminarni pristop k proučevanju prehodov, ki začenja s 

proučevanjem že med (visokošolskim) izobraževanjem, za razliko od raziskav, ki proučujejo 

izide po dokončanem šolanju, ko so mladi (diplomanti) že na trgu del ali v službi. Proučitev 

individualnih vlaganj med študijem, ki lahko povečujejo kompetence za vstop na trg dela in 

pridobitev zaposlitve po diplomi, je izpeljana na primeru slovenskih študentov – prihodnjih 

diplomantov, za katere je možnost brezposelnosti po diplomi najvišja. 

Drugi kriterij izbora obravnavane tematike je pomembnost vpliva posameznih dejavnikov na 

zaposlitvene izide po končanem visokošolskem študiju. Glede na ta kriterij so izbrani in 

obravnavani tile koncepti in dejavniki: teoretični koncepti družbe znanja, človeškega kapitala 

in socialnega kapitala; dejavniki družbene in ekonomske krize, ki vplivajo za zaposlovanje 

mladih (diplomantov); spremembe selekcijskih mehanizmov na trgih dela; vloga 

visokošolskih institucij pri usposabljanju (prihodnjih) diplomantov za vstop na trg dela in pri 

vzpostavljanju povezav s potencialnimi delodajalci; odzivi študentov in diplomantov na 

spremenjene razmere na trgih dela s poudarkom na vlaganjih v individualni človeški ter 

socialni kapital in vplivi teh vlaganj na uspešnost zaposlitve po končanem študiju.  

V prvem poglavju doktorskega dela (poglavje 2.1) sta predstavljena koncepta družbe znanja 

in človeškega kapitala, ki sta v obravnavah prehoda diplomantov v zaposlitev najpogostejši 

teoretični izhodišči. In to v kontekstu ekonomističnih razlag, v katerem se tudi vsebinsko 

dopolnjujeta. Poudarjeni so tudi nekateri kritični pogledi na ekonomistične razlage družbe 

znanja in človeškega kapitala, posebno glede na neizpolnjene napovedi o naraščanju 

zaposlitvenih možnosti za mlade z najvišjimi stopnjami izobrazbe (podpoglavje 2.1.1). Obeti 

družbene blaginje v t. i. družbi znanja, povezane (tudi) z množičnim visokošolskim 

izobraževanjem, ustreznimi delovnimi mesti, plačami ter možnostmi za izgradnjo karier se ne 

izpolnjujejo, še posebno ne v globalni gospodarski krizi. Brezposelnost mladih se v razmerah 

gospodarske krize stopnjuje, analitične in empirične ugotovitve o tem, ali to velja tudi za 

mlade z visokošolsko izobrazbo, pa so različne. Čeprav brezposelnost diplomantov (še) ni 

zelo pereč problem, posledice ekonomske krize spodbujajo vprašanje o socialnih posledicah 

oziroma o aktualnih oblikah socialne krize, ki morda že prizadevajo ali pa bodo prizadele tudi 

mlade z najvišjimi stopnjami izobrazbe (poglavje 2.2). 

V okvir družbenoekonomskih dejavnikov, ki pomembno določajo prehod diplomantov iz 
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izobraževanja v zaposlitev, smo uvrstili tudi spremembe na trgih dela (poglavje 2.3) in 

visokošolske izobraževalne institucije. Obravnava vloge visokošolskih institucij (poglavje 

2.4) je omejena na dve značilnosti, pomembni za prehod diplomantov v zaposlitev, in to na: 

strukturalno-institucionalne razlike, ki naj bi se z bolonjsko reformo ob koncu prejšnjega 

stoletja uskladile in pripomogle k višji stopnji zaposljivosti diplomantov (podpoglavji 2.4.1 in 

2.4.2), ter neposreden vpliv visokošolskih izobraževalnih institucij na uspešnost prehoda 

diplomantov v zaposlitev (podpoglavje 2.4.3). 

Osrednji predmet proučevanja – prehodi iz izobraževanja v zaposlitev s poudarkom na 

prehodu diplomantov – je obravnavan v poglavju 3. V uvodnem delu poglavja je predstavljen 

kratek historiat raziskovanj prehodov. Sledijo definicije prehodov – podpoglavje 3.2. 

Posebnosti prehoda diplomantov iz visokošolskega izobraževanja v zaposlitev so 

obravnavane v podpoglavju 3.3, posebej so poudarjene možnosti in nove oblike diferenciacije 

diplomantov v okviru prehajanja v zaposlitev. Podpoglavje 3.2 je kratek teoretični ekskurz o 

možnosti socialne diferenciacije na podlagi neustrezne zaposlitve ter nezaposlenosti, tudi 

tistih z najvišjimi stopnjami izobrazbe in še posebno mladih. 

V poglavju 4 je govor o socialnem kapitalu, in sicer o tistih pristopih, razlagah in izidih 

proučevanj socialnega kapitala, ki se navezujejo na osrednji tematiki – razmerja med 

socialnim in človeškim kapitalom (podpoglavje 4.1) ter na vlogo socialnega kapitala pri 

zaposlovanju (mladih) (podpoglavje 4.2). Socialni kapital obravnavamo v zadnjem poglavju t. 

i. teoretskega dela doktorata zato, ker ga kot novost v proučevanju prehodov iz izobraževanja 

v zaposlitev ne moremo postaviti v okvir že obstoječih obravnav prehodov. V predstavitvi 

konceptov socialnega kapitala se opiramo na dela dveh klasikov – Bourdieuja in Colemana, ki 

sta postavila teoretične in empirične temelje za proučevanje socialnega kapitala na 

individualni ravni ter odnosa med socialnim kapitalom in izobrazbo oziroma človeškim 

kapitalom. Opozarjamo tudi na nekatere probleme merjenja socialnega kapitala in primere 

merjenja (podpoglavje 4.3), ki so instruktivni tudi za meritve v okviru empirično-analitičnega 

avtorskega dela v drugem delu disertacije. Na prehodu iz »teoretičnega« v »empirični« del 

doktorskega dela so v poglavju 5 opredeljena izhodišča dveh empiričnih študij, ki sledita v 

drugem delu, to pa sta: podrobnejša opredelitev predmeta raziskovanja ter raziskovalna 

vprašanja in hipoteze (podpoglavji 5.1 in 5.2). 

V prvem poglavju t. i. empiričnega dela doktorata (poglavje 6) so predstavljeni izsledki 

analize sekundarnih podatkov iz evropskih raziskav REFLEX in HEGESCO, ki sta na 
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reprezentativnem vzorcu diplomantov iz 19 evropskih držav proučevali kompetentnost 

diplomantov za prehod v uspešno in ustrezno zaposlitev. V drugem poglavju (poglavje 7) pa 

so predstavljeni izsledki avtorske študije primera slovenskih študentov in študentk, ki so leta 

2010/11 dokončevali študij na študijskih smereh, po katerih ni bilo ustreznega povpraševanja 

na slovenskem trgu dela. Prvi del, oziroma analiza sekundarnih podatkov, poskuša odgovoriti 

na vprašanje: kakšni so zaposlitveni izidi diplomantov v proučevanih evropskih državah, s 

Slovenijo vred (podpoglavja 6.1, 6.2, 6.3), glede na vlaganja v študijske in obštudijske 

dejavnosti v času študija (podpoglavja 6.4.1 – 6.4.4). Avtorska študija primera slovenskih 

študentov in študentk t. i. nedeficitarnih študijskih smeri v drugem delu pa išče odgovore na 

naslednja poglavitna vprašanja: ali so se vlaganja, ki pomembno vplivajo na zaposlitvene 

izide po diplomi, med družbeno krizo spremenila oziroma povečala (podpoglavja 7.3.1–

7.3.7), ali imajo vlaganja v socialni kapital pomembno vlogo glede na druga vlaganja med 

študijem (podpoglavja 7.5.1 – 7.5.4); kakšna je vloga slovenskih izobraževalcev pri 

usposabljanju študentov za uspešen vstop na trg dela po diplomi (podpoglavje 7.4). 

V zadnjem poglavju (poglavje 8) so podani sklepi na podlagi izsledkov analize sekundarnih 

podatkov in avtorske študije primera z interpretacijo, ki se navezuje na nekatera teoretična 

izhodišča, predstavljena v prvem delu disertacije. Interpretacija je zastavljena tako, da odpira 

možnosti za razpravo in nadaljnje proučevanje tematike, obravnavane v doktorskem delu. 

 

 

2. DRUŽBENOEKONOMSKI OKVIR PREHODOV IZ 

IZOBRAŽEVANJA V ZAPOSLITEV 

 

 

2.1 Družba znanja in človeški kapital 

 

Koncept družbe znanja temelji na stopnjevanju družbenega pomena znanstvenih spoznanj. V 

tej povezavi eden od utemeljitev tega koncepta poudarja naslednje značilnosti t. i. družbe 

znanja: proučevanje prepričanj o človeku, naravi in družbi, ki poteka po objektivnih 

znanstvenih standardih in v okviru višjih stopenj izobraževanja; povečevanje vlaganj v 

znanost in izobraževanje; oblikovanje obsežnih zalog znanja; zbiranje, organiziranje in 

interpretiranje novih znanj, tudi na individualni ravni, z namenom ekstrakcije novih uporabnih 

spoznanj. Vodilo posameznih članov družbe znanja so standardi zavezanosti resnici (Lane, 
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1966 v Stehr 1994, str. 5). Raziskovanje in epistemologija sta po avtorjevem mnenju temelja 

družbe znanja, tako kot so parlamentarizem in človekove pravice temelj demokratičnih družb 

in tako kot je t. i. družba blaginje utemeljena na ekonomiji. Laneova teorija, ki temelji na 

znanosti in znanju, se razlikuje od večine teorij moderne družbe, ki izhajajo iz ekonomskih 

odnosov, lastnine, dela, tehnologije, vključno s t.i. ekonomističnimi teorijami (prav tam, str. 

7). Drucker (1965, 1999), na primer, ki je tudi uporabil pojem »družba znanja«, je videl v 

znanju, iz katerega takšna družba izhaja, podlago za gospodarsko rast in družbeno akcijo. Bell 

(1973) je s pojmom »družba znanja« označeval »postindustrijsko« družbo in izmenoma 

uporablja oba pojma, kajti tako družba znanja kot postindustrijska družba, po njegovem 

mnenju, temeljita na ekspanziji znanja (Bell, 1973 v Stehr, str. 6). 

Razlike v konceptih »družbe znanja« kažejo, da uveljavitev tega koncepta ni potekala 

»revolucionarno«, pač pa je bila postopna in definicije so se spreminjale ter izpostavljale 

vedno nove značilnosti modernih družb, utemeljenih na znanju. Konstitutivni elementi 

prejšnjih opredelitev družbe, kot sta lastnina in delo, niso bili povsem izločeni iz definicij 

družbe znanja, dodan je bil le nov princip – »znanje«. Ta novi princip pa je »do določene 

mere izpodbijal ter tudi transformiral lastnino in delo kot konstitutivna družbena mehanizma« 

(Stehr 1994, str. 7).  

Stehr v svoji sociološki obravnavi vloge znanja v sodobni družbi ugotavlja, da je mogoče 

govoriti o družbi znanja zato, ker so znanstvena spoznanja prepredla vse družbene sfere. 

Vendar je kritičen do t. i. ekonomističnih teorij, ki so precenile učinkovitost formalne 

izobrazbe, zanemarile pa podrobnosti procesov »oskrbovanja« z znanjem, na primer: razloge 

za kopičenje znanja; načine distribucije znanja; ekspanzijo skupin in posameznikov, ki na 

različne načine živijo na račun »znanja«, in različne vplive znanja na spremembe družbenih 

odnosov (Stehr 1994, str. 9–12). Tako pravi: »Vsaka sociološka analiza moderne družbe bi se 

morala osredotočiti na posebnosti in vpliv znanja na družbene odnose in seveda na poglavitne 

nosilce tega znanja« (prav tam, str. 10). Za razliko od optimističnih napovedi ekonomistov 

Stehr opozarja, da so družbe znanja ranljive, ker so razvile zmožnosti samooblikovanja 

družbenih odnosov in družbene prihodnosti, tudi samodestrukcijo (Stehr 1994, str. 230). Člani 

družb znanja imajo možnost emancipacije, in sicer s pomočjo znanja, ki ga posedujejo (prav 

tam, str. 258).  

Združevanje koncepta družbe znanja z razvojnimi teorijami družbe blaginje, ki je izpostavila 

kot glavne dejavnike postopnega porasta kulturne in civilizacijske ravni prebivalstva, z 
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vzporedno rastjo stopenj splošne izobraženosti in ustvarjalne zaposlenosti ter posledično 

višjim splošnim življenjskim standardom, je pomenila na eni strani prevlado optimističnega 

pogleda na prihodnost modernih družb, na drugi strani pa prevlado ekonomističnih razlag 

družbenega razvoja. V okviru ekonomskih teoretičnih razprav so se oblikovale 

paradigmatične trditve, kot na primer: »/…/ znanje, spretnosti, veščine so bili edini vir 

komparativnih prednosti in ključni dejavniki gospodarske učinkovitosti ob koncu prejšnjega 

tisočletja (Thurow 1996, str. 68); »/…/ znanje je eden ključnih dejavnikov napredka in kot 

tako je znanje komplementarno zasebnemu in javnemu kapitalu. Znanje je globalno javno 

dobro, ki zahteva javno podporo na globalni ravni« (Stiglitz 2000, str. 8); »Industrije, 

temelječe na intelektualnem potencialu, so bile podlaga tehnološkemu razvoju v prejšnjem 

stoletju in tektonskemu premiku, ki je na novo postavil pravila igre« (prav tam). 

Tesna povezanost gospodarske rasti in ekspanzije izobraževanja, še posebno visokošolskega, 

ter napoved, da bo stopnjevana rast obeh pomembno prispevala k družbeni blaginji, sta bili 

več kot dve desetletji splošno privzeti podmeni razlagam t. i. postindustrijske družbe. Tako v 

državah s tržnim kot v državah s planskim gospodarstvom je prevladovalo prepričanje, da bo 

povečano vlaganje v visokošolsko izobraževanje pomembno prispevalo k rasti gospodarske 

blaginje in k trajnostnemu razvoju (Noelke in Mueller, 2011). Ugotovitve o blaginji t. i. 

družbe znanja so podpirali tudi podatki o naraščanju izobrazbe prebivalcev evropskih in 

drugih držav, še posebno mladih. V sklopu vseživljenjskega učenja in izobraževanja kot nujne 

paradigmatske spremembe, ki na eni strani odpira posameznikom priložnosti za pridobitev 

znanja v vseh življenjskih obdobjih, na drugi strani pa razširja institucionalno izobraževalne 

ponudbe znanja in veščin, se je spodbujalo »izobraževanje brez meja« (Čelebič in drugi 2011, 

str. 11).  

Na podlagi povezav med višjo izobraženostjo in večjo ekonomsko učinkovitostjo so se 

izoblikovale definicije nosilcev znanja – visokoizobraženih posameznikov oziroma skupin, 

kot je na primer Druckerjeva (1965), ki opredeljuje t. i. delavce z znanjem (angl. knowledge 

workers) za temelj družbe znanja. Delavci z znanjem se bistveno razlikujejo od drugih po 

tem, da pridobijo zaposlitev, delovno mesto in socialni položaj z doseženo izobrazbo, so 

visokospecializirani in delajo v timih. Z razvojem novih tehnologij so se izoblikovale nove 

definicije nosilcev znanja, na primer Reichova (1991) opredelitev simbolnih analitikov. 

Definicija simbolnih analitikov se nanaša na poklice na področju izmenjave podatkov ter 

besednih, vizualnih ali pismenih sporočil in prezentacij. Zajema poklice inženirjev, 
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znanstvenikov, profesorjev, novinarjev in druge intelektualne poklice, v katerih se opravlja 

delo z informacijami in simboli ter zahtevajo znanje za reševanje problemov in strateško 

načrtovanje.  

Ob prevladujočih »ekonomistično-liberalnih« uporabah koncepta družbe znanja, 

osredotočenih na pozitivne ekonomske učinke ekspanzije izobraževanja, novih tehnologij in 

novega znanja v visokotehnoloških sektorjih ter na gospodarsko blaginjo, pa nekateri avtorji 

izpostavljajo dodatne konceptualne prvine in bolj ali manj kritično poudarjajo negotovost 

optimističnih napovedi ekonomistov. Na primer Teichler (1999, 2009) za razliko od koncepta 

družbe znanja, temelječega na ekspanziji visokošolskega izobraževanja ter znanjsko 

intenzivnih in visokotehnoloških gospodarskih sektorjih (Drucker, 1967; Becker, 1964), 

govori o družbi, v kateri se spreminjajo mednarodne značilnosti organizacije dela na podlagi 

povečanega vpliva znanja. Ugotavlja, da družba znanja temelji na prožnih visoko izobraženih 

strokovnjakih, ki so usposobljeni za to, da se prilagajajo nestanovitnim razmeram na trgih 

dela.  

S konceptom družbe znanja je povezan koncept človeškega kapitala, lahko bi rekli, da se v 

okvirih ekonomistične tradicije koncepta dopolnjujeta. Človeški kapital poudarja individualna 

vlaganja v izobraževanje za povečevanje osebnih delovnih sposobnosti, konkurenčnosti na 

trgu dela in čim večje učinkovitosti na delovnem mestu (Shultz, 1961). Za utemeljitelja teorije 

človeškega kapitala v okvirih neoklasične ekonomistične tradicije (čikaške šole ekonomije) 

velja Becker (1964), ki je še danes eden najpogosteje citiranih avtorjev na različnih področjih, 

od teorij poklicev do izobraževalnih ved. Prve opredelitve človeškega kapitala so bile začrtane 

že v delu Adama Smitha, ki je med tri skupne zaloge vsake družbe ali dežele uvrstil tudi 

»pridobljeno zmožnost učinkovitega opravljanja dela«, ki je dostopna prebivalcem. Kot pravi: 

»Pridobivanje takšnih zmožnosti, z vzdrževanjem učenca med šolanjem, študijem ali 

vajeništvom, je vedno povezano s pravimi izdatki, ki so, tako rekoč za stalno vložen kapital v 

posameznika /…/. Izboljšano delavčevo spretnost lahko gledamo v isti luči kakor stroj ali 

poklicno orodje, ki lajša in krajša delo ter, čeprav lastnika nekaj stane, z dobičkom poplača ta 

izdatek« (Smith 2010, str. 177–178). 

Človeški kapital je teoretsko utemeljen tudi na individualni ravni, in sicer kot posameznikovo 

znanje in zmožnosti, ki omogočajo spremembe v njegovem delovanju in posledično 

prispevajo k boljšim gospodarskim izidom. Posameznik lahko pridobi človeški kapital z 

izobraževanjem, usposabljanjem oziroma z različnimi oblikami pridobivanja novega znanja, 
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in to z namenom dopolniti ali obnoviti svoje individualne sposobnosti, posredno pa tudi v 

družbeno korist (Coleman, 1988). Novejše teorije človeškega kapitala se nanašajo na različne 

vrste in oblike človeškega kapitala. Razlikujejo se predvsem glede na specifične opredelitve 

subjekta, ki jih izpostavljajo. Tako obstaja koncept »industrijskega« človeškega kapitala, 

»podjetniškega«, idr. (Dakhli in de Clercq 2003, str. 6).  

Študije, ki sledijo Beckerjevemu konceptu človeškega kapitala, pogosto ločujejo med obliko t. 

i. specifičnega in splošnega človeškega kapitala. Prva oblika se nanaša na veščine in znanje, 

ki so uporabni na primer za specifičnega delodajalca ali za specifično delovno področje, druga 

pa na prenosljivo znanje in kompetence, kot je na primer verbalna in matematična pismenost, 

ki jo zahtevajo skoraj vsi delodajalci. Beckerjeva teorija človeškega kapitala še vedno 

predstavlja teoretično izhodišče večine novejših študij izobrazbenih dosežkov, povezav med 

njimi in zaposlitvenimi možnostmi ter brezposelnosti mladih in njihovih prehodov iz 

izobraževanja v zaposlitev (Hannan in Werquin, 2001; Allen in van der Velden, 2011a). Na 

konceptu človeškega kapitala temelji vrsta študij, ki ugotavljajo vpliv človeškega kapitala na 

plače zaposlenih in pomen spričeval ter nazivov za zaposlitev. Z vidika povračil za vložke v 

človeški kapital na trgu dela so lahko nazivi enako pomembni kot znanje. In v tej povezavi se 

tudi uspešnost izobraževalnih institucij ocenjuje po obsegu doseženih nazivov diplomantov. 

Študije so pokazale, da se na segmentiranem trgu dela povračila za vložke v človeški kapital 

razlikujejo glede na usposobljenost in obvladovanje veščin posameznih segmentov oziroma 

podskupin na trgu dela (Hannan in Werquin, 2001; Gebel in drugi, 2011; Allen in drugi, 

2011). 

Neposredno na Beckerjevo utemeljitev človeškega kapitala (Becker, 1964; Becker 1964 v 

Bourdieu 1985, str. 48) se naslavlja ostra Bourdieujeva kritika ekonomističnih razlag 

človeškega kapitala. Bourdieu (1985, str. 47–48) sicer ekonomistom priznava zasluge za jasno 

izpostavitev problema razmerij med stopnjami dobičkonosnosti vlaganj v izobraževanje ter 

ekonomskih vlaganj. Vendar očita ekonomističnim razlagam človeškega kapitala dve osnovni 

pomanjkljivosti: da so, zaradi osredotočenosti le na tista vlaganja v izobraževanje, ki so 

neposredno merljiva z denarjem, zanemarili tako individualna kot družbena vlaganja, ki niso 

konvertibilna v finančne iztržke. Te razlage, kot trdi Bourdieu, ne morejo razložiti razlik v 

deležih virov in vlaganj, ki jih imajo na razpolago posamezniki, determinirani s pripadnostjo 

določenim družbenim slojem. In to zato, ker nimajo vpogleda v diferencirane možnosti 

profita, ki ga različni trgi omogočajo različnih posameznikom in različnim slojem. T. i. 
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funkcionalistični in ekonomistični pristopi so po mnenju Bourdieuja spregledali tako ne-

finančna vlaganja posameznikov, npr. talentiranost, družinsko podporo, kot tudi denarno 

neizmerljivo vlogo izobraževalnih sistemov, npr. reprodukcijo obstoječe družbene strukture in 

sankcioniranje dedno posredovanega kulturnega kapitala (prav tam, str. 48). Bourdieu 

pripisuje t.i. kulturnemu kapitalu,
1
 ki po definiciji vključuje tako človeški kapital 

(izobraženost v družini) kot izobrazbeni kapital (pridobljena znanja) eno od glavnih vlog pri 

določanju posameznikovih znanjskih dosežkov ter dobičkov (Bourdieu, 1986). Kot pravi: 

»Od vsega začetka se definicija človeškega kapitala, kljub njeni humanističnim konotacijam, 

ni premaknila preko ekonomizma, zato inter alia prezira dejstvo, da je šolski dobiček iz 

izobrazbene kvalifikacije od kulturnega kapitala, ki je bil predhodno investiran v družini« 

(Bourdieu 2004, str. 313). 

Coleman ocenjuje vpeljavo koncepta človeškega kapitala v ekonomska proučevanja 

izobraževanja za enega največjih dosežkov na tem področju v drugi polovici prejšnjega 

stoletja in se pri tem sklicuje na Shultza in Beckerja. Pravi: » Prav tako kot se fizični kapital 

ustvarja s spremembami v materialih, ki tvorijo orodja, se človeški kapital ustvarja z 

osebnostnimi spremembami, povzročenimi z veščinami in sposobnostmi, ki omogočajo 

delovanje na nov način« (Coleman 2000, str. 22). Coleman je delno kritičen do 

ekonomističnih definicij človeškega kapitala. Ekonomistom očita, da v svoje obravnave 

človeškega kapitala niso uspeli vključiti vplivov družbenega okolja, kot so družbene norme, 

organiziranost, socialna omrežja, idr. in, da so preozko usmerjeni na neodvisne, personalne in 

samo-zadostujoče cilje (Coleman 1988, str. 95–96). Kot pravi, je njegov namen preseči 

omejenost ekonomističnih razlag človeškega kapitala in sociološke tradicije, ki razlaga 

delovanje posameznika le v kontekstu vplivov družbenega okolja. »Zavzemam se za razvoj 

sociološke teoretične usmeritve, ki vključuje komponente obeh intelektualnih tokov. 

Sprejemam načelo racionalnega oziroma namenskega delovanja in poskušam pokazati kako 

ta princip, prepleten z določenim družbenim kontekstom, lahko vpliva, ne le na delovanje 

posameznika v določenem kontekstu, pač pa tudi na razvoj organiziranosti družbe« (prav tam, 

str. 96). 

                                                 
1
 Bourdieu loči tri temeljne oblike kapitala glede na družbena polja  na katerih delujejo, in sicer: 

ekonomski kapital, ki ga je mogoče neposredno konvertirati v denar ter kulturni kapital in socialni 

kapital, ki ju je mogoče spremeniti v denar le pod določenimi pogoji. Na primer kulturni kapital se 

lahko institucionalizira v izobrazbene kvalifikacije, ki prinašajo finančne koristi, kot je npr. boljše 

plačilo za delo (Bourdieu 1985, str. 47). 
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2.1.1 (Ne)Uresničene napovedi ekonomističnih teorij družbe znanja  

 

Raziskave, narejene v okviru Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) 

v letih 1998 in 1999, niso potrdile nekaterih bistvenih podmen koncepta družbe znanja in 

človeškega kapitala, na primer trditve, da hitre tehnološke, gospodarske ter zaposlitvene 

spremembe pogojujejo zahteve po večji izobrazbi in usposobljenosti evropske delovne sile. 

Izsledki omenjene raziskave so pokazali, da hitrega naraščanja števila in ponudbe delavcev z 

visokimi stopnjami izobrazbe v večini držav Evropske unije ni spremljalo vzporedno 

naraščanje tistih poklicev, za katere se (ali se je prej) zahtevalo visoke stopnje izobrazbe 

(OECD, 1977, 1994; Hannan in Werquin 2001, str. 101). Spremembe, ki so jih nove 

tehnologije prinesle na določena delovna mesta, in z njimi zahteve po ustrezni usposobljenosti 

delavcev na teh delovnih mestih, so se pojavljale v posameznih poklicih in posameznih 

podjetjih, to pa navaja avtorja na sklep, da je usklajenost sistemov izobraževanja in 

zaposlovanja (npr. dualni izobraževalni sistemi) tisti dejavnik, ki omogoča uspešnejše 

prilagajanje delovne sile zahtevam gospodarstva in tehnološkega razvoja (prav tam).  

Avtorji s področja visokošolskega izobraževanja poudarjajo ovire za uresničitev napovedi, 

teorije družbe znanja in človeškega kapitala. Teichler (2009) kritično ocenjuje ekonomistično 

teorijo človeška kapitala, in sicer glede na: posledice ekspanzije visokošolskega izobraževanja 

v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, z vidika enakih možnosti dostopa do izobraževanja 

ter z vidika redistribucije poklicne hierarhije. Opira se na podatkovne evidence, ki so za 

sedemdeseta leta kazale, da ekspanzije in disperzije izobraževanja ni spremljala zmanjšana 

neenakost dostopov pa tudi ne ustrezno povečanje obsega poklicev (prav tam, str. 108). 

Ugotavlja, da se je večina kritik t. i. preizobraženosti usmerila na izobraževalne sisteme, ki da 

kljub svoji vlogi »podeljevalca« družbenih statusov niso zmožni uskladitve s potrebami 

poklicnih sistemov. »Ekspanzija izobraževanja, ki narašča, in problem distribucije statusov sta 

postala kot posledici množičnega visokošolskega izobraževanja politično eksplozivna« (prav 

tam, str. 112). Zaradi tega pa, kot pravi avtor, so nastale pomembne spremembe v razmerju 

med distribucijo statusov in distribucijo kvalifikacij. »Znanje in informacije so se pospešeno 

usmerili v zahteve poklicnega sistema /…/, uveljavila se je meritokratska ideologija, v skladu 

s katero so socialne neenakosti videti kot legitimen rezultat nagrad, razdeljenih glede na 

dosežke /…/« (prav tam). Avtor ugotavlja, da je v večini industrijskih družb postalo vidno, da 

imata racionalizacija in legitimizacija socialne neenakosti v izobraževalnih procesih prednost 

pred konkretnimi družbenimi potrebami po kvalifikacijah. Povečali so se tudi pritiski na 

(visokošolske) izobraževalne institucije, naj prilagodijo svoje izobraževalne storitve novim 
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razmeram (Teichler, 1999, 2007, 2009).  

Teorija družbe znanja in poznejše ekonomistično-utilitaristične razlage človeškega kapitala so 

bile deležne kritik tudi zaradi prenosa ekonomističnih ter makroekonomskih parametrov na 

individualno raven. Na primer, da so avtorji v kontekstu teorije družbe znanja in človeškega 

kapitala prenesli princip nagrajevanja vlaganj v znanje na individualno motiviranost za 

izobraževanje. Kot ugotavljajo nekateri avtorji s področja proučevanja prehodov mladih iz 

izobraževanja v zaposlitev, t. i. ekonomistične teorije človeškega kapitala ne upoštevajo razlik 

med nacionalnimi izobraževalnimi ter nacionalnimi zaposlovalnimi sistemi. Sociološke teorije 

iste provenience pa se, prav nasprotno, lotevajo teh razlik prepodrobno in preveč zapleteno, 

zanemarjajo pa mednacionalne vzorce (Hannan in Werquin, 2001). 

Proučevanje prehodov mladih iz izobraževanja v zaposlitev je postajalo pomembno 

vzporedno z naraščanjem mladinske brezposelnosti in iskanjem izhodov, s katerimi bi se bilo 

mogoče izogniti pesimističnim napovedim, da bo ta brezposelnost postala strukturna. V 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so se namreč v povezavi z naftno krizo in povečano 

brezposelnostjo, tudi mladih, pojavili večji in s podatki dokumentirani dvomi o optimističnih 

napovedih ekonomističnih teorij družbe znanja in človeškega kapitala. Dejstva in podatki so 

postavili pod vprašaj stabilnost povezave med ekspanzijo izobraževanja in gospodarsko 

blaginjo. Pojavile so se napovedi o možnosti upada zaposlitvenih mest za visokoizobražene 

mlade iskalce zaposlitve (OECD, 1977). V osemdesetih letih so se mnenja ustalila na 

»nekakšnem zamegljenem statusu quo, ki ni niti podpiral velikih pričakovanj iz šestdesetih 

niti spodbujal globokega občutka krize sedemdesetih, zanimanje za to tematiko (brezposelnost 

mladih, op. D. P.) je izgubilo zagon« (Teichler 1998, str. 49). Naraščanje mladinske 

brezposelnosti, še posebno mladih s srednješolsko izobrazbo, je spodbudil nove razprave, 

govorilo se je o »pozabljeni večini« in »pozabljeni polovici« mladih (Teichler 2000, str. 28). 

Strokovna razprava se je osredotočila na usmerjanje karier v okviru izobraževanja, v 

kombinaciji z iskanjem načinov za pridobivanjem delovnih izkušenj. Izdelana je bila vrsta 

modelov razvijanja karier in kariernega usmerjanja, še posebno na ravni sekundarnega 

izobraževanja (OECD, 1994). Kljub povprečno višji stopnji pridobljene formalne izobrazbe je 

bilo zmeraj manj verodostojno zagotovilo, da prinaša visoka izobrazba ustreznejšo in bolje 

plačano zaposlitev, in postavilo se je vprašanje zaposljivosti mladih. Koncept zaposljivosti je 

bil na novo definiran kot holistični okvir, v katerem je mogoče reševati probleme, nastajajoče 

na podlagi interakcij med različnimi akterji in jih pojasnjevati v skupnem kontekstu, ki se 
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nanaša na tipologije kompetenc, potreb po delu, segmentacije delovnega trga, karier in vloge 

izobraževalcev pri usposabljanju študentov za veščine, po katerih se povprašuje na trgu dela 

(Pavlin 2011, str. 6).  

V devetdesetih je prevladalo mnenje, da so se zaposlovalne možnosti mladih poslabšale, tudi 

tistih z visoko izobrazbo, in da se v prihodnosti ne bodo izboljšale, že zaradi stalnega 

naraščanja vpisa na vse višje stopnje izobraževanja. Raziskave so pokazale pomembne 

spremembe na (mladinskih) trgih dela, tako v tranzicijskih kot v razvitih zahodnih državah 

(Brauns in drugi, 2001). Avtorji ugotavljajo, da gospodarska recesija, razširjenost novih 

tehnologij, racionalizacije delovnih mest in spremenjene zahteve delodajalcev prizadenejo 

najmanj kompetitivne iskalce zaposlitve, predvsem mlade in med njimi tudi tiste z najvišjimi 

stopnjami izobrazbe (Coleman, 2000; Sprangers, 1992). Povečala se je stopnja brezposelnosti 

mladih z najvišjimi stopnjami izobrazbe, tudi v razmeroma bogatih državah, v večini držav v 

razvoju in v posttranzicijskih državah. (Teichler, 2009) Če je v osemdesetih letih še kazalo, da 

»ekspanzija in posodabljanje izobraževalnega sistema služita predvsem mlajšim rojstnim 

kohortam; odpirata jim možnosti zaposlovanja na delovnih mestih, ki jih ustvarja nova 

tehnologija« (Ivančič 1999, str. 171), pa so v devetdesetih letih nastale spremembe na 

mladinskih trgih dela, in to predvsem za tiste mlade, ki so iskali prvo zaposlitev. Te 

spremembe so bile: pomanjkanje delovnih mest, večanje zaposlitev mladih na slabših 

delovnih mestih, kot so bila tista, na katerih so se zaposlovali starejši, ter v neujemajočih se in 

negotovih zaposlitvah. Zmanjšala so se tudi možnosti mladih za razvijanje karier, kajti 

delodajalci so se prilagajali na tržne razmere z zniževanjem proizvodnih stroškov in vlaganj v 

človeške vire. 

Glede na pretekle velike javne in zasebne naložbe v visokošolsko izobraževanje, ki so se v 

devetdesetih izkazale za nerentabilne, so se povečali pritiski na (visoko)izobraževalne 

institucije, te so se morale prilagajati razmeram na trgih dela in zahtevam zaposlovalcev. 

Zaradi vse večje verige problemov, povezanih s prehodom diplomantov iz izobraževanja v 

zaposlitev, se je od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja povečevalo tudi število 

raziskav, ki so se neposredno ukvarjale z zaposlovanjem mladih diplomantov.  

Na začetku novega tisočletja se je na splošno pokazalo, da najvišje stopnje izobrazbe ne 

zagotavljajo več varnosti pred brezposelnostjo in negotovimi oblikami zaposlitve. Napovedi 

iz devetdesetih let o uspešnem zaposlovanju z ustrezajočim načrtovanim izobraževanjem niso 

bile več kredibilne zaradi presežne udeležbe mladih v visokošolskem izobraževanju in 
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hkratnega upada razpoložljivega plačanega dela. Razprave v prvem desetletju tega stoletja so 

iskale odgovore na vprašanja, kot so: »Kdo določa potrebe v sferi dela (tekoče potrebe 

zaposlovalcev, socialni kompromisi, potrebe v skladu z ekspertnimi mnenji ali kaj drugega)? 

Koliko naj bi izobraževanje služilo sferi dela /.../? Ali se naj izobraževanje, po katerem se 

kaže družbena potreba, širi čez potrebe gospodarstva? In, ali naj izobraževanje služi socialni 

pravičnosti v smislu povečanja enakih možnosti in nizke socialne diferenciacije pri vstopu v 

izobraževanje?« (Teichler 2000, str. 23). 

V zadnjih desetih letih se vse bolj izpostavlja neujemanje med zahtevami delodajalcev po 

specifičnem znanju, (ne)opremljenostjo mladih s takšnim znanjem in »nezmožnostjo« 

izobraževalcev, da bi »sproducirali« delodajalcem ustrezno znanje. Posledica teh diskrepanc 

je bila redefinicija znanja, prilagojenega razmeram na trgih dela. Uveljavila sta se pojma 

»veščine« in »kompetence« (EU, 2008) kot dodatek »standardnim« znanjem, z namenom 

poravnati neskladje med zahtevami delodajalcev ter neustrezno usposobljenostjo mladih 

iskalcev zaposlitve. Uveljavila naj bi se tudi nova strategija fleksibilne varnosti (»flexicurity« 

je skovanka iz besed »flexibility« in »security), ki naj bi utrjevala tako fleksibilnost kot 

varnost zaposlovanja, in to v korist zaposlovalcev in iskalcev zaposlitve (Špindla in Lacher 

2008, str. 3).  

Ob koncu prvega desetletja novega tisočletja se je namreč pokazalo, da je recesija povzročila 

brezposelnost; ta postaja trajna oziroma strukturalna in bo imela dolgoročne raznovrstne in 

dramatične posledice (Bakarat in drugi, 2010). Po drugi strani pa, kot optimistično domnevajo 

nekateri avtorji, sedanja brezposelnost vpliva na trg dela tudi z opuščanjem rigidnih in 

vzpostavljanjem fleksibilnih mehanizmov, ki lahko spodbujajo procese ujemanja med 

ponudbo in povpraševanjem in dolgoročno zajezijo (še vedno) naraščajočo brezposelnost 

(prav tam, str. 11). Čeprav je bila v devetdesetih in v prvem desetletju tega stoletja 

brezposelnost mladih z visoko izobrazbo nizka v primerjavi z brezposelnostjo mladih nižje 

izobraženih, so evidence o večanju deleža diplomantov, ki se zaposluje na neujemajočih in/ali 

prožnih delovnih mestih, ostaja daljši čas brez zaposlitve ali po diplomi migrira iz ene v drugo 

službo, zbudile zanimanje raziskovalcev. 

V delu, objavljenem leta 2005, se Ulrich Teichler sprašuje: Kakšne bodo značilnosti 

visokoizobražene družbe okoli leta 2010: bo predvideno povečanje števila visokoizobraženih 

in usposobljenih diplomantov odpiralo možnosti za prenos inovacij in za nove oblike delitve 

dela? Ali pa se bodo raziskovalci soočali z neujemajočo se zaposlenostjo in 
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preizobraženostjo? (Teichler 2005, str. 173). V knjigi, objavljeni leta 2011, (Teichler 2011 v 

Schomburg in Teichler, 2011a) pa ugotavlja, da bodo razlike med izidi množičnega 

visokošolskega izobraževanja in povpraševanjem po diplomantih na trgu dela postale eden od 

poglavitnih raziskovalnih problemov. 

 

2.1.2 Ekonomska kriza in brezposelnost mladih  

 

Ob koncu leta 2008 je bila več kot polovica članic Evropske unije v recesiji ali na poti vanjo 

(Singh 2010, str. 29). V tem obdobju je bil, gledano na splošno, upad bruto družbenega 

prihodka večji od naraščanja stopenj brezposelnosti, kar je običajno za recesijo, in sicer iz 

dveh razlogov: prvič – trg dela se odziva z zamudo na gospodarske trende, in drugič – trg dela 

se začne prilagajati gospodarskim razmeram s fleksibilnimi delovnimi aranžmaji (krajši 

delovni čas, začasne zaposlitve ipd.), še preden se v resnici poveča število brezposelnih oseb 

in njihovo registriranje. Že od prejšnje, t. i. naftne krize v začetku sedemdesetih let prejšnjega 

stoletja si večina nacionalnih trgov dela v Evropi ni zmogla opomoči, evropske države so 

imele razmeroma visoko ter vztrajno stopnjo brezposelnosti, ki je dosegla vrh v devetdesetih 

letih (prav tam, str. 31–32). Po letu 2000 so se v večini evropskih držav začeli ugodni 

gospodarski cikli in vzporedno manjše letne stopnje brezposelnosti, to pa je pretrgala sedanja 

kriza (prav tam, str. 28). Trg dela v 27 državah Evropske unije se je odzval na obdobje 

gospodarske stabilnosti v prvi polovici leta 2010 z upadom stopnje brezposelnosti in 

ustalitvijo naraščanja stopnje zaposlitev za krajši delovni čas; vrh teh ugodnih gibanj je bil v 

letih 2007 in 2008. V letih, ki so sledila, pa sta brezposelnost in zaposlenost s krajšim 

delovnim časom znova naraščali (priloga 1). 

Nestandardne oblike zaposlovanja, še posebno delne zaposlitve oziroma zaposlitve s krajšim 

delovnim časom, so bile v državah članicah Evropske unije dejavno promovirane kot način 

povečevanja stopenj zaposlenosti. Čeprav je za zaposlene boljša zaposlitev s krajšim 

delovnim časom ali začasna zaposlitev kot brezposelnost, pa avtorji opozarjajo (Lesche in 

Watt, 2011), da imajo tovrstne oblike zaposlovanja povratne učinke, ki se kažejo v nižjih 

plačah, manjši socialni varnosti, pomanjkanju kariernih možnosti idr. Kot trdita avtorja, so 

zaposlitve s krajšim delovnim časom učinkovito zmanjševale stopnje brezposelnosti v večini 

t. i. starih članic Evropske unije že pred krizo, in to z namenom prilagajanja zaposlovalnim 

ciljem Lizbonske strategije. Od vpeljave te strategije do leta 2008 je delež tovrstnih zaposlitev 

narastel za 14 %. Avtorja ocenjujeta Lizbonsko strategijo, ki je načrtovala leta 2010 70-
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odstotno zaposlenost, kot ambiciozno, očitno nezmožnost za doseganja njenih ciljev pa za 

enega od kazalnikov recesije v Evropi. Zaposlitveni cilji te strategije so bili skoraj doseženi 

leta 2008 z 65,9-odstotno povprečno zaposlitveno stopnjo v EU-27, takoj zatem pa je 

zaposlitvena stopnja upadla (priloga 1). »Ekonomska kriza je imela nezaželene učinke na 

zaposlitvene stopnje v skoraj vseh evropskih državah /.../« (prav tam, str. 4) Brezposelnost kot 

posledica krize je najbolj prizadela tele skupine: ženske, nizkoizobražene, stare in mlade med 

petnajstim in štiriindvajsetim letom (priloga 4) (Lesche in Watt, 2011; Bakarat in drugi, 

2010). Stopnja mladinske brezposelnosti v državah EU-27 je bila več kot dvakrat višja od 

stopnje brezposelnosti za celotno populacijo (priloga 3).
2
 Veliko naraščanje mladinske 

brezposelnosti je bilo deloma pogojeno z rigidnostjo trgov dela. Na rigidnih trgih nižje 

povpraševanje zajezi dotok nove delovne sile, to pa najbolj prizadene mlade iskalce zaposlitve 

(prav tam, str. 4). Največje razlike v brezposelnosti mladih so se pokazale glede na izobrazbo; 

pri mladih z višjimi stopnjami izobrazbe naraščanje brezposelnosti ni bil tako veliko. 

Izobrazba se je izkazala kot posebno vpliven dejavnik, ki pomembno določa stopnjo 

brezposelnosti mladih iskalcev prve zaposlitve. Tako močno kot kohorta mladih z nižjo 

izobrazbo so bili v EU-27 izpostavljeni brezposelnosti le še delavci iz držav zunaj skupine 

EU-27 (priloga 4). 

Mladinska brezposelnost za razliko od splošne brezposelnosti ne kaže dolgoročnih nihanj, 

usklajenih z obdobji gospodarskih recesij. Kot kažejo podatki, se je v vseh prikazanih »starih« 

evropskih državah, razen na Norveškem, brezposelnost dolgoročno zvišala, ni pa bilo 

predvidenih padcev, tako kot pri celotni populaciji na prehodu v novo tisočletje in tudi v 

krajšem obdobju po »krizi 2008«. Za splošni trend naraščanja mladinske brezposelnosti bi 

lahko rekli, da je »linearno naraščal«: leta 2011 so bili deleži brezposelnih mladih večji od 

tistih pred dvajsetimi ali desetimi letih. Za razliko od »starih« evropskih držav pa padci in 

dvigi mladinske brezposelnosti v državah novih članicah v Evropske unije večji in podobni 

tistim, ki jih podatki kažejo za celotno populacijo. Mogoče je sklepati, da so gibanja na 

mladinskem trgu dela v novih članicah Evropske unije drugačna od tistih v t. i. starih 

evropskih državah, delno zaradi t. i. tranzicijske gospodarske krize« v teh državah, delno 

zaradi ohranitve socialističnih mehanizmov uravnavanja trgov dela pa tudi politik 

zaposlovanja. Kot kažejo podatki, so povprečni deleži brezposelnih mladih v državah novih 

članicah višji kot v starih evropskih državah. 

                                                 
2
 Delno je ta porast po ugotovitvah nekaterih avtorjev (npr. Singh 2010, str. 29) mogoče pripisati 

razlikam v delovnih pogodbah. 



17 

 

V posttranzicijskih državah srednje in vzhodne Evrope (CEE) je bila gospodarska 

transformacija med tranzicijo povezana z »dramatičnim« zmanjšanjem delovnih mest in 

naraščanjem mladinske brezposelnosti (Gebel in drugi, 2011). Avtorji ugotavljajo določeno 

stopnjo podobnosti trendov na mladinskih trgih dela v CEE in v razvitih zahodnoevropskih 

državah. Kot razloge za ta povečanja navajajo fleksibilizacijo zaposlovanja, ekspanzijo 

izobraževanja, tehnološke spremembe in globalizacijo (Blossfeld in drugi v Gebel in Noelke, 

2011, str. 29). S prehodom iz socializma v kapitalizem se je življenjsko tveganje, kot je 

brezposelnost in revščina, premestilo na posameznike. Posledica tržne regulacije zaposlovanja 

je bilo »dramatično« povečanje brezposelnosti: leta 1992 je stopnja brezposelnosti mladih v 

srednje- in vzhodnoevropskih državah presegla brezposelnost »odraslih«, čeprav povprečne 

stopnje brezposelnosti niso bile višje od tistih v zahodnoevropskih državah. Kot ugotavljajo 

avtorji, »je breme prilagajanja, vsaj kar zadeva tveganje brezposelnosti, neproporcionalno 

obremenilo mlade« (Noelke in Mueller, 2011, str. 14). 

Nestabilni položaj mladih na trgu dela se je ohranil še v prvi polovici prvega desetletja v 

novem tisočletju kot posledica ekonomske in finančne krize iz devetdesetih. Izsledki raziskav 

so pokazali, da ekonomske rasti, ki je sledila, splošno gledano, ni spremljala izboljšava 

razmer na (mladinskih) trgih dela, kajti: » Do gospodarske rasti v devetdesetih letih je prišlo 

bolj zaradi večje produktivnosti kot zaradi povečanja števila delovnih mest« (prav tam, str. 

15). 

 

2.1.3 Brezposelnost diplomantov 

 

Podskupina mladih z visoko izobrazbo ima dve, glede na izide na trgu dela nekompatibilni 

značilnosti: mladost in visoko izobrazbo. Glede na prej prikazane trende in njihov vpliv na 

brezposelnost ti dve značilnosti povsem različno vplivata na (ne)zaposlenost: mladost je 

visoko povezana z nezaposlenostjo, visoka izobrazba pa z zaposlenostjo. Splošni podatki 

trenda brezposelnosti mladih z visoko izobrazbo kažejo relativno nizko naraščanje (prilogi 5 

in 6), še posebno v primerjavi z naraščanjem brezposelnosti mladih s srednjo in nižjo 

izobrazbo (Euridyce, 2000 in 2012; European Commission, 2012). Ugotovitve, ki izhajajo iz 

podatkov mednarodnih statističnih baz, že več kot desetletje kažejo, da višja stopnja izobrazbe 

ne varuje nujno diplomantov pred negotovimi zaposlitvami, da pa so stopnje brezposelnosti 

pri mladih s končano sekundarno izobrazbo pomembno višje od tistih s končano terciarno 

izobrazbo. Izpeljanke iz te temeljne trditve so si podobne, na primer: »/…/ visokošolske 



18 

 

kvalifikacije vodijo k izboljšanim zaposlitvenim možnostim«; »višje stopnje izobrazbe 

pogosteje omogočajo stalno zaposlitev« (European Commission, 2012). 

Evropske podatkovne baze ne omogočajo sistematičnega pregleda rasti stopenj brezposelnosti 

ali deležev brezposelnih mladih diplomantov za daljše časovno obdobje. Zato smo si 

pomagali z izborom evropskih držav (za katere so podatki za daljše časovno obdobje) in 

novih članic Evropske unije (za katere so na razpolago podatki od leta 2000). Za izbrane 

evropske države, za katere so bili na razpolago podatki od leta 1990, je razviden postopen 

splošen porast brezposelnih mladih, starih od 15 – 24 let v obdobju 1991- 2001 (glej prilogi 5 

in 6). Značilne so velike razlike med državami; z pomembno visoko izstopajočimi deleži 

brezposelnih mladih izstopajo Španija, Turčija, Portugalska, Francija; z nizkimi deleži pa 

Nemčija in Norveška. V povprečju se deleža brezposelnih mladih v izbranih evropskih 

državah in v državah novih članicah leta 2011 pomembno ne razlikujeta (v novih članicah je 

delež večji za 5%), vendar je večina novih članih »startala« z relativno visoko stopnjo 

brezposelnih mladih že na začetku tega stoletja. Z najvišjimi deleži brezposelnih mladih v 

letih 2000 – 2011 izstopajo Slovaška, Latvija in Bolgarija. Podatki o brezposelnih mladih z 

visoko izobrazbo, razdeljenih v dve starostni kohorti: od 20 do 24 let in od 25 do 29 let, 

kažejo pomembno višje deleže brezposelnih v nižji starostni kohorti v obeh skupinah držav v 

obdobju od leta 2006 do leta 2011 (glej prilogi 7 in 8). Med posameznimi prikazanimi 

evropskimi državam so velike razlike med deleži brezposelnih mladih z visoko izobrazbo. 

Razlika med povprečnimi deleži brezposelnih na začetku in koncu prikazanega obdobja pa ni 

signifikantna, in to za obe starostni kohorti. Trend brezposelnosti mladih z visoko izobrazbo 

za to obdobje kaže podobno značilnost kot trend celotne brezposelnosti: za obe skupini držav 

je značilen upad deleža brezposelnih diplomantov v letih tik pred krizo leta 2008 in 2008, 

sledi pa mu naraščanje v naslednjih treh letih.  

Na podlagi prikazanih podatkov za izbrane »stare evropske države« in »nove članice 

Evropske unije« je mogoče sklepati dvoje: (1) da približna enakost deležev brezposelnih 

diplomantov v desetletnem in petnajstletnem obdobju (z upadom tik pred krizo) ob ekspanziji 

visokošolskega izobraževanja ne kaže signifikatnega naraščanja brezposelnosti mladih z 

visoko izobrazbo; (2) v deležih brezposelnih mlajših (20–24 let) in starejših (25–29 let) 

diplomantov so pomembne dolgoročne razlike (okoli 10 % v zadnjem desetletju). To razliko 

je mogoče pojasnjevati z dejstvom, da so mlajši dokončali t. i. nižje stopenjske visokošolske 

programe, kot so poklicno usmerjeni postsekundarni, višješolski programi (npr. v Sloveniji) in  
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program ISCED 5 po bolonjski reformi. Deleži brezposelnosti obeh starostnih kohort se od 

leta 2000 do leta 2010 niso spremenili in znašajo za mlajše okoli 20 % in za starejše okoli 10 

%. Prikazani podatki potrjujejo ugotovitve avtorjev, da brezposelnost mladih z najvišjimi 

stopnjami izobrazbe ni tako velik problem kot brezposelnost mladih z nižjimi stopnjami 

izobrazbe. Bolj problematične kot brezposelnost so pri mladih diplomantih nestabilne, 

začasne, projektne zaposlitve in zaposlitvene migracije ter prehodi iz zaposlitve v 

brezposelnost. Ovire na prehodu iz visokošolskega izobraževanja v zaposlitev vplivajo na 

diferenciacijo diplomantov in/ali poglabljajo tisto, ki se je pojavila že med visokošolskim 

izobraževanjem (ali še prej). 

 

2.2 Sodobne oblike družbene krize  

 

Od uradne potrditve globalne gospodarske krize so pretekla štiri leta, morda je to prekratek 

čas, da bi bile narejene mednarodne primerjalne študije kriznih potekov in izidov. Še posebej 

tistih, ki bi vključevali tudi socialne posledice, oziroma vpliv gospodarske na družbeno krizo. 

Predpostaviti je namreč mogoče, da so določene oblike družbene krize spremljajoč pojav 

gospodarskih recesij. V nadaljevanju se bomo oprli na nekatere koncepte sodobnih oblik 

družbenih kriznih stanj, za katere je mogoče domnevati, da prizadevajo mlade, tudi tiste z 

najvišjimi stopnjami izobrazbe. 

Koncept družbene krize je bil v šestdesetih letih v kontekstu sociološke sistemske teorije 

redefiniran in poimenovan kot stanje kolektivnega stresa. Barton (1969, str. 38) je postavil 

definicijo, da je   za stresno kolektivno stanje bistveno, da »/…/ velikemu številu članov 

družbenega sistema niso več zagotovljeni tisti pogoji življenja, ki jih pričakujejo od sistema«. 

Čeprav je Barton preveril svojo teorijo kolektivnega stresa z empirično raziskavo odzivov na 

neuresničena pričakovanja v okvirih terapevtskih skupnosti, je v teorijah in razlagah svojih 

naslednikov umeščen na mesto utemeljitelja nove sociološke razlage kriznih situacij. 

Omenjajo ga tudi kot največkrat citiranega avtorja sociološkega pristopa k obravnavi kriznih 

družbenih situacij (Gillespie 1988, str. 345). Ker gre po definiciji za neuresničena 

pričakovanja glede družbenih pogojev, se lahko kolektivni stres pojavi bodisi zaradi 

odtegnitve družbenih pogojev, ki so bili v preteklosti stabilna strukturna podlaga poteka 

življenja, bodisi za hitro povečanje pričakovanj velikega števila posameznikov, ki jim 

družbeni sistem ne more zadostiti (Barton 1969, str. 42–45). S križno klasifikacijo ključnih 

dimenzij možnosti prilagoditve družbenega sistema, kot so obsežnost in trajanje učinkov, 
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hitrost poteka, družbena pripravljenost idr., Barton opredeli razrede oziroma stopnje 

kolektivnih stresnih situacij od nizke stopnje do katastrofe. Kadar se pravočasno, pred 

začetkom višjih kriznih stopenj, aktivira urgentni podsistem (angl. emergency system), deluje 

družbeni sistem nemoteno. Ko pa urgentni družbeni podsistem ne deluje, ali ni v stanju 

pripravljenosti, ali pa ne delujejo družbeni mehanizmi, ki blažijo stresne posledice različnih 

oblik deprivacij, nastalih zaradi neuresničenih pričakovanj članov družbe, lahko pride do 

katastrofičnih situacij različnega dosega. Pri visokih stopnjah kolektivnega stresa se aktivirajo 

enote družbenega sistema, ki prej niso delovale, lahko se razvijejo inovativne oblike 

delovanja in spremeni se vedenje posameznikov, običajno v smeri redukcije depriviranosti. 

Nekatere od teh dejavnosti lahko delujejo tudi po krizi in v tem primeru se zboljša 

funkcionalnost družbenega sistema. Nekateri nasledniki Bartonove sistemske definicije 

družbene krize mu oporekajo generalizirani pristop, češ da posamezne stresne situacije 

delujejo na posamezne družbene (pod)sisteme različno, in poudarjajo, da je treba opredeliti 

različne učinke istega stresnega stanja za različne družbene enote (McMullan, 1997; Pidgeon 

in Turner, 1997). 

Obravnave kriz v sodobni družbi se v zadnjih dvajsetih letih osredotočajo na posamezne 

družbene segmente ali dogodke; na splošnejši ravni se govori o plazečih se krizah, o krizi 

politik, krizi upravljanja, krizi vrednot; okoljski, industrijski, lokalnoskupnostni, korporativni 

krizi. Avtorji ugotavljajo, da se kljub ekonomski recesiji v osemdesetih letih ni uveljavila 

neka splošnejša definicija družbene krize. Družbena kriza je posledica ravnanja ljudi (man-

made) in ima lahko pozitivne ali negativne izide, poglavitni vzroki zanjo so lahko 

gospodarski, politični, družbeni, etnični, kulturno-vrednotni idr., pri čemer je treba upoštevati, 

da gre največkrat za kombinacijo več vzrokov (Ahmadun in drugi 2003, str. 26). Kriza lahko 

zajema različne enote in ravni družbe, različne dejavnosti idr. Pri uporabi izraza »kriza« je 

mogoče izpostaviti dve značilnosti: nevarnost in možnost (Pidgeon in Turner 1997, str. 28), 

ali kot pravi optimistična opredelitev možnih izidov iz kriznih situacij: iz nevarnosti izhaja 

možnost (Stranks, 1994). 

V okviru evropskih držav lahko govorimo o družbeni anomiji, ki se po Durkheimovi (1992) 

opredelitvi kaže v pretrganih vezeh med posameznikom in skupnostjo, fragmentaciji socialne 

identitete. O stanju družbe, v katerem ne veljajo več stara pravila, novih pa še ni. V povezavi 

z umanjkanjem družbenih norm je mogoče govoriti o sodobni krizi vrednot, legitimnosti 

družbenih institucij in majhnem zaupanju članov družbe v obstoječe institucije. Kot oblike 
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družbene anomije lahko opredelimo družbeno nelagodnje (franc. malaises) in socialno 

trpljenje (angl. social suffering), ki ga opisuje in s številnimi primeri dokumentira Bourdieu 

(1999) V razlagi vzrokov za te oblike anomičnih individualnih situacij Bourdieu navaja 

politično sfero, ki se je v sodobnih družbah »pogreznila sama vase in je prežeta le s svojimi 

lastnimi interesi, problemi ter rivalstvi«, je »tehnokratsko arogantna« in kot taka ne omogoča 

legitimnega izražanja ter javnega ozaveščanja situacij družbenega nelagodja in trpljenja. Zato 

pa ostanejo ta stanja neizražena, politiki neprepoznavna in se stopnjujejo (prav tam, str. 627). 

Avtor pravi: »Dejstvo je, da večine družbenih in ekonomskih dejavnikov, ki so v ozadju 

najhujših oblik socialnega trpljenja, ni lahko eliminirati, celo modificirati jih je težko in to še 

posebej mehanizmov za regulacijo dela ter izobraževanja /…/« (prav tam, str. 629). Po 

Bourdieujevih ugotovitvah so dejavniki, ki najbolj ogrožajo svobodo in srečno vsakdanje 

življenje posameznikov v sodobnih družbah naslednji: »neusmiljene omejitve« na 

stanovanjskem trgu, trgu dela in trgu izobraževanja ter prikrito in odkrito nasilje v »svetu 

dela« (prav tam, str. 629). Avtor ločuje med tremi oblikami družbenega trpljenja na dveh 

družbenih ravneh: statusno (angl. positional) in navadno (angl. ordinary; franc. le petite 

misere), ki se odvijata na družbeni mikro ravni ter »dejansko trpljenje materialnega 

pomanjkanja (la grande misere) /…/, na makro družbeni ravni« (prav tam, str. 4). In 

ugotavlja: »Če merimo vse trpljenje v družbi samo z materialnim pomanjkanjem, nimamo 

vpogleda v vse karakteristike trpljenja v okviru družbenega reda, ki je sicer nedvomno 

zmanjšal splošno revščino (čeprav manj, kot se pogosto trdi), in se tako le množijo družbeni 

prostori (določena polja in pod-polja)
3
 ter pogoji za razvoj vseh vrst navadnega trpljenja (la 

petite misere)« (prav tam). Statusno trpljenje je povezano z različnimi vrstami individualnih 

položajev v družbi, npr. položajem na delovnem mestu, na izobrazbeni lestvici, v procesu 

izobraževanja, glede na zakonski stan, mesto v družini, idr., ki posamezniku ne omogočajo 

različnih vrst osebnega razvoja, uresničitve individualnih ciljev, ga silijo v doživljanje 

inferiornosti, idr. Po avtorjevem mnenju je »/…/ veliko tega kar se danes dogaja v družbi in še 

posebej večina socialnih stisk, povzročenega s  spopadom interesov, orientacij in različnih 

življenjskih stilov« (prav tam). 

Na makro družbeni ravni obstaja vrsta starejših in novejših teorij globalne krize, bodisi kot 

krize kapitalizma (Wallerstein, 1974; Boltanski in Chiappelo, 2007) bodisi kot civilizacijske 

                                                 
3
 Bourdieu (1986) v svoji teoriji družbe uporablja pojem družbenega polja in pod-polja za definiranje 

družbenih segmentov na različnih družbenih ravneh in glede na različne vrste dejavnosti,  habitusov 

ter različnih oblik kapitala.  
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krize. Civilizacijska kriza presega zamejitve na gospodarsko ali družbeno področje in se 

nanaša na drastičen upad obsega človeške populacije in/ali politične, ekonomske in družbene 

kompleksnosti na razmeroma velikem prostoru v daljšem časovnem obdobju. Posledice 

civilizacijske krize so vsesplošno nazadovanje, ki se v skrajni točki izteče v propad. V okvirih 

posameznih družb pa je mogoče govoriti o blažjih oblikah nazadovanja, vključno z občasnimi 

vzponi in padci ter omejenimi političnimi, gospodarskimi in družbenimi preoblikovanji 

(Diamond 2008, str. 17). Diamond v svojem zelo poučnem delu, v katerem primerja stare in 

nove ter propadle in okrevanja zmožne družbe, navaja zanimiv pojem polzeče normalnosti za 

zakrivanje počasnih in navidezno nepomembnih družbenih trendov, ki predhodijo velikim 

družbenim nihanjem. Kot pravi: »Če se gospodarstvo, šole, prometni zamaški ali karkoli 

drugega slabša le počasi, je težko videti, da je vsako naslednje leto v povprečju malce slabše 

od prejšnjega, zato se merilo tega, kar imamo za normalno, spreminja postopno in 

nezaznavno /…/ Takšno doživljanje je poglavitni razlog, da ljudje ne opazijo problema, ki se 

počasi razvija, dokler ni prepozno« (prav tam, str. 467). Nekateri primeri propadov družb, ki 

jih avtor opisuje, pa kažejo, da so bili poglavitni problemi opaženi in, da so te družbe propadle 

kljub domnevi, da naj bi njihova kompleksnost omogočala stabilizacijo nazadovanja. Čeprav 

avtor izpostavlja izčrpanje ali uničenje okoljskih virov za glavne indikatorje civilizacijskih 

propadov pa za glavni razlog takšnega okoljskega stanja navaja kombinacijo družbenih 

dejavnikov, kot so: »škoda, ki jo ljudje neizogibno povzročajo svojemu okolju«; demografske 

spremembe povezane s podnebnimi spremembami; »med-sosedske« odnose v starih oziroma 

mednarodne odnose v sodobnih družbah; odzive družb na probleme, ki jih ogrožajo (prav tam, 

str. 25 – 29) ter neustrezne skupinske odločitve.
4
  

Vera v tehnologijo kot domnevno rešiteljico družbenih, gospodarskih in drugih problemov je 

temeljila na domnevi, da so nove tehnologije uspešne, da omogočajo velike pozitivne 

spremembe, ki obstoječe probleme zmanjšujejo. Kot ugotavlja Diamond pa » /…/ napredek 

tehnologije zgolj omogoča početi stvari, ki prinesejo dobro in slabo. Vsi izmed naših 

trenutnih problemov so nenamerne negativne posledice obstoječih tehnologij. Hiter napredek 

tehnologije v 20. stoletju je ustvarjal nove probleme hitreje, kot je reševal stare /…/« (prav 

tam, str. 546).  

 

                                                 
4
 Zaradi že omenjene polzeče normalnosti skupine odločanja ne prepoznajo znakov prihajajočih težav, 

ali pa »niti problema samega, ko se že pojavi«. Možno je tudi, da skupina problem prepozna, a ga  ne 

poskuša rešiti, ali ga poskuša rešiti, pa ji ne uspe (prav tam, str. 462–463).  



23 

 

2.3 Spremembe selekcijskih mehanizmov na trgih dela  

 

V t. i. družbi znanja so se spremenila razmerja na trgih dela in vzporedno koncepti in 

interpretacije teh razmerij; od enostavnejših, kot je plačno-tekmovalni koncept v okviru 

klasične ekonomske teorije, k vse bolj zapletenim in kompleksnim konceptom in 

opredelitvam, ki upoštevajo preplet različnih spreminjajočih se dejavnikov (Paul, 2007 v 

Allen in van der Velden 2007, str. 64). Schmid (2000) je opredelil nove razmere na trgih dela 

z definicijo prehodnega trga dela, ki poudarja povečano mobilnost in prožnost ter daje 

poudarek zaposlitvenim možnostim.  

T.i. klasični plačno – tekmovalni model trga dela temelji na predpostavki tekmovalnega 

ravnotežja med ponudbo in povpraševanjem oziroma na približevanje sistemskem ravnovesju 

med količino ponujenega dela in količino dela, ki ga lahko zaposlijo povpraševalci. Poleg tega 

model predpostavlja tudi popolno transparentnost ključnih informacij, ki jih potrebujejo vsi 

akterji in homogenost ponujenega dela, vsaj na ravni ekonomske panoge (Kramberger 1999, 

str. 96). V okviru tega modela so bile višine plač smerokaz za (bodoče) ponudnike dela in 

njihova vlaganja v izobraževanje. V 70. letih prejšnjega stoletja so predvsem raziskovalci iz 

ZDA izpostavili dejstva, ki so kazala na to, da dejanske razmere na trgih dela bistveno 

odstopajo od tega modela, da se pojavljajo različni dejavniki, ki onemogočajo, da bi bila vsa 

delovna mesta oz. poklicni položaji pod enakimi pogoji dostopni za vse zgolj v odvisnosti od 

njihove produktivnosti (Ivančič, 1999). Tako trg na dolgi rok ni uravnaval ponudbe in 

povpraševanja kot predpostavlja ta model. Kot ugotavlja Kramberger (1999, str. 97), so bile 

kot eno od najbolj očitnih dejstev izpostavljene zgrešene politike uvajanja posebnih 

izobraževalnih programov za t.i. marginalne skupine, ki v pogojih uravnoteževanja ponudbe 

in povpraševanja na trgih dela niso našle zaposlitve.  

Klasični plačno - tekmovalni model trga dela je bil večkrat korigiran in dopolnjen in uveljavili 

so se novi modeli. Omejili se bomo na prikaz nekaterih, ki se v določenih točkah nanašajo 

tudi na zaposlovanje mladih z najvišjimi stopnjami izobrazbe. 

Model trga dela, ki temelji na teoriji človeškega kapitala predpostavlja, da so posameznikove 

produktivne sposobnosti odvisne od samo-vlaganj, predvsem od vlaganj v izobraževanje in v 

usposabljanje za poklic ter v usposabljanje za premik na boljša delovna mesta. Ker pa so 

povračila za vlaganja v lastno izobraževanje časovno ločena od obdobja individualnih 

stroškov in pričakovanj, jih je težko uporabiti kot merilo osebnega odločanja (Kramberger 
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1999, str. 102). Z drugimi besedami, pri odločitvah o tem, koliko in v katero izobraževanje je 

treba vlagati, da bodo zaposlitveni izidi po končanemu šolanju prinesli pričakovane 

»dobičke«, je težko predvideti stanje na trgu dela v »oddaljeni« prihodnosti. Glede na 

napovedi teorije človeškega kapitala je pričakovati, da bodo posamezniki vlagali v človeški 

kapital – izobraževanje, spričevala in kvalifikacije, dokler si bodo lahko obetali povračila, ki 

bodo presegala njihove vložke. Pričakovati je tudi, da bodo več vlagali mladi, ki imajo pred 

sabo daljšo zaposlitveno dobo. Povračila za vlaganja v izobraževanje se distribuirajo prek trga 

dela, kjer tudi poteka selekcija glede na možnosti ustrezne zaposlitve pri vstopu v zaposlitev 

(Ivančič, 1999). Kot ugotavlja Kramberger (1999, str. 103), so družbene domneve o 

veljavnosti racionalnega sklepanja v (ekonomistični) teoriji človeškega kapitala sporne. Kot 

pravi: »Ne gre le za to, da težko verjamemo, da so ljudje sposobni takšne preračunljivosti, da 

bi zbrali vse potrebne informacije za izračun, o katerem govori teorija /…/. Gre tudi za 

problem, da so plače zaposlenih z neko izobrazbo pri tej teoriji odvisne od stopnje izobrazbe. 

Pa tudi za to, da naj bi jim izobrazba dvignila produktivnost. Še dalje, poleg trga kapitala na 

bi bil tudi trg dela elastičen. Vse to je precej daleč od resničnosti«
5
 (prav tam, str. 104).  

Model trga dela, ki naj bi deloval na osnovah teorije človeškega kapitala, je »padel« tudi 

zaradi ekspanzije izobraževanja, vključno z visokošolskim. Ekspanzija visokošolskega 

izobraževanja je vzbudila zanimanje številnih raziskovalcev in nekateri so jo proučevali tudi 

iz vidika izobrazbene skladnosti delovnih mest (Ivančič 2010, str. 47). Prve ameriške 

raziskave v 70. letih prejšnjega stoletja so izpostavile problem preizobraženosti in to iz vidika 

preseganja števila diplomantov glede na povpraševanje na trgu dela. Primerjava med ZDA in 

evropskimi državami je pokazala, da je bilo v Evropi državno financiranje izobraževanja 

večje kot v ZDA in zato tudi delovanje delovnih trgov bolj nepopolno in, da bo lahko problem 

preizobraženosti v Evropi še večji kot v ZDA (Leuven in Oosterbeek 2011, str. 15). V študiji, 

objavljeni leta 1975, avtor napoveduje, da bo presežek diplomantov problem še v vrsti 

bodočih let (Freedmanv Leuven in Oosterbeek, 2011, str. 2). Študija je bila deležna številnih 

kritik, med katerimi so bile najbolj utemeljene tiste, ki so se opirale na evidence o povečani 

kohorti mladih, kot dejavniku tedanjih delovnih presežkov na trgu dela (Smith in Welch v 

Leuven in Oosterbeek 2011, str. 3). Kot navaja Ivančič (2010,  str. 47) so bile deležne kritike 

tudi ugotovitve nekaterih drugih avtorjev, ki so izpostavili, da je preizobraženih okoli 30% 

                                                 
5
 V nadaljevanju avtor poudari, da so najpomembnejši podatki, ki bi jih bilo treba zbirati za potrditev 

te teorije, tisti, ki se nanašajo na možnosti, da nekdo z določeno izobrazbo sploh dobi zaposlitev.  
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diplomantov in da se donosi visokošolskega izobraževanja tekom časa ne zmanjšujejo. 

Avtorica navaja tudi ugotovitve povzete po Walker in Zhu (2005), da se je v zadnjem obdobju 

devetdesetih let prejšnjega stoletja zmanjšala verjetnost, da bodo diplomanti zasedli ustrezna 

strokovna delovna mesta, da pa se donosi in vlaganja v visokošolsko izobraževanje ne bodo 

znižala. 

Na podlagi pomanjkljivosti razlag , ki so temeljile na teoriji človeškega kapitala, in aktualnih 

sprememb kot je bil pojav preizobraženosti, se je oblikovala t. i. signalna teorija trgov dela 

(Stiglitz, 1974; Spence, 1973). Ta za razliko od teorije človeškega kapitala ugotavlja, da 

stopnja izobrazbe ni neposredno povezana z večjim človeškim kapitalom in posledično 

pozitivno vpliva na uspešnost gospodarstva, pač pa, da je temeljna vloga stopnje izobrazbe 

sporočilna. Stopnje izobrazbe delodajalcem sporočajo, da imajo na primer delavci z 

ustreznejšo izobrazbo specifične sposobnosti, in glede na te sposobnosti pričakujejo od 

delodajalcev ustrezno višje nagrade: zaposlitev, napredovanje višjo plačo idr., v primerjavi z 

nižje izobraženimi kandidati za zaposlitev. Za delodajalce ni bistveno katero smer šolanja in 

usposabljanja so zaključili kandidati, kajti z višjo plačo bodo nagradili tistega, ki je uspešno 

dosegel iskano šolsko diplomo. Izobraževalci so obravnavani »le kot zelo drag javni 

selekcijski mehanizem /…/. Njegova sistemska naloga je v glavnem ta, da sporoča 

delodajalcem koristne informacije o kapacitetah kandidatov za zaposlitev /…/ (Kramberger 

1999, str. 104–105). Potencialni kandidati pa izbirajo tisto izobraževanje, ki jih bo naredilo 

vidno za delodajalce. Tudi Ivančič (2010, str. 25) navaja, da imajo diplome tržno vrednost, ki 

je odvisna od njihove signalne moči. Ta pa se nanaša na stopnjo in poklicno specifičnost 

zaključenega izobraževanja. Iz stopnje izobrazbe lahko delodajalci sklepajo o kognitivnih 

spretnostih in splošnih sposobnostih kandidatov, medtem ko poklicna specializacija kaže na 

produktivne spretnosti (Sherer, v Ivančič, prav tam). 

Diferenciacija in fragmentacija izobraževalnih sistemov, vključno z visokošolskim pa 

zamegljujeta sporočilno vrednost spričeval in diplom. Pomembne so predvsem tri vrste 

diferenciacije: »/…/ med izobraževalnimi programi in/ali ustanovami na isti ravni, kjer gre 

praviloma za ločevanje med akademskimi in poklicnimi potmi (streaming) /…/ (Ivančič 2010, 

str. 27); glede na formalno izkazan zaključek izobraževalnega programa - nekateri sistemi 

zelo diferencirano ocenijo dosežene rezultate, drugi pa ločujejo le med »uspešno« ali 

»neuspešno« zaključenim izobraževalnim programom in tako lahko diplome zelo različno 

izkazujejo uspešnost diplomantov; tretja oblika diferenciacije se nanaša na možnosti 
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vertikalnih prehodov med izobraževalnimi potmi, smermi in institucijami.  

Ker diplome za delodajalce niso več dovolj informativne, ti formulirajo vedno nove zahteve, 

da bi si zagotovili poklicne spretnosti diplomantov na trgu dela. Z vidika visoko izobraženih 

iskalcev prve zaposlitve pa fragmentacija in specializacija visokošolskih programov 

zmanjšujejo zamenljivost potencialnih delovnih mest, kar pomeni zmanjševanja obsega 

možnih zaposlitev po diplomi. Glede na ozkost specializacije in glede na vsebino 

zaključenega visokošolskega programa imajo diplomanti različne možnosti za zaposlitev na 

zamenljivem delovnem mestu oziroma za horizontalno neustrezno zaposlitev po diplomi, ki 

lahko za nekatere predstavlja boljši izid kot brezposelnost. Fragmentacija, specializacija in 

preizobraženost so pomembni tudi v kontekstu izpodrivanja pri zaposlovanju. To pomeni, da 

delodajalci lahko zaposlujejo višje izobražene kandidate na delovna mesta z zahtevano nižjo 

izobrazbo in si tako zmanjšujejo delovne stroške. Gledano z vidika mladih iskalcev zaposlitve 

gre za vertikalno neustrezno zaposlovanje (Wolbers, 2003; 2003a). 

Gledano iz vidika organizacijskih teorij oziroma modelov trgov dela se mladi z višjimi 

stopnjami izobrazbe praviloma umeščajo na »priviligirane« segmente. Segmentacijski model,
6
 

ki opredeljuje specifične mehanizme, delujoče na posameznih segmentih trga dela, kot so: 

pogoji zaposlovanja, pravila vstopanja in povezave posameznega segmenta z določenim 

odsekom delovne sile, namreč ločuje med primarnim in sekundarnim trgom dela
7
 

(Kramberger 1999, str. 98–99). Za primarni trg dela so značilna zahtevna in dobro plačana 

delovna mesta, ki zahtevajo visoko izobrazbo in/ali visoko strokovno usposobljenost. Medtem 

ko se nižje usposobljena delovna sila veže na sekundarni segment trga dela. Druga ločnica 

med segmenti na trgu dela so kvalifikacije, oziroma poklici. Poklicni segmenti trga dela, ki se 

vežejo na določene kvalifikacije oziroma poklice, so lahko ožji ali širši in prednost pri 

                                                 
6
 Model segmentiranega trga dela temelji na povečanem obsegu strokovnjakov,  ki se ob vstopu na trg 

dela razlikujejo po poklicih, geografskih destinacijah in industrijskih panogah. Visokospecializirani 

delavci ne morejo migrirati med različnimi zaposlitvami, ker zahteva visokospecializirana zaposlitev 

velike vložke v specializirano znanje in pridobitev kvalifikacije (Kramberger 1999, str. 94–98). 

7
 V primarni sektor se uvrščajo tisti z varno zaposlitvijo, dobrimi delovnimi pogoji, socialno varnostjo, 

na primer javni uslužbenci, uslužbenci v velikih korporacijah in visokotehnoloških ter sindikalno 

organiziranih industrijah; v sekundarni sektor pa nižji uslužbenci in delavci na negotovih delovnih 

mestih, z nizko plačo in nizkimi socialnimi varščinami. Sekundarni zaposlitveni sektorji so večinoma 

v sindikalno neorganiziranih delih proizvodnih in drugih dejavnosti, v srednjih in manjših podjetjih, na 

področju prodaje na drobno in storitev. 
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zaposlitvi imajo tisti mladi, ki so pridobili izobrazbo, ki vsebuje čim več znanj in spretnosti iz 

določenega poklicnega segmenta. Kjer specifični poklicni in kvalifikacijski trgi dajejo le 

omejene možnosti za zaposlitev, pa je pomembno, da imajo diplomanti znanja in spretnosti za 

čim širši poklicni segment potencialnih zaposlitev (t.i. generične oz. ključne kvalifikacije). 

Tretja razmejitev deli trg dela na interni in eksterni segment.
8
 Interni trgi dela so praviloma 

zaščiteni s strani delodajalcev, kar pomeni varnejšo, a relativno slabše plačano zaposlitev kot 

so zaposlitve na eksternih trgih dela, ki so rizične, a bolje plačane (Kramberger 1999, str. 

109).  

V družbeno stabilnih in gospodarsko prosperitetnih obdobjih se segmentacijska teorija trga 

dela nanaša na stabilne strukture zaposlitvene neenakosti, v obdobjih gospodarske recesije pa 

se vpeljujejo dinamični elementi in se poraja pritisk gospodarstva na zaostrovanje delitve med 

varnimi in negotovimi zaposlitvami (Piorev Ivančič 1999, str. 53). Mogoče je predpostaviti, 

da bodo mladi z najvišjimi stopnjami izobrazbe, ki so bili do nedavnega privilegirani, ker so 

imeli večje možnosti za zaposlitev na primarnih in internih trgih, v času družbeno-ekonomske 

krize te prednosti izgubljali. Zgoraj opisani trendi preizobraženosti, fragmentacije in 

specializacije visokošolskega izobraževanja, zmanjševanja signalne vrednosti diplom, 

negotovih izidov individualnih vlaganj v izobraževanje, večje možnosti izpodrivanja ter 

manjše možnosti zamenljivosti delovnih mest, povečevanja zahtev delodajalcev, idr., bodo 

tudi tiste z visoko izobrazbo vse bolj potiskali na tiste segmente trga dela, ki so rizični, 

nezavarovani in slabo plačani.  

Eno od napovedi o zaposlovanju visoko izobraženih delavcev, ki se pomembno razlikuje od 

tistih iz okvira teorije družbe znanja, je izpostavil Rifkin (1995). Primerjal je nadomeščanje 

delovnih mest z novo informacijsko tehnologijo na prehodu v t. i. informacijsko družbo s 

podobnimi uvajanji mehanizacije v preteklosti. Razliko vidi v tem, da za množice odpuščenih 

delavcev, ki so se v preteklosti lahko preseliti na nova delovna področja, tokrat ni bilo 

ustreznih novih zaposlitvenih sektorjev. Edini sektor , ki ga avtor prepoznava za rastočega, je 

                                                 
8
 Na zunanjih trgih dela ekonomske spremenljivke določajo odločitve o nagrajevanju, razporejanju in 

usposabljanju, na notranjih trgih pa veljajo administrativna pravila, ki jih določajo delodajalci, 

poklicne organizacije, sindikati. Delovni položaji se zapolnjujejo z napredovanjem ali s premeščanjem 

delavcev, ki so že na internem trgu dela, zato  prevladujejo stabilne zaposlitve in urejene poti 

napredovanja. Zunanji in notranji trg sta med seboj povezana le z vstopno točko, na kateri prihaja le 

pri nekaterih poklicnih kvalifikacijah do prehodov iz enega na drugi trg  (Ivančič 1999, str. 51). 
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znanstveni. V njem pa se zaradi njegovih specifičnih lastnosti brezposelni ne bodo mogli 

zaposlovati. Poleg tega pa je, meni Rifkin, razlika tudi v tem, da so pretekle »tehnološke 

revolucije« prizadele skoraj samo neizobražene delavce, v prihodnosti pa bodo prizadeti poleg 

nižjih in srednjih menedžerjev (t. i. belih ovratnikov) tudi nekateri profili dobro izobraženih in 

specializiranih strokovnjakov, kot tudi delavci v izobraževanju in umetniki.  

Med številne t. i. alternativne opredelitve trga dela se uvršča tudi predlog o dopolnitvi 

ekonomskih tržnih modelov z modelom socialnega omrežja. Granovetter (1997) ugotavlja, da 

ekonomistični modeli ne morejo zaobjeti vseh procesov in relacij na spremenjenih trgih dela; 

vpeljava razlagalnega koncepta socialnega omrežja bi z vključitvijo razmerij med 

posamezniki ter skupinami na trgu dela pomenila pomemben presežek ekonomističnih 

modelov, temelječih na tržni logiki. 

 

2.4 Visoko šolstvo in zaposlovanje diplomantov  

 

Glede na strokovne podlage Evropske unije o vlogi univerz v moderni družbi znanja 

(European Commission, 2003) in glede na strateške cilje Evropske unije za prvo desetletje v 

novem tisočletju, ki so napovedovali, da bo Evropa najbolj kompetitivna, dinamična in na 

znanju temelječa družba (European Commisssion, 2000), so univerze postale eden od ključnih 

razvojnih dejavnikov (European Commisssion, 2003). Visokošolsko izobraževanje naj bi s 

podporo evropskih politik pridobilo skupno evropsko dimenzijo, vendar ob upoštevanju 

nacionalnih izobraževalnih politik. Kot ugotavljajo avtorji, so bolonjska reforma in pobude, ki 

so sledile, postavile visokošolsko izobraževanje v središče politike, ki si je prizadevala za 

vzpostavitev »Evrope znanja« (Allen in van der Velden 2011, str. 15). Ko se je leta 1999 

sprejemala bolonjska reforma in se je pričakovalo, da se bo uveljavila v naslednjem desetletju, 

so bila ta pričakovanja simbolično poudarjena s poimenovanjem prvega desetletja v novem 

tisočletju za »evropsko visokoizobraževalno obdobje« (Teichler 2011, str. 3). 

 

4.1 Kratek historiat visokošolskega izobraževanja 

 

Pojem »visokošolsko izobraževanje« (angl. higher education) se je uveljavil v drugi polovici 

dvajsetega stoletja in označuje intelektualno najzahtevnejše stopnje pred-kariernega 

izobraževanja. Drugi pojmi, kot so »postsekundarno«, »terciarno« ali »tretjestopenjsko 

izobraževanje«, se uporabljajo z namenom izpostaviti stopenjsko organizacijsko 
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strukturiranost izobraževanja. Izraz »visoko« poudarja posebno kakovost te izobraževalne 

stopnje, na kateri se od študentov pričakuje, da se bodo naučili preverjati prevladujoča pravila 

in norme, da bodo razumeli teorije, metode in podmene »akademskega« znanja. Visokošolsko 

izobraževanje se razlikuje od drugih stopenj in segmentov izobraževanja po funkcionalni 

dvojnosti: ob izobraževalni ima tudi raziskovalno funkcijo, to je ustvarjanje in ohranjanje 

sistematičnega znanja ( Teichler 2001, str. 11).  

Strokovnjaki se strinjajo, da izhajajo temeljne prvine današnjega visokošolskega 

izobraževanja iz srednjeveške evropske univerze. Na začetku 18. stoletja so se evropske 

univerze spremenile in prevladali so trije temeljni modeli: »britanski« s poudarkom na 

usposabljanju uma in osebnostnega razvoja s tesno komunikacijo med učitelji in učenci; 

»nemški«, ki je združeval poučevanje z raziskovanjem in je temeljil na »akademski svobodi« 

– tako institucionalni kot individualni, ki jo je zagotovila država; »francoski« z močno 

državno koordinacijo organiziranosti univerz, programov in podeljevanja izobrazbenih 

stopenj, a z decentralizirano institucionalno strukturo znotraj univerz, ki je razdelila francoske 

univerze glede na dve usmeriti, k intelektualnemu znanju ali k poklicnim znanjem. Francoski 

model je prevladal na južnoevropskih in latinskoameriških univerzah. Vse 19. stoletje pa je bil 

najvplivnejši nemški, humboldtovski model (prav tam, str. 12). Razvoj visokošolskih 

institucij po drugi svetovni vojni se pogosto imenuje tretje obdobje modernega 

visokošolskega izobraževanja, ki je povezano s tem, da je postalo visokošolsko izobraževanje 

množično. Visokošolsko izobraževanje ni več namenjeno usposabljanju relativno nizkega 

števila posameznikov za elitne poklice, pač pa postane množično in skoraj splošno dostopno 

(Trow, 2000). 

V šestdesetih letih so se visokošolske institucije začele diverzificirati zaradi dveh vrst 

pritiskov: (1) posledica povečanje potreb po sistematičnem znanju v »drugostopenjskih« 

poklicih, ki so jih zasedali t. i. polstrokovnjaki (angl. semi-professionals), je bila oblikovanje 

univerzitetnega sektorja, ki je polstrokovnjakom omogočal strokovno nadgradnjo; (2) v 

večjem številu evropskih držav so se uveljavile t. i. zunajuniverzitetne oblike visokošolskega 

izobraževanja, imenovane tudi »alternativne« ali »višješolske«, na primer politehnike v 

Franciji in t.i. Hochschulen v Nemčiji. Diverzifikacija v posameznih evropskih državah je bila 

različna, in to glede na različne značilnosti in dejavnike, na primer: vrsto visokošolskih 

institucij, programske pristope (akademski vs. poklicni), stopnje in trajanje študijskih 

programov, prestiž in reputacijo institucij in/ali programov. Visokošolski izobraževalni 
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sistemi so bili glede na vrsto in stopnjo diverzifikacije označeni za »enotne«, »binarne«, 

»stopenjske« idr. (Teichler 2007, str. 16). 

V osemdesetih in devetdesetih letih so se pogoji visokošolskega izobraževanja bistveno 

spremenili. »Povečali so se pritiski na poučevanje, učenje in raziskovanje, da morajo postati 

bolj utilitarni. To zaradi ekspanzije visokošolskega izobraževanja in povečanih potreb po 

uporabnem znanju, pogosto poimenovanem kot trend k t. i. informacijski družbi ali t. i. družbi 

znanja. Javno in zasebno financiranje se je izrazito preusmerilo v raziskave in ustanove zunaj 

visokošolskega izobraževanja« (prav tam, str. 17). Zaostrovalo se je ločevanje med 

akademskimi in poklicno usmerjenimi visokošolskimi programi, pri tem pa so kriteriji za 

razmejevanje med njimi postajali vse bolj nejasni. Trendi razvoja visokošolskega 

izobraževanja so bili usmerjeni v internacionalizacijo, pri tem pa so bili regulativi, 

financiranje in študijski programi izredno različni po posameznih evropskih državah. Položaj 

visokošolskih institucij se je pomembno spreminjal, na primer: zmanjševalo se je zaupanje v 

akademsko znanje in svobodo, izgubljalo se je tudi zaupanje v sposobnost nacionalnih vlad, 

da lahko vodijo visoko šolstvo, naraščale pa so zahteve po učinkovitosti visokošolskega 

izobraževanja. 

V osemdesetih se je v okviru ekonomskih, socioloških in politoloških raziskovanj veliko 

pozornosti namenjalo univerzi, tudi vlogi vzpostavljanja intelektualne elite znanstvenikov in 

strokovnjakov. Nekateri avtorji so glede na družbeno pomembnost izobražencev 

napovedovali, da se bodo t. i. tehniška inteligenca in humanistični intelektualci povezali v 

enoten razred (Gouldner, 1979). Predpostavka, da se inteligenca in intelektualci spreminjajo 

iz statusne skupine v (dominantni) družbeni razred, je bila povezana tudi z nekaterimi od 

temeljnih vodil t. i. družbe znanja in človeškega kapitala, na primer, da znanje pridobiva 

ekonomsko moč in s tem tudi njegovi nosilci. Avtorji t. i. novega razreda intelektualcev so 

pripisali znanju tudi politično moč, po analogiji, da so nosilci znanja tudi lastniki monopola 

nad znanjem in s tem glasniki družbe, ki pripisuje znanju velik splošen in kulturni pomen ter 

ga uporablja za usmerjanje svojih članov (Konrad in Szelényi, 1979). Razprave o 

izobražencih v osemdesetih letih so bile povezane s kritiko univerze in tezo, da univerza 

reproducira hierarhična družbena razmerja (Bourdieu, 1988). Habermas (1969) je opozoril, da 

izginja »ideja univerze« kot obeta splošne emancipacije, in to predvsem zaradi štirih 

dejavnikov, značilnih za industrijsko družbo: diferenciacije poklicnega sistema, razvoja 

empiričnih ved in degradacije naravoslovja na uporabno tehnično znanje, prevlade 
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privatiziranih religioznih prepričanj na filozofsko interpretacijo kulture ter oblikovanje sloja 

visokoizobraženega meščanstva. Kritike univerze so odmevale tudi v Sloveniji (Jelovac in 

Majerhold, 1999; Kump, 1994). Avtorji za slovensko univerzo ugotavljajo, da je prevladala 

tehnicistična in utilitaristična kultura nad tradicionalno akademsko kulturo (Kump, prav tam); 

da univerzitetne institucije še vedno temeljijo na srednjeveškem modelu (Jelovac, 1999) in da 

je v srednje in visoko razvitih državah model univerze v »krizi«, ki je posledica »preusmeritve 

visokošolskega sistema od prevladujočih tradicionalnih, od države odvisnih, elitnih univerz v 

razvoj razčlenjenega, množičnega visokega šolstva« (Mihevc 1999, str. 103). 

 

2.4.2 Bolonjska reforma 

 

Ob koncu devetdesetih let je bila podpisana Bolonjska deklaracija in več kot 40 evropskih 

držav se je pridružilo reformi visokošolskega izobraževanja, da bi uresničile tele cilje: 

uskladiti dvostopenjsko strukturo (angl. stage structure) študijskih programov, zmanjšati 

razlike med t. i. zunajuniverzitetnim in univerzitetnim izobraževanjem, spodbuditi 

mednarodno mobilnost študentov v Evropi, zvečati konkurenčnost evropskih univerz v 

svetovnem obsegu, zbližati visokošolske sisteme in področje dela, preoblikovati odnos 

visokošolskih institucij do zaposlovanja študentov po diplomi (Teichler 2006, str. 139–140; 

Teichler 2011, str. 3). 

Mednarodni raziskovalni center za visokošolsko izobraževanje v Kasselu (Internationales 

Zentrum fuer Hochschzlforschung, INCHER-Kassel) je izvedel raziskavo v 10. evropskih 

državah z namenom preveriti rezultate bolonjske reforme. O rezultatih bolonjske reforme na 

področju prestrukturiranja visokošolskih programov je raziskava pokazala diferenciacijo 

potekov uvajanja bolonjskih programov glede na prevladujoče visokošolske izobraževalne 

sisteme. Na primer v Italiji je šlo za nadomestitev pretežno unitarnega univerzitetnega sistema 

z bolonjskim dvostopenjskim; v Avstriji, Nemčiji, Madžarski in Češki za zamenjavo 

dvovrstnega dvostopenjskega sistema (univerzitetni programi in krajši visokošolski programi) 

z bolonjskim poenotenim dvostopenjskim; v Veliki Britaniji za nadaljevanje tradicionalnega 

dvostopenjskega sistema. Raziskava je evidentirala pet različnih načinov prehoda iz pred-

bolonjskega visokošolskega izobraževanja na bolonjski dvostopenjski program. Razlike v 

pred-bolonjskih visokošolskih programih ter institucionalnih izvedbah in razlike v načinih 

uvajanja novih bolonjskih programov so imele za rezultat vrsto različnih vzorcev oziroma 

kombinacij študijskih programov in stopenj študija (Schomburg 2011, str. 257).  
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Izide bolonjske reforme na področju mobilnosti študentov in na področju zaposlovanja 

diplomantov so v raziskavi ugotavljali z anketo na vzorcu diplomantov prve stopnje 

bolonjskih programov dve leti po diplomi. Večina respondentov je diplomirala leta 2007.
9
 

Schomburg (prav tam, str. 270) ugotavlja, da je bila raziskava le posnetek stanja, ker bo šele 

leta 2015 mogoče vključiti vse diplomante, tudi tiste, ki bodo zaključili odloženi študij na 

drugi stopnji, in tako zajeti pravi reprezentativni vzorec diplomantov prve in druge stopnje 

bolonjskega študija. Gre torej za preliminarne rezultate, ki so pokazali: 1) velike razlike v 

mobilnosti študentov in diplomantov po posameznih proučevanih državah; 2) neenotno 

zajemanje podatkov po posameznih državah in 3) neupravičenost izvajanja sklepov o razlikah 

v mobilnosti pred in po uvedbi bolonjske reforme (prav tam, str. 259). 

Na področju zaposlovanja diplomantov so rezultati ankete pokazali, da večina anketiranih 

diplomantov namerava nadaljevati študij na drugi stopnji bolonjskih visokošolskih 

programov. V povprečju je bila polovica respondentov zaposlenih v času anketiranja. Tudi na 

tem področju so se pokazale izredno velike razlike med državami. Podrobnejšo analizo 

zaposlovanja diplomantov omogočajo rezultati evropskih raziskav REFLEX in HEGESCO, ki 

so predstavljeni v nadaljevanju.  

 

2.4.3 Visokošolsko izobraževanje in trg dela 

 

Kot ugotavljata Schomburg in Teichler (2006), obstajajo trije relevantni konceptualni pristopi 

k problemu spremenjenega odnosa med visokošolskim izobraževanjem in trgom dela: (1) 

koncept medsebojne povezanosti med vlaganji v visokošolsko izobraževanje in gospodarsko 

rastjo; (2) koncept medsebojne odvisnosti med izobrazbenim nivojem, potrebami po delovni 

moči in kazalniki gospodarske rasti; (3) koncept človeškega kapitala. Po mnenju avtorjev je 

postajal zadnji konceptualni pristop vse pomembnejši prejšnje desetletje, kajti ostala dva, ki 

temeljita na tržnih modelih in uravnavanju razmerij med ponudbo in povpraševanjem, nista 

bila uporabna za visokošolsko izobraževanje v družbeno-ekonomskem okolju, ki se hitro 

spreminja. Za prestop na trg dela je pomembna klasifikacija izobraževalnih institucij (tako 

srednješolskih kot visokošolskih) v t. i. akademski in poklicni tip izobraževalcev.  

V kontekstu ekonomističnih teorij človeškega kapitala se pojmuje visokošolsko izobraževanje 

                                                 
9
 Anketiranje  je potekalo v letih 2007 – 2010 in ne istočasno v vseh desetih državah. Zato je prišlo do 

razlik v letih zaključenega študija med anketiranimi populacijami po posameznih državah.  
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za individualno in družbeno investicijo, od katere posamezniki in družba pričakujejo 

dolgoročna in kratkoročna pozitivna povračila, ki so povezana s hitrim in uspešnim prehodom 

v prvo zaposlitev. Merijo se s kazalniki, kot so: višina plače, možnost profesionalne kariere in 

statusnega napredovanja, ob tem pa tudi individualne izpolnitve, kot je zadovoljstvo z delom 

in realizacija intrinzičnih delovnih vrednot (Arnesen in Støren 2011, str. 199). V tej povezavi 

je naloga visokošolskih izobraževalcev prispevati k razvoju ekspertnega znanja, kar delno 

pojasnjujejo teorije človeškega kapitala in teorije nazivov (angl. credentialist theories). 

Ekonomistične teorije človeškega kapitala trdijo, da izobraževalni sistemi zagotavljajo 

zaposljivo delovno silo, večje plače in posledično večji bruto družbeni proizvod (Schultz, 

1961, Becker, 1964) in da so pozitivni družbeno-ekonomski učinki izobraževanja merljivi. 

Zagotovljene so tudi poklicne koristi tistih, ki uspešno dokončajo izobraževanje (OECD, 

2000). 

Nekateri avtorji so takšnim sklepanjem oporekali, na primer Thurow (1975) je izpostavil, da 

sta produktivnost in posledično gospodarska blaginja odvisna bolj od samih delovnih mest kot 

od izobraženosti ter osebnih značilnostih zaposlenih na teh mestih. Signalna teorija (Spence, 

1973 je opredelila izobraženost posameznikov le za sporočilo iskalcev zaposlitve, namenjeno 

zaposlovalcem, in tisti z višjimi stopnjami izobrazbe sporočajo, da so bolj motivirani, bolj 

prilagodljivi in imajo večje znanjske sposobnosti kot tisti z nižjimi stopnjami. Izpostavljeni so 

bili tudi certifikati kot bistven dejavnik, z njimi izobraževalne institucije regulirajo dostop na 

trg dela (Collins, 1979). Funkcionalna vloga visokošolskih institucij pri pripravi diplomantov 

na delo se obravnava tudi v okviru sociologije poklicev (Pavlin, 2011). 

Medtem ko starejše teorije izhajajo iz teorije človeškega kapitala, se kritično usmerjeni 

pogledi nanašajo na izobraževalne institucije kot na reprodukcijski aparat, ki na različne 

načine zagotavlja monopol in izbor najbolj privilegiranih delovnih mest (Illich, 1970; Collins, 

1979; Macdonald, 1999) Kljub različnim teoretskim iztočnicam se danes večina proučevalcev 

izobraževalnih sistemov strinja, da visokošolsko izobraževanje pozitivno vpliva na razvoj 

individualnih kompetenc, potrebnih za vstop na trg dela (Pavlin, 2011, str. 5). 

Na podlagi razlik med evropskimi državnimi izobraževalnimi sistemi in razlik v državnih 

posegih na trge dela je bilo v okviru socioloških in ekonomskih proučevanj visokošolskega 

izobraževanja definiranih več različnih analitičnih tipologij. Namen tega je bil izboljšati 

konceptualizacijo in merjenje vpliva izobraževalnih institucij na procese prestopa iz 

izobraževanja v zaposlitev. Konceptualizacije so bile osredotočene predvsem na strukturalne 
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razlike sekundarne ravni izobraževalnih sistemov, v drugi polovici prejšnjega desetletja pa je 

nastalo več konceptualizacij strukturalnih razlik tudi za visokošolske sisteme (van de 

Werfhorst, 2004; Aram in drugi, 2007).  

Izobraževalne reforme v večini evropskih držav so  zaradi naraščanja izobraževanja odraslih 

temeljile tudi na konceptih permanentnega in vseživljenjskega izobraževanja ter učenja. In to 

manj v smislu »doizobraževanja«, tistih, ki niso dosegli delovnemu mestu ustrezne 

izobrazbene stopnje, pač pa bolj kot odgovor na vpeljevanje novih tehnologij na delovna 

mesta in nujnosti usposabljanja delavcev za uporabo teh tehnologij (Ivančič 1999, str. 63). 

Na terciarni ravni govorijo sociologi o akademsko-raziskovalno usmerjenih ter o uporabnih in 

na trg dela usmerjenih študijskih programih. Na postsekundarni in terciarni stopnji 

izobraževanja postaja vse pomembnejša diferenciacija izobraževalnih programov na 

specifična področja, ki se lažje prilagajajo zahtevam na trgu dela. Gledano z vidika 

človeškega kapitala posamezna specifična izobraževalna področja razvijajo bolj relevantno 

znanje in veščine za uspešen vstop na trg dela in ustrezno zaposlitev. Vendar so tudi med temi 

področji razlike glede na uspešnost zaposlitve diplomantov (Cheung in Gerber, 2008). 

Zagotavljanje programov, ki usposabljajo za ustrezna dela, po katerih povprašujejo 

zaposlovalci, zahteva povezave med izobraževanjem in zaposlovalci. Tako sociologi kot 

ekonomisti ugotavljajo, da gre pri odnosu med izobraževalci, študenti in zaposlovalci 

predvsem za informacijske probleme (Rosenbaum, 1990; Gangl, 2004; Breen in Jonsson, 

2005). Namreč: izobraževalne institucije imajo težave s predvidevanji in prilagajanjem 

tekočim zahtevam zaposlovalcev; zaposlovalci imajo težave s predvidevanjem pričakovane 

produktivnosti iskalcev zaposlitve, ki prihajajo neposredno iz izobraževanja; diplomirani 

novoprišleki pa se ob vstopu na trg dela še vedno učijo o svojih preferencah in delovnih 

zmožnostih in ne ujamejo koraka s tekočimi zahtevami zaposlovalcev. Ta večstranska 

negotovost prispeva k »turbuletnosti prehoda iz šolanja v zaposlitev« (Topel in Ward, 1992). 

Primerjalne raziskave so pokazale, da lahko institucije, s pretokom informacij med 

»ponudniki« in »povpraševalci« znižajo stopnjo negotovosti pa tudi možnosti za neustrezno 

zaposlovanje. Kot najučinkovitejše so se pokazale štiri vrste pretoka informacij med 

izobraževalci, izobraževanci in zaposlovalci: (1) praksa ali kakšna druga oblika poklicnega 

usposabljanja v okviru podjetij ali drugih potencialnih zaposlovalcev; (2) poklicno 

usposabljanje v okviru študijskih programov; (3) udeležba zaposlovalcev v odločanju o 

oblikah in vsebinah študijskih programov; (4) formalne in neformalne povezave med 

visokošolskimi institucijami oziroma njihovimi predstavniki učitelji, vodstvom ter lokalnimi 
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zaposlovalci in njihovimi predstavniki (Rosenbaum, 1990). 

V evropskem prostoru se zadnje desetletje poskuša z raziskavami ugotoviti, kakšna je vloga 

visokošolskih institucij pri usposabljanju diplomantov za uspešno profesionalno delo in 

odgovornost za zaposlitvene izide. Kot ugotavljata Brennan in Little: »/…/ bolj kot po 

značilnostih delovnih mest (plače, zaposlitveni sektor) se sprašuje, kaj lahko diplomanti 

prispevajo k delu – svoje znanje, kompetence, dispozicije« (Brennan in Little v Pavlin 2012, 

str. 13). Priporočila na podlagi izsledkov raziskav, ki se nanašajo na razvoj visokošolskih 

sistemov, vse bolj poudarjajo vlogo teh pri usposabljanju diplomantov za pridobivanje 

delovnih izkušenj med študijem, za utrjevanje vezi z delodajalci pa tudi, da je treba povečati 

zahtevnost visokošolskega študija in promovirati visokošolske programe v družbi (Pavlin 

2012, str. 13). Vse večji poudarek se namenja različnim neformalnim oblikam izobraževanja 

in učenja, pridobivanju praktičnega znanja in kompetenc. Zaradi fleksibilizacije delovnih 

nalog postajajo vse pomembnejši znanje, pridobljeno z delom (Davenport in Prusak, 1998 v 

Pavlin 2012, str. 14), in kompetence, ki zajemajo cel sklop dejavnikov, ki določajo delovanje 

posameznika na delovnem mestu; poleg znanja še na primer: osebnostne lastnosti, motivacije, 

vrednote, samopodoba idr. Pri postavitvi kompetenc v središče raziskovanj (Pavlin 2012, str. 

15) pa je pomembno to, da se je pozornost raziskovalcev premaknila s proučevanja delovnih 

mest, poklicev, formalnih stopenj izobrazbe, zahtev na trgu dela idr. na posameznika. 

 

 

3. ZNAČILNOSTI PREHODOV MLADIH (DIPLOMANTOV) IZ 

IZOBRAŽEVANJA V ZAPOSLITEV  

 

 

Že v devetdesetih letih se je tudi povečeval obseg razprav in raziskav o prehodu mladih iz 

izobraževanja v zaposlitev (Hannan in Werquin 2001, str. 91), v prvem desetletju novega 

stoletja pa lahko govorimo o ekspanziji raziskav o tej tematiki. Prva proučevanja prehoda iz 

izobraževanja v zaposlitev po različnih državah so bila omejena na institucionalni okvir 

izobraževanja in osredotočena na mediacijsko vlogo izobraževalnih institucij (Breen, 2005 v 

Gebel in Noelke 2011, str. 38). Zaradi nacionalnih razlik tak pristop ni omogočal celostnega 

vpogleda v kompleksnost in institucionalne specifičnosti nacionalnih izobraževalnih 

programov. Problematika prehodov se je obravnavala predvsem s študijami stanj in trendov 

na podlagi obstoječih statističnih in javnomnenjskih podatkov (npr. Müller in Shavit, 1998). 
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V drugi polovici devetdesetih so se raziskovalci osredotočili tudi na mlade iskalce zaposlitve 

kot primarni raziskovalni segment pa tudi vir podatkov (npr. Teichler, 2009; CHEERS, 2003). 

Novejši pristopi upoštevajo mnogoterost institucionalnih vplivov na prehod v zaposlitev, 

upoštevajo nacionalne institucionalne ter kulturne specifičnosti in daljša raziskovalna časovna 

obdobja. Zajemajo institucionalne in strukturalno-ekonomske povratne vplive ter interaktivne 

povezave med različnimi dejavniki. Prehod mladih (diplomantov) iz izobraževanja v 

zaposlitev je postal zelo kompleksen in s tem tudi pristopi k njegovemu raziskovanju. Zato se 

raziskave omejujejo na posamezne sklope akterjev oziroma dejavnikov in njihove vplive na 

interaktivne izide, ki se kažejo v (bolj ali manj) ustrezni zaposlitvi. Novejši pristopi k 

obravnavi prehoda mladih v zaposlitev so odprli nova raziskovalna vprašanja, med drugim o 

možnostih ter sposobnostih (samo)aktiviranja in (samo)vlaganja mladih v 

(samo)usposabljanje, ki v spremenjenih tržnih razmerah omogoča ustreznejšo in hitrejšo 

zaposlitev (REFLEX; HEGESCO; EUROSTUDENT, 2011).  

 

3.1 Opredelitve prehoda mladih iz izobraževanja v zaposlitev 

 

Opredelitve prehoda mladih iz izobraževanja v zaposlitev so se spremenile: tradicionalni 

prehod, ki je večinoma pomenil zamenjavo statusa izobraževanca za status zaposlene osebe, 

je postal kompleksen in negotov (Allen in van der Velden 2007, str. 55; OECD, 2000). 

Tradicionalno pojmovanje prehodov iz izobraževanja v zaposlitev je temeljilo na dveh 

časovno ločenih sekvencah v življenju mladih, ki sta bili opredeljeni statusno: prehod 

definiran kot zamenjava individualno celostne preokupacije z izobraževanjem za udeležbo v 

sferi dela s polnim delovnim časom in statusno stabilnim delovnim mestom, ob dodatni 

možnosti odpovedi zaposlenosti po končanem izobraževanju ali možnosti izstopa s trga dela 

(Hannan in Werquin 2001, str. 110). Že skoraj dve desetletji pa je prehod iz izobraževanja v 

zaposlitev nelinearen in kaotičen. Z naraščanjem mladinske brezposelnosti so se meje med 

dvema, prej statusno jasno opredeljenima obdobjema, začele brisati. Mladi vstopajo v začasne 

in delne zaposlitve, v času med eno in drugo zaposlitvijo ostajajo za daljše ali krajše obdobje 

brezposelni, menjajo službe, se izobražujejo ob delu ali v času brezposelnosti idr. Mešani 

statusi, v katere stopajo mladi po obdobju izobraževanja, npr. hkratno delo in izobraževanje v 

dualnih izobraževalnih sistemih, raznolikost načinov zaposlitve in pogosto migriranje iz 

izobraževanja v (negotovo) zaposlenost ter brezposelnost – vse to je zabrisalo tudi meje med 

izobraževalnimi institucijami, trgom dela in zaposlitvijo ter zaposlovalci (Allen in van der 

Velden 2007, str. 55).  
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Na individualni ravni so statusne sekvence in variacije med njimi postale visokostrukturirane 

in odvisne od vrste in stopnje dokončanega izobraževanja. Prehodi diplomantov so v 

primerjavi s prehodi nižje izobraženih mladih krajši, bolj neposredni in uspešnejši glede na 

ustreznost in varnost zaposlitve (Hannan in Werquin 2001, str. 110). Avtorji navajajo štiri 

modele mogočih statusnih sekvenc na prehodu mladih iz izobraževanja v zaposlitev (oznake 

»…« pomenijo čas, merjen v mesecih):  

1. Izobraževanje – iskanje zaposlitve … stabilna zaposlitev (Konec prehoda) 

2. Izobraževanje – iskanje zaposlitve … začasna zaposlitev… brezposelnost … do-

izobraževanje … začasna zaposlenost … brezposelnost. (Konec prehoda) 

3. Izobraževanje – iskanje zaposlitve … brezposelnost … zaposlenost … brezposelnost … 

vrnitev v izobraževanje (Konec prehoda) 

4. Izobraževanje – iskanje zaposlitve skupaj z občasnimi zaposlitvami … brezposelnost … 

izstop iz trga dela (Konec prehoda) (Iedema in drugi, v Hannan in Werquin, 2001, str. 111). 

 

Hannan in Werquin ugotavljata, da niti sociološke niti ekonomske teoretične razlage niso 

ustrezno reflektirale ugotovitev, do katerih so prišle raziskave prehodov. Delno tudi zato, ker 

so se pretežno opirale na Beckerjevo teorijo človeškega kapitala, ki vnaša v razlago prehodov 

utilitaristično neoklasično razlago dosežkov izobraževanja ter odnosov med ponudbo in 

povpraševanjem na trgu dela. Po mnenju avtorjev se teorije ekonomistične provenience 

nanašajo na dve ravni: individualno raven in makroekonomsko raven. Na splošno ne 

nasprotujejo ugotovitvam raziskav o pomanjkanju delovnih mest in upadu povpraševanja po 

določenih segmentih delovne sile, pač pa navadno poudarijo pomanjkanje veščin in 

usposobljenosti na individualni ravni kot splošni vzrok nizke rasti novih delovnih mest in 

mladinske brezposelnosti. Prevelik poudarek dajejo utilitarističnim vzvodom pri obravnavah 

individualne ravni, na primer motivacij mladih iskalcev zaposlitve. Avtorja tudi kritično 

trdita, da se te teorije človeškega kapitala večinoma ne menijo za nacionalne razlike. Kritična 

sta tudi do socioloških teorij, ki se z razliko od ekonomističnih preveč sofisticirano lotevajo 

nacionalnih razlik in zanemarjajo mednacionalne podobnosti in vzorce.  

Med značilnostmi in strukturami nacionalnih izobraževalnih sistemov pa tudi med 

povezavami teh sistemov z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi sistemi zaposlovanja so 

bistvene razlike. To so pokazale že raziskave v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ki so 

primerjale angleške, nemške in francoske nacionalne izobraževalne sisteme (Bynner in 

Roberts, 1991; Müller in Shavit, 1998).  
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Teorije prehodov, ki temeljijo na individualnih pristopih, izhajajo iz diferenciacije med 

posameznimi kohortami mladih iskalcev zaposlitve. Navadno izpostavljajo heterogenost na 

individualni ravni kot poglavitni vzrok (ne)uspešnosti prehoda iz izobraževanja v bolj ali 

manj ustrezno zaposlitev. Na individualni ravni se obravnava tudi t. i. strateško delovanje, ki 

se nanaša na individualne izbire med viri in možnostmi in predstavlja pogoj za uspešnost 

prehodov. Ti pristopi izhajajo iz teorije racionalne izbire (npr. Goldthorpe, 1998) in temeljijo 

na domnevi, da je racionalna izbira mogoča le v omejenih okvirih virov, ki so na voljo, in da 

se pojavljajo nove alternative le na nekaterih točkah izbire. Angleška raziskava, ki je 

upoštevala osebnostno motivirano in načrtovano delovanje mladih v smeri doseganja 

individualnih zaposlitvenih ciljev, je pokazala, da je takšno delovanje mogoče le za tiste 

mlade, ki se izobražujejo na univerzitetnem študiju in želijo doseči visoke strokovne ali 

visoke menedžerske položaje (Bynner in Roberts, 1991). 

Pomen institucionalne ureditve trga dela za integracijo mladih v trg dela poudarjata Garona in 

Ryan (1989 v Ignjatović in drugi, 2011), ki ugotavljata, da je organizacija mladinskega trga 

dela odvisna od razmerja med mednarodnimi, poklicnimi in neorganiziranimi oziroma 

naključnimi trgi dela. In da so odločilne tudi razmere na področju delovnih razmerij ter 

povezave med sistemi izobraževanja s sistemi zaposlovanja. Kjer v sistemu zaposlovanja 

posamezni poklici visoko korelirajo s posameznimi izobrazbenimi kvalifikacijami, so 

zaposlitvene priložnosti usklajene s številom prostih delovnih mest. V poklicnih, za katere je 

povpraševanje na trgu dela manjše od ponudbe, pa nastajajo presežki kvalificiranih iskalcev 

zaposlitve, ki jih trg zaradi kvalifikacijskih meja ne more absorbirati brez ustreznih 

intermediarnih ukrepov. Nove opredelitve trgov, kot je tranzicijski trg dela (Schmid, 2000), 

poudarjajo spremembe, ki kažejo, »kako se v moderni družbi brišejo meje med delom, 

prostim časom, izobraževanjem in storitvam, to pa vodi k oblikovanju fleksibilnih vzorcev, k 

destandardizaciji življenjskih tokov in ustaljenih pogledov na zaposlenost. To še posebno 

velja za tiste, ki so na prehodu iz izobraževanja v delo« (Alen in van der Velden 2011a, str. 

3). 

 

3.2 »Normalna« in »negotova« zaposlitev  

 

Boltanski in Chiappello (2007) v t. i. sociološki kritiki kapitalizma med drugim obravnavata 

novo razredno segmentacijo delovne sile, in sicer glede na položaj na trgu dela, ki v nekem 

smislu razdeli populacijo zaposlenih prek t. i. primarnih in sekundarnih trgov v dva razreda. V 
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analizi sprememb položaja iskalcev zaposlitve na trgih dela avtorja izhajata iz domneve, da je 

negotovost na globalnih in nacionalnih trgih vplivala na zaposlovalce tako, da so v začetku 

sedemdesetih let prejšnjega stoletja začeli spreminjati organizacijo dela. Spremembe, ki so se 

razširile predvsem na velika podjetja v začetku osemdesetih, so pomenile odklon od 

znanstvenega menedžmenta in pod splošno oznako prožnega prilagajanja marginalizirale 

določene segmente delovne populacije ter fragmentirale trge dela.  

Avtorja dokazujeta, da je bistvo prožnega reorganiziranja prelaganje bremen, ki jih podjetjem 

nalaga tržna nestabilnost, na zaposlene pa tudi na podizvajalce in druge ponudnike storitev. 

Notranja organizacijska fleksibilizacija je prinesla spremembe v organizacijo dela in v 

politike zaposlovanja, posledica zunanje pa je bilo mrežno organiziranje in z njim 

oskrbovanje »osrednjega« podjetja z viri podizvajalcev in s poceni delovno silo (priložnostne 

in začasne zaposlitve, pogodbe s samozaposlenimi in druge oblike nestabilnega 

zaposlovanja). Vendar pa fragmentacija ni zmanjšala hierarhične moči vodilnih podjetij. Prav 

velike organizacijske entitete, sestavljene iz velikega števila manjših enot, delujočih na 

različnih gospodarskih in drugih področjih, ki so zavezane glavnemu podjetju z različnimi 

pogodbami, namreč omogočajo vodilnim premoč na gospodarskih in finančnih trgih pa tudi 

prožno prilagajanje in izvajanje vrste samovoljnih sprememb v kadrovanju in zaposlovanju.  

Avtorja ugotavljata, da so učinki teh novih organizacijskih praks na zaposlene redko predmet 

pozornosti raziskovalcev pa tudi nacionalnih statistik. Trdita, da so premiki v smeri večje 

fleksibilnosti povzročili naraščanje negotovih oblik zaposlovanja, kot so priložnostno delo, 

začasno delo, delo z omejenim delovnim časom in druge oblike zaposlovanja, ki se razlikujejo 

od definicije »normalne« oblike zaposlitve.  

Pri tem se sklicujeta na analizo novih podjetniških strategij, povezanih s profilacijo 

priložnostnega dela (Lyon Caen,  v Boltanski in Chiapello 2007, str. 226). Analiza ugotavlja, 

da so nove zaposlovalne politike zaposlovalcem omogočile, da imajo proste roke, pri tem pa 

jih niso varovale le organizacijske novosti, pač pa tudi zakonodaja. Na področju te so se 

povečevale kompetence internih predpisov v okvirih podjetij, ki so v določenih segmentih 

izpodrinili nacionalno zakonodajo (prav tam). Posledica tega in prenosa dela na zunanje 

izvajalce je zameglila razlike med delovnimi mesti oziroma razvrednotila veljavne 

klasifikacije delovnih mest; delovna mesta so dobila toliko klasifikacij, kolikor je bilo 

podjetij, v katerih so ta mesta potrebovali. Enako se je zgodilo z delovnimi statusi. Najboljši 

delovni položaji, tisti s stalno delovno pogodbo in v velikih podjetjih, so postali rezervirani za 
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t. i. strokovnjake s specializirano izobrazbo in posebnimi odgovornostmi. Splošna vpeljava 

priložnostnega dela, dela za skrajšani delovni čas in začasnega dela ni imela posledic le za 

segmente prizadete populacije, po mnenju avtorjev predvsem žensk, mladih in t. i. modrih 

ovratnikov, pač pa je prispevala tudi k fragmentaciji trga dela. Na trgu dela se je delovna sila 

razdelila na: stabilno delovno silo v razmeroma visokem plačnem razredu, navadno zaposleno 

v velikih podjetjih, in na nestabilno delovno silo, navadno nizkokvalificirano, z nizkim 

plačilom in nizko zaščito, zaposleno večinoma v malih podjetjih in pomožnih storitvah.  

Četudi se morda zdi taka delitev upravičena predvsem z vidika racionalnih ekonomskih 

odločitev v korist varstva stalnih delovnih mest ter vložkov podjetij v izpopolnjevanje 

zaposlenih na teh delovnih mestih in zniža interno prožnost, avtorja poudarjata dvojnost 

etičnega imperativa takšnih odločitev. Delodajalci si prizadevajo z novo zaposlovalno politiko 

doseči dvoje: omogočati »normalno zaposlitev« z vsemi beneficiji, ki izhajajo iz nje (kariera, 

izobraževanje, nagrajevanje idr.), izbranemu segmentu t. i. kadrov, hkrati pa imeti možnost 

občasno in/ali začasno zaposlovati t. i. nestabilno delovno silo, a ji ne vzbujati lažnega upanja. 

Delitev, ki nastane že na prehodu s trga dela, določi obliko delovne mobilnosti, bodisi v 

»normalno zaposlitev« bodisi v občasno oziroma priložnostno, in segmentira iskalce 

zaposlitve v dva t. i. razreda: razred »normalno« zaposlenih in razred nestabilno zaposlenih. 

 

3.3 Značilnosti prehoda diplomantov iz visokošolskega izobraževanja v zaposlitev 

 

Problematičnost prehoda diplomantov v zaposlitev in z njo povezano raziskovalno zanimanje 

se v zadnjih desetih letih povečujeta. Razlogi za to so različni, med drugim: porast obsega 

diplomantov ni sorazmeren s porastom obsega ustreznih delovnih mest; v pogojih 

gospodarske krize tehnološko zahtevnejši gospodarski sektorji in podjetja nimajo zagonskih 

sredstev za odpiranje novih znanjsko zahtevnih delovnih mest; državno regulativni ukrepi ne 

dohajajo relativno hitrih sprememb na trgih dela; tudi večina visokošolskih izobraževalnih 

institucij ni dovolj »elastičnih«, da bi se vsebinsko programsko in kadrovsko ustrezno 

prilagajala potrebam, ki jih delodajalci izkazujejo na trgu dela. Večina študij prehoda iz 

izobraževanja v zaposlitev, ki se nanašajo na diplomante ali študente, izhaja iz teoretskega 

koncepta družbe znanja in človeškega kapitala in iz povezanosti med njima: večja vlaganja v 

človeški kapital pomenijo večje zaloge nacionalnega in globalnega znanja, ki prispevajo k 

razvoju tehnološko inovativnega gospodarstva, trajnemu razvoju, splošni družbeni blaginji 

(glej, poglavje 2.1, zgoraj). Kot izpostavljajo nekateri avtorji je eden od glavnih problemov 

prehoda diplomantov vse večji razkorak med zaposljivostjo in zaposlenostjo (Teichler, 2004; 
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Kramberger, 2007). Zaposljivost (angl. employability) predstavljajo zmožnosti in možnosti 

posameznikov, da razpolagajo z znanji in kompetencami za ustrezno zaposlitev; zaposlenost 

pa je rezultat ne le teh individualnih značilnosti, pač pa prepleta in medsebojnih vplivov vseh 

zgoraj omenjenih, in še drugih, dejavnikov (Kramberger, 2007, str. 289–290). Tako je prehod 

diplomantov iz visokošolskega izobraževanja v zaposlitev kompleksen proces. Na spodnji 

sliki 5.1 poskušamo prikazati najpomembnejše deležnike, ki vplivajo na prehode in njihove 

izide. 

 

Slika 5.1: Deležniki in izbrane povezave med njimi, ki pomembno vplivajo na izide prehoda 

študentov in diplomantov iz visokega izobraževanja v zaposlitev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 Predmet obravnave in empirične raziskave: študentje in njihov 

»pripravljalne« aktivnosti za vstop na trg dela in za zaposlitev po diplomi 

 Predmet obravnave in empirične raziskave: »mladi« diplomanti, iskalci 

zaposlitve 

 Pomembni institucionalni akterji v procesih prehoda iz izobraževanja v 

zaposlitev 

 Vplivi med akterji, ki so le posredno vključeni v obravnavo in empirično 

raziskavo 

 (Izbrani) Vplivi med akterji, ki so neposredno vključeni v obravnavo in 

posredno v empirično raziskavo 

 Prehodi med študijskim in zaposlitvenim procesom, vključno z vlaganji v 

različne oblike izobraževanja (človeški kapital), delovne izkušnje in 

socialni kapital 

 Možni zaposlitveni izidi 

 

Izobraževalci in 
izobraževalni 

programi 

Zaposlovalci 
Zahteve po dodatnih 
znanjih in veščinah 

Diplomanti iskalci zaposlitve 
diferenciacija glede na 
spremembe v okolju 

 

 

 
 

Študentje v pripravah na zaposlitev 
prilagoditve na spremembe v 

okolju 

 
 

 Trg dela dela – segmentacija 
 in fleksibilizacija 

 
Državna regulativa in administrativne prakse 

U
strezn

a 

zap
o

slen
o

st 

N
eu

strezn
a 

zap
o

slen
o

s

t 

B
rezp

o
seln

o
st 



42 

 

Prikazani deležniki, ki pomembno vplivajo na pretok diplomantov v zaposlitev so: 

visokošolske izobraževalne institucije, zaposlovalci, trg dela ter sklop zakonsko- 

administrativne ureditve in administrativnih teles, ki urejajo delovanje vseh drugih. V 

kontekstu naše študije so posebej pomembni in izpostavljeni študenti, ki se pripravljajo na 

prehod in mladi diplomanti, ki so bodisi v prehodu ali pa so že bolj ali manj ustrezno 

zaposleni. Puščice na sliki 5.1 predstavljajo t.i. vmesna stanja, ko se tako študenti kot 

diplomanti občasno pojavljajo na trgu dela ali ponovno vključujejo v izobraževanje. 

Zaradi kompleksnosti dejavnikov, ki vplivajo na potek in izide prehodov, vseh ni mogoče 

teoretično in raziskovalno zaobjeti. Tako se novejše raziskave osredotočajo na določene 

akterje in sklope povezav med njimi, na primer: visokošolske izobraževalce in izide 

izobraževanja (Teichler, 2009; Schomburg in Teichler, 2011a; UNESCO, 2004); dogajanja na 

trgu dela, s tržnimi mehanizmi in izidi vred (Cieslarova in Tvrdon, 2012; Bakarat in drugi, 

2010; Kluve, 2006); visokoizobražene iskalce zaposlitve (Abu-Ghaida in drugi, 2012); 

(potencialne) zaposlovalce (European Commission, 2010; Arthur in drugi, 2007); na same 

diplomante, ki so na prehodu v zaposlitev (HEGESCO; Allen in drugi, 2011; REFLEX; Allen 

in van der Velden, 2011), in v zadnjem času na poprejšnje priprave na zaposlitev že med 

študijem (EUROSTUDENT, 2011; Gardiner in drugi, 2006); predpriprave na zaposlitev po 

diplomi med katere sodijo, npr. individualna vlaganja v človeški kapital (CHEERS, 2003; 

Garcia-Aracil in drugi, 2004; Teichler, 2007; Podmenik, Ivančič in Černigoj-Sadar in Ivančič, 

2006).  

Večina avtorjev, ki proučuje prehod diplomantov v zaposlitev pripoznava tri globalne 

družbeno-ekonomske premike: premik v družbo znanja, spremembe trgov dela v t. i. prehodne 

trge, internacionalizacijo institucionalnih sistemov, za najvplivnejše glede na spremembe 

povpraševanja zaposlovalcev po visokoizobraženih delavcih in s tem tudi glede prehoda 

diplomantov v zaposlitev. Pomembno se je povečalo povpraševanje delodajalcev po dodatnih 

kompetencah kandidatov za zaposlitev, in sicer po: specializiranem strokovnem znanju, 

funkcionalni fleksibilnosti, inovativnosti, usposobljenosti za mobilizacijo človeških virov in 

mednarodni usmerjenosti (Allen in van der Velden, 2008, 2011). Nekatera proučevanja 

prehodov iz izobraževanja v zaposlitev in vmesnega »čakalnega« obdobja na trgu dela 

izpostavljajo kot ključni sklop dejavnikov, ki pomembno vplivajo na uspešnost prve 

zaposlitve, naslednje: institucionalno ureditev trga dela, organiziranost in vsebine 

izobraževalnega sistema, povezave med njima in ukrepe socialne države v podporo njuni 
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učinkovitejši integraciji (Müller in Shavit, 1998; Teichler, 2009, Schomburg in Teichler, 

2011a). Teichler postavlja v ospredje svojih proučevanj vlogo visokošolskih institucij ali 

univerz, univerzitetnih programov, načinov poučevanja in »oskrbo« študentov – prihodnjih 

visokoizobraženih iskalcev zaposlitve z ustreznim znanjem pa tudi veščinami. 

Opredelitev zaposljivosti, ki je bistveni atribut mladih za uspešen vstop na trg dela in v 

zaposlitev, je čedalje kompleksnejša, govori se o holističnem pristopu, ki naj bi združeval 

vrsto dejavnikov, kot so tipologije kompetenc, delovne zahteve (angl. job requirements), 

segmentacija trgov dela, deležniki gradnje karier mladih diplomantov, vloga izobraževalnih 

institucij idr. (Pavlin, 2011). Izid holističnega pristopa k opredelitvi zaposljivosti mladih 

omogoča raznovrstne definicije, kot so: zaposljivost kot sama pridobitev (prve) službe in 

nadaljnja prosperiteta (Teichler 2008, str. 302); zaposljivost kot preskrba delodajalcev z 

znanjem in veščinami, ki jih potrebujejo, in sicer glede na ponudbo mladih iskalcev zaposlitve 

in glede na povpraševanje delodajalcev, merjena s presežki in primanjkljaji znanja in veščin 

(Allen in Van der Velden, 2007). Zaposljivost je definirana tudi kot individualni dejavnik, ki 

zajema na eni strani osebnostne karakteristike, na primer sociobiografske značilnosti, delovne 

vrednote, pridobljeno znanje in veščine, na drugi strani pa individualne pogoje zanjo, kot so 

dostop do virov, družinsko ozadje, delovne kulture (McQuaid and Lindsay, 2005).  

Ugotovitve primerjalne raziskave v časovnem obdobju od leta 1989 do leta 2007 v starih 

članicah EU in posttranzicijskih državah srednje in vzhodne Evrope (Gebel in drugi, 2011) 

kažejo, da so se zahteve zaposlovalcev po znanju in usposobljenosti mladih na trgu dela 

spremenile. Zmanjšale so se potrebe zaposlovalcev po strokovnjakih s pretežno poklicno 

usmerjenim znanjem; o splošnem znanju pa zaposlovalci menijo, da ne zajema dovolj veščin. 

Bolje se na trgu dela izkažejo diplomanti magistrskega bolonjskega študija. Kot je bilo že 

omenjeno je raziskava pokazala, da so informacijska omrežja neustrezna (Gebel in Noelke, 

2011). To je pomembno tudi za mlade, bodoče iskalce zaposlitve že v času izobraževanja in v 

času prehajanja v zaposlitev, ker ne pridobijo ustreznih informacij o prostih delovnih mestih, 

kot tudi ne o zahtevah ter pogojih potencialnih zaposlovalcev. Avtorji ugotavljajo, da je 

neustreznost informacijskih omrežij še posebej značilna za države CEE, ki nimajo 

informacijskih mehanizmov, že uveljavljenih v bolj razvitih državah, na primer v Nemčiji, 

kjer ti mehanizmi omogočajo odzivnost nekaterih študijskih programov na aktualne zahteve 

zaposlovalcev (Gebel in Noelke 2011, str. 38). Prepreka pretoka informacij med mladimi in 

potencialnimi zaposlovalci je tudi premajhna zainteresiranost delodajalcev za neposredne 
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oblike vzporednega izobraževanja, kot je na primer delovno usposabljanje mladih, vključenih 

v državno financirane izobraževalne programe. V državah, kjer je t. i. dualni sistem 

usposabljanja inkorporiran v gospodarske institucije, je ta sistem odločilni dejavnik 

primerjalne prednosti na globalnih trgih. V državah CEE pa prevladuje tradicionalno 

dopolnjevanje razrednega pouka z delovnimi praksami, in še to le na nižjih stopnjah 

poklicnega izobraževanja (prav tam, str. 39). 

Pomemben in pogosto zanemarjen je pogled na prehode, ki vidi v diplomantih nosilce znanja 

in njihov prehod v zaposlitev kot pretok znanja iz izobraževanja v zaposlitev. Pretok znanja iz 

visokošolskega izobraževanja na področje dela definirajo avtorji v povezavi s transformacijo 

in prilagoditvijo znanja že med izobraževanjem. In sicer v smeri, da bo eksplicitno znanje že 

pred zaposlitvijo, še posebno pa po njej ustrezalo znanju, ki ga zahteva pridobljeno delovno 

mesto (Eraut 2006, str. 49). Prenos visokošolskega znanja avtorji opredeljujejo za pripravo 

prihodnjih strokovnjakov za razumevanje novih situacij in prepoznavanje razlik med 

znanjem: kaj od podanega znanja je primerno kateri od zaposlitvenih situacij (Pavlin 2011, 

str. 9). O nelinearnosti in kaotičnosti tega pretoka, kot pravijo avtorji, obstaja vrsta evidenc 

(Hannan in Werquin v Allen in van der Velden, 2011a, str. 3). Za velik del diplomantov se 

pričakuje, da bodo postali strokovnjaki, in to v petih do desetih letih dela na področjih, na 

katerih so dokončali visokošolski študij (Ericsson in Crutcher; Hayes v prav tam, str. 4).  

Glede na pomembne razlike med skupinami držav in med posameznimi državami znotraj 

skupin se raziskave omejujejo tudi geografsko. V nekaterih raziskavah je bila pozornost 

posebej usmerjena na države nove članice Evropske unije oziroma na države na prehodu iz 

socializma v kapitalizem (Saginova, 2010; Gebel in drugi, 2011; HEGESCO).  

Na vzorcu evropskih držav sta se v zadnjih desetih letih izvajala dva raziskovalna projekta o 

prehodu diplomantov iz visokošolskega izobraževanja v (ustrezno) zaposlitev: HEGESCO 

(Higher Education as a Generator of Strategic Competences) in REFLEX (Research into 

Employment and Professional Flexibility). Izhodišča obeh raziskav so bila med drugim 

zasnovana na strokovnih podlagah Evropske unije o vlogi univerz v moderni družbi znanja 

(European Commission, 2003) in v skladu s strateškimi cilji Evropske unije za novo 

tisočletje, da bi Evropa postala (najbolj) kompetitivna, dinamična in na znanju temelječa 

družba, sposobna trajnostne ekonomske rasti, z naraščanjem znanjsko zahtevnih delovnih 

mest ter z visoko stopnjo socialne kohezivnosti (European Commisssion, 2000). Visokošolsko 

izobraževanje naj bi s podporo evropskih politik pridobilo skupno evropsko dimenzijo, vendar 
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s specifičnimi vplivi na nacionalne izobraževalne politike (Allen in van der Velden 2011, str. 

15). V poglavju 6 bodo podrobneje predstavljeni izidi teh dve raziskav.  

 

3.3.1 Diferenciacija diplomantov glede na (ne)ujemajoče zaposlovanje 

 

Novejše raziskave, ki proučujejo prehod diplomantov iz izobraževanja v zaposlitev v 

spremenjenih pogojih, predstavljenih v predhodnih poglavjih, ugotavljajo razlike med 

diplomanti glede na možne zaposlitvene izide. V nadaljevanju predstavljamo tiste razlike, ki 

so v raziskavah izpostavljene najpogosteje.  

Wolbers (2003, 2003a) je raziskal vertikalno in horizontalno neujemajočo zaposlenost (angl. 

job mismatch) mladih s srednješolsko in visokošolsko izobrazbo glede na stopnjo in vsebino 

dokončanih študijskih programov, glede na vplive trga dela ter glede na izobraževalne 

sisteme, v evropskih državah leta 2000. Izsledki so pokazali, da so bile neustrezne zaposlitve 

pogostejše v kohorti mladih, ki so dokončali srednješolsko izobraževanje (ISCED 3-4): 

povprečje neustrezno zaposlenih je znašalo kar 40 %. V kohorti z najvišjimi stopnjami 

izobrazbe (ISCED 5–6) pa je bilo povprečje neustrezno za 10 % nižje, vendar kljub temu 

relativno visoko – 30-odstotno (Wolbers 2003a, str. 3) Zaradi odsotnosti poklicnih trgov in 

kvalifikacijskih prostorov mobilnosti je v državah s prevladujočim poklicno usmerjenimi 

izobraževalnimi programi neujemajoče se zaposlovanje mladih pogostejše kot v državah, v 

katerih so izobraževalni sistemi po večinio splošno usmerjeni (Wolbers 2003, str. 249). Vplivi 

trga dela na (ne)ujemajoče zaposlovanje se po avtorjevih ugotovitvah kažejo v naslednjih 

izidih: neujemajoče se zaposlitve so visoko pozitivno povezane z nizkimi poklicnimi statusi in 

iskanjem nove službe pa tudi z dodatnim poklicno usmerjenim izobraževanjem, ki ni 

povezano z vsebino dokončanega prvotnega izobraževanja. Vplivi trga so manjši v državah, 

kjer prevladujejo poklicno usmerjeni izobraževalni sistemi (prav tam). 

 

3.3.2 Diferenciacija diplomantov glede na vsebine dokončanega študija 

 

Glede na vsebine dokončanega izobraževanja so izidi Wolbersove raziskave pokazali, da je za 

tiste, ki so končali šolanje na področju izobraževanja, humanistike, umetnosti, agronomije ali 

»znanosti«, signifikantno večja verjetnost, da ne bodo našli zaposlitve na svojem strokovnem 

področju. Več kot dve tretjini proučevanih mladih diplomantov s področja izobraževanja, 

humanistike in umetnosti se je zaposlilo vertikalno neujemajoče se (Wolbers 2003a, str. 3). 

Višjo stopnjo skladnosti med področjem izobraževanja in zaposlitve kažejo podatki za tiste, ki 
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so končali šolanje na področju izobraževanja, zdravstva in sociale. Wolbers ugotavlja, da se 

neujemajoče se zaposleni diplomanti pogosteje zaposlijo začasno kot tisti, ki najdejo 

ujemajočo se zaposlitev.  

Povezave med neujemajočo se zaposlitvijo in dokončanimi študijskimi smermi so bile 

ugotovljene tudi v evropski raziskavi REFLEX; izidi so pokazali, da je neujemajoča se 

zaposlitev najpogostejša pri diplomantih, ki so dokončali študij humanistike, visoka pa pri 

diplomantih »storitev«, družboslovja in naravoslovja. Najnižjo neustrezno zaposlenost so 

podatki pokazali za diplomante zdravstva in socialnih ved ter informatike (Arnesen in Støren 

2011, str. 227).  

Reimer, Noelke in Kucel ugotavljajo, da je bila pozornost avtorjev s področja raziskovanja 

izidov na trgu dela sprva usmerjena na stopnje izobrazbe diplomantov in se je šele pozneje 

(pre)usmerila na pomembnost študijskih disciplin za pozitivne zaposlitvene izide (Reimer, 

Noelke, Kucel 2008, str. 233, 234). Omenjeni avtorji v svoji raziskavi dvaindvajsetih 

evropskih držav v letih 2004 in 2005 izhajajo iz signalne teorije in preverjajo domnevo, da se 

»znižujejo signalne vrednosti, ki se nanašajo na akademsko manj zahtevna in manj selektivna 

študijska področja, kot sta humanistika in družboslovje« (prav tam). Hipotezo utemeljujejo z 

ugotovitvami avtorjev, ki so v kontekstu teorije človeškega kapitala že dokazali, da se 

pridobljene kompetence in veščine diplomantov razlikujejo glede na dokončana študijska 

področja. Sklicujejo se tudi na zgodnejše avtorje signalne teorije (Arcidiacono, 2004), ki so 

ugotovili, da zahtevni študijski programi prinašajo višje nagrade po prestopu iz 

visokošolskega izobraževanja v zaposlitev. Kot je ugotovil eden od njih, področja študija 

diferencirajo študente glede na njihove sposobnosti; sposobnejši študentje izberejo in jim uspe 

dokončati zahtevnejše študijske programe (Spence, 1973 v Reimer, Noelke in Kucel, 2008, 

str. 235). V raziskavi izhajajo iz klasifikacije študijskih programov na »trde« in »mehke«; 

med prve se uvrščajo programi, kot so matematika, fizika, informatika, tehniške vede. Drugi 

programi, še posebno humanistika pa se uvrščajo v skupino t. i. mehkih znanosti. Avtorji 

ugotavljajo, da posamezna študijska področja varujejo svoje standarde in vzdržujejo zahteve 

glede sposobnosti vpisanih študentov. Tako se manj sposobni študenti vpisujejo in so izbrani 

v manj zahtevne študijske programe – kot take navajajo družboslovje in humanistiko (prav 

tam, str. 236). Izsledki analize podatkov so večinoma potrdili domneve: »V državah z velikim 

številom diplomantov imajo diplomanti s področja humanistike nižje delovne položaje z 

višjimi zaposlitvenimi tveganji« (prav tam, str. 251). V raziskavi so tudi preverjene povezave 

med študijskimi smermi, ki so jih diplomanti končali, in brezposelnostjo ter položajem na 
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delovnem mestu. »Za 22 proučevanih držav so podatki pokazali pomembne podobnosti glede 

na oba izida. V vseh državah z eno izjemo je tveganje brezposelnosti nadpovprečno za 

diplomante humanistike« (prav tam, str. 250). V vseh proučevanih državah je položaj na 

delovnem mestu podpovprečno nizek pri diplomantih zdravstva in sociale, diplomanti 

humanistike pa imajo relativno visoke delovne položaje glede na diplomante drugih področij. 

Primerjave podatkov po državah so pokazale, da se države pomembno razlikujejo glede na 

število diplomantov posameznih študijskih smeri. Z nadpovprečnimi deleži diplomantov 

humanistike se od povprečja proučevanih držav pomembno razlikujejo Velika Britanija, 

Grčija, Francija, Italija in Poljska (od CEE držav), nadpovprečni delež diplomantov 

družboslovja pa imajo Nizozemska, Italija, Francija in Litva, Poljska, Slovenija (izmed CEE 

držav) (prav tam, slika 1, str. 240, 241). 

Za Slovenijo kažejo podatki, da je bila v preteklem desetletju brezposelnost mladih 

podpovprečna glede na nekatere druge države, nove članice EU in ni naraščala, pač pa se je 

celo zniževala (od 18% v letu 2001 na 16% v letu 2011 – glej prilogo 2.7). Drugačno sliko pa 

kažejo podatki o brezposelnosti mladih diplomantov, starih od 25 – 29 let: leta 2000 je bila 

brezposelnost nekje okoli povprečja ostalih držav novih članic, leta 2011 pa je to povprečje 

presegala (7% v letu 2000 in 12% v letu 2011 – glej prilogo 2.9). Glede na izsledke nekaterih 

slovenskih raziskav (Černigoj Sadar in drugi, 2006) in ekspertiz (MIZKŠ, 2012) se je 

brezposelnost mladih slovenskih diplomantov povečevala: a) med tistimi, ki so dokončali 

določene študijske vsebine, oziroma t.i. tržno nedeficitarne študijske smeri, npr. humanistiko, 

del družboslovnih ved, izobraževalne vede, idr. (glej prilogo 2.10) in b) da so se v zadnjih 

desetih letih med t.i. tržno nedeficitarne študijske smeri umeščale vedno nove discipline, npr. 

menedžment, informatika, idr. (glej prilogo 2.11). Primer slovenskih diplomantov kaže na 

njihovo diferenciacijo pri doseganju pozitivnih zaposlitvenih izidov glede na vsebino 

študijskega programa, ki so ga dokončali.  

Avtorji so v sklopu evropskih raziskav REFLEX in HEGESCO ugotovili, da študijske smeri, 

ki so jih diplomanti dokončali, pomembno vplivajo na položaj na trgu dela in, da določene 

študijske smeri omogočajo hitrejšo in ustreznejšo zaposlitev. Kot ugotavljajo avtorji raziskave 

REFLEX so se v »elito« na trgu dela najpogosteje uvrstili zdravniki, pravniki, menedžerji in 

inženirji (Allen in van der Velden, 2007).  
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3.3.3 Diferenciacija diplomantov glede na stopnjo dokončanega visokošolskega 

izobraževanja  

 

Rezultati evropskih raziskav REFLEX in HEGESCO so pokazali, da imajo diplomanti, ki so 

dokončali drugostopenjski bolonjski študij, pomembno boljše zaposlitvene možnosti od 

diplomantov prvostopenjskega študija (Allen in van der Velden, 2007; Allen in drugi, 2011). 

Primerjalna raziskava v posttranzicijskih državah srednje in vzhodne Evrope v obdobju od 

leta 1989 do leta 2007 je imela za enega od temeljnih ciljev ugotoviti stopnje socialne 

neenakosti med diplomanti na trgu dela, še posebno glede na stopnjo končanega študija ( 

Kogan in drugi, 2011). Izsledki raziskave so pokazali, da imajo diplomanti, ki so dokončali 

magistrski študij, pomembno najboljše poklicne položaje, sledijo jim diplomanti z 

univerzitetno diplomo in diplomanti, ki so dokončali postsekundarno poklicno izobraževanje. 

Kot ugotavljajo avtorji se je: »/…/ z diferenciacijo visokošolskega izobraževanja oblikovala 

nova vrsta socialne (delovno-tržne) neenakosti, ki zahteva diferencirano analizo /…/. V 

razširjenem in diverzificiranem (visokošolskem, op. D. P.) sistemu diplomantov terciarnega 

izobraževanja ni mogoče obravnavati kot homogeno skupino« (Kogan in drugi, 2011a, str. 

338). V raziskavi sta posebej poudarjena vloga in vpliv izobraževalnih institucij na 

pozicioniranje mladih v sfero dela in njihovo socialno diferenciacijo, gospodarsko 

prestrukturiranje pa je eden od pomembnih splošnih dejavnikov, ki ovirajo prehod mladih iz 

izobraževanja v zaposlitev (Kogan in drugi, 2011). Po ugotovitvah avtorjev na podskupino 

diplomantov z najvišjimi stopnjami izobrazbe in njen boljši položaj na trgu dela vplivajo 

različni, v raziskavi zajeti dejavniki. Rezultati so pokazali povezanost med diferenciacijo 

diplomantov (glede na dokončane stopnje visokošolskih programov) in njihovim socialnim 

ozadjem: prednosti pri vstopu na trg dela imajo tisti z najvišjimi stopnjami izobrazbe, najvišje 

izobrazbene stopnje pa pogosteje dosegajo tisti, ki imajo starše z visokim socialnim 

položajem. Ekskluzivnost študijskih programov se je izkazala za pomemben pozitivni 

dejavnik le za diplomante magistrskih programov. Te razlike se jasno izražajo v gradaciji 

delovnega položaja v prvi zaposlitvi, z magistrskimi diplomanti na vrhu in postsekundarnimi, 

poklicnimi diplomanti na dnu (Kogan in drugi, 2011a, str. 344). Avtorji ugotavljajo, da ima 

ekspanzija visokošolskega izobraževanja posebno vlogo pri diferenciaciji med skupinama z 

»višjo« in »nižjo« stopnjo visokošolske izobrazbe in glede na privilegiranost prvih na trgu 

dela: »bolj je razširjen postsekundarni sektor, slabši je položaj diplomantov z nižjimi 

stopnjami terciarne izobrazbe glede na tiste z višjimi stopnjami, ki so na samem vrhu čakalne 

lestvice« (prav tam, str. 341). Tržne reforme so bile, po ugotovitvah avtorjev, povezane s 
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povečanjem neenakosti v izobraževanju, z neenakimi čakalnimi dobami na prvo zaposlitev in 

neenakimi delovnimi položaji v prvi zaposlitvi. Po obdobju tranzicije se te neenakosti niso 

zmanjšale.  

V Sloveniji se v obdobju 1991 - 2006 neenakost na mladinskem trgu dela ni zvečala tako kot 

v drugih posttranzicijskih državah srednje in vzhodne Evrope (Ignjatović in drugi 2011, str. 

188). Po ugotovitvah avtorjev je imela Slovenija rigiden trg dela vse do leta 2002, ko je 

spremenjena delovna zakonodaja zrahljala varstvo zaposlenih pred odpuščanjem ter 

omogočila široko uporabo negotovih oblik zaposlovanja, na primer začasno zaposlovanje, 

projektno zaposlovanje, čeprav so zaposlovalci že prej uporabljali prožne in atipične oblike 

zaposlovanja, še posebno v zaposlovanju mladih (prav tam, str. 166). Izsledki iste raziskave 

so za Slovenijo pokazali naslednje: možnosti za zaposlitev v prvem letu po diplomi so bile 

skromne za celotno populacijo mladih; z najkrajšo čakalno dobo so izstopali univerzitetni 

diplomanti, takoj za njimi pa diplomanti poklicnega višješolskega in postsekundarnega 

izobraževanja; za hitrost prehoda so se izkazale pomembne razlike med vsebinami 

dokončanih programov: diplomantih družboslovja, prava, menedžmenta so potrebovali dalj 

časa za zaposlitev kot diplomanti tehniških ved in naravoslovja; podatki so potrdili 

diferenciacijo položajev na prvem delovnem mestu glede na dokončano izobrazbo. Pokazala 

se je velika razlika med poklicnim statusom ob prvi zaposlitvi med mladimi s srednješolskimi 

spričevali in mladimi diplomanti. Med drugimi se je z vidika smeri izobraževanja pokazalo, 

da imajo nekoliko neugodnejši status tisti, ki so zaključili študij družboslovja, humanistike in 

storitev (prav tam, str. 180). Diplomanti s področij izobraževanja, humanistike, zdravstva in 

storitev so dosegli nekoliko nižji delovni status kot drugi. Prva zaposlitev po diplomi se je 

izkazala za nestabilno za 50 % proučevanih diplomantov (razen tistih s poklicno 

postsekundarno izobrazbo) in je povprečno trajala manj kot eno leto (prav tam, str. 182).  

 

3.3.4 Diferenciacija diplomantov glede na pridobljene kompetence in veščine, ki jih 

zahtevajo delodajalci  

 

Študija Svetovne banke o ustreznosti izobrazbe mladih glede na povpraševanje na delovnih 

trgih v državah vzhodne Evrope in srednje Azije (ECA – vključuje Slovenijo) ugotavlja 

pomanjkanje posebno usposobljenih mladih na trgih dela proučevanih držav in diferenciacijo 

veščinsko usposobljenih ter veščinsko neusposobljenih delavcev glede na splošno zaposlenost 

ter višino plač. Primanjkljaj posebne usposobljenosti mladih se nanaša na veščine in 
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spretnosti, pogosto imenovane tudi neformalno znanje ali zunajkurikularno znanje, ki se ga z 

večino formalnih izobraževalnih programov ne pridobi. Pri ugotavljanju tega primanjkljaja se 

avtorji sklicujejo na Raziskavo poslovnega okolja in uspešnosti podjetij (World Bank 

Business Environment and Enterprise Performance Survey), ki je pokazala, da se je percepcija 

podjetij o usposobljenosti delovne sile v ECA okoli leta 2005 bistveno spremenila: 

pomanjkanje delavcev s specifičnimi veščinami usposobljenih delavcev je bila druga (za 

davčnimi stopnjami) najpogosteje izpostavljena ovira za gospodarsko rast (BEEPS, 2008). To 

je paradoks, ugotavljajo avtorji, ker se tako velik primanjkljaj usposobljenih delavcev, ki 

zavira ekspanzijo podjetij, pojavlja v regiji z relativno visoko in naraščajočo udeležbo 

prebivalcev v izobraževanje in relativno visokokakovostnim izobraževanjem. Celotna študija 

je namenjena razreševanju tega paradoksa (Abu-Ghaida in drugi, 2012). Omejili se bomo le 

na tiste ugotovitve, ki se nanašajo na trg dela in zaposlovanje mladih, predvsem diplomantov. 

Enega od splošnih vzrokov za pomanjkanje usposobljenih delavcev avtorji vidijo v posledicah 

recesije. Avtorji ugotavljajo, da so države ECA so v obdobju »okrevanja« po globoki recesiji 

naletele na nove ovire, med drugim na t. i. ozka grla, ki jim preprečujejo ekonomsko rast, med 

njimi je tudi neustrezno usposobljena delovna sila (Pradeep in drugi, 2010 v Abu-Ghaida in 

drugi, 2012, str. xvi). Lahko pa gre, kot opozarjajo, tudi za neutemeljena pričakovanja 

delodajalcev, vsaj v delu držav regije ECA. Primerjava med pričakovanji podjetij v Veliki 

Britaniji in Poljski je namreč pokazala, da pričakujejo poljski zaposlovalci od mladih iskalcev 

zaposlitve zahtevnejše poklicnospecifične spretnosti, njihovi britanski kolegi pa dajejo 

prednost mladim, ki so dosegli ustrezno raven pismenosti in matematičnega znanja, že razvita 

poklicna, za delovno mesto specifična usposobljenost kandidata pa ni nujna (Abu-Ghaida in 

drugi, str. 41). Glede na to avtorji domnevajo, da gre za »veščinsko neujemanje« v družbi, ki 

postaja vse bolj odvisna od veščinsko usposobljenih delavcev in jo celo poimenujejo 

»veščinska družba« (angl. skill society). Poudarjajo, da je t. i. veščinsko neujemanje (angl. 

skill-mismatch) postalo resen problem držav ECA, ki ga vlade ne znajo obvladati, prvič zato, 

ker ne morejo omogočiti gospodarske rasti, in drugič, ker ne morejo zmanjšati brezposelnosti. 

Enega od vzrokov tega neujemanja vidijo v izobraževalnih institucijah, ki dajejo študentom 

neustrezne vrste znanja (prav tam, str. 40). Diplomanti zato nimajo potrebnega tehničnega 

znanja pa tudi ne ustreznih veščin za uporabo znanja v praksi: »morda študirajo napačno 

gradivo ali ne obvladajo t. i. mehkih veščin, kot sta delo v timu in odnos do dela«, se 

sprašujejo avtorji (prav tam, str. 41). 

Izsledki študije kažejo, da vzorci zaposlovanja potrjujejo trditve o potrebah po t. i. delavcih z 
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veščinami. V vseh državah regije je prehod iz brezposelnosti v zaposlenost veliko lažji, 

hitrejši ter uspešnejši za visokoizobražene strokovnjake in tiste s tehniškimi poklici kot za 

nizkoizobražene delavce. Plače tistih s terciarno izobrazbo so se po letu 2000 pomembno 

povečale, plače tistih s sekundarno izobrazbo pa so ostale približno enake (prav tam, str. 32). 

Ugotovitev, da je za uspešno zaposlitev pomembno obvladati veščine, potrjujejo tudi podatkih 

za posamezne države regije ECA, ki kažejo, da je jasna povezava med stopnjo uspešnosti 

gospodarskega prestopa v tržno ekonomijo in stopnjo povračil za izobraževalne vložke.  

Na vprašanje, ali je razhajanje med večanjem povpraševanja po veščinskih strokovnjakih in 

večanjem presežka delavcev z nizko izobrazbo posledica zastojev v prilagajanju delovnih 

trgov, ali pa je to strukturalna značilnost, ugotavljajo, da gre za strukturno brezposelnost, ki jo 

je težko oceniti. V regiji je že dolgoročno osredinjena med nižje in manj izobražene delavce 

in pogosto vodi v revščino ter socialno izključenost (Alam in drugi, 2005 v Abu-Ghaida in 

drugi, 2012, str. 30). Možnosti za saniranje tega kritičnega stanja vidijo v ustreznih odzivih 

prizadetih institucij na signale, ki prihajajo s trga dela – predvsem državnih administrativnih 

teles in izobraževalnih institucij. Če bi se na trgih dela plače prožno prilagajale razmerjem 

med ponudbo in povpraševanjem delovne sile in bi ta signal dosegel izobraževalce, bi se ti, 

kot domnevajo avtorji, morali prilagoditi. Izobraževalne institucije bi prilagodile programe 

povpraševanju po delovni sili na trgu dela, zaposlovalni servisi pa bi učinkovito pošiljali 

ustrezno delovno silo delodajalcem (Abu-Ghaida in drugi 2012, str. 31). 

 

 

4. SOCIALNI KAPITAL KOT MEDIATOR MED ČLOVEŠKIM KAPITALOM IN 

ZAPOSLITVIJO 

 

 

V zadnjih dveh desetletjih se je socialni kapital kot teoretični in empirični koncept uveljavil 

na različnih področjih družboslovja: sociološkem (Bourdieu, 1985, 1986; Burt, 1992) 

Coleman, 1988), politološkem (Putnam, 1993), ekonomskem (Woolcock, 1998; Westlund, 

2006; Masciarelli, 2011), organizacijskem (Koput in drugi, 1996; Lesser, 2000). Večina 

avtorjev se strinja, da sodobne konceptualizacije socialnega kapitala temeljijo na treh 

tradicionalnih pristopih k proučevanju družbe (Adam in Rončević 2003, str. 160), 

Bourdieujevi (1985, 1986) kritični teoriji, Colemanovem prispevku (1988) k normativni 

teoriji družbe in konceptu družbe, ki temelji na socialnih omrežjih (Burt, 1992, Lin, 1999).  
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Avtorji, ki se ukvarjajo z definiranjem koncepta socialnega kapitala ločuje med dvema 

ravnema, na katerih se koncept najpogosteje uporablja, individualno in strukturno oziroma 

kolektivno (Masciarelli, 2011; Lesser, 2000; Snijders in Van der Gaag, 2005). Lesser govori o 

egocentričnem in sociocentričnem pristopu oziroma šolah na področju socialnega kapitala 

(2000, str. 6,7). V okviru prvega pristopa so v ospredju povezave med posamezniki, socialni 

kapital se pojmuje za družbeno dobrino, ki je na razpolago v družbenem okolju in jo lahko 

posamezniki pridobijo v svojo korist. »Individualen pristop definira socialni kapital za 

investicijo posameznika v mrežo družbenih odnosov, ki omogoča dostop do vrste različnih in 

bogatih virov« (Masciarelli 2011, str. 4). V središču pozornosti so neposredne povezave med 

posamezniki. Z razliko od individualnega se strukturalni pristop osredotoča na pojasnjevanje 

strukture socialnih omrežij in v okviru le-teh na položaj, ki ga ima posameznik. »Ta pristop 

temelji na delih avtorjev, kot je Ronald Burt s Čikaške univerze, ki so prepričani, da temelji 

socialni kapital, bolj kot na posameznikovih direktnih povezavah znotraj danega omrežja, na 

relativnih položajih posameznikov v okviru tega omrežja« (Lesser 2000, str. 5). 

Vsebinska področja, na katerih je bil koncept socialnega kapitala najpogosteje uporabljen so 

naslednja: vpliv na učne rezultate (Coleman, 1988; Powel in drugi, 1996); podpora pri 

posredovanju znanja, informacij in inovacij (Lesser, 2000; Westlund, 2006, Adam, 2011); 

vpliv na zaupanje v lokalnih skupnostih in organizacijah (Putnam, 2000; delovanje družbenih 

norm in družbene kontrole (Coleman, 1988; van Deth in ostali, 2007); omogočanje 

skupinskega reševanja problemov (Burt, 1992). Na področju prehoda diplomantov iz 

visokošolskega izobraževanja v zaposlitev koncept socialnega kapitala še ni bil uporabljen, 

kar smo omenili že v uvodu. Bil pa je uporabljen na nekaterih področjih, ki so posredno 

povezana s to tematiko, med drugim že omenjeno področje vpliva socialnega kapitala na učne 

dosežke v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju (Coleman, 1988). Colemanovi 

raziskavi vpliva socialnega kapitala na učne dosežke afro-ameriških srednješolcev je sledila 

vrsta raziskav, ki so se prav tako kot Colemanova omejile na različne manjšine in proučevale 

vplive socialnega kapitala na šolske izide (glej Dika in Singh, 2002). Redki avtorji teh 

raziskav so proučevali študijske dosežke na terciarni stopnji izobraževanja, kot na primer 

Dornbush in Stanton - Salazar (1995), ki sta s socialnim kapitalom pojasnjevala študijske 

rezultate študentov mehikanskega porekla. Field (2003, str. 49) navaja še druge študije o 

povezavah med izobraževanjem in socialnim kapitalom, npr. redke raziskave o prijateljskih 

omrežjih sošolcev in študentov.  
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Nekateri avtorji so na osnovi teorije in koncepta socialnega kapitala proučevali posamezne 

dejavnike, ki so pomembni za prehod mladih v zaposlitev, na primer Granowetter, ki je 

ugotavljal vpliv t.i. šibkih in možnih socialnih vezi na sistem napotitve za zaposlovanje 

(Granovetter, 1974). Izdelal je tudi predlog dopolnitve modelov trga z modeli socialnih 

omrežij (Granovetter, 1997). Westlund (2006), ki izhaja iz ekonomske teorije socialnega 

kapitala, med drugim aplicira koncept socialnega kapitala na odnose na trgih dela in na 

področje znanjsko zahtevne industrije. Ghostal in Nahapiet (1998) sta razvila konceptualni 

model povezav med socialnim kapitalom in organizacijskim znanjem. Cohen in Fields sta na 

strukturalni ravni s konceptom socialnega kapitala analizirala omrežje, v katerega so 

vključena velika in majhna ameriška podjetja, velike raziskovalne univerze, podjetniška 

omrežja, naložbene možnosti in trg dela (Cohen in Fields, v Lesser 2000, str. 12). Emler in 

McNamara (1996, v Field 2003, str. 49) sta raziskovala vzorce povezav med tremi skupinami 

mladih Škotov, diferenciranih glede na stopnjo zaključene izobrazbe in vpliv vzorcev 

povezanosti na zaposlenost. Kot ugotavlja Field (prav tam) so povezave med elitnim 

izobraževanjem in prijateljskimi omrežji, označenimi za stare šolske vezi dobro znane na 

področju študij izobraževanja, vendar le redko vključujejo koncept socialnega kapitala. O 

vlogi francoskih visokih šol (grandes ecoles) in socialnega kapitala pri reproduciranju 

družbenih elit je pisal Bourdieu (1988), vendar v kontekstu hierarhičnih razmerij 

visokošolskih učiteljev.  

V nadaljevanju se bomo omejili predvsem na individualno raven koncepta socialnega kapitala 

ter na tiste teoretične koncepte in raziskovalne rezultate, za katere smo ocenili, da so 

vsebinsko povezani s teoretičnimi in empiričnimi izhodišči doktorskega dela.  

 

4.1 Socialni kapital in človeški kapital 

 

Kljub temu, da se je koncept socialnega kapitala v zadnjem desetletju uveljavil kot ena od 

najpomembnejših diskusijskih vsebin na področju družboslovja, ni prišlo do splošnega 

konsenza o temeljnih predpostavkah in načinih operacionalizacije glavnih indikatorjev tega 

koncepta. Kot kritično ugotavljata Grootaert in Bastelar (2002, str. 341) so bile pred desetimi 

leti utemeljitve in obravnave socialnega kapitala v tridesetletnem zaostanku za človeškim 

kapitalom. Ta razkorak, za katerega je mogoče trditi, da v manjšem obsegu obstaja še danes, 

lahko zbuja začudenje glede na dejstvo, da so že prve utemeljitve socialnega kapitala izhajale 

iz primerjav s človeškim kapitalom. Povezavo med človeških in socialnim kapitalom so 
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dokazali že najbolj eminentni utemeljitelji socialnega kapitala, kot na primer Putnam (1993), 

ki je ugotovil, da socialni kapital ustvarja človeški kapital preko lokalnih družbenih vezi. 

Coleman (1988) je opredelil socialni kapital kot komplimentaren človeškemu kapitalu in 

predpostavil, da se lahko socialni kapital konvertira v človeškega.  

Bourdieu postavlja ločnico med ekonomističnim in semantičnim pojmovanjem različnih vrst 

kapitala. Ekonomistične opredelitve kapitala postavljajo v ospredje merkantilno izmenjavo, tj. 

izmenjavo blaga za blago ali blaga preko posrednika – denarja. Semantične razlage kapitala, v 

okvir katerih umešča koncept kulturnega kapitala, pa postavljajo v ospredje tiste oblike 

izmenjave, ki potekajo preko socialnih, kulturnih, umetniških idr. praks oziroma po 

zakonitostih akumulacije neekonomskega kapitala. Glede na družbeno polje v katerem kapital 

deluje Bourdieu opredeli tri osnovne oblike kapitala: ekonomski kapital, ki se lahko 

neposredno pretvori v denar in je institucionaliziran v lastninskih pravicah; kulturni kapital, ki 

se ga lahko pretvori v ekonomski kapital le pod določenimi pogoji, institucionaliziran pa je v 

izobraževalnih kvalifikacijah in socialni kapital, ki se tako kot kulturni, lahko le v določenih 

pogojih konvertira v ekonomski kapital, institucionalizira pa se lahko v nazivih (Bourdieu 

2004, str. 312). Bourdieu je vključil koncept socialnega kapitala v splošno teorijo družbe 

(grand theory) v okviru študije socialne stratifikacije moderne družbe na primeru (novih) 

razredov v Franciji (Bourdieu, 1986). O človeškem kapitalu govori kot o izobrazbenem 

kapitalu (educational capital) in ga opredeljuje za enega od konstitutivnih elementov 

kulturnega kapitala (prav tam, str. 13). Na osnovi rezultatov empirične raziskave dokazuje 

razlike med sloji francoske družbe na osnovi posedovanja vsote vseh oblik kapitala in 

izpostavlja vpliv povezav med kulturnim in ostalima oblikama kapitala na razslojevanje.
10

  

V okviru kulturnega kapitala imajo, po Bourdiejevi opredelitvi, pridobljena znanja in 

formalne stopnje izobrazbe eno od najpomembnejših vlog. Za kulturni kapitala Bourdieu 

izpostavlja visoko stopnjo prikrivanja izmenljivosti njegove institucionalizirane oblike, tj. 

akademskih kvalifikacij. Kajti, kot pravi, »/…/ kulturni kapital se izmika opazovanju in 

                                                 
10

 Glede na poklice Bourdieu primerja skupine z najvišjimi plačami ter najvišjo izobrazbo – 

strokovnjake in visoke uradnike z uradniki in delavci z nižjimi plačami in izobrazbo:  polkvalificirane, 

nizko kvalificirane delavce ter kmetijske delavce z najnižjimi plačami in izobrazbo. Ugotavlja, da prvi 

pretežno izhajajo iz elitnih, premožnih družin in imajo (visoko) izobražene starše; drugi izhajajo iz 

delavskih ali družin srednjega razreda, tretji pa pretežno (okoli 90%) iz delavskih družin (prav tam, str. 

114,115).  
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nadzoru, ker se razpršeno in dolgotrajno prenaša znotraj družine, hkrati pa ustvarja videz, /…/ 

da izobraževalni sistem podeljuje časti samo naravnim kvalitetam /…/« (Bourdieu 2004, str. 

312). Dejansko pa se na trgu dela kulturni kapital pokaže za učinkovitega, le tedaj, ko ga v 

obliki akademske kvalifikacije potrdi izobraževalni sistem. Zato je, kot ugotavlja Bourdieu, 

kulturni kapital predmet bolj tveganega in prikritega prenosa kot ekonomski kapital (prav tam, 

str. 322). Izobrazbeni kapital, kot del kulturnega kapitala je lahko podedovan oziroma prirojen 

in prenesen s staršev (drugih starejših družinskih članov družine), lahko pa je (tudi) pridobljen 

s formalnimi in drugimi oblikami izobraževanja tekom posameznikovega življenja. Kakšni 

bodo izidi podedovanega, kot tudi izidi seštevkov podedovanega in pridobljenega 

izobrazbenega kapitala, merjeni z družbenim profitom celokupnega kulturnega kapitala, je 

odvisno od številnih dejavnikov, med drugim v veliki meri od izobraževalnih sistemov. 

»Zaradi dolge histereze načinov pridobitve lahko enake izobrazbene kvalifikacije omogoča 

precej različne odnose do kulture – bolj kot se nekdo vzpenja po izobrazbeni lestvici, bolj 

pridobivajo na pomenu načini uporabe znanja in manj samo znanje. /…/ Če enak obseg 

izobrazbenega kapitala (zagotovljenega kulturnega kapitala) lahko ustreza različnim obsegom 

družbeno dobičkonosnega kulturnega kapitala, je to predvsem zaradi izobraževalnega sistema, 

njegovega monopola nad certifikati, s katerim ureja konverzijo podedovanega v izobrazbeni 

kapital.« (Bourdieu 1986, str. 80) Splošen porast izobraževanja ima za posledico porast mase 

kulturnega kapitala, ki obstaja v t. i. institucionalizirani obliki (prav tam, str. 133). 

Socialni kapital je po Bourdieu-jevi definiciji dolgoročno investiranje v sociabilnost, ki ga 

omogoča omrežje obstoječih in potencialnih odnosov, kot tudi od drugih vrst kapitala, ki jih 

posameznik poseduje. »Obseg socialnega kapitala, ki ga poseduje akter, je torej odvisen od 

velikosti omrežja povezav, ki jih lahko učinkovito mobilizira in od obsega kapitala 

(ekonomskega, kulturnega ali simbolnega), ki se ga polasti vsak, s komer je povezan.« 

(Bourdieu 2004, str. 317) Za vzdrževanje socialnega kapitala je pomembna solidarnost, ki pa 

je pri Bourdieuju povezana s profiti, ki jih prinaša pripadnost družbenim skupinam. Obstoj 

socialnega omrežja je odvisen od več predpogojev; v primeru družine od rodoslovne 

definicije sorodstvenih odnosov; v primeru institucije je produkt vloženega truda za njeno 

vzpostavljanje. Kot pravi avtor: » /…/ omrežje odnosov je produkt investicijskih strategij, 

individualnih ali kolektivnih, ki si zavestno ali nezavedno prizadevajo vzpostaviti ali 

reproducirati družbene odnose, ki so neposredno uporabni na krajši ali daljši rok /…/« (prav 

tam, str. 318).  
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Portes (2000, str. 45) ocenjuje Bourdieujevo analizo kapitala, vključno s socialnim, za 

teoretsko najbolj izdelano med sociološkimi proučevanji tega področja v prejšnjem stoletju. 

Kot pomembno značilnost Bourdiejevega koncepta socialnega kapitala izpostavlja 

razlikovanje dveh elementov: da socialne vezi posamezniku omogočajo dostop do virov, ki so 

na razpolago v družbenih asociacijah oziroma do t.i. prikritega (tacid) znanja in, da sta za 

uporabnost virov pomembni tako kvaliteta kot kvantiteta socialnih vezi. Pomembno je tudi 

Bourdiejevo razlikovanje med ekonomskim ter kulturnim in socialnim kapitalom glede na 

prevedljivost v finančne vire; kot že omenjeno, sta kulturni in socialni kapital le delno 

prevedljiva v denar in to le pod določenimi pogoji. Te pogoje pušča avtor delno odprte, 

nepojasnjene, ker dopušča možnost vpliva nepredvidljivih dejavnikov, na primer sprememb v 

tržnih menjavah (prav tam). 

Coleman izhaja iz teorije racionalnega delovanja, po kateri ima vsak akter nadzor nad 

določenimi viri ter interesi v okviru določenih dogodkov. Uvaja princip racionalnega ali 

namenskega delovanja (angl. rational or purposieve action) za premoščanje razcepa ter 

pomanjkljivosti t. i. sociološko - determinističnih, na eni ter ekonomističnih razlag 

družbenega delovanja, na drugi strani. V kritiki klasičnih ekonomističnih razlag se sklicuje na 

Granowetterove (1985, v Coleman 1988, str. 97) ugotovitve, da so: » /…/ celo nove 

institucionalne ekonomije spregledale pomembnost medosebnih odnosov in omrežij – kar 

imenuje vpetost (angl. embededness) v splošno zaupanje, v uresničevanje pričakovanj in 

oblikovanje ter izvrševanje norm.« Granoweterrova vpeljava koncepta vpetosti je, po 

Colemanovem mnenju, pomenila priznanje samostojne vloge družbenih dejavnikov, kot so 

družbeni odnosi, družbena organizacija, družbena struktura v delovanju ekonomskih 

sistemov. Colemanov cilj je vpeljati ekonomski princip racionalnega delovanja v analizo 

družbenih sistemov in, kot pravi: » /…/ socialni kapital je orodje in pomoč pri tem.« V tem 

kontekstu Coleman opredeli socialni kapital za posebno vrsto vira, ki je posamezniku na 

razpolago (Coleman 1988, str. 97–98). Kljub temu, da je njegova izhodiščna definicija 

socialnega kapitala postavljena na individualni ravni pa upošteva tudi družbeno strukturalne 

prvine, predvsem v njihovi dinamični obliki in pravi: »Vrednost koncepta socialnega kapitala 

je v prvi vrsti v tem, da identificira določene vidike družbene strukture glede na njihovo 

delovanje, ne glede na razlike, oblike, pojavnost in konstitucijo« (prav tam, str. 101). 

Podrobnejše oblike medosebnih povezav, ki konstituirajo socialni kapital na individualni 

ravni, so po Colemanovih ugotovitvah: a) medsebojno zaupanje, pričakovanja in obveznosti, 
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na katerih temeljijo vlaganja v osebne povezave, b) Možnost pridobitve novih informacij, npr. 

kontakti z osebami, ki posedujejo velik obseg informacij; c) učinkovite norme, d) zaprtost 

socialnega omrežja, kot ena od značilnosti družbenih odnosov od katere je odvisna 

učinkovitost norm. Kot ugotavlja Coleman zaprte družbene strukture omogočajo kolektivne 

sankcije oziroma nagrade (prav tam, str. 102-105). Od zaprtosti oziroma odprtosti socialne 

strukture je odvisno ali bodo povezave med posamezniki enojne ali multiple.
11

 Multiple 

povezave, posameznika umeščajo v več socialnih kontekstov hkrati, npr. v sosesko, delovni 

tim, starševstvo in omogočajo uporabo virov iz ene vrste povezave tudi v drugih povezavah 

(prav tam, str. 29). 

V raziskavi o vplivu družinskega ozadja
12

 na izobrazbene dosežke Coleman definira družino 

za primarno socialno okolje, v katerem se prenaša človeški kapital s staršev na otroke in 

vpliva na kognitivni razvoj otrok. Pri tem izpostavlja ključno vlogo socialnega kapitala kot 

posrednika oziroma prenosnika človeškega kapitala s starejše na mlajšo generacijo (Coleman 

1988, str. 109). Na primeru izstopa učencev iz srednješolskega izobraževanja
13

 in njihovega 

družinskega ozadja, dokazuje, da socialni kapital generira človeški kapital. Kot indikator 

človeškega kapitala uporablja izobrazbo staršev.
14

 Ugotavlja, da kljub velikemu človeškemu 

kapitalu, ki ga lahko posedujeta starša, otrok ne bo imel od njega koristi, če v družini ne bo 

prisoten socialni kapital. Šele socialni kapital v obliki povezanosti med starši in otroki, kot čas 

in pozornost, ki ju starši posvečajo otroku, lahko omogočijo pretok znanja s staršev na otroka 

(prav tam, str. 110–111). V tem kontekstu pravi, » /…/ da je v okviru družine socialni kapital 

vir za izobraževanje otrok, prav tako kot sta to finančni in človeški kapital« (prav tam, str. 

113). 

Coleman je preusmeril pozornost na manjšinsko populacijo in z vpeljavo socialnega kapitala 

                                                 
11

 Pri tej opredelitvi se Coleman sklicuje na Gluckmana in loči med simplex in multiplex odnosi 

oziroma povezavami (Gluckman, 1967, v Coleman 1988, str. 108). 

12
 V raziskavi Coleman analitično ločuje med tremi različnimi komponentami družinskega ozadja: 

finančnim kapitalom, ki je merljiv z družinskim bogastvom ali prihodki; človeškim kapitalom, ki je 

merljiv z izobrazbo staršev in socialnim kapitalom, ki je merljiv z jakostjo vezi med starši in otroki 

(Coleman 1988, str. 110). 

13
 Coleman je uporabil anketo na velikem vzorcu črnskih otrok, vključenih v sekundarno 

izobraževanje. 

14
 » Človeški kapital se približno meri z izobrazbo staršev in zagotavlja možnosti kognitivnega okolja, 

ki otroku v pomoč pri učenju« (Coleman 1988, str. 109). 
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izpostavil vplivnost, do tedaj skritih družinskih dejavnikov, kot so zaupanje, pozornost 

staršev, idr., na izobraževalne dosežke otrok.
15

 Izpostavil je tudi vlogo socialnega kapitala kot 

vira za izobraževanje, še posebej za tiste populacije, ki so prikrajšane glede na ostale vire. Kot 

ugotavlja Field (2003, str. 45–46) je nepričakovanost in spornost Colemanovih ugotovitev 

sprožila plaz raziskav, ki so te ugotovitve poskušale potrditi ali ovreči. Dika in Singh (2002) 

sta pregledala 14 študij in ugotovila, da je večina prišla do zaključkov, ki potrjujejo pozitivno 

povezanost med socialnim kapitalom in izobrazbenimi dosežki. Vendar je bila večina 

raziskav, tako kot Colemanova, omejena na populacijo manjšinskih otrok oziroma šolarjev. 

Field kritično izpostavlja omejenost Colemanove študije na adolescente in na sekundarno 

stopnjo izobraževanja. Kot pravi je Coleman zaradi te omejitve posvetil zelo malo pozornosti 

višjim stopnjam formalnega izobraževalnega sistema, prav nobene pa učenju v ne-formalnih 

učnih kontekstih, kot tudi ne učenju iz dela (Field 2003, str. 48).  

Primerjave in medsebojni vplivi človeškega kapitala in socialnega kapitala so predmet 

številnih novejših študij.  

Gesthuizen in sodelavci (Gesthuizen  in drugi, 2008) so izvedli primerjalno raziskavo v 

evropskih državah,
16

 s katero so preverjali vpliv izobrazbe na formalni in neformalni socialni 

kapital.
17

 Splošna ugotovitev raziskave je, da na individualni ravni izobrazba pomembno 

vpliva na obe obliki kapitala (prav tam, str. 623). Višina izobrazbe je pozitivno povezana v 

večjim obsegom socialnega kapitala, kar se je pokazalo za vse indikatorje socialnega kapitala, 

razen za pogostost kontaktov s sosedi. To izjemo avtorji razlagajo za pokazatelj »lokalne« 

                                                 
15

 Posredno povezavo med človeškim in socialnim kapitalom najdemo tudi pri Beckerju, ko ugotavlja 

da tesne družinske vezi vplivajo na človeški kapital mladih (Becker, 1964).   

16
 Raziskava je vključevala 28 evropskih držav, uporabljeni pa so bili podatki Eurobarometra za leto 

2004. 

17
 Razlikovanje med dvema dimenzijama socialnega kapitala- formalno in neformalno - sta vpeljala 

Pichler in Wallace (2007 v  Gesthuizen in ostali 2008) in opredelila kot formalni socialni kapital tisti, 

ki se nanaša na participacijo v formalnih organizacijah,  za  neformalni socialni kapital pa  

individualne povezave v okviru družin in sosesk, med prijatelji in kolegi. Razlike med obema 

oblikama sta preverjala s primerjalno raziskavo evropskih držav in ugotovila visoko stopnjo 

formalnega in neformalnega socialnega kapitala v nordijskih državah ter Holandiji; nizko stopnjo obeh 

oblik kapitala v Južni Evropi in visoko stopnje neformalnega ter nizko stopnjo formalnega socialnega 

kapitala v vzhodnoevropskih državah (prav tam, str. 617–618). 
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usmerjenosti tistih z nižjo izobrazbo (prav tam, str. 617).  

Gesthuizen in soavtorji (prav tam) v svoji obravnavi vplivov izobrazbe na socialni kapital 

izhajajo iz dveh socioloških perspektiv: t.i. socializacijske in iz perspektive virov. V okviru 

prve izpostavljajo pomembne akterje, kot so starši, učitelji, izobraževalne institucije, ki v 

procesu socializacije vplivajo na individualni kapital ter omrežja mladih, še posebej 

adolescentov. Na osnovi ugotovitev predhodnih raziskav izpostavljajo naslednje povezave 

med izobrazbo in socialnim kapitalom mladih: višjo izobrazbo običajno pridobijo mladi, ki 

imajo starše z višjo izobrazbo; starši z višjo izobrazbo so vključeni v več aktivnosti in 

socialnih omrežij, kot starši z nižjo izobrazbo; v času izobraževanja se mladi vključujejo v 

različne dejavnosti in vzpostavljajo socialne vezi, kar pomeni, da daljše izobraževanje prinaša 

več socialnih stikov; prav tako daljše izobraževanje pomeni tudi trdnejše in obsežnejše 

ponotranjenje družbenih norm. Avtorji trdijo, da: »izobraževanje preko socializacijskih 

procesov doma, v šoli in v socialnih omrežjih, spodbuja tako formalni kapital (doniranje 

/staršev, op. P.D./, članstvo, prostovoljstvo) kot neformalni socialni kapital (pogostost stikov s 

prijatelji, kolegi, sosedi in dajanje neformalne pomoči)« (prav tam, str. 619). Pri opredelitvi 

perspektive virov in vplivov izobrazbe se opirajo na Colemana (1988, str. 620) in njegovo 

utemeljitev različnih oblik kapitala kot virov, ki so posameznikom na razpolago. Izpostavljajo 

ugotovitev o možnosti kompenzacije enega vira z drugim oziroma ene oblike kapitala z 

drugo, z namenom uresničitve določena cilja. Kot pravijo: » Ko ljudem primanjkuje ene 

oblike, je možna kompenzacija z vlaganjem v drugo obliko /…/ perspektiva virov 

predpostavlja, da je izobraževanje pozitivno povezano z formalnim socialnim kapitalom 

(doniranje, članstvo in prostovoljstvo) in negativno povezano z neformalnim kapitalom 

(pogostost stikov s prijatelji, kolegi, sosedi, nudenje neformalne pomoči)« (prav tam). 

Pomembnost komunikacijskih omrežij za doseganje boljših izobraževalnih rezultatov 

izpostavlja Broh (2002). Ugotavlja, da se samozavest študentov in zaupanje v pozitivne 

študijske dosežke razvijata s pogovori o študentskih in študijskih tematikah, in to v pogovorih 

z različnimi osebami: starši, kolegi, administrativnim osebjem, profesorji, sosedi, in drugimi 

»pomembnimi« osebami. Samozavest in zaupanje v študij pa prispevata k boljšim študijskim 

dosežkom, kot tudi k ustreznejšim socialnim odnosom. Študijsko uspešnejši so tisti študentje, 

ki aktivno participirajo v akademskih aktivnostih, na primer redno obiskujejo predavanja in 

druge obligatorne dejavnosti. Dornbusch in Stanton-Salazar (1995, str. 117–118) sta 

ugotovila, da so študijski dosežki merjeni z višino ocen bolj pozitivno povezani s šibkimi kot 



60 

 

močnimi vezmi v izven družinskih socialnih okoljih. Šibke ne-družinske vezi prepoznavata za 

kompenzacijo ekonomske in socialne prikrajšanosti. Ob tej njuni ugotovitvi je treba 

upoštevati, da sta se v svoji študiji omejila na vzorec ameriških študentov mehiškega porekla.  

Tudi slovenske študije odkrivajo povezave med izobraževalnimi dosežki in socialnim 

kapitalom, tako na primer ena od njih ugotavlja pozitivno korelacijo med učenjem v skupnosti 

in študijskimi dosežki slovenskih študentov (Vidovič 2003, str. 178–181). Na ravni 

strukturnega socialnega kapitala ugotavljata Adam in Rončević (2003, str. 175), da je mogoče 

socialni kapital definirati za katalizator v procesu diseminacije človeškega in intelektualnega 

kapitala, saj obstoj in vzdrževanje različnih socialnih omrežij, ki temeljijo na zaupanju, 

reprociteti in kooperativnosti, vzpostavlja most med akademsko sfero in drugimi družbenimi 

sferami, vključno z trgom dela in gospodarsko sfero. Na ravni interakcij med družbenimi 

sferami je ugotovljeno, da igra socialni kapital pomembno vlogo v prenosu znanja iz 

akademske v gospodarsko okolje. Zgolj človeški kapital ne omogoča ustreznih interakcij med 

tema dvema različnima okoljema (Lenarčič, 2010). Posamezniki, ki prehajajo iz akademskega 

na gospodarsko področje, potrebujejo ob visoki formalni izobrazbi tudi usposobljenost za 

timsko delo, obvladati morajo komunikacijske spretnosti in imeti morajo izkušnje z 

vzpostavljanjem in razširjanjem socialnih omrežij.  

 

4.2 Socialni kapital in pridobitev zaposlitve 

 

Granovetter (1973) je na populaciji strokovnjakov, tehnikov in menedžerjev, ki so se 

»nedavno« zaposlili z uporabo socialnih stikov, proučeval razlike med uporabo t.i. šibkih in 

močnih socialnih vezi pri pridobitvi nove zaposlitve. Stopnjo jakosti vezi Granovetter 

opredeljuje glede na emocionalno intenzivnost, intimnost, vzajemno zaupanje, vzajemnim 

pričakovanjem uslug in z količino časa, ki ga oseba vlaga v vzpostavljanje in vzdrževanje 

vezi. Šibke vezi, po Granovettrovem mnenju, omogočajo posamezniku, da preseže ozek, 

dobro znan krog socialnih odnosov in se poveže z deli družbene strukture, ki mu niso 

neposredno dostopni. Šibke vezi so tudi kanali, ki omogočajo posamezniku dostop do 

družbeno oddaljenih idej, vplivov in informacij (prav tam, str. 1371). Na osnovi rezultatov 

empirične študije je ugotovil, da so se pogosteje in uspešneje zaposlili tisti proučevani 

posamezniki, ki so uporabili t.i. šibke vezi, kot tisti, ki so se zaposlili preko t.i. močnih vezi. 

Sklepal je, da so imajo šibke vezi prednost pred močnimi pri pridobitvi zaposlitve z višjih 

zaposlitvenim statusom. Ugotovil je tudi, da so bili tisti, ki so uporabili šibke vezi za 
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zaposlitev bolj zadovoljni z novo službo, kot tisti, ki so uporabili močne vezi. 

Lin in sodelavci (Ensel in drugi, 1981) so v študiji vpliva socialnih vezi na zaposlitev izhajali 

iz naslednjih predpostavk: da informacije o trgu dela niso enakomerno porazdeljene v okvirih 

določene socialne strukture; da širša socialna omrežja omogočajo posamezniku zbrati več 

informacij o določeni zaposlitvi; da kredibilnost »posrednika« vpliva na odločitev 

zaposlovalca in, da je kredibilne in vplivne povezave lažje najti izven ozkega, običajnega 

kroga socialnih povezav (prav tam, str. 394–395). Rezultati empirične študije so pokazali, da 

socialno omrežje, ki ga posameznik uporablja pri iskanju zaposlitve pomembno pozitivno 

vpliva na izide iskanja oziroma na pridobitev zaposlitve (prav tam, str. 404). Potrdili so 

predpostavko, da je višji položaj v novi zaposlitvi odvisen od statusa »posrednika«, s katerim 

je bil iskalec zaposlitve povezan. Ali pa bodo iskalci zaposlitve uporabili vezi s posamezniki 

na višjih položajih, je odvisno od njihovih individualnih in socialnih virov. Lin s sodelavci 

tako ločuje med individualnimi oziroma osebnimi in socialnimi viri, ki vplivajo na izide 

iskanja zaposlitve; prvi so družinsko ozadje ter izobrazbeni in poklicni dosežki iskalca 

zaposlitve, drugi pa (šibke) socialne vezi, ki jih ima iskalec zaposlitve na razpolago (prav tam, 

str. 403). Avtorji ugotavljajo, da individualni oziroma osebni viri pomembno vplivajo na 

izbor in obseg socialnih virov, ki jih ima posameznik na razpolago. Pomembni so predvsem 

na začetku iskanja zaposlitve in za vzpostavljanja socialnih omrežij, kasneje v izgrajevanju in 

izpopolnjevanju socialnih omrežij pa imajo pomembno vlogo socialni viri (prav tam, str. 

404). Granovetter (1983, str. 209) se v svoji kasnejši dopolnjeni opredelitve šibkih in močnih 

vezi, strinja z ugotovitvijo Lina in sodelavcev, da imajo šibke vezi pozitivne učinke na 

zaposlitvene statuse takrat, ko povezujejo iskalca zaposlitve z osebo na visokem položaju. Kar 

pa ne velja v primerih iskanja prve zaposlitve, ker je, kot ugotavlja Granovetter, povezava 

med jakostjo vezi in prvo zaposlitvijo zanemarljiva (prav tam, str. 207). O prednosti šibkih 

vezi pravi, da so le premostitvene šibke vezi posebna prednost, ki jo ima lahko posameznik 

pri zaposlovanju. In to še posebej velja za tiste poklicne skupine, ki jim premostitvene šibke 

vezi omogočajo vstop v družbene kroge, drugačne od tistega, v katerem se nahajajo (prav tam, 

str. 208). 

Za utemeljita razlike med premostitveno (bridging) in vezivno (bounding) obliko socialnega 

kapitala je pripoznan Putnam (2000).
18

 Glavne razlike med tema dvema oblikama so: vezivna 

oblika socialnega kapitala nastaja v družinah, med prijatelji in drugimi bližnjimi osebami, 

                                                 
18

 Nekateri avtorji trdijo, da je Putnam razlikovanje med močnimi in šibkimi vezmi povzel  iz študij 

ekonomistov;  na primer Field (2003, str. 65) trdi, da Putnam izhaja iz Woolcocka (1998). 
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medtem ko premostitveni socialni kapital povezuje bolj oddaljene posameznike, kot so 

znanci, in druge osebe izven socialnega kroga, v katerega je posameznik umeščen. 

Povezovalni socialni kapital je usmerjen navznoter in povezuje ljudi z podobnimi družinskimi 

in socialnimi značilnostmi, medtem ko premostitveni socialni kapital povezuje ljudi z 

različnimi socialnimi značilnostmi. Vezivni socialni kapital je izključujoč, ker utrjuje že 

obstoječe »primarne« vezi in deluje obrambno proti »nečlanom«, medtem ko je premostitveni 

socialni kapital povezujoč, ker ne podpira zaprtih, ozkih socialnih krogov, pač pa spodbuja 

široke socialne povezave (Putnam, 2002). 

Na Putnamovi opredelitvi vezivne in premostitvene oblike socialnega kapitala in 

Granovettrove definicije šibkih in močnih vezi temeljijo nekatere od študij vloge t.i. 

neformalnih socialnih omrežij oziroma povezav pri pridobitvi zaposlitve. Da so neformalne 

povezave uspešne za pridobitev zaposlitve in da jih uporabljajo tako iskalci zaposlitve kot 

zaposlovalci, so pokazale ameriške in evropske raziskave (Montgomery, 1991 in Kugler, 

2003 v Pellizzari 2004, str. 3). Izsledki ene od raziskav v evropskih državah kažejo 

pomembne razlike med državami v pogostosti in uspešnosti uporabe neformalnih povezav: 

neformalne osebne vezi se za pridobivanje zaposlitve pogosteje uporabljajo v Španiji, na 

Portugalskem, v Grčiji, Italiji, Franciji in Nemčiji, redkeje pa v Veliki Britaniji in v 

skandinavskih državah (prav tam, str. 23). Kažejo pa tudi razlike med uporabo formalnih in 

neformalnih vezi za pridobitev zaposlitve. Delovna mesta, pridobljena preko neformalnih 

vezi, so po izsledkih te raziskave slabše plačana, kot tista, pridobljena preko formalnih vezi 

(Pellizzari 2004, str. 24).  

Na Granovettrove šibke in močne vezi se sklicujeta Ponzo in Scopa (Granovetter, 1995 v 

Ponzo in Scopa, 2009, str. 1) pri opredelitvi neformalnih socialnih omrežij in njihove vloge 

pri pridobitvi zaposlitve. Navajata vrsto teoretičnih razlag, ki izpostavljajo predvsem 

pozitivno vlogo neformalnih omrežij, kot so: visoka kvaliteta ustrezne zaposlitve, boljša 

selekcija delavcev ter nizki stroški kadrovanja, oglaševanja in zaposlitve (Ponzo in Scopa 

2009, str. 2). Avtorja ugotavljata, da družina in prijateljstvo, kot dve temeljni neformalni 

omrežji, lahko dajeta prednost »skrbi za najbližje« in pričakovanim koristim od zaposlitve 

najbližjih, s tem pa zmanjšujeta pomen zaposlitvenim kriterijem kot sta produktivnost in 

kompetentnost na delovnem trgu. Navajata Ionnidesa in Louryja, ki trdita, da so izidi 

posredovanja neformalnih omrežij na kvaliteto ustrezne zaposlitve kompleksni in raznoteri in, 

kar je posebej pomembno, da so » /…/ ti izidi lahko različni glede na vrsto napotitve, delovno 
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okolje, institucionalne značilnosti, idr. /…/« (prav tam). Na osnovi rezultatov empirične 

raziskave zaposlitev italijanskih oseb moškega spola sta Ponzo in Scopa prišla do zaključkov, 

da se na italijanskem trgu dela tovrstna omrežja uporabljajo pogosteje med nizko 

izobraženimi iskalci zaposlitve in, da so zaposlitve pridobljene s to metodo slabše kvalitete in 

nižje plačane. Po njunem mnenju morajo biti raziskovalci v empiričnih študijah posebej 

pozorni na razlike med profesionalnimi in familiarnimi povezavami. Kajti, v študijah, ki 

proučujejo profesionalne kontakte kot kanale za pridobitev zaposlitve so rezultati 

neformalnega mreženja pozitivni (merjeni s plačo na pridobljenem delovnem mestu), rezultati 

študij, ki proučujejo pomoč znancev, prijateljev in družinskih članov pri pridobivanju 

zaposlitve pa negativni (čeprav oboji uporabljajo enako mersko enoto) (prav tam, str. 2–3). 

Primer študije vključenosti v prostovoljna združenja, kot oblike formalnega socialnega 

omrežja, kaže, da aktivna participacija ali članstvo pozitivno prispevata k pridobitvi ustrezne 

zaposlitve (Degli Antoni, 2009). Avtor izhaja iz predpostavke, da so lahko prostovoljna 

združenja vir in posrednik socialnega ter človeškega kapitala. Kot pravi, so rezultati raziskav 

prostovoljnih organizacij pokazali pozitivne učinke prostovoljnih dejavnosti na različne 

oblike socialnega kapitala, med drugim na splošno zaupanje, zaupanje v javne institucije in na 

vzpostavljanje socialnih omrežij (prav tam, str. 2). Rezultati njegove anketne raziskave 

italijanskih prostovoljcev kažejo, da so k zaposlitvi nezaposlenih prostovoljcev pomembno 

prispevale veščine, pridobljene s prostovoljnim delom in informacije, pridobljene od oseb, ki 

so jih respondenti spoznali pri prostovoljnem delu (prav tam, str. 3). Četrtina prostovoljcev 

vključenih v raziskavo se je zaposlila preko prostovoljne organizacije. Kot ugotavlja Degli 

Antoni je možnost za zaposlitev večja za tiste nezaposlene prostovoljce, ki opravljajo dela, ki 

omogočajo vzpostavljanje socialnih omrežij (prav tam, str. 10). 

 

4.3 Merjenje socialnega kapitala 

 

Za eno od največjih pomanjkljivosti socialnega kapitala avtorji izpostavljajo težavnost 

operacionalizacije in merjenja različnih konceptov. Tako na primer Haeuberer (2011, str. 50) 

ugotavlja, da je pojem socialnega kapitala nejasno definiran in zaradi tega ne dopušča 

enopomenske operacionalizacije ter posledično empiričnega preverjanja. Koncepti 

posameznih avtorjev so po njenem mnenju definirani preozko; »Medtem, ko socialni odnosi 

obstajajo v številnih kontekstih (npr. delovno mesto, prijateljski krogi), se teoretiki 

osredotočajo na institucionalizirane skupine – kot je elita ali akademski nazivi (Bourdieu) in 
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družine ali primarne vezi (Bourdieu in Coleman)« (prav tam, str. 48). Prevodnost med 

posameznimi koncepti otežujejo tudi razlike v izhodiščnih perspektivah, kot primer avtorica 

navaja dve možni izhodišči: identifikacijo virov socialnega kapitala in identifikacijo posledic 

socialnega kapitala (prav tam, str. 49). Kot primer navaja Linovo kritiko (prav tam, str. 50) 

Colemanovega t.i. funkcionalističnega koncepta, ki ugotavlja socialni kapital glede na 

njegovo učinke in pravi: »Zato je socialni kapital prepoznaven le v primerih, ko izpolni svojo 

funkcijo, če pa je ne, socialni kapital preprosto ni pripoznan.« Avtorica ugotavlja tudi za 

Bourdieuja, da v svojih študijah ni niti operacionaliziral koncepta socialnega kapitala, niti 

definiral deduktivne teorije s preverljivimi indikatorji (prav tam).  

Podatki o socialnem kapitalu se običajno zbirajo z različnimi cilji in v različnih vsebinskih 

kontekstih, tako da sistematičnih baz podatkov skorajda ni (Masciarelli 2011, str. 5). Tako 

operacionalizacije koncepta socialnega kapitala in merski instrumenti za merjenje socialnega 

kapitala ostajajo neenotni, kljub dolgemu časovnemu obdobju v katerem se ta koncept 

uporablja. Na ta problem opozarjata Snijders in Van der Gaag (2005) in ugotavljata, da 

umanjkanje primerljivih meritev zavira razvoj raziskav socialnega kapitala. Po njunem 

mnenju se merski instrumenti konstruirajo sproti in to glede na podatke, s katerimi 

raziskovalci trenutno razpolagajo. Rezultati različnih raziskav pa ostajajo neprimerljivi. 

Izpostavila sta tri področja, na katerih bi bilo treba uporabiti validne in reliabilne merske 

instrumente: področje razporeditve socialnega kapitala v širši populaciji; področje 

produktivnosti socialnega kapitala v smislu doseganja individualnih ciljev in področje 

povračil za individualna vlaganja v socialni kapital (prav tam, str. 2). Ugotavljata, da so za 

doseganje individualnih ciljev in povračil pomembne naslednje dejavnosti: privatne in javne 

produktivne dejavnosti; rekreacijske dejavnosti; medosebni odnosi; javni odnosi v smislu 

vključenosti v javnost ter javne ne-institucionalne interakcije. Po mnenju avtorjev se v 

meritvah odnosov, vezi oziroma stikov običajno upoštevajo tri determinante: struktura 

priložnosti, izbire »drugega« in osebnostne lastnosti (prav tam, str. 5–6). Da bi presegla te 

omejenosti in prispevala k poenotenju merjenj socialnega kapitala, avtorja predlagata 

kombiniran merskih instrument, ki vključuje različna področja dejavnosti in različne oblike 

individualnega socialnega kapitala.
19

  

                                                 
19

 Kombiniran merskih instrument sta preizkusila v raziskavi na velikem vzorcu Holandcev. Med 

drugim so rezultati raziskave pokazali, da se individualni dostopi do socialnega kapitala glede na 

področja prekrivajo. Oziroma, da posamezniki dostopajo do socialnega kapitala preko različnih 

področij. Za najbolj direktno dostopen individualen socialni kapital so se pokazale osebne veščine 
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V raziskavi vplivov izobrazbe na socialni kapital so Gesthuizen in sodelavci (Gesthuizen  in 

drugi 2008, str. 621–622) operacionalizirali socialni kapital s tremi indikatorji: s stiki s 

prijatelji, kolegi in sosedi ter stike merili z njihovo pogostostjo oziroma lestvico pogostosti; z 

nudenjem neformalne pomoči (sebi, prijateljem, sosedom, idr.) v zadnjem letu, ki so ga merili 

z lestvico pogostosti in z aktivno participacijo ter članstvom v organizacijah (izključili so bili 

sindikati in cerkvene organizacije), oboje merjeno s kvantitativnimi podatki. 

Pellizzari (2004), ki je uporabil podatke o gospodinjstvih v državah EU,
20

 opozarja na 

pomembne razlike v zajemanju in pomanjkanju podatkov po nekaterih evropskih državah. 

Izraža tudi kritiko do omejenih in nereprezentativnih vzorcev, na podlagi katerih so nekateri 

drugi avtorji ugotavljali povezave med uporabo neformalnih vezi za pridobitev službe in 

plačo po zaposlitvi. Meni, da omejeni vzorci ne omogočajo vpogleda v velik del neformalnih 

povezav nedosledno vzorčene populacije (prav tam, str. 4). Kot kazalnik uporabe 

(ne)formalnih vezi pri pridobitvi zaposlitve sta uporabila odgovore o viru, ki so ga 

respondenti uporabili pri iskanju (trenutne) zaposlitve.
21

 

 

 

5. IZHODIŠČA EMPIRIČNE ŠTUDIJE  

 

 

Glede na ugotovitve o kompleksnosti osrednjega predmeta naših dveh študij, tj. prehoda 

diplomantov iz visokošolskega izobraževanja v zaposlitev, si pri opredelitvi dejavnikov, ki jih 

bomo obravnavali empirično, pomagamo s shemo na sliki 5.1 na strani 39. Osrednji predmet 

našega raziskovanja je definiran na individualni in skupinski ravni: to so evropski diplomanti 

med iskanjem zaposlitve, ob prvi zaposlitvi po diplomi in v petih letih zaposlitve po diplomi 

in druga skupina so slovenski študentje višjih letnikov tistih študijskih smeri, po katerih se 

                                                                                                                                                         
(personal skills) (prav tam, str. 24). 

20
 Študija, ki temelji na podatkih zbranih v gospodinjstvih držav EU (European Community 

Household Panel) je zajela vzorec posameznikov starih od 16-64 let, ki so bili zaposleni v času vsaj  

dveh zaporednih zbiranjih podatkov v času od leta 1994 do 1999. 

21
 Respondenti so izbrali enega od naslednjih odgovorov: neposredno je pristopil k zaposlovalcu; javil 

se je na oglas v medijih; uporabil zaposlovalno agencijo; preko družinskih, prijateljskih, idr. 

kontaktov; se je samozaposlil in drugo (Pellizzari 2004, str. 5). 
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povpraševanje na trgu dela zmanjšuje. Glede na predmet in cilje je študija razdeljena v dva 

samostojna dela: analizo sekundarnih podatkov evropskih raziskav o usposobljenosti 

diplomantov za ustrezno zaposlitev (REFLEX in HEGESCO) in v študijo primera slovenskih 

študentov . S sekundarno analizo evropskih podatkov ugotavljamo katera vlaganja v formalne, 

neformalne študijske in obštudijske dejavnosti in katere komeptence, ki so jih s temi vlaganji 

med študijem pridobili, pomembno vplivajo na hitrost in kvaliteto zaposlitve evropskih 

diplomantov. S študijo primera slovenskih študentov pa na namensko vzorčeni populaciji, ki 

se sooča z večjimi možnostmi brezposelnosti in/ali neustrezne zaposlenost v času ekonomske 

krize ugotavljamo ali so ti študentje povečali svoja vlaganja v vse razpoložljive možnosti za 

pridobitev (dodatnih) znanj in veščin in s tem povečali svoje kompetence za vstop na trg dela. 

 

5.1 Raziskovalna vprašanja  

 

Okvirno raziskovalno vprašanje izhaja iz teoretičnega konteksta ter predstavljenih 

raziskovalnih ugotovitev in se le posredno nanaša na osrednji predmet empirične raziskave, je 

pa vodilo za oba dela empirične študije. Različne vrste dokumentacije kažejo, da paradigma 

družbe znanja in z njo povezanega ekonomističnega pojmovanja človeškega kapitala vplivata 

na dolgoročno vedenje in ravnanje posameznikov. Če se omejimo na proučevano populacijo 

mladih, ki pridobiva visokošolsko izobrazbo ali jo že ima, je očitno, da so v zadnjih desetih 

letih vlaganja študentov in njihovih družin v študij oziroma v človeški kapital še sorazmerna s 

pričakovanji, da bo diploma zagotovila ustrezno zaposlitev (EUROSTUDENT, 2011). Hkrati 

pa podatki in rezultati nekaterih raziskav kažejo, da se povečuje število diplomantov, ki po 

diplomi ne dobijo ustrezne zaposlitve. Ob tem se postavlja okvirno raziskovalno vprašanje: 

Kaj se dogaja s študenti in z diplomanti – njihovim znanjem in pričakovanji, ko se soočajo z 

možnostjo brezposelnosti po diplomi?  

Domnevamo, da so študentje in diplomanti informirani o spremembah na trgih dela in 

spremenjenih zahtevah zaposlovalcev ter se zavedajo ovir, na katere bodo naleteli pri vstopu 

na trg dela. Zavedajo se oziroma imajo tudi že izkušnje s posledicami družbene krize in 

spremljajočimi oblikami družbene krize. Raziskovalna vprašanja, na katera bomo s pomočjo 

ustrezno izpeljane empirične študije poskusili dobiti ustrezen odgovor, so:  

 Ali bodo vlaganja študentov in diplomantov v človeški in socialni kapital med krizo 

večja, kot so bila pred njo? In ali je mogoče obravnavati morebitno povečanje vlaganj 
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v izobraževanje (formalno, neformalno, dopolnilno, ob delu in druge obstoječe oblike) 

ter v socialno-komunikacijska omrežja kot način prilagajanja študentov in 

diplomantov na krizne razmere? 

 Ali rezultati večjih vlaganj v človeški in socialni kapital prispevajo k hitrejši, 

ustreznejši in bolj kakovostni zaposlitvi po diplomi?  

 Ali so in kakšne so razlike med mladimi visokoizobraženimi (potencialnimi) iskalci 

zaposlitve glede na vložke v študij? Ali se te razlike kažejo v diferenciaciji 

diplomantov glede na obliko in vrsto zaposlitve? 

 Ker spremembe na trgih dela prizadevajo tudi izobraževalce, nas zanima, ali se 

visokošolske izobraževalne institucije prilagajajo spremenjenim razmeram z novimi 

oblikami usposabljanja študentov oziroma diplomantov za kompetenten vstop na trg 

dela in za pridobitev ustrezne zaposlitve? 

 

5.2 Hipoteze 

 

V empiričnem delu doktorske disertacije bomo statistično testirali naslednje hipoteze, ki smo 

jih oblikovali na podlagi proučene literature in lastnih raziskovalnih vprašanj. V prvem delu, 

tj. s sekundarno analizo podatkov o prehodu evropskih diplomantov v zaposlitev (poglavje 6), 

bomo testirali naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Vlaganja diplomantov v komunikacijska in socialna omrežja oziroma v socialni 

kapital bodo povečala ustrezno kompetentnost za vstop na trg dela.  

Hipoteza 2: Vlaganja v človeški kapital med visokošolskim študijem pozitivno vplivajo na 

hitrejšo in ustreznejšo zaposlitev diplomantov.  

Hipoteza 3: Pridobljene delovne izkušnje med študijem (v študijskih in zunajštudijskih 

programih) pozitivno vplivajo na ustrezno zaposlitev po diplomi. 

Hipoteza 4: Hitrejša in uspešnejša zaposlitev po diplomi je povezana z vsebinami in 

stopnjami visokošolskih programov, ki so jih diplomanti dokončali. 

V drugem delu empirične študije, s časovno primerjalnima študijama primera slovenskih 

študentov višjih letnikov t.i. tržno nedeficitarnih smeri pa bomo testiral hipoteze: 
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Hipoteza 5: Med družbeno-ekonomsko krizo bodo študentje, ki končujejo študij na študijskih 

smereh, za katere vedo, da po njih ni ustreznega povpraševanja na trgu dela, pomembno 

povečali svoje vložke v človeški kapital z vsemi oblikami izobraževanja, ki jih imajo na voljo.  

Hipoteza 6: Med družbeno-ekonomsko krizo bodo študentje tržno nedeficitarnih študijskih 

smeri povečali svoja vlaganja v socialni kapital s povečanjem in krepitvijo socialnih stikov.  

Hipoteza 7: Visokošolske izobraževalne institucije, še posebno tiste, ki dolgoročno 

izobražujejo strokovnjake, po katerih ni ustreznega povpraševanja na trgu dela, se bodo 

prilagajale spremenjenim razmeram na trgu dela tako, da bodo svojim študentom omogočale 

dostop do dodatnega znanja in veščin za kompetenten vstop na trg dela. 

Hipoteza 8: Obstaja verjetnost, da je socialni kapital študentov/študentk t. i. tržno 

nedeficitarnih študijskih smeri povezan z večjimi in/ali pogostejšimi vlaganji teh študentov v 

študijske, obštudijske in druge dejavnosti, ki povečujejo uspešnost na trgu dela in dajejo več 

možnosti za zaposlitev po končani diplomi. 

 

5.3 Načrt empirične študije 

 

Odločitev za dva empirična pristopa in dve različni proučevani populaciji je narekoval 

osrednji premet proučevanja, t.j. prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Proučevanja prehodov 

namreč kažejo, da potekajo vlaganja v človeški kapital tako med izobraževanjem, kot med 

iskanjem zaposlitve po zaključenem izobraževanje in še v času zaposlenosti. V prvem delu 

(poglavje 6) je poudarek na zaposlitvenih izidih diplomantov iz evropskih držav. Zaposlitveni 

izidi so analizirani glede na vlaganja v človeški in socialni kapital ter delovne izkušnje, ki so 

jih diplomanti ocenili »post festum« ali pet let po diplomi, ko so že bili (nekaj časa) zaposleni. 

Glede na ta časovni zamik omogočajo podatki evropskih raziskav REFLEX in HEGESCO, na 

katere se opiramo, primerjavo vlaganj med študijem z zaposlitvenimi izidi oziroma vpliv 

vlaganj na zaposlitev diplomantov, zajetih v vzorec raziskav.  

Drugi del empirične študije (poglavje 7) je avtorska raziskava majhnega vzorca slovenskih 

študentov/študentk t. i. tržno nedeficitarnih študijskih smeri, to je tistih študijskih programov, 

po katerih v zadnjih letih pred zajemom podatkov ni bilo ustreznega povpraševanja na 

slovenskem trgu in tudi na nekaterih evropskih trgih dela. Izhajali smo iz domneve, da so se 

študentje/študentke t. i. nedeficitarnih študijskih smeri še posebno primorani prilagajati  

novim razmeram na trgu dela in razmeram, nastalim zaradi gospodarske krize. In to tudi s 
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povečanjem individualnih vlaganj v izobraževanje oziroma človeški kapital in socialna 

omrežja. Študija primera slovenskih študentov/študentk omogoča dvovrstne primerjave: (1) 

časovno primerjavo s prejšnjo podobno študijo, ki je bila izpeljana pred petimi leti, 

(Podmenik in drugi, 2006) se pravi pred ekonomsko krizo, in s tem sklepanje o vplivih 

ekonomske in socialne krize na vlaganja študentov/študentk ter možne izide teh vlaganj; (2) 

primerjavo med vlaganji vzorca potencialnih visokoizobraženih slovenskih iskalcev 

zaposlitve iz študije primera z vlaganji reprezentativnega vzorca bolj ali manj uspešno 

zaposlenih evropskih diplomantov.  

Vse tri raziskave, tako evropski kot slovenska, temeljijo na nekaterih primerljivih teoretičnih 

izhodiščih in uporabljajo podobno metodologijo za zajem in obdelavo podatkov.  

 

 

6. USPEŠNOST PREHODA EVROPSKIH DIPLOMANTOV V 

ZAPOSLITEV: ANALIZA SEKUNDARNIH PODATKOV RAZISKAV 

REFLEX IN HEGESCO  

 

 

Obe raziskavi proučujeta reprezentativni vzorec diplomantov iz evropskih držav, ki so se po 

petih letih »prehajanja« iz visokošolskega izobraževanja (bolj ali manj) ustrezno zaposlili. 

Tak metodološki pristop na eni strani omogoča primerjave uspešnosti prehodov diplomantov 

iz izobraževanja v zaposlitev med evropskimi državami, po drugi strani pa generalizirano 

sklepanje o značilnostih teh prehodov za posamezne države, zajete v vzorec.
22

 Poglavitni 

namen obeh raziskav je proučiti dejavnike, ki vplivajo na uspešnost prehoda diplomantov iz 

visokošolskega izobraževanja v (ustrezno) zaposlitev v času 5 let po diplomi.
23

  

Raziskava REFLEX je osredotočena na zahteve, ki jih moderna družba naslavlja na 

                                                 
22

 Anketna raziskava REFLEX je bila izpeljana v 15 evropskih državah (Norveška, Finska, Velika 

Britanija, Nemčija, Avstrija, Švica, Nizozemska, Belgija-Flandrija, Francija, Italija, Španija, 

Portugalska in Estonija) in na Japonskem, vprašalnik je izpolnilo približno 70.000 respondentov. V 

večini držav je zbiranje podatkov potekalo leta  2005 na populaciji diplomantov, ki so diplomirali v 

študijskem letu 1999/2000. 

23
 V določenem, manjšem segmentu, ki se nanaša na različne vrste »vlaganj« med študijem, ki 

prispevajo k ustreznejši zaposlitvi po diplomi, sta raziskavi primerljivi z avtorsko raziskavo na 

slovenskem vzorcu težko zaposljivih diplomantov, predstavljeno v  poglavju 3.2. 
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visokošolske diplomante
24

 na eni strani, in na znanje, ki ga diplomantom daje visokošolski 

študij, na drugi strani. Pa tudi na vprašanje, ali so diplomanti sposobni ustreznega zaznavanja 

ter odzivanja na zahteve potencialnih delodajalcev, podjetij in drugih ustanov. Glavni cilji 

projekta so: (1) natančen opis zahtev, s katerimi se soočajo diplomanti; (2) ocena stopnje, do 

katere so evropske visokošolske institucije zmožne usposobiti svoje diplomante za izpolnitev 

teh zahtev; (3) oceniti, koliko organiziranost dela in zaposlovalcev vpliva na sposobnost 

diplomantov zadostiti tem zahtevam; (4) definirati cilje in usmeritve diplomantov, ki 

presegajo njihovo motiviranost za delo; (5) opredeliti prehod diplomantov iz visokošolskega 

izobraževanja v delo glede na kompetence diplomantov, značilnosti visokošolskih institucij in 

zaposlovalcev ter širšega strukturalnega in kulturnega okolja, v katerem vsi ti akterji delujejo 

(Allen in van der Velden 2011a, str. 2–3). 

Avtorji izhajajo iz teoretične podmene družbe znanja in domnevajo, da so ustrezne 

kompetence pogoj, da študentje in diplomanti postanejo fleksibilni vrhunski strokovnjaki pa 

tudi uspešno zaposleni delavci, nosilci znanja (angl. knowledge workers, Drucker 1999 v 

Allen in van der Velden 2011, str. 5). Središčni predmet obeh raziskav so kompetence 

študentov oziroma diplomantov, pridobljene med študijem, iskanjem zaposlitve in tudi v času 

vseh zaposlitev do anketiranja, pet let po diplomi (Allen in van der Velden 2011a, str. 3–6). 

Kot najpomembnejši kompetenci v razmerah sodobnega fleksibilnega trga in spremenljivih 

zahtev delodajalcev avtorji poudarjajo, da morajo imeti diplomanti »visoko stopnjo 

sposobnosti soočanja s spremembami na pozitiven način; videti v spremembah priložnost, in 

ne ogroženost; biti željni učiti se in preizkušati novosti; uporabljati delo kot izkušnjo za 

pridobivanje novih kompetenc« (prav tam). Za diplomante v družbi znanja so še posebno 

                                                 
24

 Vzorec obeh anketnih raziskav sestavljajo diplomanti stopnje ISCED 5A (diploma in magisterij) in 

avtorji utemeljujejo to omejitev z naslednjimi  razlogi: da so ti programi večinoma teoretsko zasnovani 

in kot taki omogočajo nadaljevanje študija ter najvišje strokovne kvalifikacije (OECD, 1999). Iz 

praktičnih razlogov so iz vzorca izključeni diplomanti podiplomskega študija (ISCED 6). So pa v 

vzorec zajeti tisti študentje podiplomskega študija, ki so opravljali ta študij med izvedbo anketiranja 

(Allen in van der Velden, 2011 a, str. 8). Naj omenimo, da je bila splošna responzivnost diplomantov 

nizka, da pa Slovenija izstopa z najvišjo stopnjo responzivnosti v raziskavi HEGESCO -  36 % 

slovenskih diplomantov se je odzvalo na anketo (najnižja pa v Litvi -16 %). V Sloveniji je bilo 

anketiranih 778 , v Litvi pa 158 respondentov. V raziskavi REFLEX, je bila odzivnost najvišja v Švici 

(60 %) in najnižja na Portugalskem (12 %); v Švici je bilo anketiranih 2929 respondentov, na 

Portugalskem pa 80. Nesorazmerja med nacionalnimi vzorci so bila uravnana s ponderiranjem. 
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pomembne inovacijske sposobnosti, ki presegajo individualno raven in vključujejo 

sposobnost »ustvarjanja okolja, v katerem sta produkcija in difuzija znanja optimalizirani, pa 

tudi sposobnost implementacije inovacij v svoje delo in delovno organizacijo kot celoto« 

(Coerves 1999, v prav tam). Zahteve, ki jih družba znanja postavlja diplomantom, se ne 

izključujejo, pač pa se dopolnjujejo, kajti vsaka od njih je tako ali drugače povezana s 

sposobnostjo diplomantov, da delujejo kot akterji sprememb. Poleg tega obstajajo poglavitne 

kompetence refleksivnosti, ki so lahko pomembne za uresničitev vseh drugih kompetenc 

(Rychen in Salganik, 2003 v Allen in van der Velden 2011, str. 6). 

Eno od temeljnih izhodišč obeh raziskav, ki se nanaša na visokošolske institucije, poudarja, 

da morajo ne le producirati človeški kapital, pač pa usposobiti študente, da znajo pridobljeno 

znanje in kompetence tudi uporabiti. Visokošolske institucije, po mnenju avtorjev, uspešno 

opravljajo svoje poslanstvo, če mobilizirajo človeški kapital svojih študentov oziroma 

diplomantov. V obeh raziskavah sta izpostavljena dva vidika mobilizacije človeških virov: 

kompetentnost študentov oziroma diplomantov za mobilizacijo lastnih virov in kompetentnost 

za mobilizacijo znanjskih kapacitet drugih (Allen in van der Velden, 2008). 

Raziskava HEGESCO
25

 proučuje problematiko strukturiranja kompetenc diplomantov, in to v 

povezavi z značilnostmi nacionalnih visokošolskih sistemov. Podrobno obravnava tudi 

podsisteme nacionalnih visokošolskih sistemov, kot so izobraževalni programi (posebni in 

inovativni); oblike ter metode poučevanja; načini študija in ocenjevanja. Rezultati projekta so 

oblikovani v obsežno bazo ugotovitev, na podlagi katere so avtorji oblikovali predloge za 

strategijo razvoja in implementacijo na širši krog upravičencev, ki jo bi bilo treba razvijati z 

namenom nadaljnjega razvoja moderne evropske družbe znanja (Allen in van der Velden 

2011a, str. 8). Avtorji izhajajo iz teoretične podmene človeškega kapitala, oziroma 

predpostavke, da je visokošolski študij ekonomska naložba, tako individualna kot družbena, 

                                                 
25

 Raziskava HEGESCO je bil zastavljena kot nadaljevanje raziskave REFLEX in izpeljana v obdobju 

2007–2011 (odvisno od posameznih držav, zajetih v vzorec).  Uporabljena je  bila enaka metodologija 

in vprašalnik kot v prejšnjem projektu. Anketnemu vzorcu držav iz raziskave REFLEX so bile dodane 

t.i. države, »novoprišleki« (angl. newcomers): Slovenija, Turčija, Litva, Poljska in Madžarska. 

Sklepamo, da so uporabili ta pojem namesto pojma »nove članice«, ker je v vzorcu Turčija, a jih bomo 

v nadaljevanju kljub temu imenovali nove članice. Iz vzorca je bila izključena Japonska. Anketni 

podatki so bili zbrani v letu 2008 - 2009 na vzorcu diplomantov, ki so diplomirali v študijskem letu 

2002/03. 
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ki naj bi imela pozitivna ekonomska povračila za študente oziroma diplomante, kot tudi za 

vso družbo. Za ugotavljanje (ne)uspešnosti mladih diplomantov v prehodih na trg dela in 

iskanju (ustrezne) zaposlitve so uporabili objektivne in subjektivne kazalnike. Objektivnim 

kazalnikom, ki so bili uporabljeni že v prejšnjih raziskavah (stopnja brezposelnosti, 

neustreznost zaposlitve, višina zaslužka), so dodali nekatere nove: uspešna pridobitev varnega 

in plačanega dela; delo, ki ustreza stopnji in vsebini dokončanega visokošolskega programa; 

ustrezno plačilo na delovnem mestu, merjeno v plačilu na delovno uro (Arnesen in Støren, 

2011). Uporabljenih je bil tudi več subjektivnih kazalcev, kot so: uresničitev vrednot, ki se 

nanašajo na delo in zadovoljstvo z delom; ocene dokončanih študijskih programov; ocene 

kakovosti prve zaposlitve in zaposlitve po petih letih po diplomi (med anketiranjem); idr. 

Glede na konceptualno in vsebinsko zastavitev doktorske disertacije in glede na avtorsko 

empirično raziskavo na vzorcu slovenskih študentov (poglavje 7) smo med vsemi kazalniki iz 

raziskave HEGESCO izbrali tiste, ki se smiselno umeščajo v oba konteksta. Zanimajo nas 

vplivi vlaganj in kompetenc diplomantov, pridobljenih med študijem in v času iskanja 

zaposlitve na zaposlitvene izide. Zato smo izbrane kazalnike v tabeli 6.1 razvrstili kot 

»neodvisne« ter »odvisne spremenljivke« in združili v indikatorje po posameznih vsebinskih 

sklopih, ki so relevantni za preverjanje naših hipotez.  

 

Tabela 6.1: Izbor kazalnikov za vlaganja in kompetence diplomantov, pridobljene med 

študijem ter za zaposlitvene izide, raziskava HEGESCO 

 

Oznaka* VLAGANJA IN KOMPETENCE 

(»neodvisne spremenljivke«) 

Oznaka* ZAPOSLITVENI IZIDI 

(»odvisne spremenljivke«) 

    

i –1 Vlaganja v študijske dejavnosti  I-1  Prva zaposlitev po diplomi 

    

1.1 (A3) Povprečna ocena ob zaključku študija 1.1 (D5) Vrsta pogodbe za prvo zaposlitev 

1.2 (A9) »Študiral sem več, kot je bilo treba za 

to, da bi opravil izpite« 

1.2 (D6) Število delovnih ur po pogodbi 

1.3 

(A9.1) 

»Prizadeval sem si za čim višje ocene«  1.3 (D7) Mesečni bruto zaslužek 

1.4 

(A10) 

Število ur na teden, povprečno 

namenjenih študiju v enem tednu** 

1.4 (D9) Ali ste bili po diplomi kdaj 

brezposelni? 

i – 2 Vlaganja v obštudijske dejavnosti 1.6 

(D11) 

Čas iskanja prve zaposlitve po 

diplomi 

2.1 (B5) Participacija v študentski(h) in/ali 

nevladnih organizacijah 

  

i – 3 Priprava na zaposlitev in delovne 

izkušnje 

I - 2 Trenutna zaposlitev (v času 

anketiranja, pet let po diplomi) 

3.1 (A8) Pripravništvo ali/in študijska praksa 2.1 »Ste trenutno v plačani službi?« 



73 

 

med študijem 

3.2.1 

(B3.1) 

S študijem povezane delovne izkušnje 

med študijem (full time ali part time) 

2.2 Vrsta delovne pogodbe 

3.3.1 

(B4.1) 

S študijem nepovezane delovne 

izkušnje med študijem 

 Povprečno število delovnih ur 

  I - 3 Ustreznost zaposlitve v času 

anketiranja 

i – 4 Mednarodna mobilnost (študij in/ali 

delo v tujini) v času študija 

3.1 Vertikalna: ocena vrste izobrazbe, ki 

je najprimernejša za to delovno mesto 

i – 5 Kompetentnost (pet kompetenc) 3.2 (F5) Horizontalna: ocena vsebine 

študijskega programa, 

najprimernejšega za to delovno mesto 

i -6  Socialni kapital I - 4 

 

Kakovost zaposlitve 

6.1 

(E6.1) 

Ocena koristnosti osebnih socialnih 

vezi*** pri informiranju o možnostih 

zaposlitve 

 Zadovoljstvo z delom 

6.2 

(E6.2) 

Ocena koristnosti socialnih vezi pri 

neposredni pridobitvi zaposlitve 

 Možnost izgradnje kariere na 

delovnem mestu 

6.3 

(E6.3) 

Ocena koristnosti socialnih vezi pri 

vzpostavitvi lastnega podjetja 

  Povprečno plačilo na uro 

6.4 Stik z zaposlovalcem na lastno pobudo   Celoten mesečni dohodek 

 

6.5 Odziv na povabilo zaposlovalca  

5.5 Pridobitev zaposlitve prek dela v času 

študija 

5.6 Pridobil zaposlitev prek družinskih 

članov, prijateljev, znancev 

i – 7  Stopnja zaključenega programa 

(ISCED 5A ali ISCED 5B) 

* Zaradi preglednosti podnaslavljanja prihodnjih podpoglavij smo indikatorje »neodvisnih« 

spremenljivk označili z malo črko i, »odvisnih« pa z veliko črko I; dodane številčne oznake 

vprašanj iz vprašalnika HEGESCO, priloga 11. 

** V času običajnega študijskega semestra v zadnjih dveh letih študija  

*** Kot socialne vezi so naštete: prijateljske, sorodniške, kolegialne, z raznimi »pomembnimi 

drugimi« 

Vir: Vprašalnik HEGESCO (HEGESCO, 2009) 

 

Analizirali smo članke in podatke iz raziskovalnih poročil in drugih avtorskih prispevkov, ki 

se empirično, analitično in interpretativno nanašajo na izbrane spremenljivke in indikatorje, 

predstavljene v tabeli 6.1. V nadaljevanju so predstavljeni izsledki analize po vrstnem redu, ki 

je uporabljen v tej tabeli. Izbrane podatke in rezultate smo analizirali z vidika možnosti za 

preverjanje hipotez, postavljenih v poglavju 5.2.2.  
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6.1 Prva zaposlitev diplomantov po diplomi in zaposlitev po preteku petih let od diplome 

(I–1 in I–2 v tabeli 6.1) 

 

Izsledki analize kažejo, da je bilo pet let po diplomi – v času anketiranja v povprečju 

vključenih v aktivno delovno silo 95 % anketiranih diplomantov iz proučevanih evropskih 

držav. Delež samozaposlenih je bil okoli 11%. Razlike med državami so bile relativno velike: 

v Finski, Češki, Avstriji in Madžarski je bilo delovno aktivnih nekaj manj kot 92% 

diplomantov; v Belgiji, Sloveniji, Turčiji in Poljski pa nekaj več kot 97%. Brezposelnost med 

anketiranimi diplomanti je bila najvišja v Turčiji (10,8%), Španiji (8,8) ter Franciji in Italiji 

(7,6%); najnižja pa v Estoniji, Poljski, Belgiji, Norveški in Češki (nekaj nad 2%) (Allen in 

drugi 2011, str. 38) Slovenija se je uvrstila v skupino držav z relativno nizkimi deleži 

brezposelnih diplomantov pet let po diplomi (3,5 %). Osnovni kazalniki uspešne zaposlitve po 

diplomi, uporabljeni v raziskavah REFLEX in HEGESCO, so: zaposlitev na stalnem 

delovnem mestu (angl. permanent work position), zaposlitev s polnim delovnim časom in 

višina plače. Raziskavi vključujeta dve zaposlitvi anketiranih diplomantov v petih letih po 

diplomi, in sicer prvo zaposlitev po diplomi ter zadnjo, tisto ob anketiranju. Sliki 6.1 in sliki 

6.2 prikazujeta deleže tistih zaposlenih diplomantov, ki so se prvič po diplomi zaposlili na 

stalnih delovnih mestih in glede na število delovnih ur na teden. 

Slika 6.1: Diplomanti, zaposleni na stalnem delovnem mestu in glede na število delovnih ur 

na teden, po evropskih državah, (%) – prva zaposlitev po diplomi 

  
Vir: Allen in drugi 2011a, str. 39 in str. 43.

26
 

                                                 
26

 Prirejeno po sliki 3.9 na strani 39 in sliki 3.15 na strani 43. 
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Večina diplomantov je bila v prvi zaposlitvi po diplomi na nestalnih delovnih mestih, 

vključno z 21,5 % samozaposlenih.
27

  

Slika 6. 2: Diplomanti, zaposleni na stalnem delovnem mestu in s polnim delovnim časom, po 

evropskih državah, pet let po diplomi (%) 

 Vir: Allen in drugi 2011a, str. 40 in  str. 44.
28

 

 

Kot kažeta sliki 6.1 in 6.2, so deleži diplomantov, ki so med prvo zaposlitvijo delali na stalnih 

delovnim mestih, pomembno nižji (v skoraj vseh državah) glede na deleže stalno zaposlenih 

pet let po diplomi. Zelo pomembne so razlike po državah, npr. v Španiji je bilo 18 % 

respondentov na stalnem delovnem mestu v prvi službi in 61 % na stalnem delovnem mestu 

pet let po diplomi; v Švici pa 66 % na stalnem delovnem mestu v prvi službi in 76 % pet let 

po diplomi.
29

 Slovenija se uvršča med države z visokimi odkloni med prvo zaposlitvijo po 

diplomi in zaposlitvijo po petih letih: v prvi zaposlitvi je bilo 44 % diplomantov zaposlenih na 

                                                 
27

 Delež samozaposlenih se je v petih letih po diplomi znižal za približno 10 % (Allen in van der 

Velden 2008, str.  xiv). 

28
 Prirejeno po sliki 3.10, str. 40 in sliki 3.16, str. 44. 

29
 Države z visokimi razlikami med stalnostjo prve zaposlitve in zaposlitve 5 let po diplomi so še: 

Portugalska (25 % in 70 %), Nizozemska (32 % in 80 %), Poljska (34 % in 72 %), Finska (44 % in 75 

%). V Estoniji ni bilo razlik, z majhnimi razlikami pa izstopajo: Litva (76 % na stalnih delovnim 

mestih v prvi službi in 86 % v službi pet let po diplomi) ter Turčija (66 % in 72 %). 
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stalnih delovnih mestih, pet let po diplomi pa kar 81 %. 

Večina diplomantov je bila torej v prvi zaposlitvi in pet let po diplomi polno zaposlena (od 33 

do 40 ur na teden). Presenečajo pa deleži diplomantov, ki so delali prek polnega delovnega 

časa,
30

 pa tudi podatek, da je bil ta delež največji med Turki (73 % od vseh zaposlenih). 

(Allen in drugi 2011a, str. 40). Od slovenskih anketiranih diplomantov jih je opravljalo delo s 

polnim delovnim časom 41 % in prek tega časa 52 %.  

Plače
31

 anketiranih diplomantov, zaposlenih v prvi službi in v službi pet let po diplomi, se 

pomembno razlikujejo po državah. Glede na višino plač so avtorji razvrstili države v tri 

skupine: tiste z visokimi plačami, v skupino s srednjimi plačami in skupino z nizkimi plačami. 

V povprečju je znašala višina plače na uro, korigirane na podlagi pariteti kupne moči
32

 14 

evrov. Diplomanti iz Švice, Nemčije in Norveške so imeli najvišje plače (od 16,8 do 18,9 evra 

na uro), diplomanti iz Italije, Španije, Estonije in Češke pa najnižje (od 7,8 do 10,2 evra na 

uro). Glede na razlike med zaposlenimi diplomanti podatki kažejo, da so diplomanti druge 

stopnje (ISCED 5A), ki omogoča neposreden dostop do doktorskega študija, zaslužili več kot 

njihovi kolegi, ki so končali prvostopenjski študij (Arnesen in Støren 2011, str. 209–210; 

Allen in drugi 2011a, str. 42). Ne glede na plače pa je pri diplomantih iz Estonije, Španije in 

Italije prevladovala vrednotna usmeritev v izgradnjo kariere (angl. career orientation).33 Za 

švicarske ter nemške diplomante, ki so bili med tistimi z najvišjimi plačami, pa so rezultati 

pokazali podpovprečne usmeritve v izgradnjo kariere na delovnem mestu (Støren in Arnesen 

2011, str. 220). 

  

                                                 
30

 Z najvišjimi deleži dela prek polnega delovnega časa izstopajo Avstrijci (70 %) in Čehi (68 %). 

Najmanj pa je prek polnih tedenskih ur delalo Estoncev (34 %), Fincev (35 %) in Portugalcev (35 %). 

31
 Merjene so bile s povprečnim plačilom na uro dela, ki vključuje  plačo iz zaposlitve in vse druge 

prihodke iz dodatnih zaposlitev. 

32
 Za potrebe mednarodnih primerjav so bile plače konvertirane na podlagi paritete kupne moči, da bi 

se upoštevale razlike v življenjskih stroških po posameznih državah. Avtorji sicer menijo, da ta 

postopek ni bil optimalen, ker ni bilo mogoče določiti popolnoma primerljive košarice življenjskih 

potrebščin in uslug za vse vključene države (Arnesen in Støren 2011, str.  209). 

33
 S faktorsko analizo so bili definirani trije tipi vrednotnih orientacij glede na zaposlitev: karierno-

statusna usmeritev, profesionalno-inovativna in socialna usmeritev (Arnesen in Støren 2011, str. 219). 
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6.2 Čakalna doba na zaposlitev in migracije na delovnih mestih 

 

Povprečna čakalna doba na prvo zaposlitev po diplomi je bila 2,5 mesecev; najdaljša v Turčiji 

(7 mesecev), Španiji (6 mesecev), na Portugalskem in v Italiji (5 mesecev), najkrajša pa na 

Norveškem, Nizozemskem, v Estoniji, Švici in na Češkem (od 1 do 2 meseca). Slovenija je 

nekje na povprečju s čakalno dobo približno 3,5 meseca (Allen in drugi 2011a, str. 31 in str. 

37). Razlike med državami glede na čas iskanja zaposlitve so še večje po podatkih, ki ne 

kažejo povprečja, pač pa deleže diplomantov, ki so iskali prvo zaposlitev dlje kot 6 mesecev. 

Glede na te izide spet izstopa Turčija, kjer je več kot 30% diplomantov iskalo prvo službo več 

kot 6 mesecev, sledi ji Španija z 21 % in Slovenija z 17%. Najmanjši deleži diplomantov, ki 

so za prvo zaposlitev potrebovali več kot 6 mesecev so bili Poljaki, Nizozemci (2%) in 

Norvežani (3%) (prav tam, str. 32). Med državami so pomembne razlike tudi glede na začetek 

iskanja zaposlitev, povprečno je 29% diplomantov začelo iskati zaposlitev že med študijem; 

več kot polovica diplomantov na Finskem, Veliki Britaniji, Švici in na Norveškem, najmanj 

pa v Turčiji, Španiji in Italiji (manj kot 14 %). Slovenski diplomanti so rahlo nad povprečjem 

– tretjina jih je iskala zaposlitev že med študijem (prav tam, str. 30).  

Po ugotovitvah Allena in van der Veldna (2008, str. xiv) je bila zaznana stopnja mobilnosti 

med delovnimi mesti v prvih petih letih po diplomi nizka, vendar s pomembnimi razlikami po 

državah. Mobilnost na delovnih mestih in čas trajanja občasne brezposelnosti (merjene z 

meseci) po diplomi interpretirajo avtorji kot indikatorja (ne)stabilnosti karier in ugotavljajo, 

da so se kot države s stabilnimi karierami pokazale Češka, Finska in Švica, nasprotno pa so 

bile možnosti stabilne kariere najmanjše v Turčiji, Španiji in na Portugalskem. Predvsem za 

severne evropske države – Norveško, Nizozemsko in Veliko Britanijo, pa tudi za Estonijo in 

Litvo podatki kažejo, da so diplomanti redno menjavali službe, da pa ob prehodih niso bili 

dlje časa brezposelni. Za slovenske diplomante pa je kombinacija nasprotna: menjali malo 

zaposlovalcev, a so bili daljši čas brezposelni (Allen in drugi, 2011a). Arnesen in Støren 

opozarjata na pomembnost števila in časa trajanja obdobij brezposelnosti med iskanjem 

zaposlitve in to v kontekstu primerjave pozitivnih učinkov delovnih izkušenj in negativnih 

učinkov obdobij brezposelnosti po diplomi. Ugotavljata: »Čeprav vplivata na zaposlenost 

tako obseg delovnih izkušenj kot trajanje in število obdobij brezposelnosti, je mogoče 

sklepati, da ima drugo večje učinke« (Arnesen in Støren 2011, str. 208) Kajti razlika v 

možnosti brezposelnosti med tistimi s 65 meseci delovnih izkušenj in tistimi s 35 meseci 

delovnih izkušenj pet let po diplomi je le za 4 % in tako dopušča interpretacijo, da lahko 

ostanejo brez zaposlitve tudi tisti, ki so si nabirali delovne izkušnje ves čas od diplome. 
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Možnost zaposlitve zmanjšujeta tako število obdobij brezposelnosti kot trajanje obdobij 

brezposelnosti po diplomi (prav tam). 

Na pogostost menjave delovnih mest so pomembno vplivale dokončane študijske usmeritve: 

diplomanti humanistike, umetnosti, zdravstva in socialnega varstva so menjali delovna mesta 

pogosteje kot diplomanti tehniških usmeritev. 

Mednarodna mobilnost anketiranih med študijem
34

 se je pokazala kot pomemben dejavnik, ki 

je pozitivno vplival na krajši in lažji prehod v zaposlitev. Anketirani, ki so se med študijem 

študijsko ali delovno izpopolnjevali v tujini, so laže prešli v zaposlitev kot tisti, ki tujine med 

študijem niso obiskovali. Čas iskanja službe je bil krajši in njihov seštevek vseh obdobij 

brezposelnosti v prvih letih po diplomi je manjši od povprečnega. 

Zaposlitvene migracije v času po diplomi imajo lahko različne izide: lahko obogatijo delovne 

izkušnje in kompetence; lahko pa v primeru, ko so pravzaprav »izhod v sili« in so povezane z 

daljšimi obdobji vmesne brezposelnosti, predstavljajo dodatno oviro »končni« ustrezni 

zaposlitvi. 

 

6.3 Ustreznost in kakovost zaposlitve - prve in pet let po diplomi 

 

Analiza rezultatov obeh raziskav kaže, da je bila večina diplomantov zaposlena tako prvič kot 

pet let po diplomi na delovnih mestih, ki so bila horizontalno in vertikalno ustrezna oziroma 

so ustrezala končani stopnji ter študijski smeri respondentov.
35

 Vendar so stopnje ustreznosti 

                                                 
34

 Približno četrtina diplomantov je preživela časovno obdobje med študijem v tujini, bodisi zaradi 

dela, pogosteje pa zaradi študija.
 
Razlike med državami: diplomanti iz Španije, Italije, Velike 

Britanije, Estonije in Norveške so bili med študijem manjkrat v tujini (Allen in van der Velden 2008, 

str. xx). Za diplomante, ki so obiskali tujino, je ugotovljeno: da ima vsaj eden od staršev visokošolsko 

izobrazbo; da so nadpovprečno pogosto študirali humanistične usmeritve in podpovprečno pogosto 

izobraževalne vede, zdravstvo in socialno varstvo; da jih je večina študirala na drugostopenjskem 

študiju; da so bili pogosteje dejavni v prostovoljskih in študentskih organizacijah; da so se pogosteje 

udeleževali praks in drugih oblik pridobivanja delovnih izkušenj že med študijem. 

35
 V raziskavah REFLEX in HEGESCO so ugotavljali zaposlenost in ustreznost zaposlenosti 

diplomantov tako za prvo zaposlitev kot za zadnjo – pet let po diplomi. Opredelitev ustrezne 

zaposlitve vključuje stalno delovno mesto (angl. permanenet job) in polno število delovnih ur na 

teden, ob tem pa še ujemanje med doseženo in na delovnem mestu zahtevano visokošolsko stopnjo 
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nižje pri prvih zaposlitvah kot pri zaposlitvah pet let po diplomi.  

Najvišja stopnja ujemanja med stopnjo pridobljene in zahtevane izobrazbe pri prvi ter zadnji 

zaposlitvi je bila na Portugalskem (86-odstotna pri prvi in 90-odstotna pri zadnji), najnižja pa 

v Madžarski (64-odstotna – prva, 77-odstotna – zadnja)
36

 (Allen in drugi 2011a, str. 40). 

Slovenija je glede na te kazalnike v ustreznejši polovici držav z relativno visoko stopnjo 

skladnosti in nizkim razhajanjem: v prvi zaposlitvi sta se pridobljena in zahtevana stopnja 

izobrazbe ujemali pri 79 %, v zadnji zaposlitvi pa pri 86 % anketiranih diplomantov.  

Kakovost zaposlitve je bila v raziskavah REFLEX in HEGESCO opredeljena z naslednjimi 

značilnostmi: zadovoljstvom z delom; možnostjo izgradnje kariere na delovnem mestu in 

plačilom za delo. 

 

Slika 6.3: Zadovoljstvo z delom in možnost izgradnje kariere pet let po diplomi po evropskih 

državah, % 

 
Vir: Allen in drugi 2011a, str. 42 in str. 45.

37
 

 

Na sliki 3.3 presenečajo razlike med visokim zadovoljstvom z delom na delovnem mestu pet 

                                                                                                                                                         
izobrazbe (vertikalno ujemanje) ter ujemanje med dokončanim in na delu zahtevanim študijskim 

programom (horizontalno ujemanje).  

36
 Izstopajo države, v katerih je nastala pomembna razlika med vertikalno neujemajočo se zaposlitvijo 

glede na prvo in zadnjo zaposlitev: Velika Britanija – 20-odstotna razlika (ustreznost stopnje pri prvi 

zaposlitvi – 60-odstotna in pri zadnji – 80-odstotna); Poljska – 18-odstotna razlika (70-odstotna – prva 

in 88-odstotna – zadnja) ter Češka, Nizozemska, Španija – s približno 13-odstotno razliko. 

37
 Prirejeno po sliki 3.14, str. 42 in sliki 3.18, str. 45. 
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let po diplomi in nizko ocenjeno možnostjo izgradnje kariere na istem delovnem mestu. 

Zanimivo je, da so v ekonomsko razmeroma stabilnih državah – Nemčiji, Avstriji, Belgiji, 

Norveški in Švici – ob visokem zadovoljstvu zaposlenih diplomantov z delom, možnosti za 

izgradnjo kariere podpovprečno nizke. Nasprotno pa v državah, kot so Španija, Turčija in 

Italija, v katerih so diplomanti podpovprečno zadovoljni z delom, hkrati izražajo 

nadpovprečna pričakovanja, da bodo na istem delovnem mestu uspešno izgrajevali kariero. 

Slovenija se uvršča v skupino držav z zmernim zadovoljstvom z delom in zmernimi 

pričakovanji o izgradnji kariere. 

Razlike med zadovoljstvom z delom in pričakovanji o izgradnji kariere je mogoče 

pojasnjevati tako, da na zadovoljstvo z delom bolj kot možnost razvijanja kariere vplivajo 

druge prednosti delovnega mesta, kot so zaposlitev za nedoločen čas, zaposlitev za polni ali 

celo preseženi delovni čas, horizontalna ter vertikalna ustreznost dela, višina plačila za delo in 

občutek zaposlitvene varnosti. 

Kot kažejo izsledki raziskav se je le majhen delež diplomantov ob vstopu na trg dela znašel na 

elitnih pozicijah, večina pa je našla zaposlitev, ki je zahtevala dodatno izpopolnjevanje na 

tretji stopnji. Za vstop v »elito« na trgu dela sta se kot najvplivnejša izkazala dva dejavnika: 

področje oziroma smer dokončanega visokošolskega izobraževanja (zdravniki, pravniki, 

menedžerji in inženirji so se najpogosteje uvrstili med »elito«) in pa stopnja izobrazbe: tisti z 

dokončanim drugostopenjskim študijem so imeli boljše zaposlitvene možnosti od 

diplomantov prve stopnje.  

Kot je bilo prikazano v prejšnjem poglavju, se je pet let po diplomi v povprečju zaposlila 

večina diplomantov. Izsledki obeh raziskav o trajanju zaposlitev – tistih iz obdobja študija in 

tistih, ki so bile prve po diplomi kažejo, da je le 22 % diplomantov iz vseh držav pet let po 

diplomi opravljalo isto delo kot v prvi zaposlitvi.
38

 Ker sta kontinuirana in stalna zaposlitev 

eden od pomembnih pogojev za izgradnjo kariere, je mogoče sklepati, da kljub relativno 

visoki stopnji zaposlenosti anketiranih diplomantov pet let po diplomi velik delež zaposlenih 

diplomantov ni imel vseh možnosti za izgradnjo kariere.  

                                                 
38

 Pomembne so razlike v kontinuiranosti dela oziroma zaposlitve med državami: 48 % diplomantov iz 

Estonije je opravljalo pet let po diplomi enako delo kot med študijem oziroma v prvi zaposlitvi;  40 % 

na Finskem; 41 % na Švedskem, a le 5 % v Belgiji; 13 % v Nemčiji, 14 % v Franciji in Španiji. Po 

diplomi prvič zaposlenih je 38 % anketiranih diplomantov, z velikimi razlikami po državah: 46 % na 

Češkem, 45 % v Italiji, 44 % v Nemčiji in 26 % v Španiji, 28 % v Veliki Britaniji. 
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6.4 Dejavniki, ki vplivajo na uspešno in ustrezno zaposlitev  

 

6.4.1 Vlaganja v študijske in obštudijske dejavnosti  

 

Avtorji raziskav REFLEX in HEGESCO uporabljajo pojem študijsko vedenje (angl. study 

behaviour) za označevanje vsebin in količine udeležbe anketiranih diplomantov v študijskih 

in obštudijskih dejavnostih. Med drugim so v t. i. študijsko vedenje vključene tudi različne 

oblike časovnih in materialnih vlaganj. Avtorji merijo študijsko vedenje z naslednjimi kazalci: 

(1) količina študija, merjena z urami študija v povprečnem tednu zadnjih dveh študijskih let; 

(2) vlaganja v presežni študij (»I did extra work above what was required to pass my exams”) 

in (3) prizadevanja za pridobitev čim višjih ocen (»I strived for the highest possible marks«) 

(Allen in drugi, 2011) Prvi kazalnik obravnavajo kot objektivni pokazatelj odnosa do študija, 

druga dva pa kot subjektivna, in sicer drugega kot indikator intrinzične motiviranosti in 

tretjega kot indikator ekstrinzične motiviranosti
39

 (Allen in Van der Velden, 2011). Rezultati 

primerjav teh treh indikatorjev niso pokazali povezanosti med objektivnim in subjektivnima 

indikatorjema, kar avtorji pripisujejo razlikam v percepciji presežnih vlaganj v študij po 

različnih državah.
40

 

Vlaganja v redni študij se pomembno razlikujejo med proučevanimi državami: izstopajo nizka 

vlaganja v redni študij v t. i. državah novih članicah Evropske unije in Turčiji: Turčija (22 ur 

študija za izpite na teden), Slovenija ( 24 ur), Poljska, Estonjia, Madžarska, Češka in Litva (od 

27 do 32 ur na teden). Največji vložki v redni študij pa so bili v Franciji (42 ur študija na 

povprečni študijski teden), Portugalski (približno 39 ur) in Švici (38 ur).  

                                                 
39

 Oba subjektivna indikatorja sta bila merjena z ordinalno lestvico strinjanja.  Primerjave so pokazale, 

da med njima ni pomembne povezave na splošni ravni; ekstrinzična motiviranost pa je na splošno 

pomembno večja od intrinzične. Med državami izstopajo: Španija in Belika Britanija z najvišjo 

stopnjo in uravnoteženostjo obeh vrst motiviranosti (nekaj nad 50 pri obeh), Nizozemska in Češka pa z 

nizkima stopnjami obeh motiviranosti. Pomembno visoka ekstrinzična in nizka intrinzična 

motiviranost je ugotovljena za Portugalsko in Francijo, nasprotno pa za Finsko in Avstrijo. Za 

Slovenijo sta se pokazali obe obliki študijske motiviranosti za podpovprečni glede na druge države. 

(prav tam, str. 22). 

40
 V večini držav iz vzorca se je povprečno število ur študija na teden rangiralo med vrednostima 30–

40, deleži poročanj, da so anketirali imeli presežne vložke v študij, pa so variirali med 20 in 50 %.  
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Vlaganja v študijske, obštudijske in zunajštudijske dejavnosti ter v delovne izkušnje, za katera 

so rezultati raziskave REFLEX pokazali, da so signifikantno vplivala na uspešno zaposlitev, 

so prikazana v tabeli 6.2.  

Prikazane so le tiste povezave med kazalniki uspešne zaposlitve (odvisne spremenljivke) in 

kazalniki vlaganj oziroma dejavnosti (neodvisne spremenljivke), za katere so v raziskavi 

REFLEX z metodo primerjave standardnih odklonov ugotovili signifikantne povezave.
41

 

Odvisne spremenljivke, ki indicirajo uspešno zaposlitev, so: dolžina časa iskanja zaposlitve, 

zaposlitev in plačilo na uro.  

 

Tabela 6.2: Vlaganje med študijem*, ki signifikantno vplivajo na čas iskanja zaposlitve po 

diplomi in zaslužek, evropske države iz vzorca REFLEX, leto 2005, ocena vpliva ** 

* Prikazane so le signifikantne povezave 

**Zaradi preglednosti smo vrednosti standardnih odklonov združili v tri kategorije: 

»pozitivno« = pozitivni vpliv, »negativno« = negativni vpliv, »0« = ni povezave. 

Vir: Allen in van der Velden, 2011 b, str. 46-49.
42

  

                                                 
41

 Standardizacija je omogočila primerljivost lestvic s povprečjem, enakim 0, in izračun standardnih 

odklonov od 0. Dobljeni rezultati kažejo povečanje/pomanjšanje odvisnih spremenljivk glede na 

neodvisne,  ko se  te povečajo za eno standardno deviacijo. Porast neodvisnih spremenljivk od  0 do 

0,10  kaže šibko relacijo; od 0,10 do 0,25 srednjo in nad 0,25 močno (Allen in van der Velden 

2011b, str. 39). 

42
 Prirejeno slikah 2.32 na strani 49, 2.29 na strani 46,  2.30 na strani 47 in  2.31 na strani 48.  

Vlaganja v študijske dejavnosti (i–1) Čas iskanja 

zaposlitve 

Zaposlitev Zaslužek 

na uro 

»Študiral sem več kot je bilo potrebno za opraviti 

izpite« 

negativno 0 0 

»Prizadeval sem si za čim višje ocene«  0 negativno 0 

Število ur na teden povpr. namenjenih študiju v 

enem tednu 

0 0 negativno 

Obvladovanje strokovnih znanj pozitivno 0 pozitivno 

Pripravništvo 0 pozitivno 0 

Končal program, ki je bil poznan delodajalcem pozitivno pozitivno pozitivno 

S študijem povezane delovne izkušnje med študijem pozitivno pozitivno pozitivno 

S študijem nepovezane delovne izkušnje med 

študijem 

0 pozitivno 0 

Mednarodna mobilnost med študijem (študij, delo v 

tujini) 

0 0 pozitiven 

Sposobnost mobilizacije človeških virov 0 pozitivno pozitivno 

Znanje tujih jezikov 0 0 pozitivno 
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Rezultati, prikazani v tabeli 6.2 kažejo, da je na uspešnost zaposlitve 5 let po diplomi vplivalo 

le nekaj vrst vlaganj in z vlaganji med študijem pridobljenih kompetenc diplomantov.
43

 Na 

vse tri dimenzije uspešne zaposlitve (kratek čas iskanja zaposlitve, zaposlenost in relativno 

visoko plačilo za delo) so pozitivno vplivali: povprečna ocena med študijem, dokončanje 

študija v programu, ki je bil poznan delodajalcem; opravljanje dela, povezanega s študijem, 

med študijem. Pri zadnjem ne gre za študijsko prakso in/ali pripravništvo. Sklepamo lahko, da 

gre za druge oblike sodelovanja med študenti/študentkami in prihodnjimi delodajalci, kot so 

kadrovske štipendije, tutorstva ipd. Na zaposlitev in višino plačila je pozitivno vplivala 

kompetentnost za mobilizacijo človeškega kapitala, na krajši čas iskanja zaposlitve in višji 

zaslužek pa dobro obvladovanje strokovnih znanj. Samo na višji zaslužek sta pomembno 

vplivala študij/delo v tujini med študijem in znanje tujih jezikov.
44

 

Izsledki raziskave HEGESCO so pokazali, da obstajajo razlike med tremi skupinami držav: 

severnoevropskimi, južnoevropskimi in t.i. novoprišleki oziroma »novimi članicami« 

(newcomers) glede na t.i. študijsko vedenje, oziroma glede na vlaganja v študijske, 

obštudijske in izven-študijske dejavnosti med študijem, kot tudi glede na povezave med temi 

vlaganji in zaposlitvijo po diplomi. Za ugotavljanje povezav med študijskim vedenjem in 

zaposlitvenimi izidi je bila v raziskavi uporabljena metoda linearne regresije najmanjših 

kvadratov. V tabeli 6.3 so prikazani rezultati linearne regresije po treh skupinah držav. 

Tabela 6.3: Vplivi vlaganj in pridobljenih kompetenc (med študijem) na čas iskanja zaposlitve 

po diplomi: »nove članice«, severnoevropske države, južnoevropske države. Leto 2008; 

nestandardizirani koeficienti regresije najmanjših kvadratov (p); signifikanca*  

 

                                                                                                                                                         

 
43

 Rezultati raziskave REFLEX so pokazali, da  evropski študentje ravnajo ekonomično pri vlaganjih v 

doseganje dobrih študijskih uspehov. Samo manjšinski delež anketiranih je bil pripravljen študirati več 

kot zgolj za opravljanje izpitov. Glede na motiviranost prevladujejo ekstrinzične motivacije nad 

intrinzičnimi, ob dodatnih študijskih vložkih pa želijo biti anketirani nagrajeni z višjimi ocenami. Kot 

ugotavljajo avtorji, so pomembne razlike med proučevanimi  državami, npr. danski diplomanti so bili 

pripravljeni dodatno vlagati najmanj, španski pa največ (Allen in van der Velden 2008, str.  xviii). 

44
 Pokazalo se je, da na boljšo zaposlitev pomembno vpliva tudi sloves visokošolske institucije ter 

dodatne kompetence in delovne izkušnje, ki so jih med študijem diplomanti pridobili bodisi v 

formalnih visokošolskih programih bodisi z njimi povezanim občasnim delom (Allen in van der 

Velden 2008, prav tam). 
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Vlaganja in pridobljene kompetence med 

študijem 

Čas iskanja prve zaposlitve 

 »Nove 

članice« 

Severnoevr. 

države 

Južnoevr. 

države 

Povprečje ocen ob dokončanju študija –0,29 ***   

Zaključil program, ki je bil poznan delodajalcem – 0,28 *** –0,22 *** - 0,39*** 

S študijem povezane delovne izkušnje med študijem –0,68 *** –0,35 *** - 0,64*** 

Participacija v nevladnih organizacijah – 0,68 *** –0,22 **  

Mednarodna mobilnost med študijem (študij, delo v 

tujini) 

– 0,59 ** –0,30 **  

 

* Prikazane so le signifikantne povezave, stopnja signifikatnosti je označena s številom 

zvezdic od ena do tri.  

Stopnje verjetnosti vpliva so ocenjene kot: šibke p = med – 0 in - 0.10; zmerne p = med - 0.10 

in - 0.25 ter močne p = nad -0.25. 

Vir: Allen in drugi 2011, tabela 3.2, str. 35 

 

Signifikatne povezave med kazalniki t. i. študijskega vedenja in časom iskanja zaposlitve 

kažejo, da na čas iskanja prve zaposlitve vplivajo različne kompetence in vlaganja glede na tri 

različne skupine držav. V vseh državah namreč signifikatno in relativno močno vplivata le 

dva kazalnika na čas iskanja zaposlitve: dokončanje študijskega programa, ki je bil znan 

zaposlovalcem in delovne izkušnje povezane s študijem. V državah »novih članicah« in 

severnoevropskih državah pa na čas iskanja zaposlitve signifikatno vplivala še participacija v 

nevladnih organizacijah in študij v tujini. V državah »novih članicah« pa tudi povprečje ocen 

ob zaključku študija. Očitno v državah »novih članicah« vpliva več vrst kompetenc, 

pridobljenih med študijem na čakalno dobo po diplomi: dokončanje študijskega programa, ki 

je bil znan delodajalcem; delovne izkušnje povezane s študijem; participacija v nevladnih 

organizacijah; študij v tujini in povprečna ocena ob zaključku študija. 
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Tabela 6.4: Vplivi vlaganj in pridobljenih kompetenc (med študijem) na plačilo za delo in na 

zadovoljstvo z delom: »nove članice« , severnoevropske države, južnoevropske države. Leto 

2008; linearna regresije najmanjših kvadratov nestandriziran koeficient (p), signifikanca*. 

 

Vlaganja in pridobljene kompetence med študijem »Nove 

članice« 

Severnoevr. 

države 

Južnoevr. 

države 

 Plačilo za delo 

»Študiral sem več, kot je bilo treba za to, da bi 

opravil izpite« 

–0,01 *   

Število študijskih ur na teden –0,002 *** –0,001 *** –0,001 ** 

Pripravništvo med študijem –0,04 ** –0,02 ***  

 Zadovoljstvo z delom 

Delovne izkušnje, ki niso bile povezane z delom  - 0,03 ***  

Število študijskih ur na teden - 0,02 * - 0,02 ** - 0,03 ** 

    

*število zvezdic označuje stopnjo signifikance 

Verjetnost vpliva je velika p = < od – 0.01; zmerna p = > -0.01 in < od -0.05; majhna p = > od 

– 0.05 

Vir: Allen in drugi 2011, str. 46 in 48.
45

 

 

Kot kažejo podatki v tabeli 6.4 na zaslužek zaposlenih diplomantov v vseh treh skupinah 

držav signifikantno vpliva količina ur, ki so jih respondenti porabili za študij. V državah 

»novih članicah« in severnoevropskih državah pa vpliva tudi opravljanje pripravništva med 

študijem; v državah »novih članicah« pa še vlaganja v študij, ki so presegala zahteve za 

uspešno opravljanje izpitov. Zadovoljstvo diplomantov z delom iz vseh treh skupin držav je 

bilo večje, če so med študijem opravili večje število študijskih ur; v severnoevropskih državah 

pa tudi, če so med študijem opravljali delo, ki ni bilo povezano s študijem.  

Po ugotovitvah avtorjev raziskave HEGESCO so rezultati linearne regresije pokazali, da t. i. 

študijsko vedenje splošno pozitivno vpliva na: dolžino iskanja zaposlitve, zaslužek v zadnji 

zaposlitvi in zadovoljstvo z delom. Presenečajo izsledki, ki kažejo, da presežna vlaganja v 

študij in v doseganje čim višjih ocen negativno vplivajo na indikatorje uspešne zaposlitve po 

diplomi. Diplomanti, ki so vlagali v študij več, kot je bilo treba za to, da bi opravili izpite, so 

dalj časa iskali delo. Avtorji razlagajo ta rezultat z verjetnostjo, da so bili ti diplomanti 

zahtevnejši od kolegov in da so iskali ustreznejšo in bolj kakovostno zaposlitev (Allen in van 

der Velden 2011b, str. 49). Ker so v vzorec anketiranih diplomantov zajeti tudi tisti, ki so 

                                                 
45

 Prikazani podatki prirejeni po tabeli 3.3 na strani 46 in tabeli 3.4 na strani 48. 
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nadaljevali študij, je ena od mogočih razlag tudi ta, da si niso prizadevali toliko kot njihovi 

kolegi, ki študija niso nadaljevali, priti čim prej do zaposlitve. Negativen vpliv prizadevanj za 

čim višje ocene na zaposlitev (tisti anketirani, ki so si med študijem prizadevali dosegati čim 

višje ocene, so se redkeje kot drugi zaposlili v petih letih po diplomi) je mogoče razlagati z 

domnevo, da so se v odgovorih izražena prizadevanja za čim višje ocene nanašala bolj na 

subjektivno ekstrinzično motiviranost anketiranih kot na dejanske študijske vložke in 

dejansko dosežene (nadpovprečne) ocene med študijem. Ocene pa, kot kažejo rezultati, 

pomembno vplivajo na krajše obdobje iskanja zaposlitve in na večje plačilo po zaposlitvi, a to 

le kot povprečje ocen med študijem. Za tiste z nadpovprečnimi ocenami so rezultati pokazali 

manjšo možnost brezposelnosti in neustrezne zaposlitve (vertikalne, horizontalne ter 

vertikalne in horizontalne hkrati)
46

 (Arnesen in Støren 2011, str. 207). 

 

6.4.2 Delovne izkušenje med študijem  

 

Izsledki obeh raziskav kažejo, da delovne izkušnje med študijem, še posebej tiste, povezane z 

vsebino študijskega programa, pomembno vplivajo na čas iskanja in na ustreznost zaposlitve 

po diplomi. Arnesen in Støren (2011, str. 205–206)
47

 ugotavljata, da delovne izkušnje, 

povezane s študijem, zmanjšujejo možnosti za vse vrste neujemajoče zaposlitve, vključno z 

brezposelnostjo in dvojno – horizontalno in vertikalno neujemajočo zaposlenostjo. Razlika 

med vplivom dela, povezanega s študijem, in dela, nepovezanega s študijem na zaposlitev je 

signifikantna, kot pravita avtorici delo, ki ni povezano z vsebino študija, pomembno manj 

vpliva na zaposlitev diplomantov po končanem študiju. Pa tudi drugi avtorji: »Očitno je, da so 

delovne izkušnje najpomembnejša vrsta izkušenj, ki povečujejo uspešnost pozitivnih 

rezultatov na trgu dela. Obstajajo pa velike razlike med učinki s študijem povezanega in s 

študijem nepovezanega dela. Delo, ki ni povezano s študijem, sicer dolgoročno omogoča 

določeno »varovalo« pred brezposelnostjo, vendar ne pomaga diplomantom, da bi delo našli 

                                                 
46

 Ocena verjetnosti brezposelnosti je za tiste  z nadpovprečnimi študijskimi ocenami za četrtino nižja 

kot za tiste s povprečnimi in podpovprečnimi; dvojne – horizontalne neustrezne zaposlenosti pa je 

nižja za dve petini  (Arnesen in Støeren 2011, str. 207). 

47
 Z multinominalnimi logističnimi regresijskimi modeli sta avtorici ugotavljali učinke skoraj vseh 

spremenljivk iz raziskave REFELEX na neujemajočo se zaposlitev anketiranih diplomantov. Za 

razliko od drugih avtorjev vključujeta v neustrezno zaposlitev tako brezposelnost kot horizontalno in 

vertikalno neujemajočo se zaposlitev. 
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hitro, niti ne povišuje plačila za delo« (Allen in van der Velden 2011b, str. 48). Večji obseg 

delovnih izkušenj, povezanih z vsebino študija, zmanjšuje dolžino čakalne dobe za zaposlitev 

(Allen in drugi 2011, tabela 3.2, str. 35). Pomembno vpliva tudi na višje plače v zadnji 

zaposlitvi v državah t.i. novih članicah in zmerno v skupini severnoevropskih držav (prav 

tam, str. 46). S študijem povezane delovne izkušnje, sicer slabotno, vplivajo tudi na višjo 

stopnjo zadovoljstva z zadnjim delom v vseh državah (prav tam, str. 48). 

Vendar so deleži diplomantov brez delovnih izkušenj relativno visoki – slika 6.5: največji so 

bili v Italiji (63 %) in Veliki Britaniji (59 %); v Belgiji, na Češkem in Estoniji pa je bilo 

diplomantov brez delovnih izkušenj več kot tretjina. 

 

Slika 6.4: Deleži diplomantov glede na udeležbo v pripravništvu in/ali študijski praksi v 

okviru študijskih programov, participacijo v študentskih in nevladnih organizacijah in delež 

tistih brez ustreznih delovnih izkušenj med študijem, %. 

 

 
Vir:  Allen in van der Velden 2011b, str. 35  in str. 37.

48
 

 

  

                                                 
48

 Prirejeno po sliki 2.15 na strani 35 ter slikah 2.17 in 2.18 na strani 37. 
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V prejšnjem poglavju smo prikazali, da je vpliv študijske prakse in pripravništva na 

zaposlitvene izide nesignifikanten, čeprav so deleži diplomantov, ki so bili med študijem 

vključeni v ti dve dejavnosti relativno veliki. Kot ugotavljajo avtorji: »To je presenetljivo, 

kajti pripravništvo pogosto velja kot dobra podlaga razvijanja profesionalne strokovnosti (npr. 

OECD, 2000)« (Allen in drugi 2011, str. 41). Vendar pa je pripravništvo neenakomerno 

porazdeljeno glede na študijska področja in koncentrirano na nekaterih. Avtorji menijo, da je 

pripravništvo učinkovito ne glede na dobljene izide (prav tam). Za pripravništvo se je 

pokazalo, da zmerno pozitivno vpliva na višje plače v zadnji zaposlitvi in to le v skupini t. i. 

južnoevropskih državah (prav tam, str. 46). Pomembno manjša kot udeležba v študijski praksi 

in/ali pripravništvu je participacija diplomantov v nevladnih organizacijah. Participacija v 

nevladnih organizacijah pomembno vpliva na krajše iskanje zaposlitve, vendar samo v 

skupini t.i. »novih članic« (prav tam, str. 35).  

Allen, Coenen in Humburg (2011, str. 23) ugotavljajo, da so za države, kot so Nizozemska, 

Madžarska in Francija, za katere je značilna visoka stopnja vključenosti poklicnega dela in 

pridobivanja delovnih izkušenj v študijskih programih, značilni tudi visoki deleži 

diplomantov, ki pridobijo delovne izkušnje in znanje že med študijem. Nasprotno pa 

diplomanti iz držav (najmanj iz Češke in Italije), kjer ni poudarka na »znanjih za delo« v 

okviru študijskih programov, tudi manj pogosto opravljajo prakso za pridobitev teh znanj.
49

 

Kljub relativno visoki participaciji anketiranih diplomantov v študentskih in nevladnih 

organizacijah med študijem ti dve obliki pridobivanja delovnih izkušenj in različnih 

kompetenc, povezanih s prihodnjim delom, nimata signifikantnega vpliva na pridobitev in 

ustreznost dela po diplomi. 

Glede na kazalca pridobivanja delovnih izkušenj in znanj za zaposlitev v okviru rednih 

študijskih programov je Slovenija v skupini držav z relativno visokim rangom, tako 

vključenosti anketiranih v pridobivanje »znanj za zaposlitev« v okviru formalnih študijskih 

programov kot dejanske udeležbe diplomantov v dejavnostih za pridobitev teh znanj med 

študijem. 60 % anketiranih slovenskih diplomantov je izjavilo, da so študijski programi 

                                                 
49

 Vendar avtorji opozarjajo na močno nekonsistentnost prepoznanega vzorca v primeru Turčije in 

Litve, kjer visoko  izstopata  deleža dejanske vključenosti v delovnih aktivnosti in hkrati  izstopajo 

nizki deleži izjav, da so študijski programi vključevali pridobivanje znanj, potrebnih za ustrezno 

zaposlitev (prav tam). 
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vsebovali pridobivanje »znanj za zaposlitev« in da so med visokošolskim izobraževanjem v 

resnici opravljali študijsko prakso ali delo, povezano s predmetom študija. 

 

6.4.3 Mednarodna mobilnost v času študija 

 

Delo/študij v tujini med študijem močno vpliva na krajše iskanje zaposlitve v t.i. novih 

članicah in zmerno v severnoevropskih državah, kot tudi na višje plače v zadnji zaposlitvi v 

enakem vzorcu držav (Allen in drugi 2011, str. 46), in na zadovoljstvo z delom v t.i. novih 

članicah (prav tam, str. 48). Podatki na sliki 6.6 kažejo signifikanten vpliv mednarodne 

mobilnosti na višino plače. Tudi znanje tujih jezikov, ki je povezano z mednarodno 

mobilnostjo pomembno vpliva na višino plač zaposlenih diplomantov. 

Izsledki raziskav so pokazali, da so med študijem mednarodno mobilni respondenti na 

delovno višjih položajih; da se od njih se zahteva višje znanje; da jih je relativno več 

zaposlenih za polni delovni čas ter da se pogosteje zaposlijo v inovativnih in mednarodno 

dejavnih organizacijah. Po petih letih od diplome so pogosteje zaposleni v tujini, obvladajo 

več jezikov, imajo dobre perspektive za razvijanje profesionalnih kariere in nadaljevanje 

študija ter za delo na vodilnih in menedžerskih položajih (Allen in van der Velden 2011, str. 

xxii).  

 

6.4.4 Socialni kapital – komunikacijske in socialne vezi  

 

Primerjave med različnimi vlaganji in komeptencami diplomantov na sliki 6.5 kažejo da je 

kompetenca mobilizacije človeških virov ena  od najvplivnejših za uspešno zaposlitev po 

diplomi. »Najboljši način mobilizacije lastnih človeških virov je najprej najti zase službo«, 

ugotavljata Allen in van der Velden (2011, str. 50).  
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Slika 6.5: Primerjava obsega učinkov tistih vlaganj v študijske, obštudijske dejavnosti in delo, 

ki so pozitivno vplivale na uspešno zaposlitev (standardni odklon*) 

 

 
* Primerjava učinkov je postavljena na osnovi standardnih odklonov za posamezne 

spremenljivke od srednje vrednosti učinkov, prikazane na horizontali z vrednostjo 0. Učinki z 

vrednostmi med 0 in 0,10 veljajo za šibke, tisti med 0,10 in 0,25 za srednje in tisti nad 0,25 za 

močne (Allen in van der Velden 2011, str. 39, opomba 6) 

Vir: Allen in van der Velden 2011b, str. 48 in 49.
50

 

 

Od petih mogočih načinov iskanja prve zaposlitve po diplomi so diplomanti v povprečju 

največkrat uporabili tri: zaposlitev so iskali po družinskih članih, prijateljih in znancih; 

navezovali so stike s potencialnimi zaposlovalci na lastno pobudo in iskali zaposlitve po 

oglasih v časnikih. Druga dva načina, ki sta bila manj pogosto uporabljena, pa sta bila: iskanje 

dela po internetu in pristop zaposlovalcev k diplomiranim kandidatom za zaposlitev.  

Zaposlovanje po družinskih članih, prijateljih in znancih oziroma po primarnih socialnih 

omrežjih je bilo najuspešnejše ob iskanju prve zaposlitve v skupini držav »novih članic«, po 

uspešnosti pa je bil na tretjem mestu v južnoevropskih državah. V skupini severnoevropskih 

pa se ni uvrstil v prvo trojico. Skoraj četrtina anketiranih diplomantov iz t.i. novih članic je 

                                                 
50

 Prirejeno po sliki 2.31, str. 48 in sliki 2.32, str. 49. 
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našla prvo zaposlitev po primarnih socialnih omrežjih; skoraj petina diplomantov iz 

južnoevropskih držav in skoraj desetina iz severnoevropskih. Najpogosteje pa so primarne 

socialne vezi za iskanje prve zaposlitve uporabili diplomanti iz Litve (34 %), Turčije (30 %) 

in Madžarske (29 %) (Allen in drugi 2011, str. 31).  

Drugi najuspešnejši način zaposlitve v »novih članicah« je bilo navezovanje stikov s 

potencialnimi delodajalci na lastno pobudo oziroma iskanje zaposlitve po profesionalnih 

omrežjih, ta način pa je bil na prvem mestu v severnoevropskih in južnoevropskih državah.  

Za vpliv uporabnih socialnih omrežij izsledki raziskav kažejo, da ta malo vplivajo na možnost 

brezposelnosti ter na možnost vseh oblik neujemajoče se zaposlenosti. Kot prikazujeta 

Arnesen in Støren (2011, str. 207), je stopnja verjetnosti brezposelnosti enaka med tistimi 

diplomanti, ki so imeli uporabne socialne povezave, in onimi, ki teh omrežij niso imeli. 

Verjetnosti za horizontalno in pa za vertikalno neujemajočo zaposlenost sta skoraj enaki, pač 

pa je verjetnost hkratne horizontalne in vertikalne neujemajoče se zaposlenosti za tiste z 

uporabnimi socialnimi omrežji za tretjino manjša. Kot ugotavljata avtorici, so se uporabna 

socialna omrežja pokazala za dejavnik, ki pomembno znižuje tveganje neustrezne 

zaposlenosti. Visoka izobrazba enega od staršev pa zmanjšuje tveganje vertikalne neustrezne 

zaposlenosti in brezposelnosti, a ob tem delno zvišuje tveganje horizontalne brezposelnosti
51

 

(Arnesen in Støeren 2011, str. 232).  

Slovenija se razlikuje od povprečja, ki ga avtorji ugotavljajo za t.i. države nove članice; kot 

najpogosteje uporabljeni način iskanja prve zaposlitve so slovenski diplomanti navajali 

navezovanje stikov z zaposlovalci na lastno pobudo, kot drugega iskanje dela po primarnem 

socialnem omrežju in kot tretjega uporabo interneta.  

 

6.5 Vpliv študijskih programov (stopnja in vsebina) na zaposlitev diplomantov 

 

Kot kažejo izsledki raziskav REFEX in HEGESCO obstajajo nekateri skupni elementi 

visokošolskih programov po vseh evropskih državah, vključenih v vzorec, ki kažejo na 

                                                 
51

 Avtorici  poudarjata razhajanje med kulturnim kapitalom – izobrazbo staršev in stopnjo 

dokončanega študijskega programa glede na ustrezno zaposlitev po diplomi. Pojasnjujeta ga s 

socialnim omrežjem, ki ga imajo otroci visokoizobraženih staršev; po njem se jim odpirajo zanimive 

zaposlitvene možnosti tudi zunaj dokončanega visokošolskega programa (prav tam). 
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podobnost programskih profilov. Kot ugotavljajo avtorji, pa ni mogoče trditi, da obstaja 

univerzalni visokošolski programski profil za evropsko unijo (Allen in van der Velden 2011a, 

str. xx). 

Avtorji raziskav so uporabili poenostavljeno tipologijo študijskih področij, ki je upoštevala na 

eni strani razlike med usmeritvijo študijskih smeri oziroma programov in jih razdelila na 

»akademsko usmerjene« in »poklicno usmerjene«, na drugi strani pa so upoštevali stopnjo 

regulacije trga dela (Pavlin 2011, str. 10–11). Shema delitve študijskih programov glede na 

vsebino je prikazana v tabeli 6.5.
52

 

 

Tabela 6.5: Klasifikacija študijskih področij – REFLEX, HEGESCO 

 Poklicna študijska usmeritev Akademska 

usmeritev 

 Neregulirana smer  Regulirana smer  

Področje: družbene 

vede in humanistika 

poslovne vede in 

ekonomija 

izobraževalne vede sociologija in 

politične vede 

Področje: 

naravoslovne in 

tehnične vede 

inženiring (tudi 

gradbeništvo) 

medicina in 

farmakologija 

znanosti o življenju 

(tudi matematika, 

informatika) 

Vir: Schomburg, Janson in Pavlin 2010 v Pavlin 2011, str. 11.  

 

Na splošno diplomanti ocenjujejo, da so programi, ki so jih dokončali, dokaj zahtevni. Večina 

programov ni praktično usmerjena, poudarek je na teorijah in paradigmah, kot učna metoda 

prevladujejo predavanja in študentje ne sodelujejo pri raziskovalnem delu (priloga 13). 

Zaposlovalci večinoma niso seznanjeni z vsebinami programov, to velja tudi za poklicno 

usmerjene programe. Glede na izide analize ocen programov avtorji označujejo visokošolsko 

izobraževanje v Evropi za »tradicionalno« (Allen in drugi 2011, str. 26–27). 

                                                 
52

 Glede na proučevani kontekst vplivov študijskih disciplin bi bila za kategorizacijo teh  primernejša 

katera od kategorizacij, ki upoštevajo tako akademske kot profesionalne kriterije. Teichler, na primer, 

izpostavlja vprašanje, do katere stopnje naj bodo visokošolski programi strukturirani po akademskih 

kriterijih in do katere po profesionalnih, in: ali naj bodo visokošolske institucije osredotočene na 

profesionalno domeno ali pa naj tudi oblikujejo osebnostne karakteristike študentov; pa tudi: ali naj 

visokošolske institucije omogočajo priročne veščine ali pa pripravljajo študente na vseživljenjsko 

kariero (Teichler 1996, str. 155). 
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Da bi preverili hipotezo 4, ki predpostavlja, da sta hitrost in ustreznost zaposlitve povezani z 

vsebinami in stopnjami visokošolskih programov, ki so jih iskalci zaposlitve dokončali, smo 

naredili izbor kazalnikov s podatki iz obeh evropskih raziskav (glej prilogo 12). V analizi in 

prikazu podatkov so bomo omejili na ta izbor.  

Najprej nas zanima, v kolikšnem obsegu so dokončani programi pozitivno ali negativno 

vplivali na zaposlitev diplomantov po diplomi. V enem predhodnih poglavij smo že navedli 

ugotovitev, da na vstop v »elito« na trgu najbolj vplivata področje oziroma smer dokončanega 

visokošolskega izobraževanja (zdravniki, pravniki, menedžerji in inženirji so se najpogosteje 

uvrstili med »elito«) in stopnja izobrazbe. Tudi izsledki obeh raziskav o zaposlitvenih izidih 

kažejo, da področja oziroma študijske smeri pomembno vplivajo na položaj diplomantov pri 

vstopu na trg dela in na končne zaposlitvene izide. Prav tako tudi dokončana stopnja študija. 

Na sliki 6.6 so prikazani deleži neustrezne zaposlenosti respondentov glede na: nezaposlenost, 

vertikalno neujemajočo zaposlitev, horizontalno neujemajočo zaposlitev in kombinirano 

(vertikalno in horizontalno) neujemajočo zaposlitev. 

 

Slika 6.6: Oblike in deleži neustrezne zaposlenosti* po področju dokončanega študija, anketni 

podatki REFLEX, leto 2005, %** 

 

 
*Avtorici prištevata k neustrezni zaposlenosti tudi brezposelnost 

**Možne so kombinacije več vrst neustrezne zaposlenosti za enega respondenta.  

Vir: Arnesen in Støeren 2011, str. 205. 
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Kot kažejo podatki na sliki so neujemajoče zaposlitve in brezposelnost najpogostejši pri 

diplomantih, ki so dokončali študij humanistike (35 % neustrezno zaposlenih in 7 % 

brezposelnih), visoki sta pa tudi na področjih storitev, družboslovja (okoli 30 % neustrezno 

zaposlenih in po 4 % brezposelnih) in naravoslovja (26 % neustrezno zaposlenih in 7 % 

brezposelnih). Študijski področji z najnižjo neustrezno zaposlenostjo sta zdravstvo in sociala 

(13 % neustrezno zaposlenih in 3 % brezposelnih) ter informatika (17 % neustrezno 

zaposlenih in 2 % brezposelnih). Kot pravijo avtorji je horizontalni neustrezni brezposelnosti 

mogoče pripisati najvplivnejši negativni predznak, »ker so na področjih z najvišjimi deleži 

horizontalne neujemajoče se zaposlenosti (humanistiki, uslugah, družboslovju in 

naravoslovju) tudi deleži horizontalne in vertikalne neustrezne zaposlenosti in brezposelnosti 

najvišji« (Arnesen in Støeren 2011, str. 206). Dokončane študijske smeri tudi pomembno 

vplivajo na pogostost menjave delovnih mest: po diplomi so diplomanti humanistike, 

umetnosti, zdravstva in socialnega varstva menjali delovna mesta relativno pogosteje kot 

diplomanti tehniških usmeritev. Nestalnost delovnih mest pa po mnenju nekaterih avtorjev 

pomeni slabšo iztočnico za izgradnjo profesionalne kariere (prav tam, str. 207).  

Zgoraj prikazane razlike med študijskimi programi glede na zaposlitvene izide bomo 

primerjali z ocenami diplomantov, oziroma s subjektivnimi kazalniki, ki kažejo kako 

diplomanti vidijo programe, ki so jih zaključili, potem, ko so že izstopili iz procesa prehajanja 

in so že zaposleni. V tabeli 6.6 so prikazane ocene programov, ki so jih diplomanti zaključili 

in to glede na pet značilnosti programov, ki so pomembne za zaposlitvene izide.  

 

Tabela 6.6: Ocene zaključenih programov glede na akademsko prestižnost, poklicno 

usmerjenost, prepoznavnost s strani zaposlovalcev, ustreznost za zaposlitev in ustreznost za 

izgradnjo kariere, % 

 

Program je 

(ocena): 

akademsko 

prestižen 

poklicno 

usmerjen 

znan 

zaposlovalcem 

ustrezen 

za 

zaposlitev 

ustrezen 

za 

kariero 

Izobraževlne vede I 20 61 47 53 48 

Izobraževlne vede II 30 46 39 58 50 

Humanistika I 36 34 27 40 43 

Humanistika II 39 24 25 42 41 

Družbene vede I 32 38 31 48 51 

Družbene vede II 47 28 38 58 59 

Naravoslovje I 36 29 30 51 48 

Naravoslovje II 48 23 28 57 48 
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Tehnične vede I 31 46 38 59 52 

Tehnične vede II 53 40 42 66 56 

Agronomija, veter.I 24 51 35 51 45 

Agronomija, veter. II 39 50 45 56 47 

Zdravstvo, sociala I 22 71 51 70 58 

Zdravstvo, sociala II 69 53 62 64 62 

Storitve I 16 51 33 51 50 

Storitve II 29 46 28 54 48 

Skupaj I 28 47 37 53 51 

Skupaj II 49 34 38 57 54 

 

Vir: Allen in drugi 2011, str. 14 in 19. 

 

 

Na splošno kažejo podatki,
53

 da po posameznih študijskih programih prevladujejo nizke 

pozitivne ocene za vse prikazane značilnosti programov: le ustreznost programov (I. in II. 

stopnje) za zaposlitev in izgradnjo kariere je pozitivno ocenila več kot polovica vprašanih 

diplomantov. Kot ustrezni za zaposlitev so bili relativno najbolje ocenjeni programi: 

zdravstvo I. stopnja (70 % vprašanih diplomantov) in zdravstvo II. stopnja (64 %); tehnične 

vede II. stopnja (66 %) in I. stopnja (59 %); družbene vede II. stopnja (58 %). Zdravstvo obeh 

stopenj je bilo najbolje ocenjeno tudi kot študijski program, ki omogoča izgradnjo kariere (I. 

stopnja - 64 %; II. stopnja - 59 % vprašanih diplomantov). Nadpovprečno pozitivno za 

razvijanje kariere so diplomanti ocenil tudi družbene vede II. stopnje (59 %) in tehnične vede 

II. stopnje (56 %).
54

 Kot najmanj ustrezni programi glede na omogočanje zaposlitve in 

razvijanje kariere so bili ocenjeni naslednji programi: humanistika na obeh stopnjah, 

družboslovje I. stopnja pa tudi agronomija in usluge na prvi stopnji.  

O poklicni usmerjenosti in prepoznavnosti programov pri zaposlovalcih - dveh značilnostih 

programov, ki naj bi bili medsebojno pogojeni - pa kažejo ocene, da med njima ni 

povezanosti. Za poklicno nadpovprečno usmerjene so bile ocenjene izobraževalne vede I. 

stopnje, agronomija in veterina ter zdravstvo in sociala na obeh stopnjah ter storitve I. stopnja. 

Le študijski program zdravstva in socialnih ved na II. stopnji pa so diplomanti ocenili za 

prepoznavna pri delodajalcih. 

                                                 
53

 Za podrobnejši prikaz podatkov glej sliki v prilogi 6.3 in 6.4. 

54
 Signifikantni vpliv na ustrezno zaposlitev po diplomi je imela tudi »akademska prestižnost« 

študijskih programov in to predvsem v skupini severnoevropskih držav. Za akademsko najprestižnejše 

so anketirani diplomanti ocenili drugostopenjski študijski smeri zdravstva in tehničnih ved. 
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Na splošno prevladujejo nizke ocene diplomantov za tiste značilnosti programov, ki po 

izsledkih regresijske analize iz predhodnega poglavja pomembno pozitivno vplivajo na 

zaposlitvene izide, kljub temu je na osnovi ocen diplomantov mogoče sklepati, da obstajajo 

pomembne razlike med posameznimi programi glede na te karakteristike.  

Glede na pomembnost delovnih izkušenj za uspešno zaposlitev po diplomi, izkazano v 

predhodnem podpoglavju 6.4.2, smo preverili razlike med študijskimi programi tudi z 

rezultati križnih tabel. Rezultati križanja delovnih izkušenj diplomantov, pridobljenih med 

študijem, z vsebino dokončanih študijskih programom so prikazani v tabeli 6.7. 

 

Tabela 6.7: Delovne izkušnje diplomantov, pridobljene med študijem, glede na dokončane 

programe, podatki HEGESCO, % 

 

 Ima delovne 

izkušnje 

Nima delovnih 

izkušenj 

v NGO, 

prostovoljno 

delo 

Del. izkušnje v 

tujini 

Izobraževanje I 39 45 20 11 

Izobraževanje II 48 50 19 19 

Humanistika I 36 52 21 33 

Humanistika II 43 56 24 41 

Družbene vede I 41 52 19 19 

Družbene vede II 42 56 25 29 

Naravoslovje I 34 46 21 16 

Naravoslovje II 42 53 27 25 

Tehnika I 41 46 19 19 

Tehnika II 52 49 25 31 

Kmetijsvo I 43 44 28 20 

Kmetijsvo II 53 49 26 34 

Zdravstvo I 58 39 21 15 

Zdravstvo II 46 40 25 29 

Storitve I 52 52 20 20 

Storitve II 47 52 24 22 

Skupaj I 43 47 20 18 

Skupaj II 45 52 24 29 

 

Vir: Allen in drugi 2011, str. 26. 

 

Podatki v tabeli 6.7 kažejo pomembne razlike med dokončanimi programi glede na delovne 

izkušnje, ki so jih imeli diplomanti v času anketiranja. Pomembno več diplomantov s 

področij: tehnične vede, II. stopnja; kmetijstvo, II. stopnja; zdravstvo, I. stopnja in storitve I. 

stopnja je pridobilo ustrezne delovne izkušnje med študijem kot pa diplomantov 
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izobraževanja, humanistike in I. stopnje naravoslovje. Pri tem je treba opozoriti na razlike 

glede na stopnjo končanega programa: več delovnih izkušenj so imeli diplomanti, ki so 

dokončali II. stopnjo študija. Nadpovprečni deleži respondentov, ki niso imeli delovnih 

izkušenj je zaključilo programe humanistike in družboslovja. Z več delovnimi izkušnjami v 

tujini presenetljivo izstopajo diplomanti humanistike II. stopnja, najmanj tovrstnih izkušenj pa 

imajo diplomanti izobraževanja I. in II. stopnje. 

Pomembnost vpliva zaključenih programov na zaposlitvene izide kažejo tudi rezultati 

multinominalne logistične regresije, s katero so v raziskavi HEGESCO preverili vpliv vseh 

spremenljivk
55

, pomembnih za objektivne in subjektivne kazalnike uspešne zaposlenosti na 

referenčno kategorijo »imeti ustrezno zaposlitev« (Allen in drugi 2011c, str. 127 in 130). 

Rezultati so potrdili vzorec diferenciacije po področjih dokončanega študija. Diplomanti, ki so 

dokončali študij informatike, tehničnih ved, zdravstva in socialnih ved ter izobraževanja, so 

našli ustreznejše zaposlitve, najmanj ustrezne pa diplomanti humanistike, družboslovja (z 

izjemo prava in menedžmenta) ter storitev. Kot ugotavljajo avtorji so se ti rezultati ujemali z 

ugotovitvami prejšnje britanske študije o britanskih diplomantih (Green in McIntosh v 

Arnesen in Støeren 2011, str. 201). 

Rezultati multivariatne analize so potrdili tudi ugotovitve Finnia in Frenetta (v prav tam, str. 

214), da so zaposleni diplomanti profesionalno usmerjenih študijskih programov, kot sta 

menedžment in tehnične vede, bolje plačani kot tisti, ki so dokončali »mehke« študijske 

usmeritve, kot je humanistika. Tudi Arnesen in Støeren ugotavljata pomembno razliko v višini 

plač glede na študijske smeri, ki so jih dokončali diplomanti. »Zmagovalci z najvišjimi 

zaslužki, ko gledamo vse države skupaj, so s področja menedžmenta in informatike (imajo od 

12 do 14 % višje plače kot diplomanti družbenih ved), poraženci pa so diplomanti iz 

agronomije in humanistike, ki imajo pomembnih 11 % in 6 % nižje plače« (prav tam). 

 

6.6 Povzetek ugotovitev in potrditev hipotez 

 

Glede na dva kriterija uspešne zaposlitve po diplomi: t.i. stalno delovno mesto in zaposlitev s 

                                                 
55

 Kot neodvisne spremenljivke so bile vključene: demografske spremenljivke, spremenljivke 

izobrazbenega okolja, značilnosti dokončanih programov, spremenljivke delovne kariere med študijem 

in po diplomi. 
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polnim delovnim časom izsledki analize sekundarnih podatkov iz evropskih raziskav 

REFLEX in HEGESCO kažejo pomembne razlike med prvo zaposlitvijo in zaposlitvijo pet 

let po diplomi (med anketiranjem): prvič po diplomi se je v povprečju le nekaj več kot 

polovica anketiranih evropskih diplomantov stalno zaposlila, pet let po diplomi je bil delež 

zaposlenih diplomantov na stalnih delovnih mestih 84%. Razlike med prvo in zaposlitvijo pet 

let po diplomi glede na polni delovni čas niso pomembne, ker v obeh zaposlitvah prevladuje 

delo s polnim delovnim časom. Povprečne plače merjene z urnimi postavkami se močno 

razlikujejo po državah: od najvišjih v Nemčiji in Švici (nad 18 €) do najnižjih v Madžarski in 

Litvi (okoli 7 €).  

Razlike med državami so se pokazale za zelo pomembne pri vseh kazalnikih uspešne 

zaposlitve vključno z zaposlenostjo oziroma brezposelnostjo diplomantov pet let po diplomi 

(med državami z najvišjimi in najnižjimi deleži zaposlenih diplomantov pet let po diplomi je 

5% razlike; med državami z največ in najmanj brezposelnimi pa 8%). Tudi dolžina prehoda v 

zaposlitev in obseg migracij na delovnih mestih po diplomi se pomembno razlikujeta po 

državah: delež diplomantov, ki so iskali prvo zaposlitev dlje kot 6 mesecev je največji v 

Turčiji (skoraj tretjina), velik pa tudi v Španiji (21 %) in Sloveniji (17%); najmanjši pa na 

Norveškem (3%). Glede na razlike v mobilnosti diplomantov je mogoče razvrstiti države v 

tiste, v katerih diplomanti po diplomi relativno pogosto menjajo zaposlitve, a ob tem niso 

brezposelni za daljša obdobja (severne evropske države, na primer Norveška, Nizozemska, 

Estonija, Litva); države, v katerih je kombinacija nasprotna in diplomanti redko menjajo 

zaposlitev, a so daljši čas brezposelni in države, v katerih diplomanti po diplomi migrirajo iz 

zaposlitve v zaposlitev in so tudi daljša obdobja brezposelni (Turčija, Španija, Portugalska).  

V primerjavi z drugimi evropskimi državami je Slovenija država z relativno nizkimi deleži 

brezposelnih diplomantov pet let po diplomi (3,5 %), izstopa pa z relativno visoko razliko 

med zaposlenimi na stalnih delovnih mestih v prvi zaposlitvi (le 44 % zaposlenih 

diplomantov) in pet let po diplomi (81 % zaposlenih na stalnih delovnih mestih). Izstopa tudi 

iz zgornje »migracijske tipologije«: slovenski diplomanti po diplomi menjajo relativno malo 

zaposlitvenih mest, so pa relativno dlje brezposelni. Glede na relativno visoko nestabilnost 

prve zaposlitve in daljša obdobja brezposelnosti v relativno dolgi čakalni dobi, bi bilo pri 

slovenskih diplomantih za pričakovati, da bodo zaposlitvene migracije relativno pogostejše. 

Ker pa izsledki kažejo obratno, je mogoče sklepati, da je so podpovprečne zaposlitvene 

migracije slovenskih študentov posledica nezadostnega povpraševanja po diplomantih na 

slovenskem trgu dela.  
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Pri predstavitvi izsledkov o vplivih vlaganj in kompetenc, pridobljenih v času študija na 

uspešno zaposlitev, se držimo tipologije držav, uporabljene v raziskavi HEGESCO, v tri 

skupine: t. i. države nove članice, severnoevropske ter južnoevropske države. Na splošno 

kažejo, da so vplivi vlaganj v različne dejavnosti med študijem, vključno s pridobitvijo 

ustreznih kompetenc, na zaposlitvene izide raznovrstnejši v t.i. novih članicah kot v ostalih 

dveh skupinah držav. V vseh treh skupinah držav izstopata kot najvplivnejši dve vrsti vlaganj 

oziroma kompetenc: zaključek študijskega programa, ki je bil znan zaposlovalcem in s 

študijem povezane delovne izkušnje v času študija. Ti dve kompetenci sta imeli signifikanten 

vpliv tako v vseh treh skupinah držav, kot na vse tri indikatorje uspešne zaposlitve, tj. na čas 

iskanja zaposlitve; na ustreznost zaposlitve in na plačo. Tudi po ugotovitvah avtorjev (Allen 

in van der Velden 2011b, str. 48; Arnesen in Støeren 2011, str. 207) so delovne izkušnje, še 

posebej tiste povezane s študijskimi programi, najpomembnejši dejavnik uspešne in ustrezne 

zaposlitve diplomantov po diplomi. Na osnovi teh ugotovitev sklepamo, da je mogoče v celoti 

potrditi hipotezo 3, ki predpostavlja, da med študijem pridobljene delovne izkušnje pozitivno 

vplivajo na ustrezno zaposlitev po diplomi. 

Presenetljivo je, da izsledki obeh raziskav kažejo nesignifikanten vpliv študijske prakse in 

pripravništva na zaposlitvene izide. Po ugotovitvah nekaterih avtorjev zato, ker je 

pripravništvo neenakomerno porazdeljeno glede na študijska področja in koncentrirano na 

nekaterih. Strinjamo se z ugotovitvami nekaterih avtorjev, da sta študijska praksa in 

pripravništvo pomembna za zaposlitev po diplomi, ne glede na rezultate raziskav (Allen in 

drugi 2011, str. 41), ker predstavljata možnost pridobivanja delovnih izkušenj povezanih z 

vsebino študija. Te pa so zelo pomembne za hitrejšo in ustreznejšo zaposlitev po diplomi. 

Izsledki analize sekundarnih podatkov o vplivih vlaganj v študijske in obštudijske dejavnosti 

na zaposlitvene izide (poglavje 6.4.1) kažejo signifikantne vplive le za nekatere vrste vložkov. 

V vseh treh skupinah proučevanih držav sta se pokazali za vplivni: povprečna ocena ob 

zaključku študija, ki je pozitivno vplivala na vse tri kazalnike uspešne zaposlitve in obsega ur 

študija na plačo ter na zadovoljstvo z delom. Vplivi ostalih vlaganja v študijske in obštudijske 

dejavnosti na zaposlitvene izide se pomembno razlikujejo po državah in ne omogočajo 

posplošenih sklepov. Glede te ugotovitve in glede na rezultate predstavljene v podpoglavju 

6.4.1 o vplivu vlaganj v študijske in obštudijske dejavnosti ne moremo v celoti potrditi 

hipoteze 2, po kateri naj bi vlaganja v človeški kapital pozitivno vplivala na hitrejšo in 

ustreznejšo zaposlitev po diplomi.  
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Posebej smo izpostavili vpliv mednarodne mobilnosti v času študija, ki je eden od temeljnih 

ciljev bolonjske reforme. Rezultati so pokazali, da delo oziroma študij v tujini v času študija 

pomembno vpliva na krajše iskanje zaposlitve v t.i. novih članicah in zmerno v 

severnoevropskih državah, kot tudi na višje plače in na zadovoljstvo z delom.  

Za indikatorje socialnega kapitala smo v naboru kazalnikov raziskav REFLEX in HEGESCO 

upoštevali t.i. kompetenco mobilizacije človeških virov, ki so jo diplomanti pridobili v času 

študija in uporabo socialnih omrežij za iskanje zaposlitve po diplomi. Kot kažejo rezultati 

analize sekundarnih podatkov so pri iskanju prve zaposlitve diplomanti v povprečju 

največkrat uporabili družinska in prijateljska socialna omrežja ter povezovanje s 

potencialnimi zaposlovalci na lastno pobudo. Zaposlovanje prek primarnih socialnih omrežjih 

je bilo najuspešnejše v skupini držav »novih članic«; primarne vezi so omogočile prvo 

zaposlitev nekaj manj kot četrtini diplomantov iz teh držav (skoraj petini iz južnoevropskih 

držav in manj kot desetini iz severnoevropskih). Navezovanje stikov s potencialnimi 

delodajalci na lastno pobudo oziroma iskanje zaposlitve po profesionalnih omrežjih je bilo 

najpogosteje uporabljeno v ostalih dveh skupinah držav. Socialna omrežja pa le malo vplivajo 

na možnost brezposelnosti ter na možnost vseh oblik neujemajoče zaposlenosti po diplomi; 

kot ugotavljajo avtorji je stopnja verjetnosti brezposelnosti enaka med tistimi diplomanti, ki 

so imeli uporabna socialna omrežja, in onimi, ki teh omrežij niso imeli (Arnesen in Støeren 

2011, str. 207). 

Slovenija se razlikuje od povprečja značilnega za t.i. nove članice po tem, da je med 

slovenskimi diplomanti najpogosteje uporabljeni način iskanja prve zaposlitve navezovanje 

stikov z zaposlovalci na lastno pobudo in ne iskanje dela po primarnem socialnem omrežju, ki 

je na drugem mestu vseh možnih uporabljenih »kanalov.«  

Glede na ugotovitve prikazane v podpoglavju 6.4.4 in glede na zgornji povzetek ugotovitev o 

socialnih omrežij lahko delno potrdimo hipotezo 1, ki pravi, da bodo vlaganja študentov in 

diplomantov v komunikacijska in socialna omrežja povečala ustrezno kompetentnost za vstop 

na trg dela. Delno se hipoteza potrjuje s pozitivnim vplivom sposobnosti diplomantov za 

mobilizacijo človeških virov na zaposlitvene izide in z uporabo primarnih in profesionalnih 

socialnih omrežij za pridobitev prve zaposlitve (z razlikami glede na evropske države). 

Izsledki analize sekundarnih podatkov so pokazali, da vsebina zaključenih programov 

pomembno vplivajo na zaposlitvene izide: obseg zaposlenih oziroma nezaposlenih 
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diplomantov kot tudi tistih, ki so zaposleni na ujemajočih oziroma neujemajočih delovnih 

mestih se pomembno razlikuje glede na vsebine programov; ocene značilnosti študijskih 

programov, ki so jih podali diplomanti pet let po diplomi kažejo, da se vsebine študijskih 

programov pomembno razlikujejo glede na tiste značilnosti, ki vplivajo na uspešno in 

ustrezno zaposlitev po diplomi; vpliv zaključenih programov na zaposlitvene izide so pokazali 

tudi rezultati multinominalne logistične regresije v okviru raziskave HEGESCO in potrdili 

vzorec diferenciacije zaposlenih diplomantov glede na vsebine dokončanega študija. Na 

podlagi teh ugotovitev in izsledkov, prikazanih v poglavju 6.5 je mogoče potrditi hipotezo 4, 

ki predpostavlja, da sta hitrejša in uspešnejša zaposlitev po diplomi povezani z vsebinami in 

stopnjami visokošolskih programov, ki so jih diplomanti dokončali, ali povedano z drugimi 

besedami, da so razlike med vsebinami zaključenih visokošolskih programov pomembne za 

uspešno in ustrezno zaposlitev diplomantov po diplomi. 

 

 

7. AVTORSKA ŠTUDIJA PRIMERA (CASE STUDY): 

PRIPRAVLJENOST SLOVENSKIH ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK t. i. 

TRŽNO NEDEFICITARNIH ŠTUDIJSKIH SMERI NA PREHOD V 

ZAPOSLITEV 

 

 

Avtorska empirična raziskava, ki je bila izpeljana v okviru doktorskega dela, (Podmenik, 

2010/11) temelji na teoretičnih in empiričnih ugotovitvah o spremenjenih pogojih 

zaposlovanja, še posebno mladih med družbeno-ekonomsko krizo, in nujnostjo prilagajanja 

mladih (prihodnjih) iskalcev zaposlitve tem spremembam. V raziskavi so posebej 

izpostavljene možnosti prilagajanja visokoizobraženih iskalcev/iskalk zaposlitve s 

povečanjem individualnih vložkov v socialni in človeški kapital med študijem.  

V raziskavi smo se omejili na t. i. tržno nedeficitarne visokošolske študijske smeri (Verša in 

Spruk, 2004) oziroma programe. To iz dveh razlogov: prvič, izsledki raziskav prehoda 

diplomantov iz izobraževanja v zaposlitev iz različnih držav in držav Evropske unije kažejo, 

da je hitrejša ter uspešnejša zaposlitev po diplomi povezana z vsebino študijskega programa, 

ki ga dokončajo diplomanti. To smo potrdili tudi s sekundarno analizo podatkov evropskih 

raziskav v poglavju 6.5. Drugič, rezultati spremljanja trenda brezposelnosti mladih 

diplomantov v Sloveniji od leta 2000 do leta 2011 so pokazali porast tega trenda za določene, 
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t. i. nedeficitarne študijske smeri in, da se iz leta v leto število t.i. nedeficitarnih študijskih 

smeri povečuje (Podmenik in drugi, 2006; MIZKŠ, 2012; priloga 10). Na osnovi teh 

izsledkov predpostavljamo, da se v času stopnjevanja družbeno-gospodarske krize študentje 

t.i. nedeficitarnih študijskih smeri zavedajo nevarnosti brezposelnosti po diplomi bolj kot 

ostali študentje in si prizadevajo pridobiti (dodatna) znanja ter veščine, potrebne za 

kompetenten vstop na trg dela.  

Avtorska raziskava uvaja novost v raziskovanje prehoda diplomantov iz visokošolskega 

izobraževanja v zaposlitev s tem, da vključuje socialni kapital kot enega od dejavnikov, ki 

lahko prispeva k boljšim zaposlitvenim izidom po diplomi. Njen namen je odgovoriti na dve 

temeljni raziskovalni vprašanji: ali so se v družbeno-ekonomski krizi vlaganja študentov – 

bodočih diplomantov - v človeški in socialni kapital povečala in ali so se povečala tudi 

vlaganja izobraževalcev v usposabljanje študentov za kompetenten vstop na trg dela?  

 

7.1  Metodologija 

 

Raziskava je zastavljena kot časovna primerjalna študija primera (angl. case study) slovenskih 

študentov in študentk višjih letnikov t. i. tržno nedeficitarnih študijskih smeri. Časovno 

primerjavo omogoča izbor metodologije, ki je analogna metodologiji uporabljeni v raziskavi 

Evalvacija naložb v izobrazbeni kapital in mladinski trg dela iz leta 2005/06 (Podmenik in 

drugi, 2006). Cilj predhodne raziskave je bil oceniti rentabilnosti naložb v izobrazbeni kapital 

v kontekstu statističnih trendov in strokovnih ugotovitev, ki so v prvi polovici prejšnjega 

desetletja dokumentirale simptomatiko slovenskega mladinskega trga dela, še posebno tistega 

segmenta, na katerega so vstopali diplomanti in diplomantke t. i. nedeficitarnih študijskih 

smeri.
56

  

                                                 
56

 Glavne karakteristike takrat izpostavljene kot specifičnosti mladinskega segmenta slovenskega trga 

dela  so bile: povečana ponudba in povečano povpraševanje po študentski delovni sili. Dolgoročna 

posledica tega je bila, ob relativno neprožnem trgu dela v Sloveniji, zmanjševanje števila delovnih 

mest za mlade diplomante in diplomantke.  Iskalci dela na študentskem trgu so bili privilegirani zaradi 

pravic, ki so izhajale iz njihovih študentskih statusov, in visoko konkurenčni v primerjavi z mladimi 

diplomanti in diplomantkami. Širitev študentskega trga delovne sile je prispevala k uveljavljanju 

negativnih vzorcev in kulture ravnanja zaposlovalcev s študentsko delovno silo  in omogočala prenos 

teh vzorcev tudi na diplomirane iskalce in iskalke zaposlitve.  
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V avtorski raziskavi v okviru doktorskega dela smo leta 2010/11 uporabili prirejen in 

dopolnjen vprašalnik iz raziskave 2005/2006 (priloga 16), da bi omogočili primerljivost 

rezultatov v časovnem intervalu petih let, oziroma primerljivost rezultatov anketne poizvedbe 

iz študijskega leta 2005/06 z rezultati ankete v študijskem letu 2011.
57

 

Pri odločitvi za namenski vzorec smo upoštevali metodološke napotke za izbiro vzorca v hitro 

spreminjajočem družbenem okolju, ki je značilno za družbeno - gospodarsko krizo. Kot 

ugotavljata Alexander in Benett (2005), lahko dogajanja v namenskih in mejnih vzorcih 

smiselno in ustrezno kratkemu času, ki ga ima raziskovalec na voljo, dokumentirajo splošne 

družbene trende in zakonitosti. Vzorec je, tako kot v raziskav Evalvacija naložb v izobrazbeni 

kapital in mladinski trg dela iz leta 2005/06, (Podmenik in drugi, 2006) namenski in 

utemeljen ter dokumentiran s statističnimi kazalniki, ki so izpostavili posebne lastnosti 

izbrane subpopulacije (Biernacki in Watters, 1989). Namensko izbrana subpopulacija 

študentov je glede na statistične kazalnike možne zaposlitve po diplomi umeščena na 

negativni del lestvice celotne populacije slovenskih študentov. Oba vzorca, tako iz prve 

(2005/06) kot iz druge raziskave (2010/11), sta bila določena na podlagi podatkov o t. i. tržni 

nedeficitarnosti študijskih smeri, izkazovane z absolutnim številom in z deleži brezposelnih 

diplomantov/diplomantk
58

 v letnim poročilih Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije. 

(Glej prilogo 10) Nabor respondentov je bil narejen v dogovoru s pedagoškim in/ali 

strokovnim osebjem ter (ko je bilo to potrebno) posameznih fakultet. Frekvenčne in križne 

tabele sociodemografskih značilnosti obeh vzorcev so potrdile njuno analognost, vendar z 

manjšimi odkloni pri nekaterih primerjavah. Ker pa vzorca nista identična ne moremo govoriti 

o longitudinalno primerjalni raziskavi. Gre za dve ločeni raziskavi, pretežno zastavljeni 

analogno in v nadaljevanju bomo govorili o t. i. časovno analognih
59

 primerjavah.  

                                                 
57

 Primerljivost je zagotovljena z enako vsebino in enako shemo obeh vprašalnikov iz leta 2005/06 in 

2010/11. Anketni vprašalnik je dopolnjen z dvema vprašanjema o oceni samozaupanja ter samozavesti 

in  pripravljenosti za navezovanje socialnih stikov (individualni socialni kapital). Dodali smo tudi štiri 

vprašanja, ki so enaka vprašanjem iz evropskih raziskav HEGESCO in REGLEX. 

58
 Izračunavali smo deleže letne rasti registriranih brezposelnih diplomantov/diplomantk po 

posameznih dokončanih študijskih smereh in tudi letne primerjalne deleže med brezposelnimi 

diplomanti/diplomantkami in vpisanimi študenti. 

59
  Pojem »analogno« se v statistiki uporablja za primerjave podatkov, ki niso izbrani na identičnih, 

pač pa na podobnih vzorcih. V obdelavi in prikazovanju teh podatkov se uporabljajo izrazi, kot so: 

analogne tehnike obdelave, analogne križne tabele, ipd. 
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Načini izvedbe obeh anket med študenti/študentkami so bili v obeh raziskavah enaki in 

preliminarni rezultati so potrdili korektnost in verodostojnost odgovorov respondentov, kar je 

mogoče pojasniti tudi z izvedbo ankete v okviru študijskih dejavnosti. Anketiranje so namreč 

izpeljali pedagoški delavci v okviru rednih študijskih dejavnosti – predavanj, vaj ali po 

izpitu
60

. V obeh študijskih letih je bilo anketiranje izpeljano aprila in maja.  

 

7.2 Vzorčna populacija 

 

Velikosti vzorca prve raziskave je 150 respondentov in druge raziskave 180 respondentov. 

Avtorska raziskava iz leta 2010/11 ima večji vzorec, ker smo upoštevali porast števila 

brezposelnih diplomantov od leta 2005 do 2010. Vzorca se razlikujeta glede na deleže 

podskupin respondentov po študijskih usmeritvah, v drugi vzorec so (proporcionalno) zajeti 

respondenti študijskih smeri, ki so postale v obdobju 2005–2010 tržno nedeficitarne.
61

 

Študentje/študentke informatike, ki so se po podatkih ZZRS leta 2010 pojavili na seznamu 

brezposelnih, so uvrščeni le v raziskavo iz leta 2010/11. Zaradi povečanega števila 

brezposelnih diplomantov ekonomije in menedžmenta, prijavljenih na ZZRS, je bila v vzorec 

zajeta Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. In na področju družbenih ved smo 

zmanjšali obseg podskupine sociologov, zajeli pa smo študente/študentke uporabnih 

družbenih ved na novi Fakulteti za uporabne družbene študije, Nova Gorica. Tabela 7.1 kaže 

strukturo namenskega vzorca študentov in študentk glede na smer študija in fakulteto, na 

kateri so študirali leta 2010/11. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60

 Izjemoma je anketiranje leta 2010/11 potekalo prek Referata za študij na Filozofski fakulteti. 

61
 Med podatki o brezposelnih diplomantih, ki jih ZZRS objavlja spomladi  za preteklo leto, in podatki  

iz naših anket, ki so narejene v študijskih letih, prihaja do polletnega zamika. Tako, ko govorimo o 

podatkih ZZRS, uporabljamo koledarsko leto, npr. 2005, ko pa govorimo o anketnih podatkih, 

uporabljamo študijski leti 2005/06 in 2010/11. 
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Tabela 7.1: Porazdelitev respondentov iz vzorcev študijskih let 2005/06 in 2010/11 po 

fakultetah in študijskih usmeritvah; frekvence in deleži (%) 

 

Študijsko leto 2005/06 Študijsko leto 2010/11 

Fakulteta Štud. smer Število Delež % Fakulteta Štud.smer Število Delež % 

FDV sociologija 15 10 FDV sociologija 7 4 

FDV  kulturologija 9 6 FDV  kulturologija 24 13 

FDV Drugo 5 3 / / / / 

FF filozofija* 13 9 FF filozofija 6 3 

FF andragogika* 18 12 FF andragogika 21 12 

FF pedagogika* 9 6 PeF pedagogika 23 13 

FF sociolog. kult. 7 5 / / / / 

FF zgodovina 7 5 / / / / 

FSD socialno delo 6 4 FSD socialno delo 9 5 

FSD kibernetika soc. 

pomoči 

9 6 FSD kibernetika soc. 

pomoči 

6 3 

/ / / / FSD soc. delo v 

podjetjih 

14 8 

FHŠ geografija 

kontaktnih p. 

23 15 FHŠ geografija 

kontaktnih p. 

18 10 

FHŠ kulturna 

antropologija 

24 16 / / / / 

FDV  kadrovski 

menedžement 

5 3 EF  menedžment, 

trženje, 

podjetništvo 

23 13 

/ / / / FUDŠ uporabne 

družbene vede 

17 9 

/    FIŠ informatika 5 3 

    EF posl. informatika 7 4 



106 

 

Smeri Filozofske fakultete: filozofija, pedagogika, andragogika so omogočale dvopredmetni 

študij, zato je bil prvotni numerus vzorca 170 anketiranih in smo za respondente, ki so 

obiskovali po dve smeri, izračunali povprečja. 

Vir: Podmenik, lastna raziskava (2010/2011) 

 

Glede na letnik študija respondentov kaže primerjava obeh vzorcev delne odklone, in sicer pri 

študentih, vpisanih v drugi in četrti letnik
62

 – glej prilogo 17. Da sta vzorca iz leta 2005/06 in 

2010/11 strukturno dobro primerljiva, kažejo analogne križne primerjave demografskih 

značilnosti populacij iz vzorca 2005/06 in 2010/11. Primerjave starostne in spolne strukture 

obeh vzorcev ter primerjave kraja stalnega prebivališča so natančneje prikazane v prilogi 17. 

Glede na demografske značilnosti obeh populacij ni mogoče ugotavljati večjih signifikantnih 

odklonov. 

 

7.3 Časovna primerjalna analiza vlaganj študentov/študentk v študijske in obštudijske 

dejavnosti ter delovne izkušnje, študijski leti 2005/06 in 2010/11 

 

S časovno primerjalno analizo rezultatov anketnih raziskav v časovnem razponu petih let, tj. 

pred razglasitvijo družbeno-gospodarske krize in tri leta po razglasitvi, bomo preverjali 

hipotezo 5, ki predpostavlja, da bodo v času družbeno-ekonomske krize študentje, ki 

končujejo študij na študijskih smereh, za katere vedo, da po njih ni ustreznega povpraševanja 

na trgu dela, pomembno povečali svoje vložke v človeški kapital z vsemi oblikami 

izobraževanja, ki jih imajo na voljo. Preverjali bomo tudi hipotezo 6, ki pravi, da bodo v času 

družbeno-ekonomske krize študentje t. i. tržno nedeficitarnih študijskih smeri pomembno 

povečali svoj socialni kapital v obliki komunikacijskih in socialnih povezav. V analizi bomo 

uporabili indikatorje neodvisnih in odvisnih spremenljivk, oblikovane na podatkih, zbranih z 

anketnima vprašalnikoma iz leta 2005/6 in 2010/11. Seznam indikatorjev in ustreznih 

vprašanj iz anketnega vprašalnika, razvrščenih glede na odvisne in neodvisne spremenljivke 

je prikazan v tabeli 7.2. 

                                                 
62

 Dobro tretjino respondentov iz četrtega letnika v vzorcu 2010/11 je mogoče delno pojasniti z 

relativno visokim deležem študentov Filozofske fakultete v vzorcu, ki je leta 2010/11 še izvajala 

veliko študijskih programov po pred-bolonjskem programu. Delno pa tudi z možnostjo, da diplomanti 

humanistike, kot pod-skupina z največ ovirami za zaposlitev (po podatkih evropskih raziskav), 

vpisujejo dodatne smeri še potem, ko so študij na osnovnem programu že zaključili. 
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Tabela 7.2 : Seznam indikatorjev in spremenljivk po vprašanjih iz anketnih vprašalnikov z 

merskimi kazalci in glede na vrsto primerljivosti 

 

Indikatorji in spremenljivke iz vprašalnikov: 

 
Merski 

kazalci: 
Vprašalnik 2005/06 in 2010/11 

Slovenija 

zneski; 

deleži; 

ordinarne 

lestvice 

I – indikatorji; V – vprašanja s številko iz vprašalnika (priloga 7.1) 

I-1 Materialni vložki v študij
63

 v študijskem letu anketiranja 

V 11.1.1 Šolnina znesek v € 

V 11.1.2 Študijske potrebščine znesek v € 

V 11.1.3 Prehrana znesek v € 

V 11.1.4 Stanovanje znesek v € 

V 11.1.5 Potovanja in študijske ekskurzije znesek v € 

V 11.1.6  Socialni stiki in obiski prireditev, povezani s študijem znesek v € 

   

I-2 Viri za pokrivanje materialnih vložkov v študij 

V 11.2: 1 Stroške pokriva sam/a deleži vseh letnih 

stroškov v % 

V 11.2: 2 Delno pokriva stroške sam/a deleži vseh letnih 

stroškov v % 

V 11.2 :3 Stroške pokrivajo starši deleži vseh letnih 

stroškov v % 

V 11.2: 4 Stroške pokrivajo drugi sorodniki deleži vseh letnih 

stroškov v % 

V 11.2: 5 Stroške pokriva s štipendijo deleži vseh letnih 

stroškov v % 

V 11.2: 6 Drugi viri deleži vseh letnih 

stroškov v % 

 

I-3 Vlaganja v redni študij  

V 12:  1  Obiski rednih predavanj lestvica 

pogostosti 

V 12: 2 Obiski rednih vaj in seminarjev lestvica 

pogostosti 

V 12: 3 Individualni študij lestvica 

pogostosti 

V 12: 4 Študij v skupini lestvica 

pogostosti 

 

I-4 Vlaganja v druge dejavnosti povezane s študijem  

V 12: 5 Obiski drugih (neobveznih) predavanj lestvica 

pogostosti 

V 12: 6 Obiski simpozijev, okroglih miz lestvica 

pogostosti 

V 12: 7 Študijske ekskurzije lestvica 

pogostosti 

V 12: 7 Študij v tujini lestvica 

                                                 
63 Materialni vložki so bili na podlagi pregleda frekvenčne distribucije grupirani iz 9 v 4 kategorije. 

Njihov obseg je razvrščen na razrede, in sicer: do 500 €; 501 do 1000 €; 1001 do 1500 € ter 1501  € in 

več. 
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pogostosti 

V 13: 1 Delo za denar, povezano s študijem lestvica 

pogostosti 

V 13: 2 Prostovoljsko delo, povezano s študijem lestvica 

pogostosti 

V13: 3 Študijska praksa lestvica 

pogostosti 

V 13:4 Prostočasne dejavnosti, ki dopolnjujejo študij lestvica 

pogostosti 

 

I -5 Vložki v delovne izkušnje med študijskim letom anketiranja (možnih več odgovorov) 

V 9 : 1 Zaposlitev med študijskim letom prek ŠS (možnih več odgovorov) število 

mesecev 

V 9 : 2 Zaposlen/a v delovnem razmerju za določen čas  število 

mesecev 

V 9 : 3 Zaposlen/a v delovnem razmerju za nedoločen čas  število 

mesecev 

V 9 : 4 Opravljal/a delo za plačilo na podlagi zasebnega dogovora  število 

mesecev 

V 9 : 5 Delal/a v tujini število 

mesecev 

V 15.2 a Dela v celotnem obdobju študija povezano s študijem  število 

mesecev 

V 15.2 b Delo v celotnem obdobju študija, ki ni bilo povezano s študijem  število 

mesecev 

V 15.2 c Dejavnost v NVO ali študentskih organizacijah v celotnem obdobju študija število 

mesecev 

 

I – 6 Vložki v prihodnjo zaposlitev in kariero 

V 13: 5 Iskanje stikov z osebami in institucijami, povezanimi s prihodnjo zaposlitvijo lestvica 

pogostosti 

V 13: 6 Prebiranje literature in/ali informiranje po internetu o zaposlitvenih možnostih lestvica 

pogostosti 

V 13 : 7 Delovno se je izpopolnjeval/a v tujini lestvica 

pogostosti 

V 15.5:a Kako pogosto razmišljate »kaj postati« lestvica 

pogostosti 

V 15.5:b Kako pogosto razmišljate »kako biti materialno samostojen/a« lestvica 

pogostosti 

V 15: 7-1 Razmislek o zaposlitvi po diplomi: – že išče ustrezno delo da/ne 

V 15: 7-2 – ima že izdelan zaposlitveni načrt  

V 15: 7-3 – ima zamisel o tem, kako se bo zaposlil/a  

V 15: 7-4 – namerava nadaljevati študij  

V 15: 7-5 – ima drugačne zamisli  

V 15: 7-6 – ne ve, kaj bo počel/a po diplomi  

V 15: 7-7 – ne razmišlja o tem  

V 15.1 Ali ste med študijem že iskali zaposlitev, ustrezno vaši izobrazbi (po diplomi)? da/ne 

 

 I – 7 Človeški kapital 

V 7+8
64

 Izobrazba staršev nižja/poklicna/ srednja/ višja/ visoka/mag., 

doktorat 

 

 

I – 8 Vlaganja v socialni kapital (SK) 

I-8.1 Primarne socialne vezi 

                                                 
64

 Iz izobrazbe vsakega od staršev je bila tvorjena nova spremenljivka (priloga 7-3). 
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V 14:1 Razprave s prijatelji/cami o študiju lestvica 

pogostosti 

V 14 : 3 Pogovori o študiju z drugimi osebami  lestvica 

pogostosti 

V 14: 4 Pogovori o karieri z drugimi osebami lestvica 

pogostosti 

V 15.8:2 O zaposlitvi in karieri po diplomi se pogovarjam s starši da/ne 

V 15.8:4 O zaposlitvi in karieri po diplomi se pogovarjam s prijatelji/icami da/ne 

V 15.8: 5 O zaposlitvi in karieri po diplomi se pogovarjam s partnerjem/ico da/ne 

V 15.8:6 O zaposlitvi in karieri po diplomi se pogovarjam z vzornikom/co da/ne 

   

I.8-2 Profesionalna socialne vezi 

V 13 : 5 Išče stike z osebami in institucijami, ki bi lahko omogočili zaposlitev lestvica 

pogostosti 

V 15.2: c) Participacija v študentski organizaciji in/ali NGO v obdobju celotnega študija število 

mesecev 

V 14 : 2 Razprave s profesorji in mentorji lestvica 

pogostosti 

V 14 : 5 Pogovori o študiju in karieri z osebami na delu v času študijskega leta lestvica 

pogostosti 

V 15.8 : 3 O zaposlitvi in karieri po diplomi se pogovarjam s študijskimi kolegi/cami da/ne 

V 12: 4 Študij v skupini lestvica 

pogostosti 

V 15.4-3 Sklenil/a poznanstva za zaposlitev prek dela lestvica 

ustreznosti 

   

I.8-3 Zaupanje v izobraževalca  

V 16.2: A Znova bi izbral/a sedanji študijski program (če bi se znova vpisoval/a) lestvica 

verjetnosti 

V 16.2 :B Znova bi se vpisal/a na to fakulteto (če bi se znova vpisoval/a) lestvica 

verjetnosti 

 

I.8-4 Individualni socialni kapital – faktor 2 

Združeno: 

V17-2: 

5+9+11+1

2
65

 

Samoocena: sprejetosti med vrstniki; spodobnosti komuniciranja in mreženja; 

»odnosi z drugimi so dobri«; obvladuje timsko delo 

lestvica 

strinjanja 

 

I. 9 Ocena izobraževalca glede na informiranje in usposabljanje za zaposlitev in razvijanje kariere 

16.1: 1 Informirali so me o pravicah iz »statusa študenta« lestvica 

ustreznosti 

16.2: 2 Pridobival/a sem ustrezne informacije o študiju lestvica 

ustreznosti 

16.3: 3 Seznanjali so me z možnostmi zaposlitve po diplomi lestvica 

ustreznosti 

16.2: 4 Pridobil/a sem znanje o tem, kako iskati zaposlitev lestvica 

ustreznosti 

16.2: 5 Omogočili so mi narediti načrt profesionalne kariere lestvica 

ustreznosti 

16.2: 6 Omogočili so mi stike s potencialnimi zaposlovalci lestvica 

ustreznosti 

                                                 
65

 Faktor 2 je bil tvorjen iz naslednjih odgovorov anketiranih: »Med vrstniki se počutim sprejet/a in 

upoštevan/a«; »Sem komunikativen/a, nimam težav pri povezovanju z drugimi«; »Moji odnosi z 

drugimi so dobri«; »Obvladam sodelovanje in timsko delo« (o uporabi metode faktorske analize v 

prilogi 19). 
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I. 10 Ocena ustreznost delovnih izkušenj – DI (študentsko delo, delo za denar, študijska praksa idr.) 

med študijem 

V 15.4: 1 DI so povezane z vsebino študija lestvica 

strinjanja 

V 15.4: 2 DI so dopolnile vaše znanje lestvica 

strinjanja 

V 15.4: 3 DI so omogočile poznanstva, ugodna za prihodnjo zaposlitev lestvica 

strinjanja 

V 15.4: 4 DI so mi dale uvid, kako zaslužiti denar lestvica 

strinjanja 

 

Vir: Podmenik, lastna raziskava 2010/2011.
66

 

 

Glede na izide preliminarne obdelave – frekvenčne in deležne distribucije za posamezne 

spremenljivke, so bile nekatere spremenljivke rekatogorizirane; zaradi tabeliranja in izdelave 

časovno analognih tabel pa so bile izvedene posebne rekategorizacije – priloga 18. V prikazu 

rezultatov časovne primerjalne analize v nadaljevanju se poskušamo držati zaporedja, kot je 

prikazano v tabeli 7.2, razen v primerih, ko zaradi vsebinskih navezav to ni mogoče.  

 

7.3.1 Materialni vložki v študij in finančni viri (I.1 in I.2 v tabeli 7.2 ) 

 

Z uporabo indikatorja materialni vložki smo za razliko od po navadi uporabljanega indikatorja 

stroški študija želeli premestiti poudarek od ustaljene rabe tega indikatorja za prikaz 

materialnega položaja respondentov na njegovo dimenzijo pojasnjevanja (tudi) vlaganj v 

posamezne študijske dobrine kot akumuliranja človeškega (šolnina, študijski pripomočki) in 

socialnega kapitala (druženje, obiski prireditev). V tabeli 7.3 so časovno primerjalno 

prikazani letni vložki/stroški respondentov v letih 2005/06 in 2010/11 po 6 cenovnih 

kategorijah, od najmanjše: »0 €« in od »0 € do (vključno) 104 €«, do največje: »nad 1460 €«. 

Glede na časovno obdobje 5 let je bila izvedena revalorizacija cenovnih razredov na podlagi 

izhodiščnih tolarskih razredov iz vprašalnika 2005/06 (Priloga 18) Ti so bili revalorizirani 

glede na upoštevanje inflacijskih sprememb (ki so vplivale na kupno moč) in glede na prehod 

s tolarja na evro.  

 

 

 

  

                                                 
66

 Glej:  Vprašalnik za študente/študentke: “Vložki v študij in poklicno kariero«. Študijsko leto 

2010/2011, priloga 16.  
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Tabela 7.3: Letni materialni vložki glede na vrsto stroškov in po cenovnih razredih v 

študijskih letih 2005/06 in 2010/11 (%).  

 

 
0 € od 0 € do 

104 €* 

od 104 € do 

209 € 

od 209 € do 

626 €  

od 626 € 

do 1460 € 

nad 1460 € 

 

 05/06 10/11 05/06 10/11 05/06 10/11 05/6 10/11 05/6 10/11 05/6 10/11 

šolnina 48 41 45 53 1 1 0 0 5** 1 1 3 

študijski 

pripomočki 
7 1 46 60 36 29 10 9 1 1 0 0 

stanovanje 39 45 4 4 1 2 6 3 25 22 25 23 

hrana 13 10 7 13 11 10 27 26 30 29 12 12 

potovanja, 

ekskurzije 
44 45 13 4 22 2 15 3 4 22 2 24 

socialni 

stiki, 

prireditve 

38 12 43 32 11 14 5 24 1 4 1 1 

*Od 0 do vključno 140 €.  

** v vzorcu raziskave 2005/06 je bilo 7 % respondentov iz vrst izrednih študentov/študentk. 

Vir: Podmenik, lastna raziskava (2010/2011) 

Primerjave stroškov respondentov v študijskem letu 2010/11 glede na študijsko leto 2005/06 

kažejo, da so več denarja porabili za socialne stike in obiske prireditev, relativno več pa tudi 

za potovanja in ekskurzije (tudi neštudijske). Stroški za hrano in stanovanje se niso 

pomembno spremenili, povečal se je le delež tistih študentov, ki nimajo bivalnih stroškov.
67

 

Manj pa so porabili za študijske pripomočke. 

 

Tabela 7.4: Letni materialni vložki glede na finančni vir stroškov v študijskih letih 2005/06 in 

2010/11, %  

Finančni vir: 2005/06 (%) 2010/11 (%) Razlike (%) 

 do  

25 % 

26-  

50 % 

51- 

75 

% 

nad 

75 % 

do  

25 % 

26-  

50 % 

51- 

75 % 

nad 

75 % 

do  

25 

26-  

50 

51-

75 

nad 

75 

Sam 53 19 9 20 32 34 18 16 -21 +1

5 

+9 -4 

Starši 35 15 15 36 16 30 14 39 -19 +1

5 

-1 +3 

Drugi 

sorodniki 

100 0 0 0 75 8 8 8 -25 +8 +8 +8 

Štipendija 81 13 1 4 41 38 16 5 -40 +2

5 

+1

5 

+1 

                                                 
67

 Povečanje tega deleža je mogoče razlagati s splošno ugotovitvijo, da se je v zadnjih desetih letih 

povečalo število študentov, ki med študijem živi pri starših.   
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Vir: Podmenik, lastna raziskava (2010/2011) 

 

Podatki kažejo, da si večina respondentov (53 %) pokriva sama stroške le v višini do 25 % 

vseh letnih stroškov. Večji obseg stroškov – nad 50% vseh stroškov večini respondentov (51 

%) pokrivajo starši. Med letoma 2005/06 in 2010/11 so v udeležbi staršev pri pokrivanju 

študijskih stroškov opazne razlike v najnižjih odstotnih razredih: podpora staršev se je 

zmanjšala v deležih do 25% vseh stroškov (za 19%) in povečala v odstotnem razredu od 46 - 

50%. To navaja na predpostavko, da so starši prispevali več. Drugi sorodniki le »nekaj 

primaknejo«.
68

 Pokrivanje materialnih stroškov s štipendijami se je leta 2010/11 glede na leto 

2005/06 prestrukturiralo: štipendije ne prejema pomembno več študentov/študentk, pač pa 

tisti, ki jih prejemajo, pokrivajo s štipendijami sorazmerno večje deleže stroškov. Od razlik 

med obema letoma je pomemben tudi pomik v višje razrede pokrivanja stroškov s strani 

samih respondentov: pomembno manj si jih pokriva stroške v najnižjem odstotnem razredu in 

pomembno več v višjih (srednjih) razredih, tj. od 26 % do 75 % vseh letnih študijskih 

stroškov (za podrobnejši prikaz glej prilogo 20). 

 

7.3.2 Vlaganja v redni študij in v druge dejavnosti, povezane s študijem ( I.3 in I.4 v tabeli 

7.2 ) 

 

Primerjave vlaganj v študijske in »obštudijske« dejavnosti respondentov v študijskih letih 

2005/06 in 2010/11 so prikazane v polarnih grafikonih, ki najbolje kažejo primerjave med 

posameznimi vrstami vlaganj in njihovim obsegom (slika 7.1 in slika 7.2) 

 

  

                                                 
68

 Razlike v prispevkih »drugih sorodnikov« so velike: v letu 2005/06 so le-ti pokrivali prav vsem 

respondentov do 25 % vseh stroškov, v letu 2010/11 pa nekoliko več in sicer 75 % respondentov do 25 

% letnih stroškov, ostalim pa zelo različno; 8 % respondentov celo nad 75 % vseh stroškov. 
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Slika 7.1: Pogostost udeležbe v rednih in dodatnih študijskih dejavnostih v študijskih letih 

2005/06 in 2010/11 (%) 

   

Vir: Podmenik, lastna raziskava (2010/2011). 

 

Polarni grafikon na sliki 7.1 jasno kaže razlike v pogostosti udeležbe respondentov v 

»obveznih« in »dodatnih« študijskih dejavnostih. Če sledimo modri krivulji, ki označuje 

odgovore »Redno«, vidimo, da so respondenti pogosto obiskovali le »obvezna« predavanja in 

vaje in da je razlika med proučevanimi študijski leti ta, da je leta 2010/11 23 % manj 

respondentov redno obiskovalo predavanja in 10 % manj vaje kot leta 2005/06. Na desni 

polobli grafikona pomembno prevladuje rdeča krivulja, ki označuje odgovore »Nikoli«. 

Nikoli ni bilo na študijskem obisku ali ekskurziji v tujini 70 % vprašanih v letu 2005/06 in 89 

% iz leta 2010/11. Nikoli ni obiskalo simpozija ali okrogle mize na lastni ali drugi 

izobraževalni instituciji 69 % anketiranih iz leta 2005/06 in 47 % anketiranih iz leta 2010/11. 

In nikoli ni bilo na predavanjih zunaj obveznega študijskega programa 46 % respondentov 

leta 2005/06 in 23 % respondentov v študijskem letu 2010/11. Zelena krivulja, ki označuje 

odgovore »Redko«, kaže, da je 56 % respondentov je redko obiskovalo neobvezna predavanja 
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v letu 2010/11 in 46 % v letu 2005/06. Simpozije in okrogle mize je redko obiskalo 44 % 

respondentov v letu 2010/11 in 23 % v letu 2005/06.  

 

7.3.3 Participacije v študijskih dejavnostih med študijem 

 

Slika 7.2: Pogostost udeležbe v obštudijskih dejavnostih v študijskih letih 2005/06 in 2010/11 

( %) 

  

Vir: Podmenik, lastna raziskava (2010/2011). 

 

Kot kaže grafikon na sliki 7.2 je bilo v obeh letih v dejavnostih: delo za plačilo, iskanje dela 

po internetu in oglasih, študijska praksa, mreženje za pridobitev dela, prostočasne dejavnosti, 

povezane s študijem, z eno samo izjemo – prostovoljskim delom vključenih od 20 do 40 % 

respondentov. Glede na razlike med letoma 2005/06 in 2010/11 najbolj izstopata razliki v 

pogostosti dela za plačilo in pogostosti udeležbe v študijskih praksi: v obeh dejavnostih je v 

študijskem letu 2010/11 sodelovalo približno 15 % manj respondentov kot v študijskem letu 

2005/06. Zanimiva je rdeča krivulja, ki označuje neudeležbo in nagiba v levo poloblo, kjer so 
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nanizane delovne dejavnosti: približno 25 % respondentov v obeh letih ni delalo za denar med 

študijskim letom; približno tretjina ni bila udeležena v prostovoljskem delu; četrtina leta 

2010/11 ni opravljala študijske prakse, medtem ko leta 2005/06 študijske prakse ni opravljalo 

približno 15 % respondentov. 

 

7.3.4 Profesionalne vezi (I.8-2 v tabeli 7.2) 

 

Slika 7.3: Pogostost pogovorov o študiju in prihodnji karieri z različnimi »pomembnimi 

drugimi«, študijski leti 2005/06 in 2010/11 (%) 

 

Vir: Podmenik, lastna raziskava (2010/2011). 

 

Podatki kažejo visoko stopnjo polarizacije pogostosti pogovorov respondentov glede na 

sogovornike. O študiju in karieri se je zelo pogosto pogovarjalo največ respondentov (okoli 

70 % in 80 %) s študijskimi kolegi/kolegicami, tako leta 2005/06 kot leta 2010/11. »Nikoli« 

se o tej vsebini ni pogovarjalo največ respondentov (po okoli 20 % v obeh letih) s sodelavci 
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na delu. Pač pa se je veliko respondentov (okoli polovica) »redko« pogovarjalo s sodelavci na 

delu o tej temi v obeh letih. Redko se študentje pogovarjajo tudi z delovnimi sodelavci ter s 

profesorji in mentorji v obeh proučevanih študijskih letih. Nekoliko manj (okoli 40 %) se jih 

je redko pogovarjalo o karieri in študiju z neopredeljenimi »drugimi« osebami. Najširši krog 

partnerjev v pogovorih o karieri in študiju obsega zelena krivulja, ki označuje dokaj pogoste 

pogovore, in sicer »nekajkrat na mesec«. Pomemben delež respondentov (med 30 in 40 %) se 

je v obeh letih pogovarjal o študiju in karieri z drugimi, neopredeljenimi osebami – kar 

nekajkrat na mesec, s profesorji in mentorji pa le tretjina. Največja razlika med primerjanima 

letoma je v tej kategoriji pogostosti – nekajkrat mesečno pri pogovorih z delovnimi sodelavci: 

leta 2005/06 je imelo takšne pogovore 20 % respondentov, leta 2010/11 pa le 10 %. 

Študij v skupini je ob tem, da ima po ugotovitvah nekaterih raziskav boljše študijske izide kot 

individualni študij, mogoče interpretirati tudi kot indikator socialnega kapitala, zato smo ga 

uvrstili v to podpoglavje. Kot kažejo izidi (glej tabelo 7.5), večina respondentov iz obeh let 

študira pomembno pogosteje individualno kot v skupini. Opazen pa je premik v letu 2010/11 

glede na leto 2005/06 v smeri pogostejšega skupinskega študija: za 15 % več respondentov 

občasno študira v skupini in za 9 % manj jih nikoli ne študira v skupini. Pomembna je tudi 

razlika v rednem individualnem študiju: več respondentov je redno samostojno študiralo leta 

2005/06 (50 %) kot let leta 2010/11 (38 %). 

 

Tabela 7.5: Pogostost
69

 in način rednega študija v študijskem letu 2005/06 in 2010/11 (%) 

 

 Redno Občasno Redko Nikoli 

 05/06 10/11 05/06 10/11 05/06 10/11 05/06 10/11 

Študira sam 56 38 36 48 5 10 3 4 

Študira v skupini 8 5 40 55 32 29 20 11 

Vir: Podmenik, lastna raziskava (2010/2011) 

 

Če ne upoštevamo oblik študija, kažejo splošne razlike v pogostosti študija med 

proučevanima letoma naslednje signifikantne razlike:
70

 11 % več respondentov je odgovorilo, 

da študira »redno« (bodisi individualno bodisi v skupini) leta 2005/06 kot leta 2010/11; 14 % 

                                                 
69

 Lestvica pogostosti rednega študija je bila preoblikovana tako: redno = večkrat tedensko in dnevno; 

občasno = enkrat ali večkrat na mesec; redko = enkrat do petkrat na leto. 

70
 Upoštevali smo možnost »več odgovorov«, ki je bila dana anketiranim pri tem vprašanju, in 

izračunali deleže na celoto vseh odgovorov za vsako od študijskih let. 
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več respondentov iz leta 2010/11 je odgovorilo, da je študiralo »občasno«; majhna je razlika v 

odgovorih »nikoli«, 4 % manj respondentov iz leta 2010/11 je potrdilo to trditev. 

 

7.3.5 Primarne vezi (I-8.1 v tabeli 7.2) 

 

Slika 7.4: Pogovori z bližnjimi o zaposlitvenih in kariernih načrtih, študijski leti 2005/06 in 

2010/11 (%)  

 

Vir: Podmenik, lastna raziskava (2010/2011) 

 

Podatki kažejo, da so se respondenti v študijskem letu 2010/11 na splošno pogovarjali več o 

svojih zaposlitvenih in kariernih načrtih kot njihovi kolegi iz študijskega leta 2005/06: 5 % 

manj jih je bilo med tistimi, ki se »ne pogovarjajo«; 15 % več se jih je pogovarjalo s starši; 7 

% več s partnerjem/partnerico in 4 % več z vzorniki. Manj pa so se pogovarjali s 

prijatelji/prijateljicami: 8 % manj kot respondenti iz leta 2005/06. Pridobljene podatke je 

možno interpretirati tako, da ti nakazujejo krepitev najožjih primarnih vezi, to je s starši in 

partnerji.  
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2010/11 4% 77% 73% 62% 7% 4%

2005/06 9% 62% 81% 55% 3% 3%

S kom se respondenti pogovarjajo o načrtih po diplomi (študijski leti 2005/6 
in 2010/11, v %) 

2010/11 2005/06
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7.3.6 Načrti in razmislek o zaposlitvi in karieri po diplomi (I-6 v tabeli 7.2) 

 

Podatki na tabeli 7.6 kažejo odgovore na vprašanje o tem, ali študentje in študentke 

razmišljajo o zaposlitvi in karieri po diplomi in kako stvarni so v teh razmislekih.  

 

Tabela 7.6: »Ali razmišljate o svoji zaposlitveni in profesionalni poti po končani diplomi?«, 

študijski leti 2005/06 in 2010/11, frekvence in deleži (%) 

 

*V anketi 2010/11 je bilo 14 manjkajočih odgovorov na to vprašanje 

Vir: Podmenik, lastna raziskava (2010/2011) 

 

Kot kažejo podatki so respondenti v letu 2010/11 v svojih razmišljanjih o prihodnji zaposlitvi 

in karieri resnejši od svojih kolegov iz prejšnje raziskave: 19 % več jih ima že izdelane načrte 

za zaposlitev in kar 17 % manj je med njimi takih, ki ne vedo, kaj bodo počeli po diplomi. 

Nizko signifikantna je razlika v odločanju za nadaljevanje študija: 4 % manj respondentov je 

leta 2010/11 izjavilo, da bo po diplomi nadaljevalo študij.  

Morda je višjemu deležu respondentov, ki so imeli leta 2010/11 že izdelan načrt za zaposlitev 

po diplomi, mogoče pripisati razliko, ki jo kažejo rezultati v tabeli 7.7, da respondenti iz 

študijskega leta 2010/11 ne razmišljajo tako zelo pogosto o tem, »kaj bodo postali« (9 % 

manj), in tudi ne, kako bodo »materialno samostojni« (14 % manj), kot so to počeli 

respondenti iz leta 2005/06. 

 

  

 2005/06   2010/11 2005/06     2010/11 

frekvenca frekvenca delež, % delež, % 

Da, imam že izdelan načrt o tem, kako se bom 

zaposlil(a) 

5 37 3 22 

Da, imam zamisel o tem, kako bi se zaposlil/a 41 512 27 31 

Da, imam načrt nadaljevati študij 44 40 29 24 

Da, imam drugačne zamisli o tem, kaj početi po 

diplomi 

10 12 7 7 

Ne, ne vem se, kaj bom počel/a po končani diplomi 50 26 33 16 

Skupaj 150 166* 100 % 100 % 
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Tabela 7.7: Razmišljanja študentov/študentk o: »kaj postati« in »kako biti materialno 

samostojen/na«, študijski leti 2005/06 in 2010/11 (%) 

 

 

  

Nikoli Redko Pogosto Zelo 

pogosto 

Razmišlja: »Kaj postati?«– 05/06 1 % 10 % 41 % 48 % 

Razmišlja: »Kaj postati?«– 10/11 1 % 9 % 51 % 39 % 

Razmišlja: »Kako biti materialno samostojen/na?« – 

05/06 

1 % 5 % 31 % 62 % 

Razmišlja: »Kako biti materialno samostojen/na?« – 

10/11 

1 % 10 % 41 % 48 % 

Vir: Podmenik, lastna raziskava (2010/2011) 

 

Razlike v razmišljanju o karieri (»kaj postati«) in materialni neodvisnosti pa so, čeprav ne na 

stopnji »zelo pogosto«, pač pa na stopnji »pogosto« pomembno večje v korist vzorčne 

populacije 2010/11: kar 20 % več respondentov pogosto razmišlja o teh dveh vprašanjih, kot 

jih je razmišljalo leta 2005/06. Če združimo razrede pogostosti »Nikoli« in »Redko« ter 

»Pogosto« in »Zelo pogosto« za obe leti, dobimo naslednjo sliko: o tem »Kaj postati?« nikoli 

in/ali redko razmišlja skoraj enak delež respondentov v obeh letih (11 % leta 2005/06 in 10 % 

leta 2010/11); vprašanje »Kako biti materialno samostojen?« pa je bilo bolj zanemarljivo za 

respondente iz leta 2010/11 (11 %) kot za tiste iz leta 2005/06 (6 %), a razlika je majhna. 

Večja razlika je v razredu »Pogosto« in/ali »Zelo pogosto«, kajti o tem vprašanju razmišlja za 

6 % več respondentov iz leta 2010/11 kot iz leta 2005/06. Vendar rezultati o pogostosti 

reševanja vprašanj »Kaj postati?« in »Kako biti materialno samostojen?« ne kažejo 

pomembnih razlik med vzorčnima populacijama iz obeh let.  

 

7.3.7 Vlaganja v delovne izkušnje (I-5 v tabeli 7.2) 

 

Tabela 7.8: Delovne izkušnje med študijskim letom glede na vrsto dela in pogostost, leti 

2005/06 in 2010/11 (%) 

 

Delovne izkušnje Leto Redno Občasno Redko Nikoli 

Stiki z osebami, institucijami – potencialnimi 

zaposlovalci  
05/06 25 32 32 11 

Stiki z osebami, institucijami – potencialnimi 

zaposlovalci 
10/11 23 36 29 12 

Študijska praksa 05/06 37 28 18 16 

Študijska praksa 10/11 23 26 27 24 

Prostovoljsko delo 05/06 13 24 28 35 



120 

 

Prostovoljsko delo 10/11 13 30 25 31 

Delo za plačilo 05/06 38 19 20 23 

Delo za plačilo 10/11 25 24 24 27 

 

Vir: Podmenik, lastna raziskava (2010/2011) 

 

Podatki o vrstah dela, ki so ga opravljali respondenti med študijskima letoma 2005/06 in 

2010/11, kažejo, da se je v teh petih letih relativno zmanjšala redna udeležba respondentovv 

študijskih praksah pa tudi redno delo za plačilo; povečalo pa se je delo za plačilo ter občasno 

prostovovoljsko delo, ki so ga respondentii opravljali občasno. Povečali so se tudi deleži 

tistih, ki leta 2010/11 glede na leto 2005/06 niso opravljali študijske prakse in dela za plačilo. 

 

Slika 7.5: Delo za plačilo glede na obliko pogodbe, študijski leti 2005/06 in 2010/11 (%)  

 

 
 

Vir: Podmenik, lastna raziskava (2010/2011). 

 

Kot kažejo izsledki naše študije na sliki 7.5, so respondenti v obeh študijskih letih večinoma 

delali prek študentskih servisov, s tem da se je delež tako zaposlenih relativno zmanjšal v 

petih letih (s 68 % anketiranih na 53 %). Povečal pa se je delež tistih, ki sploh niso delali za 

denar (s 23 % na 34 %), in deleži tistih respondentov, ki so bili med študijskim letom 

zaposleni za določen čas ali so delali na podlagi zasebnih dogovorov (skupaj s 7 % na 12 %).  

 

V tabeli 7.9 so (a) predstavljena samo tista vlaganja, za katera se je v zgornjih analizah 

pokazalo, da obstajajo signifikantne razlike (razlike so večje od 5 %) med študijskim letom 

2005/06 in letom 2010/11; (b) izračunane so iz leta 2010/11 glede na leto 2005/06; (c) zaradi 
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preglednosti je pogostost vložkov razporejena v tri razrede – »redno«, »občasno« ter »redko + 

nikoli«. 

 

Tabela 7.9: Signifikantne razlike vlaganj respondentov v letu 2005/06 in 2010/11 glede na 

vrsto vlaganj in pogostost, %  

 Redno Občasno Redko, Nikoli 

Obisk rednih predavanj -23 14 10 

Obisk dodatnih predavanj 0 15 -3 

Obisk vaj  -9 4 6 

Iskanje dela: internet, oglasi -5 15 -7 

Opravljanje študijske prakse -14 -2 17 

Prostovoljno delo 0 6 -7 

Delo za plačilo -13 5 8 

Razprave s kolegi in prijatelji 12 -11 -1 

Razprave s profesorji in mentorji 4 2 -7 

Razprave z drugimi o študiju 4 4 -9 

Pogovori na delu o študiju  1 11 -12 

 

Vir: Podmenik, lastna raziskava (2010/2011) 

 

Rezultati kažejo, da so respondenti v študijskem letu 2010/11 več obiskovali redna 

predavanja, toda le občasno; obiski vaj so se zmanjšali; več so poizvedovali o možnostih za 

delo po internetu in oglasih, a tudi to le občasno; pomembno manj so se udeleževali študijskih 

praks; relativno več (občasno) so delali prostovoljno; pomembno manj pa so delali za plačilo. 

Glede na vložke v komunikacijske in socialne povezave so pogosteje razpravljali s 

kolegi/kolegicami ter prijatelji/prijateljicami o študiju in načrtih za prihodnost; relativno več 

anketiranih se je vključevalo v razprave s profesorji/mentorji ter »pomembnimi drugimi«; 

pomembno večji delež respondentov iz leta 2010/11 pa se je o študiju in karieri pogovarjal z 

delovnimi sodelavci/sodelavkami. 

 

7.4 Ocena izobraževalca – uspešnost fakultet pri usposabljanju bodočih diplomantov za 

zaposlitev in izgradnjo kariere (I-9) 

 

Tako kot za študente in študentke, ki naj bi med družbeno-gospodarsko krizo vlagali več v 

izobraževanje in druge vire, ki omogočajo hitrejšo ter uspešnejšo zaposlitev po diplomi, smo 

sklepali, da se bodo tudi visokošolske izobraževalne institucije prilagodile kriznim razmeram 
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in ponudile svojim izobraževancem dodatne možnosti za izpopolnitev kompetenc, potrebnih 

za vstop na trg dela. Glede na to domnevo smo postavili hipotezo 7: Visokošolske 

izobraževalne inštitucije, še posebej tiste, ki dolgoročno izobražujejo strokovnjake, po katerih 

ni ustreznega povpraševanja na trgu dela, se bodo prilagajale spremenjenim razmeram na trgu 

dela tako, da bodo svojim študentom omogočale dostop do dodatnega znanja in veščin za 

kompetenten vstop na trg dela. 

Rezultati analize podatkov iz ankete za slovenske študente in študentke višjih letnikov t. i. 

tržno nedeficitarnih študijskih smeri, ki kažejo, kako respondenti ocenjujejo različne oblike 

usposabljanja »za delo«, ki jim ga je v zadnjem študijskem letu omogočila fakulteta, na kateri 

so študirali, so prikazani na sliki 7.6. 

 

Slika 7.6: Ocena ustreznosti študijskega programa pri informiranju in mreženju za prihodnjo 

zaposlitev, študijski leti 2005/06 in 2010/11 (%) 

 

 

Vir: Podmenik, lastna raziskava (2010/2011). 
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Kot je razvidno iz zgornjega polarnega grafikona, so respondenti različne možne načine 

usposabljanja ocenili kot »delno uspešne«, kar kaže rumeno obarvana krivulja. In to s 

približno 30- do 40-odstotno gostoto odgovorov, z izjemo »Informiranja o kariernih 

možnostih« v letu 2005/06. Druga krivulja, ki zajema največji obseg odgovorov in največ 

načinov usposabljanj, je »neustrezno« (temno rdeče).  

Krivulji »ustrezno« in »prav nič« sta polarizirani: respondenti ocenjujejo, da so bili ustrezno 

informirani o pravicah, ki izhajajo iz študentskega statusa (v večjem obsegu leta 2005/06: 

okoli 45 %, kot leta 2010/11: okoli 25 %). Pomembno manj respondentov je v obeh letih 

ocenilo (okoli 10 %), da so jim fakultete omogočile stike s potencialnimi zaposlovalci, jih 

opremile z znanjem, potrebnim za uspešno iskanje zaposlitve in jih ustrezno seznanile z 

možnostmi zaposlitve po diplomi. Leta 2010/11 se je v primerjavi z letom 2005/06 povečal le 

delež ocen »ustrezno« za seznanitev z možnostmi zaposlitve, in to kar za 20 % respondentov. 

To povečanje je mogoče razlagati s formiranjem in uspešnim zagonom t. i. kariernih centrov 

na vseh slovenskih univerzah in skoraj vseh fakultetah. »Prav nič« (živo rdeče) je ocenila kar 

tretjina respondentov prizadevanja fakultet za navezovanje stikov s potencialnimi 

zaposlovalci v obeh letih; skoraj 20 % v obeh letih za preskrbo z znanjem, potrebnim za vstop 

na trg dela, in okoli 10 % za informiranje o možnostih zaposlitve po diplomi. Na krivulji 

»prav nič« je zanimiva pomembna razlika med obema letoma: leta 2005/06 slabih 5 % 

respondentov ocenjuje, da jih fakultete niso seznanile z možnostmi zaposlitve; leta 2010 pa se 

je delež teh ocen zvišal na dobro tretjino. Ocene, da so izobraževalci ponudili 

študentom/študentkam »popolno« mero upoštevanih »uslug«, ni smiselno komentirati, ker so 

deleži prenizki. 

 

Tabela 7.10: Deleži zvišanja/upada uspešnosti fakultet pri usposabljanju respondentov za 

vstop na trg dela in zaposlitev (ocene), leti 2005/06 in 2010/11, %. Signifikantne razlike med 

letoma 2005/06 2010/11: +, - (%) 

 

Ocena fakultet: Leto Neustrezno Razlike Delno Razlike Ustrezno Razlike 

Omogočili stike z 

zaposlovalci 
10/11 55 -13 30 +5 15 +8 

Omogočili stike z 

zaposlovalci 
05/06 68  25  7  

Omogočili znanje o 

iskanju zaposlitve 
10/11 45 -7 40 +9 16 +5 

Omogočili znanje o 

iskanju zaposlitve 
05/06 58  31  11  
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Informirali o 

možnostih za 

zaposlitev 

10/11 42  37 -13 21 +10 

Informirali o 

možnostih za 

zaposlitev 

05/06 40  50  11  

Informirali o 

kariernih možnostih 
10/11 68 +40 26 -26 7 -13 

Informirali o 

kariernih možnostih 
05/06 28  52  20  

Vir: Podmenik, lastna raziskava (2010/2011) 

 

Pri navezovanju stikov s potencialnimi zaposlovalci in omogočanju znanja, potrebnega za 

iskanje (ustrezne) zaposlitve, so bile fakultete neuspešne po oceni približno polovice 

respondentov v obeh letih anketiranja. Kot kažejo podatki so se deleži teh negativnih ocen 

nekoliko znižali v petih letih: z 68 % ocen »neustrezno« za omogočanje stikov z zaposlovalci 

v študijskem letu 2005/06 na 55 % v letu 2010/11 in z 58 % za preskrbo z znanjem, 

potrebnim za zaposlitev v letu 2005/06 na 45 % v letu 2010/11. Povečali so se deleži 

negativnih ocen tega, kako fakultete seznanjajo z možnostmi za razvijanje kariere in o 

pravicah iz študentskega statusa. Iz leta 2005/06 v leto 2010/11 so se povečali tudi deleži ocen 

»delno« in »ustrezno«, tako za omogočanje stikov z zaposlovalci kot za to, kako fakultete 

informirajo o zaposlitvenih možnostih. Če v primeru ocen »delno« še lahko govorimo o 

relativno visokem deležu respondentov s takšnimi ocenami, pa je v primeru ocen »ustrezno« 

delež respondentov s takšnim mnenjem zelo majhen (15 % in 16 %).  

 

7.5 Povzetek ugotovitev in potrditev hipotez 

 

Primerjalni podatki o življenjskih stroških v študijskem letu 2010/11 glede na študijsko leto 

2005/06 kažejo, da se stroški za hrano in stanovanje niso pomembno spremenili, so pa 

respondenti porabili več denarja za socialne stike in obiske prireditev, za potovanja in 

ekskurzije, manj pa za študijske pripomočke. Deleži pokrivanja življenjskih stroškov iz 

lastnih virov, se niso pomembno spremenili, relativno pa so se povečali deleži pokrivanja 

stroškov s strani staršev. Pokrivanje življenjskih stroškov s štipendijami se je leta 2010/11 

glede na leto 2005/06 sicer povečalo, a to ne na račun povečanja obsega  prejemnikov 

štipendij, pač pa zato, ker so prejemniki s štipendijami pokrivali večje deleže stroškov.  

Pomembne in presenetljive so razlike med letoma 2005/06 in 2010/11 v pogostosti dela za 

plačilo in pogostosti udeležbe v študijskih praksi, ker se je delež respondentov, ki so 
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participirali v teh dveh dejavnostih zmanjšal za 15 % oziroma 10%. Ta ugotovitev je zanimiva 

iz dveh vidikov: ker so se v petih letih zmanjšali lastni finančnih vložki respondentov v 

življenjske stroške in je bilo mogoče pričakovati, da bodo več delali za denar in, ker nabiranje 

delovnih izkušenj pomeni boljša izhodišča za iskanje dela po diplomi. Pa tudi zato, ker so 

respondenti med študijskim letom 2010/11 manj pogosto obiskovali redne študijske 

dejavnosti, bi bilo mogoče, da je to posledica »služenja denarja« za preživetje, a očitno ni 

tako. 

Primerjave o vlaganjih v formalne in dodatne študijske dejavnosti so pokazale, da je leta 

2010/11 pomembno manj respondentov ( za 23 %) redno obiskovalo predavanja in prav tako 

vaje (10 % manj) kot leta 2005/06. Več se jih ni udeležilo študijske ekskurzije v zadnjem letu. 

Skratka, vlaganja študentov in študentk v redne študijske dejavnosti so se v petih letih 

zmanjšala. Povečala pa so se vlaganja v nekatere dodatne študijske dejavnosti, kot so obiski 

simpozijev, okroglih miz (ti so se primerjalno povečali za 22 %). Relativno pa so se zmanjšali 

obiski predavanj zunaj obveznega študijskega programa (za primerjalno 23 %), tako da ne 

moremo posplošeno sklepati, da so se celotna vlaganja v dodatne študijske dejavnosti 

povečala v petih letih.  

Vlaganja v socialni kapital oziroma v socialne stike smo ugotavljali s pogostostjo pogovorov 

z različnimi »pomembnimi drugimi« in s študijem v skupini. Splošno so se v letu 2010/11 

anketirani študentje in študentke pogovarjali več o svojih zaposlitvenih in kariernih načrtih 

kot njihovi kolegi iz študijskega leta 2005/06 in to predvsem v okviru primarnih socialnih 

stikov (s partnerji/partnericami in starši). O študiju in karieri so se v obeh letih najpogosteje 

pogovarjali s študijskimi kolegi/kolegicami, »redko« pa s profesorji in mentorji ter s sodelavci 

na delu. Pogovori s sodelavci na delu so bili v letu 2010/11 glede na leto 2005/06 manj 

pogosti. Povečala pa se je pogostost študija v skupini.  

Izsledki, predstavljeni v poglavju 7.3 in v zgornjem kratkem povzetku ne omogočajo 

potrditve hipotez 5 in 6, ki predpostavljata, da se študenti/študentke višjih letnikov t.i. 

nedeficitarnih študijskih smeri prilagajajo na družbeno- ekonomsko krizo tako, da povečujejo 

svoja vlaganja v vse možne oblike pridobivanja formalnega in dodatnega znanja, kot tudi v 

svoj socialni kapital (socialne stike in povezave).  

Izsledki analize časovnih primerjav ocen respondentov o uspešnosti fakultet pri usposabljanju 

svojih študentov/študentk za zaposlovanje v študijskih letih 2005/06 ter 2010/11, 
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predstavljeni v poglavju 7.4 navajajo na naslednje sklepe: prvič, da so sicer fakultete v 

študijskem letu 2010/11 relativno več in ustrezneje seznanjale svoje študente/študentke z 

možnostmi zaposlovanja po diplomi kot leta 2005/06; drugič, da pa so fakultete manj ustrezno 

informirale svoje študente/študentke o možnostih za razvijanje kariere; tretjič, da so bile 

fakultete slabo ocenjene pri omogočanju stikov s potencialnimi zaposlovalci v obeh letih, v 

letu 2010/11 pa kažejo ocene povečanje prizadevanj fakultet v tej smeri. Na podlagi teh 

ugotovitev je mogoče delno potrditi hipotezo 7, ki predvideva, da bodo visokošolske 

izobraževalne institucije olajšale svojim študentom/študentkam vstop na trg dela in iskanje 

ustrezne zaposlitve po diplomi, še posebno, ker so to prihodnji diplomanti študijskih smeri, za 

katere je od začetka gospodarske krize znano, da na slovenskem trgu dela ni ustreznega 

povpraševanja.  

 

7.6 Pomen socialnega kapitala za naložbe slovenskih študentov/študentk t. i. tržno 

nedeficitarnih študijskih smeri v izobraževanje in pripravo na zaposlitev 

 

7.6.1 Opis analize podatkov z metodo binarne logistične regresije 

 

Za podrobnejšo določitev vpliva socialnega kapitala na druga vlaganja v izobraževanje in 

pridobivanje delovnih izkušenj smo želeli specificirati model, ki bo teoretsko smiseln ter 

razumljiv in ki bo omogočal preverjanje vpliva povsem določenih lastnosti študentov in 

študentk t. i. nedeficitarnih študijskih smeri. Glede na predmet proučevanja, ki je v tem 

poglavju določen z respondentovo lastnostjo, da ta vlaga ali ne vlaga v individualni socialni 

kapital, smo uporabili multipli binarni logistični regresijski model (angl. binary logistic 

regression) za analitično orodje obdelave podatkov. Ta model je standarden pristop k 

pojasnjevanju binomske kategorialne odvisne spremenljivke z več neodvisnimi 

spremenljivkami za razliko od klasične linearne regresije, ki se uporablja za pojasnjevanje 

odvisne spremenljivke skalarnega tipa oziroma izražene samo s števili. Na podlagi tega 

modela smo ugotavljali pojasnjevalno moč mešanega nabora neodvisnih spremenljivk (X) na 

odvisne spremenljivke (Y).
71

 Shematično je model predstavljen na sliki 7.11 z vključenimi 

                                                 
71

 Logistični regresijski modeli spadajo v družino posplošenih linearnih modelov in ga lahko v splošni 

formuli zapišemo y = X*ß + e, kjer je y vektorski zapis odvisne spremenljivke, X je matrični zapis 

izbranih neodvisnih spremenljivk, ß je vektorski zapis parametrov, ki jih ocenjujemo z modelom, e pa 

je vektorski zapis stohastičnih vplivov. 
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tremi glavnimi sklopi neodvisnih spremenljivk, združenimi v tri indikatorje socialnega 

kapitala respondentov iz slovenskega vzorca: (a) socialni stiki, (b) zaupanje v izobraževalca – 

fakulteto, (c) individualni socialni kapital.  

Ta metodološki pristop k statistični obdelavi in analizi izbranega dela podatkov smo uporabili 

z namenom identifikacije verjetnosti vpliva socialnega kapitala respondentov na obseg in 

pogostost vlaganja v študijske, obštudijske in druge izbrane dejavnosti, pomembne pri 

usposabljanju za kompetenten nastop na trg dela ter pridobitev (ustrezne) zaposlitve po 

diplomi. S hipotezo 8 smo predpostavili, da obstaja verjetnost, da je socialni kapital 

študentov/študentk omenjenih smeri povezan z večjimi in/ali pogostejšimi vlaganji teh 

študentov v študijske, obštudijske in druge dejavnosti, ki povečujejo uspešnost na trgu dela in 

dajejo večjo možnost zaposlitve po končani diplomi. 

 

Slika 7.7: Prikaz osnovnega regresijskega modela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Podmenik, lastna raziskava 2010/2011 

 

V obdelavo smo vključili izbrane spremenljivke, izpeljane iz vprašanj anketnega vprašalnika 

za slovenske študente in študentke t.i. nedeficitarnih študijskih smeri, 2010/11 (priloga 16). 

Nabor spremenljivk in indikatorjev za multivariantno analizo, strukturiran na odvisne in 

neodvisne spremenljivke, je prikazan v tabeli 7.11. 

 

  

Odvisne 
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Socialne vezi 

Zaupanje v 

izobraževalca 

Individualni 

socialni kapital 
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Tabela 7.11: Seznam neodvisnih ter odvisnih spremenljivk in indikatorjev, vključenih v 

multivariantno analizo. »V« je oznaka za vprašanja iz vprašalnika v prilogi 16 (Podmenik, 

2010/2011) 

 

Samo vprašalnik 2010/11  

Neodvisne spremenljivke in indikatorji Odvisne spremenljivke in indikatorji 

   
socialni kapital – primarne 

vezi (omrežja)  

V14.1, V14.3, V14.4, 

V15.8.2, 

 V15.8.4, V15.8.5, 

V15.8.6) 

(ne)vlaganja v delovne 

izkušnje  

 

V9, V13.1, V13.7, 

V15.2a, V15.2b,  

V15.4.1, V15.4.2, 

V15.4.3, V15.4.4 

socialni kapital – 

profesionalne vezi 

V13.5, V15.2c, 

V14.2, V14.5,  

V15.8.3, V15.8.7 

(ne)vlaganja v dodatno 

znanje za zaposlitev  

 

V12.5,V12.6, V12.7, 

V12.8, V13.1, V13.2, 

V13.3, V13.4, V13.6, 

V13.7 

socialni kapital – zaupanje 

v izobraževalca  

V16.2b (ne)vlaganja v prihodnjo 

zaposlitev  

 

V15.1,V15.5.1, 

V15.5.2, V15.7 

socialni kapital – 

individualni  

V17.2.5,V17.2.9, 

V17.2.11,  

V17.2.12 

(ne)vlaganja v redni študij 

  

V12.1, V12.2, V12.3, 

V12.4 

socialni kapital – primarne 

vezi  

V14.3, V14.4, 

V15.8.2, 

V15.8.4,V15.8.5, 

V15.8.6) 

(ne)vlaganja izobraževalnih 

institucij v dodatno znanje 

za zaposlitev  

 

(V12.5, V12.6, 

V12.7, V12.8, V13.1, 

V13.2,  

V13.3, V13.4, V13.6, 

V13.7) 

Vir: Podmenik, lastna raziskava, 2010/2011 

 

Izbrane odvisne in neodvisne spremenljivke so bile ustrezno dihotomizirane. Nabor 

relevantnih neodvisnih spremenljivk je bil fiksen in njihova selekcija vključitve v logistični 

regresijski model izpeljana z metodo stepwise.
72

 Vse neodvisne spremenljivke so bile 

vključene v modele (splošno obliko modela kaže slika 7.8) in izoblikovane po sklopih. Pri 

tem je nastalo 33 modelov, od katerih pa bodo v nadaljevanju obravnavali le tisti, za katere je 

bila izkazana zadostna stopnja signifikatnosti po kriterijih opisane regresijske metode. Na 

sliki 7.8 so shematično prikazane vsebine izbranih modelov glede na odvisne in neodvisne 

sklope spremenljivk. Slika 7.8 je tudi barvna legenda za tabelo 7.12, ki sledi v nadaljevanju. 

 

 

                                                 
72 Odvisne spremenljivke znotraj posameznega sklopa so substitucijske spremenljivke, po posameznih 

sklopih se je oblikovalo več modelov: za prvi sklop 9 modelov, za drugega 10, za tretjega in četrtega 

po 4 in za petega 6 modelov, skupaj je bilo ocenjevanih 33 modelov. Vsak model je vključeval 33 

pojasnjevalnih oziroma neodvisnih spremenljivk. 
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Slika 7.8: Shema indikatorjev odvisnih in neodvisnih spremenljivk signifikantnih modelov 

regresijske binarne logistične analize 

 

Indikatorji odvisnih 

spremenljivk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikatorji neodvisnih spremenljivk 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

                                               

Vir: Podmenik, lastna raziskava, 2010/2011 

 

7.6.2 Shematski prikaz rezultatov logistične regresijske analize 

 

V tabeli 7.12 so predstavljeni rezultati logistične regresijske analize za odvisne spremenljivke 

glede na neodvisne, in sicer: deleži pojasnjene celotne variance s Cox & Snellovim R 

kvadratom (»Cox & Snell R Square«); stopnje pričakovane verjetnosti vpliva iz 

kontingenčnih tabel Hosmer in Lemeshowovega testa (»Exp (B)«); Hosmer in Lemeshowov 

test signifikance – označen z zvezdicami (»Sig (*)»). Zaradi preglednosti in intepretativne 

pomembnosti so indikatorji obarvani tako, kot je prikazano v shemi na sliki 7.8. 
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Tabela 7.12: Izbrani binarno logistični modeli z neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami in 

kazalniki (Legenda barv je objavljena na sliki 7.8) 

  

Model Odvisne spremenljivke Neodvisne spremenljivke 

Cox & 

Snell R 

Square 

Exp(B) 

in Sig 

(*)  

1 Dela, povezana s študijem (V15_2A) 

Pogovori o študiju in karieri z osebami na 

delovnem mestu ( V14_5) 4,2 % 

3,091 

**  

2 Dela, nepovezana s študijem (V15_2B) 

Pogovori o karieri z osebami na delovnem 

mestu (V14_5)  11,7 % 

6,046 

***  

3 

Delovne izkušnje (DI v celotnem 

študijskem obdobju, povezane s 

študijem (V15_4_1) 

Participacija v nevladnih org (V15_2C ) 

9,2 % 

3,276 *  
Ponovno bi se vpisal/a na to 

fakulteto(V16_2B)  

2,724 

**  

4 

Delal/a v študijskem letu anketiranja 

(V9) 

Pogovori o karieri z drugimi osebami 

(V14_4) 4,7 % 

3,353 

**  

5 

Delovne izkušnje omogočile poznanstva 

za pridobitev zaposlitve (V15_4_3) 

O načrtih se pogovarja z vzorniki 

(V_15_8_6) 

14,0 % 

0,128 

**  
Išče stike, ki prispevajo k zaposlitvi 

(V13_5 ) 

4,285 

**  
O načrtih se pogovarja s študijskimi 

kolegi/kolegicami (V15_8_3) 

3,275 

***  

6 

Delovne izkušnje omogočile uvid, kako 

zaslužiti denar (V15_4_4) 

O karieri se pogovarja z drugimi osebami 

(V14_4 ) 6,4 % 

3,352 

***  

7 

 Del. izkušnje dopolnile znanje 

(V15_4_2) Individualni socialni kapital (F1)  6,3 % 

5,530 

***  

8 

Seznanjanje z možnostmi zaposlitve po 

internetu in literaturi (V13_6) 

 

O načrtih se pogovarja s 

partnerjem/partnerico (V15_8_5) 

 

25,4 % 

8,854 

***  
Išče stike, ki prispevajo k zaposlitvi 

(V13_5) 

3,076 

***  
Ponovno bi se vpisal/a na to 

fakulteto(V16_2B) 

0,051 

**  

9 

Zelo pogosto razmišlja »kaj postati« 

(V15_5_1)  

O karieri se pogovarja z drugimi osebami 

(V14_4 ) 

8,5 % 

3,985 *  
O načrtih se pogovarja s študijskimi 

kolegi/kolegicami (V15_8_3) 

0,050 

**  

10 

Pogosto razmišlja »kako biti materialno 

samostojen/a« (V15_5_2) O načrtih se pogovarja s starši (V15_8_2) 3,7 % 

3,714 

**  

11 

Načrtovanje zaposlitvene in karierne 

poti po diplomi (V15_7) Individualni socialni kapital (F1) 3,3 % 

5,167 

** 

 

 

12 

Prostovoljsko delo, povezano s študijem 

(V13_2) 

Participacija v ŠO/NGO v času študija 

(V15_2C)  11,3 % 

12,808 

*** 

 

 

 

13 

Študij dopolnjujoče prostočasne 

dejavnosti (V13_4) 

Išče stike, ki prispevajo k zaposlitvi 

(V13_5 ) 

19,9 % 

8,210 

***  
Ponovno bi se vpisal/a na to 

fakulteto(V16_2B)  

3,343*

*  

14 

Študij v tujini v letu anketiranja 

(V12_7) 

Participacija v ŠO/NGO v času študija 

(V15_2C) 

10,7 % 

2,963 

*** 

 Razprave s profesorji in mentorji (V14_2 ) 

2,618 

** 

15 

 Udeležba v neobveznih študijskih 

dejavnostih (V12_5) 

Išče stike, ki prispevajo k zaposlitvi 

(V13_5)  

13,5 % 

3,487 * 

 
O načrtih se pogovarja s študijskimi 

kolegi/kolegicami (V15_8_3) 

3,843 

*** 

16 Pogostost obiska predavanj (V12_1) Individualni socialni kapital 3,3 % 

5,167 

**  

17 Pogostost obiska vaj (V12_2) 

Razprave s kolegi/cami, prijatelji/cami 

(V14_1) 

7,1 % 

18,051 

**  
Pogovori o študiju in karieri z osebami na 

delovnem mestu (V14_5 ) 

0,091 

**  
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18 Za izpite študira v skupini (V12_4) 

Razprave s kolegi/cami , prijatelji/cami 

(V14_1)  

21,4 % 

5,371 

**  

O načrtih se pogovarja s starši (V15_8_2 

5,996 

***  

Razprave s profesorji in mentorji (V14_2 ) 

10,175 

**  
Ponovno bi se vpisal/a na to 

fakulteto(V16_2B)  

0,070 

**  

19 

Fakulteta je informirala o pravicah iz 

študentskega statusa (V16_1_1) 

O načrtih se pogovarja s prijatelji/cami 

(V15_8_4) 

11,7 % 

4,823 

***  
Ponovno bi se vpisal/a na to 

fakulteto(V16_2B)  

3,277 

**  

20 

Na fakulteti so omogočili izvedbo načrta 

profesionalne kariere (V16_1_5) 

O načrtih se pogovarja s prijatelji/cami 

V15_8_4 

10,8 % 

3,762 

**  
O načrtih se pogovarja s 

partnerjem/partnerico (V15_8_5) 

0,345 

**  

21 

Fakulteta je omogočila stike s 

potencialnimi zaposlovalci (V16_1_6) O načrtih se pogovarja s starši (V15_8_2) 4,6 % 

2,714 

**  

Sig.: *** = p < 0,01; ** = p < 0,05; * = p < 0,10 

Vir: Podmenik, lastna raziskava (2010/2011) 

 

Splošni pregled rezultatov, strukturiran po naslednjih sklopih odvisnih spremenljivk: (a) delo, 

vrste dela, vplivi dela (obarvano svetlo modro); (b) udejstvovanje v obštudijskih dejavnostih v 

letu anketiranja (obarvano vijolično); (c) priprave na zaposlitev in kariero po končani diplomi 

(obarvano temno modro); (č) udejstvovanje v rednih študijskih dejavnostih (obarvano drap); 

(d) prispevek izobraževalca k pripravam za zaposlitev (obarvano turkizno) kaže naslednje 

splošne vplive neodvisnih spremenljivk: 

– Za sklop a: za delo med študijem, vrste dela in vplive dela na znanje se kažejo profesionalne 

socialne vezi anketiranih (obarvana zeleno) pomembnejše kot primarne vezi (obarvane 

rumeno). Pomembno vplivna pa sta tudi zaupanje v izobraževalca (obarvano oranžno) in 

opremljenost z individualnim socialnim kapitalom (obarvano svetlo rdeče). 

– Za sklop b: tudi za pogostost udejstvovanja v obštudijskih dejavnostih so pomembnejša 

profesionalne socialne vezi od drugih oblik socialnega kapitala. Kot splošno pomembna 

oblika socialnega kapitala – ki (bolj ali manj) signifikatno vpliva na vse odvisne 

spremenljivke iz tega skopa – pa se kaže zaupanje respondentov v izobraževalca oziroma 

fakulteto. 

– V sklopu c, priprave na zaposlitev in kariero, ter sklopu č, udejstvovanje v rednih študijskih 

dejavnostih, se kažeta kot pomembno vplivni obe vrsti socialnih omrežij, tako profesionalnih 

kot primarnih; kot manj vplivno pa se kaže zaupanje v izobraževalca. 
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– V sklopu d: ocene prispevkov izobraževalca – fakultete k pripravi na zaposlitev in kariero se 

kaže kot pomemben vpliv primarnega socialnega kapitala respondentov, kot manj pomembno 

pa zaupanje v izobraževalca. (Za tiste respondente, ki vlagajo več v primarna 

komunikacijsko-socialna omrežja, je večja verjetnost, da pozitivno ocenjujejo usposabljanje 

za zaposlitev in izgradnjo kariere v okviru fakultetnih programov.) 

7.6.3 Vsebinski prikaz rezultatov logistične regresijske analize 

 

Podrobnejši pregled rezultatov kaže specifične možnosti vplivov posameznih neodvisnih 

spremenljivk na posamezne odvisne spremenljivke. Te vplive, strukturirane po modelih iz 

tabele 7.12, predstavljamo v nadaljevanju. 

7.6.3.1 Verjetnost vpliva socialnega kapitala (SK) na: Delo, povezano s študijem; Delo 

nepovezano s študijem; Delovne izkušnje (DI ) v času celotnega študija, povezane s študijem, 

Delal/a v študijskem letu anketiranja (model 1, model 2, model 3, model 4 iz tabele 7.12) 

Za področje delovnih izkušenj kažejo izidi signifikantno stopnjo verjetnosti vpliva 

participacije respondentov v nevladnih organizacijah ter zaupanja v fakulteto kar zadeva 

opravljanje del, povezanih s študijem (v študijskem letu anketiranja). Ti dve obliki socialnega 

kapitala pojasnjujeta 9 % variabilnosti delovnih izkušenj, povezanih s študijem, in obe 

izkazujeta verjetnost, da imajo respondenti, ki zaupajo fakultetam in participirajo v NGO, 

skoraj trikrat večje možnosti, da opravljajo delo, povezano s področjem študija. Zanimivo je, 

da sta stopnji verjetnosti za opravljanje dela, povezanega s študijem, in dela, nepovezanega s 

študijem, glede na pogovore o študiju in karieri z osebami na delovnem mestu v razmerju, ki 

je v korist dela, nepovezanega s študijem. Verjetnost, da bodo respondenti, ki se na delovnem 

mestu pogovarjajo o študiju in karieri, opravljali dela, ki niso povezana s študijem, je dvakrat 

večja od verjetnosti, da bodo opravljali dela, povezana s študijem. Večja je tudi signifikanca 

in pojasnjevalna moč pogovorov na delovnem mestu za delo, ki ni povezano s študijem, kot 

za delo, ki je povezano s študijem. Verjetnejša razlaga te razlike je, da študentje, ki opravljajo 

priložnostna dela, čutijo potrebo po pogovorih o študiju in prihodnji karieri z delovnimi 

sodelavci, ker jih delo profesionalno ne zadovoljuje in ker jim ne odpira perspektiv. Manj 

verjetna pa je razlaga, da se študentje zavedajo ali poznajo dejstvo, ki ga nesporno potrjujejo 

izsledki raziskav (prikazani v prejšnjem poglavju), da dela, ki niso povezana s študijem, ne 

prinašajo prednosti za razliko od del, ki so povezana s študijem, za hitrejšo in ustreznejšo 

zaposlitev po diplomi.7.6.3.2 Verjetnost vpliva SK na: Delovne izkušnje omogočile 
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poznanstva za pridobitev zaposlitve (model 5 iz tabele 7.12) 

 

Na poznanstva za pridobitev zaposlitve, ki so jih respondenti sklenili na delu, signifikantno 

vplivajo pogovori z vzorniki in študijskimi kolegi/kolegicami ter pripravljenost iskati stike, ki 

bodo prispevali k uspešnejšim zaposlitvenim izidom. Te tri oblike »mreženja« pojasnjujejo 

kar 14 % variabilnosti za možnost sklepanja poznanstev, koristnih za zaposlitev v času 

pridobivanja delovnih izkušenj. Respondenti, ki se pogovarjajo s študijskimi 

kolegicami/kolegi, imajo trikrat večje možnosti, da si pri delu pridobijo poznanstva, koristna 

za zaposlitev, kot tisti, ki teh pogovorov nimajo. Tisti anketirani, ki pa načrtno iščejo stike, 

koristne za zaposlitev, imajo štirikrat večjo možnost, da bodo takšne stike našli v okviru dela, 

kot tisti, ki teh stikov načrtno ne iščejo. 

 

7.6.3.3 Verjetnost vpliva socialnega kapitala na: Delovne izkušnje omogočile uvid, kako 

zaslužiti denar (model 6 iz tabele 7.12) 

 

Za visokosignifikantne in pomembno pojasnjevalne (6 % variabilnosti) se kažejo pogovori z 

»drugimi« osebami glede na uvid, kako zaslužiti denar na področju delovnih izkušenj 

anketiranih študentov v celotnem obdobju študija. Sklepamo lahko, da gre za osebe, ki jih 

anketirani ne srečujejo v primarnih in profesionalnih, tudi ne delovnih okoljih, pač pa morda 

naključno ali v okoljih, ki bi jih bilo mogoče označiti za marginalna. 

 

7.6.3.4 Verjetnost vpliva socialnega kapitala na »Delovne izkušnje dopolnile znanje« (model 

7) 

 

Visokosignifikanten je rezultat, da so možnosti dopolnjevanja študijskega znanja z izkušnjami 

iz dela pri tistih respondentih, ki imajo individualni socialni kapital, več kot petkrat večje od 

tistih, ki takega kapitala nimajo. Rezultat ni presenetljiv, kajti tisti študenti in študentke, ki se 

počutijo socialno in komunikacijsko kompetentne, dosegajo boljše študijske rezultate, hitreje 

najdejo zaposlitev po diplomi, kot kažejo rezultati v prejšnjem poglavju predstavljenih 

raziskav. Od tod je mogoče sklepati, da tudi pogosteje delajo v službah, ki bolj ustrezajo 

njihovemu študiju, že med študijem. 
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7.6.3.5 Verjetnost vpliva socialnega kapitala na seznanjenost z možnostmi zaposlitve po 

internetu in literaturi (model 8) 

 

Priprave na prihodnjo zaposlitev in razvijanje kariere (obarvane temno modro na tabeli 7.12) 

so signifikantno determinirane s socialnim kapitalom respondentov, vendar z njegovimi 

različnimi oblikami. Visoko verjetnost vpliva pogovorov s partnerjem oziroma partnerico na 

iskanje možnosti zaposlitve (tisti, ki se o kariernih načrtih pogovarjajo s 

partnerjem/partnerico, skoraj devetkrat verjetneje iščejo možnosti za zaposlitev po internetu in 

literaturi kot tisti, ki tovrstnih pogovorov nimajo) je mogoče pojasnjevati z zasebnostjo obeh 

vrst komunikacij in nekoliko spekulativno sklepati, da pomeni tej podskupini respondentov 

njihovo zasebno življenje podporo pri reševanju negotovosti zaposlovanja. Relativno nizko 

stopnjo verjetnosti vpliva, a visoko stopnjo signifikatnosti vpliva na seznanjanje z možnostmi 

zaposlitve po internetu in literaturi ima dejavno iskanje stikov z osebami in institucijami, ki 

lahko pomagajo študentom/študentkam najti zaposlitev. Sklepati je mogoče, da gre za 

podskupino, ki dejavno išče možnosti zaposlitve tako po medijskih kanalih kot po kanalih 

socialnih povezav. 

 

7.6.3.6 Verjetnost vpliva socialnega kapitala na razmislek o »kaj postati« in »kako biti 

materialno samostojen/a« (model 9, model 10) 

 

Za visoko pogostost razmišljanj respondentov o tem »kaj postati« in »kako biti materialno 

samostojen/a« kažejo rezultati regresijske analize kažejo naslednje odgovore: visoko 

signifikantno in pojasnjevalno vplivajo »Pogovori s študijskimi kolegicami/kolegi« (osemkrat 

več tistih, ki ima te pogovore, zelo pogosto razmišlja o profesionalni prihodnosti, kot tistih, ki 

teh pogovorov nimajo) in »Pogovori s starši« – štirikrat pogosteje razmišljajo o tem, »kako 

biti samostojen/a, tisti anketirani, ki se s starši pogovarjajo o svojih načrtih za prihodnost, kot 

tisti, ki se ne. Ob tej ugotovitvi bi bilo zanimivo vedeti, kdo daje pobudo za te pogovore: 

študentje/študentke ali njihovi starši? 

 

7.6.3.7 Verjetnost vpliva socialnega kapitala na načrtovanje zaposlitve in kariere po diplomi 

(model 11) 

 

Individualni kapital – sprejetost med kolegi/kolegicami, visoko samoocenjene sposobnosti 

komuniciranja in skupinskega dela, pozitivna ocena odnosov z drugimi ljudmi – signifikantno 
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in visokopojasnjevalno (12-odstotno pojasnjena verjetnost) pogojuje strukturirano načrtovanje 

kariere respondentov. Tisti, ki razpolagajo z individualnim socialnim kapitalom, imajo kar 

dvanajstkrat verjetneje že izoblikovane načrte o tem, kaj bodo (profesionalno) počeli po 

diplomi. 

 

7.6.3.8 Verjetnost vpliva socialnega kapitala na vključevanje v prostovoljstvo, študij 

dopolnjujoče prostočasne dejavnosti in neobvezne študijske dejavnosti (model 12, model 13, 

model 15) 

 

Rezultati regresijske analize kažejo, da so za dejavnosti, ki dopolnjujejo študij respondentov 

(v tabeli 7.12 so obarvane vijolično), pomembne profesionalne povezave (obarvana zeleno). 

Verjetnost, da se tisti, ki iščejo stike za pridobitev zaposlitve, udeležujejo neobveznih 

predavanj in drugih obštudijskih oblik, je štirikrat večja kot za tiste, ki ne iščejo takih stikov; 

verjetnost, da goji ta podskupina prostočasne dejavnosti, povezane s študijem, pa je osemkrat 

večja od verejtnosti, da se bodo neobveznih predavanja idr. obštudijskih oblik udeleževali 

tisti, ki ne iščejo povezovalnih stikov za zaposlitev. Pogovori s kolegi in kolegicami tudi 

signifikantno povečujejo verjetnost (za štirikrat) udejstvovanja anketiranih v neobveznih 

študijskih oblikah. Možnost vpliva na udejstvovanje v prostočasnih dejavnostih, povezanih s 

študijem, je večja (za trikrat) za tiste anketirane, ki izražajo zaupanje v fakulteto. Verjetnost 

prostovoljskega dela je večja pri respondentih, ki so dejavni v študentskih in nevladnih 

organizacijah, in to kar za enajstkrat. Glede na takšno stopnjo verjetnosti, signifikanco te 

povezave in glede na obseg pojasnjene verjetnosti (11,3 %) je mogoče predvidevati, da so bili 

nekateri respondenti dejavni v nevladnih organizacijah s prostovoljskimi oblikami dela in se 

neodvisna ter odvisna spremenljivka delno prekrivata. 

 

7.6.3.9 Verjetnost vpliva socialnega kapitala na študij v tujini v letu anketiranja (model 14) 

 

Dejavnost v nevladnih in študentskih organizacijah je z visoko stopnjo signifikance in 

pojasnjevalne verjetnosti povezana s študijem v tujini v letu anketiranja. Respondenti, ki so 

bili dejavni v teh organizacijah, so imeli trikrat večjo možnost, da so tudi obiskali tujino. 

Druga oblika profesionalnega kapitala, ki z nekoliko nižjo signifikanco, a s skoraj enako 

verjetnostjo pojasnjuje študij v tujini, so stiki in razprave s profesorji in mentorji. Obe obliki 

socialnega kapitala pojasnjujeta 11 % verjetnosti vpliva na študij v tujini v letu anketiranja. 
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7.6.3.10 Verjetnost vpliva socialnega kapitala na obisk predavanj in vaj (model 16, model 17) 

 

Verjetnost udeležbe na/v rednih študijskih oblikah (rahlo vijolično obarvano na tabeli 7.12) je 

signifikantno povezana z vsemi oblikami socialnega kapitala, delež pojasnjene verjetnosti s 

socialnim kapitalom je najnižji za pogostost obiska rednih predavanj (3 %) in najvišji za študij 

v skupini (21,4 %). Razlika potrjuje verjetnost vplivanja socialnega kapitala na neodvisne 

spremenljivke v tem sklopu. Da bodo redno obiskovali obvezna predavanja, je petkrat 

verjetneje za tiste respondente, ki posedujejo individualni socialni kapital. Glede na rezultate 

je videti, kot da so obvezne vaje oblika »klepetalnice« oziroma »posvetovalnice«; kar 18-krat 

večja je verjetnost, da bodo vaje redno obiskovali študenti/študentke, ki se pogovarjajo s 

kolegi/kolegicami o načrtih za zaposlitev in kariero. Razprave s kolegi/kolegicami tudi 

povečujejo možnost študija v skupini, in sicer za petkrat. Povečana možnost rednega obiska 

vaj za tiste, ki se o študiju in karieri pogovarjajo na delu, ki ga opravljajo (sedemkrat večja 

možnost), je morda pogojena s poklicno negotovostjo te podskupine respondentov. Kot je 

smo že ugotovili, se namreč respondenti, ki med študijem ne delajo v službah, povezanih s 

študijem, pomembno več pogovarjajo z delovnimi sodelavkami in sodelavci o svojih načrtih 

za prihodnost. Sklepati je mogoče, da se študentje, ki pogosteje obiskujejo vaje, več 

pogovarjajo o svoji profesionalni prihodnosti kot njihovi kolegi – bodisi s kolegicami/kolegi 

bodisi z delovnimi sodelavci. 

 

7.6.3.11 Verjetnost vpliva socialnega kapitala na študij v skupini (model 18) 

 

Študij za izpite v skupini pojasnjujejo poleg pogovorov s kolegicami/kolegi tudi razprave s 

profesorji in mentorji ter pogovori s starši. Za tiste, ki pogosto razpravljajo s profesorji in 

mentorji, je desetkrat večja verjetnost, da bodo študirali v skupini, kot za druge, ki ne 

razpravljajo s profesorji in mentorji. To razliko je mogoče pojasniti s vplivom profesorjev in 

mentorjev, ki spodbujajo skupinsko učenje. Šestkrat večjo verjetnost študija v skupini za tiste, 

ki se pogovarjajo s svojimi starši, pa morda pojasnjuje ugotovitev o spodbudi staršev, tako za 

pogovore kot za uspešnejši študij. 

 

7.6.3.12 Vpliv socialnega kapitala na oceno uspešnosti fakultete (model 19, model 20, model 

21 iz tabele 7.12) 

 

Verjetnost pozitivne ocene vloge fakultete pri usposabljanju za zaposlitev in razvijanje kariere 
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respondentov v največjem obsegu pojasnjuje zaupanje v fakulteto in pogostost pogovorov s 

prijatelji/prijateljicami (12 % verjetnosti). Tisti respondenti, ki se pogovarjajo s 

prijatelji/prijateljicami, petkrat pogosteje ocenjujejo fakulteto kot ustrezno informatorko o 

pravicah iz študentskega statusa in štirikrat pogosteje kot ustrezno »učiteljico« pri zastavitvi 

kariernega načrta. Zanimiv je izid, da je verjetnost pozitivne ocene fakultete kot posrednice 

pri navezovanju stikov s potencialnimi zaposlovalci petkrat večja pri respondentih, ki se o 

svojih načrtih za prihodnost pogovarjajo s starši. Vsi signifikantni rezultati o možnosti 

povezav med pozitivno oceno fakultet in socialnim kapitalom se nanašajo na zasebna omrežja 

anketiranih študentov.  

 

7.6.4 Povzetek ugotovitev in potrditev hipoteze 

 

V obdelavo primarnih podatkov pridobljenih na vzorcu slovenskih študentov/študentk t. i. 

nedeficitarnih študijskih smeri v študijskem letu 2010/11 so bile vključene vse odvisne 

spremenljivke in obdelane z multivariatno metodo binarne regresijske analize, s katero se je 

izoblikovalo 33 modelov povezav med neodvisnimi ter odvisnimi spremenljivkami. Za 21 od 

teh 33 modelov je bila izkazana signifikantna stopnja verjetnosti pozitivnega vpliva med 

obema vrstama spremenljivk. Že sam delež signifikantnih modelov pozitivne povezanosti 

glede na število vseh sproduciranih modelov kaže, da je med neodvisnimi in odvisnimi 

spremenljivkami, tj. med indikatorji primarnega, profesionalnega in individualnega socialnega 

kapitala ter odvisnimi spremenljivkami: vlaganja respondentov, obštudijske ter prostočasne 

dejavnosti pa tudi delovne izkušnje in priprave na zaposlitev po diplomi – relativno visoka 

verjetnost pozitivnega vpliva. Ta ugotovitev podpira sprejetje hipoteze 8, ki temelji na 

predpostavki, da obstaja verjetnost signifikatnega pozitivnega vpliva socialnega kapitala 

respondentov na njihova večja in/ali pogostejša vlaganja v študijske, obštudijske in druge 

dejavnosti, povezane z večjo kompetentnostjo za vstop na trg dela po končani diplomi. 

Rezultati regresijske analize glede na posamezne modele kažejo, da posamezne oblike 

socialnega kapitala z različno intenziteto in v različnem obsegu vplivajo na posamezne 

odvisne spremenljivke. Vendar prevladujejo pozitivni vplivi, od katerih jih kar 21 izkazuje 

visoko stopnjo pojasnjene verjetnosti in signifikance, to pa je podlaga za potrditev hipoteze 8. 

Kot verjetnostno signifikatne povezave med socialnim kapitalom ter vlaganji v človeški 

kapital in delovne izkušnje med študijem so se pokazale naslednje: med delovnimi izkušnjami 

in poznanstvi, koristnimi za zaposlitev; med socialnim kapitalom in delovnimi izkušnjami, ki 
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dajejo uvid, kako zaslužiti denar; med socialnim kapitalom in delovnimi izkušnjami, ki 

dopolnjujejo znanje; med socialnim kapitalom in razmislekom o tem »kaj postati« in »kako 

biti materialno neodvisen«; med socialnim kapitalom in načrtovanjem kariere po diplomi; 

med socialnim kapitalom in prostovoljstvom, študij dopolnjujočimi prostočasnimi 

dejavnostmi in neobveznimi študijskimi dejavnostmi; med socialnim kapitalom in študijem v 

tujimi; med socialnim kapitalom in obiskom predavanj ter vaj; med socialnim kapitalom in 

oceno uspešnosti izobraževalca pri usposabljanju za zaposlitev.  

Naj podrobneje povzamemo nekatere od naštetih, ki izpostavljajo pomembnost 

individualnega, t. i. kolektivnega in profesionalnega ter t. i. primarnega socialnega kapitala 

respondentov: 

- Tisti respondenti, ki imajo individualni socialni kapital, bodo verjetneje dopolnjevali 

študijskega znanja z izkušnjami iz dela (več kot petkrat) kot tisti, ki nimajo 

individualnega socialnega kapitala. Pri njih je verjetnost, da imajo že izoblikovane 

profesionalne načrte za čas po diplomi, kar dvanajstkrat večja, kot pri tistih brez 

individualnega socialnega kapital in petkrat verjetneje je, da bodo obiskovali redna 

predavanja in študijska znanja dopolnjevali z izkušnjami iz dela. 

- Respondentje, ki so pogovarjajo s študijskimi kolegicami in kolegi pomembno več 

razmišljajo o tem »kaj postati«. Imajo tudi trikrat večje možnosti, da si pri delu 

pridobijo poznanstva, koristna za zaposlitev, kot ostali. Zanje je verjetnost, da bodo 

redno obiskovali vaje kar 18-krat večja, kot za tiste, ki se ne pogovarjajo in pogosteje 

bodo študirali v skupini. Pogovori s kolegi in kolegicami tudi povečujejo verjetnost, 

da se respondenti udeležujejo neobveznih študijskih dejavnosti. Predpostaviti je 

mogoče, da v določenem segmentu respondentov z individualnim kapitalom obstaja 

kolegialno – profesionalna povezanost, ki lahko pozitivno vpliva na pridobivanje 

izkušenj, ki so se izkazala kot koristne za vstop na trg dela po diplomi. 

- Tisti respondenti, ki načrtno iščejo stike, koristne za zaposlitev, imajo štirikrat večjo 

možnost, da bodo takšne stike našli v okviru dela, kot tisti, ki teh stikov načrtno ne 

iščejo. Za skupino »iskalcev stikov« je tudi večja verjetnost, da se udeležujejo 

neobveznih predavanja ter drugih obštudijskih oblik in da gojijo prostočasne 

dejavnosti, ki so povezane s študijem. Lahko bi rekli, da se iskanje stikov, koristnih 

za zaposlitev po diplomi povezuje z dejavnostmi, ki dopolnjujejo redne študijske 
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obveznosti in po izsledkih drugih raziskav prispevajo k ustrezni zaposlitvi po 

diplomi. Respondenti vključeni v nevladne organizacije imajo večje možnosti, da 

opravljajo delo med študijem, ki je povezano s študijem. Pomembno večja je 

verjetnost, da da so študentje, ki so dejavni v nevladnih organizacijah vključeni tudi 

v prostovoljstvo. Participacija v nevladnih in študentskih organizacijah pomembno 

povečuje možnost študija v tujimi. Možnost študija v tujini je tudi večja za tiste 

respondente, ki so pogosteje imeli stike, oziroma diskusije s profesorji in mentorji. 

- Respondenti, ki se pogovarjajo s starši, pogosteje razmišljajo o tem »kako biti 

materialno samostojen/a«. Pogovori s starši povečujejo verjetnost študija v skupini 

(To verjetnost pomembno povečujejo tudi pogostejši stiki s profesorji in mentorji.) 

Za tiste, ki se o svojih načrtih pogovarjajo s starši je večja verjetnost, da ocenjujejo 

fakulteto za uspešno povezovalko s potencialnimi zaposlovalci. Zaupanje vlogo 

fakultete pri usposabljanju za zaposlitev je verjetneje pri tistih respondentih, ki se 

pogosto pogovarjajo s prijatelji in prijateljicami. Tisti, ki se pogovarjajo s 

partnerjem/partnerico pomembno večkrat iščejo zaposlitev po internetu in literaturi. 

 

 

8. SKLEPI IN RAZPRAVA 

 

 

Naj na kratko strnemo ugotovitve obeh empiričnih študij, predstavljene v prejšnjih poglavjih.  

Izsledki sekundarne analize podatkov iz evropskih študij prehoda diplomantov v zaposlitev so 

potrdili hipotezi: da na uspešnost in ustreznost zaposlitve diplomantov v petih letih po 

diplomi pozitivno vplivajo predvsem delovne izkušnje, ki so jih pridobili med študijem 

(hipoteza 3), pomembno vplivata pa tudi vsebina in stopnja dokončanega študijskega 

programa (hipoteza 4). Ob delovnih izkušnjah in vsebini ter stopnji zaključenega programa 

vplivajo na hitro, ustrezno in dobro plačano zaposlitev po diplomi tudi druga vlaganja in 

kompetence, pridobljene v času študija, ki pa se pomembno razlikujejo glede na proučevane 

države. Delno izsledki potrjujejo hipotezi, da je ustreznejša in uspešnejša zaposlitev po 

diplomi odvisna od individualnih vlaganj v človeški kapital (hipoteza 2) in od vlaganj v 

socialni kapital (hipoteza 1) med študijem. Pokazalo se je namreč, da le nekateri od 

kazalnikov vlaganj v človeški kapital pozitivno vplivajo na zaposlitev po diplomi in še to 
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različno po proučevanih državah. Kot pomembno vpliven kazalec socialnega kapitala pa so se 

pokazali le posamezni kanali iskanja zaposlitve, ki so različno pomembni glede na 

proučevane evropske države (poglavje 6.6).  

Izsledki analize sekundarnih podatkov reprezentativnih vzorcev diplomantov iz evropskih 

držav tudi potrjujejo temeljna izhodišča avtorske raziskave – študije primera slovenskih 

študentov študijskih smeri po katerih ni ustreznega povpraševanja na trgu dela: (1) da se 

zaposlitveni izidi pomembno razlikujejo glede na študijske smeri, ki jih diplomanti zaključijo 

in, da so med smermi s slabšimi izidi tudi humanistika ter nekatere družbene vede. Ta 

ugotovitev potrjuje smiselnost namenskega izbora slovenskih študentov t. i. tržno 

nedeficitarnih smeri za predmet študije primera (2) da vlaganja v (dodatna) znanja v času 

študija lahko pomembno prispevajo k boljšim zaposlitvenim izidom po diplomi. Na tej 

podlagi je mogoče sklepati, da bi povečanje vlaganj vzorca slovenskih študentov t. i. 

nedeficitarnih študijskih smeri v človeški in socialni kapital lahko izboljšalo njihov položaj na 

trgu dela po diplomi in ublažilo dodatne zaposlitvene ovire, do katerih prihaja zaradi 

stopnjevanja gospodarske krize. 

Rezultati študije primera slovenskih študentov so potrdili hipotezo, da socialni kapital 

študentov vpliva na vlaganja v študijske, obštudijske in druge dejavnosti, ki povečujejo 

kompetence za vstop na trg dela po končani diplomi (hipoteza 8) (glej podpoglavje 7.6.4). 

Rezultati so tudi deloma potrdili hipotezo, ki je predvidevala, da bodo med gospodarsko krizo 

visokošolske izobraževalne institucije ustrezneje usposabljale svoje študente za vstop na trg 

dela in iskanje zaposlitve po diplomi (hipoteza 7). Niso pa potrdili hipoteze (5), po katerih naj 

bi slovenski študentje povečevali svoja vlaganja v pridobivanje dodatnega znanja in veščin v 

času gospodarske krize (leta 2010/11) glede na vlaganja pred krizo (leta 2005/06). Potrjena 

tudi ni bila hipoteza 6, o povečanju vlaganj v individualni socialni kapital (socialne stike in 

povezave) v času gospodarske krize (poglavje 7.5). 

Izsledki analize sekundarnih podatkov iz dveh evropskih raziskav ne potrjujejo v celoti 

interpretacij avtorjev teh raziskav, po katerih so prehodi evropskih diplomantov v obdobju od 

leta 2003 do leta 2008 potekali na splošno gladko, ker je bila pet let po diplomi večina 

diplomantov zaposlena na ustreznih in ujemajočih se delovnih mestih (Allen in van der 

Velden 2011, str. 127). Na te trditve je namreč možnih več pripomb. Prvič, izsledki raziskav 

so med drugim pokazali, da se je le majhen delež diplomantov ob vstopu na trg dela uvrstil v 

t. i. elito, večina je našla zaposlitev, ki je zahtevala dodatno izpopolnjevanje, bodisi na tretji 
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stopnji bodisi zunaj formalnega izobraževanja. Drugič, avtorji niso povsem enotni v 

interpretaciji podatkov o prevladujoči ustrezni zaposlitvi diplomantov, recimo Arnesen in  

Stoeren (2011) za razliko od Allen, Coenen in Humburga (2011a) ocenjujeta neujemajoče se 

zaposlovanje in zaposlitvene migracije po diplomi za pomembnejše in bolj problematične, 

predvsem glede na gradnjo kariere in glede na končne zaposlitvene izide (Arnesen in  Stoeren,  

prav tam, str. 208). To še posebno velja za diplomante iz držav novih članic Evropske unije, 

pri katerih so obdobja brezposelnosti v času iskanja ustrezne zaposlitve daljša. Tretjič, skoraj 

vsi kazalniki uspešnosti prehodov so pokazali pomembne razlike med državami. Tudi avtorji 

obeh evropskih raziskav menijo, da te razlike preprečujejo posplošeno sklepanje o 

usposobljenosti in kompetencah evropskih diplomantov pa tudi o končnih zaposlitvenih 

izidih. Četrtič, kot je pokazala naša sekundarna analiza in kot kažejo tudi nekateri izsledki 

obeh evropskih študij, obstajajo pomembne razlike v uspešni zaposlitvi po diplomi glede na 

stopnjo in vsebino dokončanih študijskih smeri.  

Na podlagi izsledkov analize sekundarnih podatkov in študije primera slovenskih študentov se 

postavlja vprašanje vloge (dodatnih) vlaganj v znanje in socialne povezave oziroma v 

človeški in socialni kapital med študijem glede na zaposlitvene izide. Ne le da so izsledki 

analize evropskih podatkov pokazali nesignifikantne povezave med večino različnih vlaganj 

in zaposlitvenimi izidi, pač pa je tudi časovna primerjalna analiza slovenskih študentov 

pokazala, da med gospodarsko krizo študentje niso povečali svojih vložkov v pridobivanje 

dodatnega znanja, veščin in socialnih stikov ter si s tem sami omogočili boljša zaposlitvena 

izhodišča. Delno je te izsledke mogoče pojasnjevati z nepredvidljivostjo izidov vlaganj v 

visokošolsko izobraževanje po diplomi in s prevladujočo usmeritvijo na trenutno 

povpraševanje na trgih dela, ki pa ne omogoča dolgoročnih napovedi pri izbiri študija. Trg 

dela, ki je pod vplivom razmeroma hitrih gospodarskih in političnih sprememb, signalizira 

vedno drugačno stanje in lahko z napačnimi signali podpira preizobraženost po določenih 

visokošolskih disciplinah. Kot izhodišče za razpravo je mogoče postaviti vprašanje, ali so se 

visokošolski izobraževalci sposobni ustrezno prilagajati spremembam povpraševanja po 

diplomantih na trgu dela. Podatki o povečevanju brezposelnih diplomantov na nekaterih 

študijskih usmeritvah v Sloveniji v zadnjih desetih letih navajajo na domnevo, da se univerze 

dokaj ustrezno prilagajajo povečanemu povpraševanju, niso pa se sposobne dovolj hitro 

odzivati na zmanjšanje povpraševanja. Četudi je avtonomija univerzitetnega izobraževanja 

zgodovinsko utemeljena, ostaja vprašanje, zakaj avtonomija neustrezno varuje univerze le 

pred eno vrsto signalov s trga dela. 
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Kot je ugotovljeno v poglavju o sodobnih trendih na trgih dela, signali med delodajalci in 

študenti, kot so kratkoročne informacije o povpraševanju na trgu dela, ne delujejo in velika 

možnost je, da bo izbira področja visokošolskega izobraževanja že na začetku napačna glede 

na izide, ki jih prihodnji diplomanti pričakujejo po petih ali več letih študija. Kot pravijo 

avtorji, so prehodi diplomantov v zaposlitev turbulentni (Topel in Ward, 1992) ne le zaradi 

negotovih signalov, ki jih prejemajo študentje in diplomanti s trgov dela, pač pa tudi zaradi 

pretrgane komunikacije med zaposlovalci in visokošolskimi izobraževalci. Zaposlovalci 

pritiskajo na visoko šolstvo z zahtevami po večji delovni usposobljenosti in kompetencah 

diplomantov, hkrati pa v večini evropskih držav sami ne prispevajo dovolj k izvajanju tistih 

oblik usposabljanja za zaposlitev, ki so se izkazale za najučinkovitejše. To velja na primer za 

študijsko prakso ali katero drugo obliko poklicnega usposabljanja v okviru potencialnih 

zaposlovalcev in poklicno usposabljanje v okviru študijskih programov. Visokošolski 

izobraževalci se odzivajo na zahteve zaposlovalcev različno: eni poskušajo prilagoditi svoje 

študijske programe, drugi se temu upirajo, večina pa je v zadnjih desetih letih vpeljala bolj ali 

manj avtonomna karierna središča, kjer se študentje usposabljajo za prehod v zaposlitev. 

Takšno usposabljanje je vsekakor potrebno glede na izsledke obeh empiričnih študij, da so 

delovne izkušnje, še posebno, če so povezane z vsebino študija, tista kompetenca diplomantov 

in študentov, ki splošno in najmočneje vpliva na ustrezno in ujemajočo se zaposlitev po 

diplomi.  

Ob tem pa je zanimiva je ugotovitev analize evropskih podatkov, da udeležba diplomantov v 

študijski praksi in/ali pripravništvu ni pomembno pozitivno vplivala na zaposlitvene izide po 

diplomi. Po časovno primerjalnih izsledkih študije primera pa se je udeležba slovenskih 

študentov v teh oblikah usposabljanja zmanjšala od leta 2005/6 do leta 2010/11. Postavlja se 

vprašanje, kje lahko študentje oziroma diplomanti pridobijo ustrezne delovne izkušnje, ki 

bodo tako povezane z vsebino študija kot usklajene z zahtevami delodajalcev. Kot vemo iz 

ugotovitev manjše raziskave kariernih centrov v Sloveniji, ti predvsem vadijo študente v 

pridobivanju praktičnih veščin, potrebnih za uspešno izpeljavo zaposlitvenih postopkov in jim 

v določenem obsegu (odvisno od posameznega kariernega centra) omogočajo stike s 

potencialni zaposlovalci (Čančar in Podmenik, 2012). 

Glede na domnevo o veliki možnosti napačne izbire študija glede na pričakovane zaposlitvene 

izide po diplomi in glede na visoka materialna in druga vlaganja študentov ter njihovih 

družin, ki jih kažejo izsledki slovenske študije primera (pa tudi podatki EUROSTUDENT), se 
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postavlja vprašanje o socialnem in statusnem položaju diplomantov, ki po več letih različnih 

vlaganj v visokošolsko izobraževanje ostanejo brezposelni ali neustrezno zaposleni. V prvi 

študiji primera iz leta 2005/06 smo s polstrukturiranimi intervjuji diplomantov ugotovili, da se 

del njih sprijazni z neustrezno in/ali neujemajočo zaposlitvijo, ker daje prednost materialni 

varnosti; drug del se ne odpove iskanju »prave« zaposlitve in raje tvega začasne, projektne 

idr. nestalne zaposlitve, zaposlitveno migriranje ter občasno brezposelnost po diplomi; tretji 

del pa postane apatičen (Černigoj Sadar in Podmenik, 2007). Domnevati je mogoče, da se bo 

ta, tretji način odzivanja na nizko ponudbo ustreznih delovnih mest na slovenskem trgu dela s 

stopnjevanjem gospodarske krize povečal. Tudi zato, ker se bosta zapirala preostala dva 

izhoda, tj. možnost zaposlovanja na neujemajočih se delovnih mestih in možnost materialnega 

preživetja v nestabilnih, prožnih zaposlitvah z občasno brezposelnostjo. Takšen trend podpira 

tudi prestrukturiranje trgov dela z oženjem primarnih in kvalifikacijskih segmentov ter 

širjenjem sekundarnih in eksternih segmentov pa tudi vse pogostejše izpodrivanje nižje 

izobraženih z višje izobraženimi mladimi na istih delovnih mestih. Domnevati je mogoče, da 

se bo povečeval tisti del neustrezno zaposlenih in brezposelnih diplomantov, ki se bo znašel v 

težkih življenjskih okoliščinah, značilnih za sodobne oblike družbene krize, kot sta kolektivni 

stres zaradi neuresničenih dolgoročnih pričakovanj (Barton, 1969) in stanje družbenega 

nelagodja, ki se, kot pravi Bourdieu (1999) lahko stopnjuje od statusne prizadetosti prek t. i. 

navadnega socialnega trpljenja do resničnega gmotnega pomanjkanja. 

Ob teh domnevah je toliko presenetljivejša ugotovitev časovne primerjalne študije o 

slovenskih študentih, da niso povečali svojih vlaganj v (dodatni) človeški in socialni kapital 

med stopnjevanjem gospodarske krize. Kljub negotovim ali celo napačnim signalom s trga 

dela in kljub mogoči neinformiranosti o zaposlitvenih perspektivah po diplomi je mogoče 

sklepati, da so študente iz vzorca leta 2010/11 informirali o zaposlitvenih perspektivah po 

diplomi starejši kolegi. Glede na vzorec v študijo vključenih fakultet tudi ne bi bila ustrezna 

domneva, da so to študentje, ki so se vpisali na visokošolski študij zaradi vpisa samega, da bi 

se izognili brezposelnosti. Malo verjetna je tudi domneva, da študentje nizko vrednotijo 

možnosti za pridobivanje dodatnega formalnega znanja v okviru formalnih programov, ker so 

rezultati študije pokazali relativno visoko splošno stopnjo zaupanja študentov v svoje 

izobraževalce. V pomanjkanju pravega odgovora na te izsledke pa tudi pravega vprašanja o 

njih lahko navedemo primer. Ko smo kolegom, strokovnjakom predstavili rezultate, da so 

študentje t. i. tržno nedeficitarnih študijskih smeri v študijskem letu 2010/11 redkeje kot 

njihovi kolegi iz leta 2005/06 obiskovali redna predavanja in vaje, samostojno študirali manj 
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ur na teden in manj delali za plačilo, nas je več kolegov vprašalo: »Kaj pa potem počnejo?« 

Odgovor, ki jim ga lahko damo iz podatkov, ki so na voljo, je: več potujejo (študijske 

ekskurzije so vštete) in večkrat obiščejo simpozije in okrogle mize na matični fakulteti in 

drugih fakultetah. A to je le delni odgovor in vprašanje »kaj pravzaprav študentje počnejo« 

ostaja nerešeno za razpravo in nadaljnje raziskovanje.  

Izsledki analize podatkov iz evropskih raziskav kažejo, da se slovenski diplomanti bolj 

pozitivno kot negativno razlikujejo od povprečja diplomantov iz vseh proučevanih evropskih 

držav. Po anketnih podatkih je bil leta 2008 v Sloveniji delež brezposelnih diplomantov nekaj 

odstotkov nižji od povprečja in pet let po diplomi je bil delež diplomantov, zaposlenih na 

stalnih delovnih mestih, nekaj odstotkov višji od povprečja vseh držav vključenih v raziskavo. 

Tudi deleži zaposlenih na delovnih mestih, ki so se ujemala z dokončano stopnjo in vsebino 

programov, so bili med slovenskimi diplomanti rahlo nad povprečjem. Pri slovenskih 

diplomantih pa je opazen rahlo negativen odklon od povprečja glede na začetek iskanja 

zaposlitve in glede na pogostost obdobij brezposelnosti med iskanjem zaposlitve, pet let po 

diplomi. Glede na pričakovanja zaposlenih diplomantov se je Slovenija uvrstila v skupino 

držav z zmernim zadovoljstvom z delom in zmernimi pričakovanji o gradnji kariere. 

Slovenski diplomanti so nadpovprečno pozitivno ocenili dokončane študijske programe kot 

ustrezne za podajanje »znanja za zaposlitev«. Med študijem so porabili na teden za študij 

nekaj več od povprečja vseh evropskih respondentov, nadpovprečno pogosto so opravljali 

študijsko prakso in delo, povezano z vsebino študija. Na podlagi teh rezultatov bi bilo mogoče 

sklepati, da imajo slovenski diplomanti vsaj povprečne kompetence in veščine, potrebne za 

ustrezno zaposlitev v petih letih po diplomi. Pozitivno izstopajo tudi glede na uporabo 

socialnih omrežij pri iskanju prve zaposlitve, in to od povprečja držav novih članic Evropske 

unije. Za razliko od kolegov iz drugih držav »novih članic« niso uporabili primarnih omrežij 

za prednostni način iskanja prve zaposlitve, pač pa so, tako kot kolegi iz severnoevropskih in 

južnoevropskih držav, navezovali stike z zaposlovalci na svojo pobudo. Tak način ima glede 

na ugotovitve o vlogi socialnega kapitala pri ustreznem zaposlovanju prednosti pred uporabo 

primarnih socialnih vezi. Vendar je pri interpretaciji teh izsledkov treba upoštevati, da so bili 

primarni podatki zbrani z anketnim vprašalnikov in da sami avtorji obeh evropskih raziskav 

opozarjajo na nekatere pomanjkljivosti vzorčenja, kot tudi razumevanja zastavljenih vprašanj. 

Upoštevati je tudi treba, da so se podatki zbirali v različnih državah v različnih časovnih 

intervalih in, da je v Sloveniji anketa potekala leta 2008, se pravi v času, ko ekonomska kriza 

še ni imela takšnih negativnih učinkov na zaposlovanje, kot jih ima danes. 



145 

 

Brezposelnost slovenskih diplomantov v zadnjih desetih letih narašča in se tudi širi na vse več 

študijskih smeri. Za enega od izhodov iz zaposlitvene brezperspektivnosti pa tudi za 

programsko usmeritev evropskega visokošolskega izobraževanja je pripoznana mednarodna 

migracija študentov med študijem in diplomantov na prehodu v zaposlitev. Z analizo 

podatkov iz evropskih raziskav nam ni uspelo ugotoviti obsega diplomantov, ki so se pet let 

po diplomi uspešno zaposlili v državi, v kateri niso študirali. Ugotovili smo le pozitiven vpliv 

mednarodne mobilnosti med študijem na višino plače v zaposlitvi do pet let po diplomi in da 

na druge kazalnike uspešne in ujemajoče zaposlitve te migracije niso pomembno vplivale. 

Tudi rezultati študij primera slovenskih študentov ne kažejo obsega in vpliva študija v tujini. 

Tako se lahko opremo le na nekatere izsledke o uresničevanju bolonjske reforme, v kateri je 

eden od poglavitnih ciljev povečanje mobilnosti študentov v Evropi z uskladitvijo študijskih 

programov (Teichler, 2011 v Schomburg in Teichler  2011, str. 3). Raziskava o izidih 

bolonjske reforme na področju mednarodne mobilnosti evropskih študentov in na področju 

zaposlovanja diplomantov je pokazala naslednje: (1) da so bili trendi razvoja evropskega 

visokošolskega izobraževanja usmerjeni v internacionalizacijo in uskladitev programov, da pa 

se je potek uvajanj bolonjskih programov diferenciral glede na nacionalne visokošolske 

sisteme, posledica tega pa je bila vrsta različnih vzorcev in kombinacij študijskih programov 

ter stopenj (Schomburg 2011, str. 257); (2) da so velike razlike med evropskimi državami 

glede na mednarodno mobilnost študentov in diplomantov; (3) da je te razlike delno mogoče 

pripisati neenotnemu zajemanju podatkov po posameznih državah (prav tam, str. 259); (4) da 

gre za preliminarno raziskavo, takšna, ki bo dala natančnejše rezultate, pa bo izvedljiva šele 

leta 2015, ko bo mogoče sestaviti reprezentativni vzorec, ki bo zajel še diplomante, ki bodo 

dokončali odloženi študij na drugi stopnji (prav tam, str. 270). Kot nam je znano, študija 

rezultatov bolonjske reforme, z migracijami med študijem in zaposlitvenimi migracijami po 

diplomi, v Sloveniji še ni bila narejena. 

V obeh empiričnih študijah smo ugotavljali, kako diplomanti in študenti ocenjujejo 

dokončane študijske programe glede na usposabljanje za kompetenten vstop na trg dela po 

diplomi. Izsledki analize podatkov iz evropskih raziskav so pokazali, da evropski diplomanti 

ocenjujejo dokončane programe kot na splošno dokaj zahtevne, da pa večinoma niso bili 

praktično usmerjeni, pač pa je bil poudarek na teorijah in paradigmah in da so kot učna 

metoda prevladovala predavanja. Študentje večinoma niso bili udeleženi pri raziskovalnem 

delu. Na splošno so prevladovale nizke ocene za tiste značilnosti programov, ki naj bi 

pozitivno vplivale na zaposlitvene izide, na primer: ustreznost programa za zaposlitev, 
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ustreznost za razvijanje kariere, seznanjenost zaposlovalcev z vsebino programa. Vendar so se 

ocene pomembno razlikovale glede na vsebine posameznih študijskih programov in glede na 

proučevane države.  

Slovenski študiji primerov sta pokazali, da so fakultete v študijskem letu 2010/11 relativno 

več in ustrezneje seznanjale svoje študente z možnostmi zaposlovanja po diplomi kot leta 

2005/06, manj ustrezno pa z možnostmi za razvijanje kariere. Niso bile uspešne tudi pri 

omogočanju stikov študentov s potencialnimi zaposlovalci. Če upoštevamo vse, v študiji 

primera upoštevane oblike usposabljanja za zaposlitev, lahko povzamemo, da končni izidi 

niso potrdili domneve, da bodo po preteku petih let visokošolske institucije v okviru 

obstoječih ali posebnih programov pogosteje omogočale stike in povezave svojih 

študentov/študentk s potencialnimi delodajalci ter omogočale svojim študentom dostop do 

dodatnega znanja in veščin za kompetenten vstop na trg dela. Že omenjena študija o kariernih 

centrih kaže, da je mogoče povečano informiranje o zaposlovanju pripisati delovanju novih 

kariernih centrov, ki so bila v obdobju 2008–2010 ustanovljena na skoraj vseh slovenskih 

fakultetah. Izsledki te študije tudi kažejo, da večina fakultet ni pripravljena prilagajati vsebine 

programov v smeri ustreznejše priprave študentov za nove zahteve delodajalcev.  

Vpeljava individualnega socialnega kapitala kot dejavnika vpliva na kompetence in veščine 

(bodočih) visokoizobraženih iskalcev prve zaposlitve, ki prispevajo k ustreznejši zaposlitvi po 

diplomi se je pokazala za utemeljeno. Ne toliko v okviru analize podatkov evropskih raziskav, 

kot v okviru študije primera slovenskih študentov t. i. tržno nedeficitarnih študijskih smeri. 

Kot smo že omenili se je za evropske diplomante pokazalo, da uporabljajo individualni 

socialni kapital le kot kanal za pridobitev zaposlitve, drugi kazalniki socialnega kapitala pa se 

niso pokazali za dovolj vplivne. Delno je tak izid mogoče pojasniti z razlikami med državami 

in diferenciranostjo vzorca. V slovenski študiji primera, ko imamo opraviti z majhnim, 

namenskim vzorcem pa so rezultati binarne logistične regresije (glej podpoglavje 7.6) 

pokazali visoke verjetnostne stopnje povezav med indikatorji primarnega, profesionalnega in 

individualnega socialnega kapitala ter vlaganji študentov/študentk v dejavnosti in 

kompetence, ki prispevajo k ustreznejši zaposlitvi v prihodnosti oziroma po diplomi (npr. v 

obštudijske dejavnosti, delovne izkušnje, delo med študijem). V komunikacijskih omrežjih so 

se kot najpogosteje uporabljene pokazale primarne socialne vezi, in to tako v razpravah o 

študiju in delu kot o načrtovanju prihodnosti. Presenečajo redki profesionalni stiki s profesorji 

in mentorji pa tudi s sodelavci na delu. 
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Izsledki empiričnih študij na evropski in slovenski ravni ne omogočajo enopomenskih in 

splošnih ugotovitev. Dejstvo, da se gospodarska kriza v svetu stopnjuje, pa napeljuje na 

domneve, da so napovedi paradigme družbe znanja vse bolj vprašljive. Četudi je bilo pred 

tremi desetletji še verjetno, da bodo nove tehnologije omogočile odpiranje novih delovnih 

mest, ustreznih za vse večje število visokoizobraženih mladih, to danes, v globalni družbeni 

krizi ni več mogoče. Preizobraženost, ki so jo ugotavljali avtorji v sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja, drugi pa jim oporekali, bodisi z vidika demografskih kazalnikov, bodisi z 

vidika ohranjanja klasičnega modela univerzitetnega izobraževanja, ima danes drugačne 

predznake. Lahko bi rekli, da gre za mimobežnost najvplivnejših deležnikov, ki se srečajo na 

»križišču« prehoda mladih iz izobraževanja v zaposlitev in imajo različne interese. Ob 

povečevanju nesinhronosti teh interesov se problem brezposelnosti mladih (diplomantov) 

lahko le povečuje. Ko enega od možnih izhodov iz pod-zaposlenosti diplomantov smo v naši 

avtorski raziskavi optimistično predvidevali, da si bodoči visokoizobraženi iskalci zaposlitve 

lahko pomagajo sami in to s povečanjem vlaganj v (dodatni) človeški in socialni kapital, a žal 

so izsledki pokazali drugače.  
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smereh na katerih so diplomanti diplomirali, podatki HEGESCO, % 
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Priloga 1: Trend zaposlenosti, nezaposlenosti in ne-standardne zaposlenosti v obdobju 2000-

2010, EU 27 

 

Vir: Lesche in Watt  2011, str. 1, Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 2: Deleži brezposelnih po starostnih skupinah, glede na celotno brezposelnost, E 27, 

2010, %. 

 

 

Vir: Lesche in Watt 2011, str.  4, Figure 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 3: Brezposelnost (med osebami starimi 25-64 let), glede na doseženo izobrazbo,  2010 

(%) 

 

 

Vir: Lesche in Watt 2011, str. 8, Figure 10 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 4: Dvig stopenj brezposelnosti glede na pod-skupine na trgu dela EU 27,v letih 2008 

do 2010, % 

 

 

             
Vir: Lesche in Watt 2011, str. 5, Figure 4  in 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 5: Brezposelni mladi, stari od 15-24 let v evropskih državah (za katere so bili na 

razpolago longitudinalni podatki), v obdobju 1991-2011, v %. 

 

  1991  1996  2001  2006  2011 

Povprečje 14 19 13 17 21 

Belgija 14  22  17  21  19 

Danska 11 10  8  8  14  

Nemčija 6  10 8 14  9 

Irska 22 18 7  9  29  

Španija 29  38  21  18  46  

Francija 16 22  16  22  23 

Italija 26  30  23  22  29  

Luxembourg 3  8  6  16  16  

Nizozemska 7  12  5  8  8 

Portugalska 9  17  12 20 30  

Finska 16  28 20  19  20  

Švedska 8  21  15 22 23  

Vel. 

Britanija 

14 15  12  14  21  

Norveška 12  12  10  9  9  

 

Prirejeno iz EUROSTAT, 2012b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 6: Brezposelni mladi, stari od 15-24 let v novih članicah EU (za katere so na 

razpolago podatki od leta 2000), v obdobju 2001-2011, v %. 

 

  2001  2006  2011 

Skupaj 26 18 26 

Bolgarija 38  18 25  

Češka 17  18  18  

Estonija 23  12  22  

Litva 23  14  31 

Latvija 31    10 33  

Madžarska 11    19 26  

Poljska 40  30  26 

Romunija 18 21  24  

Slovenija 18  14  16  

Slovaška 39 27  34  

 

Prirejeno iz  EUROSTAT, 2012b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 7: Brezposelni z visokošolsko izobrazbo (5 in 6) , stari od 20 do 24 in od 25 do 29 let, 

po evropskih državah (za katere so bili dostopni longitudinalni podatki), od leta 1996 do leta 

2011, v %. 

 

 

 Stari od 20 – 24 let Stari od 25 – 29 let 

 1996 2000 2008 2010 2011 1996 2000 200

8 

2010 2011 

EU-27  8,4 5,9 9,0 9,2 

Belgija 11,7 6,5 11,3 13,1 11,9 5,4 4,6 5,1 6,2 5,5 

Danska       4,7 3,4 9,4 9,2 

Nemčija      6,0 3,3 3,9 4,1 2,8 

Irska 7,5 4,5* 7,5 18,6 18,1 5,0  3,9 9,7 10,6 

Grčija 35,2 29,4 24,6 43,0 48,6 16,3 20,1 15,7 21,3 32,5 

Španija 40,8 26,6 15,9 28,5 34,9 27,2 17,3 9,8 18,0 20,2 

Francija 21,2 11,4 10,3 13,6 13,2 11,3 7,8 5,1 7,7 7,2 

Italija 29,9 26,2 21,3 27,8 23,0 27,7 23,5 12,9 18,0 16,0 

Nizozemska 11,9 6,1 6,3 8,7 7,6 6,2  1,3 2,8 3,1 

Avstrija 6,3 5,3 8,0 8,8 8,3 5,9  4,7   

Finska 28,0 21,4 16,5 21,4 20,1 10,7 7,4 4,0 7,6 6,0 

Švedska 20,5 10,5 20,2 25,2 22,9   5,2 7,6 6,6 

Vel. Britanija 14,9 12,2 15,0 19,6 21,1 4,1 2,4 2,7 4,8 5,2 

Turčija   18,4 19,7 16,8   12,4 14,4 13,7 

Povprečje 20,7 14,5 14,6 20,6 21,8 11,4 10,1 6,4 10,1 10,6 

 

Prirejeno iz EUROSTAT, 2012a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 8: Brezposelni z visokošolsko izobrazbo (5 in 6) , stari od 20-24 ter od 25-29 let v 

post-tranzicijskih državah (za katere so bili dostopni podatki od leta 2000) od leta 2000 do 

leta 2011, v  %. 

 

 Stari od 20 – 24 let Stari od 25 – 29 let 

 2000 2008 2010 2011 2000 2008 2010 2011 

Bolgarija     10,2  7,8 9,2 

Češka 13,4 8,2 15,1 12,2 3,2 2,9 5,7 5,5 

Latvija       15,6 8,5 

Litva 21,4  26,4 21,3 6,9  10,2 9,6 

Madžarska  14,9 22,2 19,8  4,1 8,5 7,0 

Poljska 26,1 16,8 20,7 22,0 13,8 6,6 8,7 9,3 

Romunija 9,0 20,4 28,9 29,4 9,6 4,1 9,6 8,5 

Slovaška 25,3 15,5 27,5 23,9 5,3 7,7 13,0 13,4 

Slovenija     7,0 6,1 10,1 12,4 

Povprečje 19,0 15,1 23,5 21,4 8,0 5,3 9,9 9,3 

 

Prirejeno iz EUROSTAT, 2012b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 9:  Število registriranih brezposelnih in delež  iskalcev prve zaposlitve z dokončano 

najmanj visokošolsko izobrazbo po študijskem področju v Sloveniji.  Šifrant KLASIUS, 

februar, 2012.  

 

 
Vir: MIZKŠ, 2012, str. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 10: Brezposelni slovenski mladi diplomanti glede na nazive strokovne izobrazbe (34 

skupin – po Šifrantu Zavoda za zaposlovanje) ob koncu leta 2005 in 2011 

 
 2005 2011 

Skupaj 2.884 3.712 

70 Ekonomisti in sorodni 736 780 

83 Družboslovci 355 462 

80 Vzgojitelji in učitelji 256 494 

72 Pravniki 219 305 

73 Administratorji in sorodni 187 145 

95 Poklici za socialno varstvo 137 95 

94 Poklici v zdravstvu 104 129 

58 Poklici v cestnem prometu 91 59 

01 Pridelovalci rastlin 88 93 

66 Poklici za gostinstvo in 

turizem 

60 68 

82 Jezikoslovci in sorodni 59 128 

88 Likovniki in oblikovalci 54 87 

30 Kemiki 51 60 

40 Tekstilci 49 15 

84 Naravoslovci 42 70 

25 Elektrikarji 41 76 

71 Organizatorji in sorodni 40 82 

02 Živinorejci 34 26 

41 Izdelovalci oblačil 33 11 

45 Grafiki in sorodni 31 29 

74 Oficirji in sorodni 26 110 

10 Gozdarji 25 19 

22 Mehaniki in strojniki 21 31 

05 Predelovalci hrane 18 23 

31 Farmacevti 16 26 

52 Gradbeniki 14 61 

11 Lesarji 12 14 

98 Verski poklici 12 23 

26 Računalničarji 11 46 

60 Ladjarji 10 4 

51 Geodeti 9 21 

04 Veterinarji 8 32 

15 Geologi 7 5 

87 Kulturniki 5 20 

89 Gledališčniki in sorodni 5 6 

16 Rudarji in bogatilci rud 4 7 

17 Metalurgi 2 2 

81 Poklici za telesno kulturo in 

športno rekreacijo 

2 2 

90 Glasbeniki 2 7 

27 Poklici za prenos informacij 1 26 

59 Železničarji 1 0 

99 Nerazporejeni 6 15 

Vir: Zavod za zaposlovanje RS (2006, 2012). 

 

 



 

 

Priloga 11:  Vprašanja iz vprašalnika HEGESCO (2007-2009): »Visokošolsko izobraževanje 

kot generator ključnih kompetenc« (Higher Education as a Generator of Strategic 

Competences, uporabljena v sekundarni analizi podatkov – poglavje 6 . 

 

A3: Kakšna je bila vaša povprečna ocena ob zaključku tega študijskega programa?   

A8: V kolikšni meri se naslednji opisi nanašajo na vaše vedenje med študijem? 

A9: Približno koliko ur na teden ste študirali? 

B5: Ali ste med vašim visokošolskim izobraževanjem opravljali kakšno funkcijo v študentski 

organizaciji ali v drugi prostovoljni organizaciji? 

A7: Ste v okviru študijskega programa opravljali strokovno prakso oz. bili napoteni na delo v 

organizacijo? 

B3: Ali ste med visokošolskim izobraževanjem pridobili kakšne delovne izkušnje, ki so bile 

povezane s študijskim programom? 

B4: Ali ste med visokošolskim izobraževanjem pridobili kakšne delovne izkušnje, ki niso bile 

povezane s študijskim programom? 

E6: Kako koristna bi bila po vašem mnenju vaša socialna omrežja (prijatelji, sorodniki, 

sodelavci, nekdanji učitelji, ipd.), če bi:  

1. potrebovali informacije o možnostih zaposlitve? 

2. potrebovali pomoč pri zaposlitvi? 

3. potrebovali pomoč pri vzpostavitvi lastnega podjetja? 

C5: Kako ste našli to delo? 1. na lastno pobudo sem navezal/a stik z delodajalcem; 2. 

delodajalec me je sam kontaktiral;  3. preko opravljanja prakse v času študija; 4. preko 

družine, prijateljev in znancev 

D3:V kakšnem pogodbenem razmerju ste bili z delodajalcem, ko ste začeli delati/ob zaključku 

študija? 

D4: Koliko ur ste delali? 

E3: Ste bili od zaključka študija v letu 2003 kdaj brezposelni? 

C4: Koliko mesecev ste iskali delo, preden ste dobili to zaposlitev? 

E7: Ali ste sedaj zaposleni? 

F5: kakšno vrsto pogodbe imate sedaj? 

F6: Koliko ur v povprečju delate? 

F8: Kakšna vrsta izobrazbe je po vašem mnenju potrebna za opravljanje tega dela? 

F9: Katero področje študija je po vašem mnenju najbolj primerno za opravljanje tega dela? 

F13: Kako ste zadovoljni z vašim sedanjim delom? 

F7: Kolikšen je vaš bruto mesečni zaslužek? 

Vir: http://www.hegesco.org/pliki/Questionnaire_final_Slovenia.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 12:  Izbor kazalnikov lastnosti študijskih programov ter zaposlitvenih izidov, 

raziskava HEGESCO  

 

Ozna

ka* 

Lastnosti programa  

(»Neodvisne spremenljivke«-

i)  

Oznak

a* 

Zaposlitveni izidi  

(»Odvisne spremenljivke«-I) 

Aa/1 Ime, naslov končanega 

študijskega programa 
  I-1  Prva zaposlitev po diplomi 

Aa/2  Smer končanega študijskega 

programa 

1.1 

(D5) 

vrsta pogodbe za prvo zaposlitev 

Ab/1 Stopnja pridobljene 

izobrazbe: univerzitetna, 

visokošolska 

1.2 

(D6) 

število delovnih ur po pogodbi 

Ab/2 Magistrska, specialistična 1.3 

(D7) 

mesečni bruto zaslužek 

A2 a Dolžina trajanja študija v 

programu 

1.4 

(D9) 

Ali ste bili kdaj brezposelni v času po 

diplomi? 

 Ocene dokončanih 

programov 

1.6 

(D11) 

čas  iskanja prve zaposlitve po diplomi 

A5/1 Program je bil splošno 

gledano zahteven 
I - 2 Trenutna zaposlitev (v času 

anketiranja, pet let po diplomi) 

A5/2 Delodajalci so poznali 

vsebino programa 

2.1 »Ste trenutno v plačani službi?« 

A5/3 Svobodno sem lahko 

oblikoval/a svoj študijski 

program 

2.2 Vrsta delovne pogodbe 

A5/4 Program je bil široko 

zastavljen 

 Povprečno število delovnih ur 

A5/5 Program je bil usmerjen v 

poklic 
I - 3 Ustreznost zaposlitve v času 

anketiranja 

A5/6 Program je imel visok 

akademski ugled 

3.1 Vertikalna: ocena vrste izobrazbe, ki je 

najprimernejša za to delovno mesto 

  3.2 

(F5) 

Horizontalna: ocena vsebine študijskega 

programa najprimernejšega za to delovno 

mesto 

  I - 4 

 

Kakovost zaposlitve 

   Zadovoljstvo z delom 

   Možnost razvijanja kariere na delovnem 

mestu 

   Povprečno plačilo na uro 

   Mesečni zaslužek (vsi viri) 

 

* Zaradi preglednosti smo kazalnike »odvisnih spremenljivk« označili z malo črko i, 

»neodvisnih« pa z veliko črko I, dodane so oznake vprašanj iz vprašalnikov.  

Vir: Vprašalnik HEGESCO (2009). 

 

 

 

 



 

 

Priloga 13: Ocene diplomantov visokošolskih programov I. (ISCED 5B) in II. (ISCED 5A) 

glede na  zahtevnost, prestižnost, poklicno usmerjenost in prepoznavnosti za zaposlovalce, po 

študijskih smereh na katerih so diplomanti diplomirali, podatki HEGESCO, % 

 

Vir: Allen, Coenen, Humburg, (2011), str. 14. 
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Priloga 14: Ocena zaključenih študijskih programov glede na »praktično vsebinsko 

usmeritev«, podatki REFLEX / HEGESCO, (%) 

 

 

 Prevladujej

o 

predavanja 

problemsko 

učenje 

Praktična 

znanja 

Teorije, 

paradigm

e 

Vključenost 

v 

raziskave 

Študijska 

praksa 

Izobraževanj

e I 

71 25 48 50 13 52 

Izobraževanj

e II 

73 23 38 68 16 43 

Humanistika 

I 

67 27 44 41 15 23 

Humanistika 

II 

69 20 31 59 12 17 

Družbene 

vede I 

79 22 35 54 12 26 

Družbene 

vede II 

73 19 26 70 10 17 

Naravoslovje 

I 

83 29 43 53 18 21 

Naravoslovje 

II 

77 23 36 65 22 25 

Tehnika I 73 35 40 41 13 32 

Tehnika II 69 36 34 62 16 23 

Kmetijsvo I 69 29 45 36 20 46 

Kmetijsvo II 72 20 40 54 12 34 

Zdravstvo I 71 34 62 47 18 75 

Zdravstvo II 78 13 47 53 12 58 

Storitve I 72 28 47 33 17 47 

Storitve II 65 28 40 46 16 40 

Skupaj I 74 28 44 48 14 39 

Skupaj II 72 22 33 64 13 26 

Vir: Allen, Coenen, Humburg, 2011, str. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 15:  Delovne in druge izkušnje diplomantov (praksa ali izkušnje na delovnem mestu, 

delov v študentskih in/ali nevladnih organizacijah, študij  in/ali delo v tujini)  pridobljene 

tekom študija po zaključenih študijskih področjih in po državah, podatki HEGESCO, (%) 

 

 

 
 

 

Vir: Allen, Coenen in Humburg (2011), Tabela 2.3, str. 26. 
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Priloga 16: Vprašalnik za študente/študentke: “Vložki v študij in poklicno kariero«. Študijsko 

leto 2010/2011  

 

Pojasnilo: Namen vprašalnika je pridobiti podatke od študentov in študentk višjih letnikov 

študijskih usmeritev, po katerih na trgu dela ni ustreznega povpraševanja. Podatki so 

anonimni in so del raziskave »Prehod iz visokošolskega izobraževanja v zaposlitev«, ki jo 

izvaja Inštitut za razvojne in strateške analize (institut@institut.irsa.si) 

Uvodoma vas prosimo, da odgovorite na nekaj demografskih vprašanj: 

1. Spol:  M  Ž   2. Starost:...............  3. Letnik 

študija:.................. 

4. Smer študija..................................................... 5. 

Fakulteta:...................................................... 

6. Kraj stalnega 

bivališča:................................................................................................................... 

Izobrazba matere in očeta: (Označi s križcem ustrezno možnost) 

 Nižja Poklicna Srednja Višja Visoka Mag., Dr. 

7. Mati       

8. Oče       

  

9. Ali ste oziroma ste (bili)  v tem študijskem letu zaposleni  oz. ste delali?  

    Možnih več odgovorov, ustrezno obkroži                                                                Štev. 

Mesecev: 

– preko Študentskega servisa 

....................................................................................................... 

– v delovnem razmerju za  določen čas 

....................................................................................... 

– v delovnem razmerju za nedoločen čas 

.................................................................................... 

– opravljal-a delo za plačilo na osnovi zasebnega dogovora 

...................................................... 

– delal/a sem v tujini, v državi: 

.................................................................................................... 

– nisem bil zaposlen-a, opravljal-a dela za plačilo 

...................................................................... 

– drugo, kaj 

.................................................................................................................................... 

– Nisem opravljal/a teh del 

 

10. V času študija živite: (Obkrožite en odgovor) 

1 - Pri starših 2 - Sorodnikih 3 - S partnerjem/ico 4 - Z drugimi osebami        5 - Sam/a    

11. Materialni vložki v študij  

11.1. Prosimo vas, da  ocenite  v evrih višino stroškov, ki  jih imate v tekočem študijskem 

letu  (vključno s časom do izteka tega leta in s stroški stalnega ali občasnega »življenja pri 

starših«) za naslednje izdatke: 

- šolnina       €    2 - študijske potrebščine______________ €    3 - 

hrana_________€  

4 – stanovanje_______€        5 - potovanja/študijske ekskurzije_______  € 

6 - socialni stiki in obiski prireditev, vezani na študij________________€ 

7 - socialni stiki in obiski dogodkov vezanih na zabavo______________€  

8 – obiski kulturni prireditev_________€ ;  9 - drugi pomembni stroški, kateri:_________€ ,  



 

 

11.2. Kateri so (bili) viri za pokrivanje teh stroškov? Ocenite  deleže prispevkov iz 

posameznih virov:  

- Vse letne študijske stroške pokrivam sam/a  

- Delno pokrivam študijske stroške sam/a; približna ocena:  ………………....% vseh 

letnih str.  

- Moj študij financirajo starši, in sicer z deležem:  ……………….....% 

- Ostali sorodniki, z deležem:     ……………….....%   

- Prejemam štipendijo, ki krije približno:   ……………….....%  

- Drugi viri, kateri :……………………………........................; pribl :................%  

 

12. Izobraževalni vložki Prosimo, ocenite obseg vašega udejstvovanja v rednih in dodatnih 

študijskih dejavnostih  (označite s križcem v ustreznem polju): 

  

Dnevno 

Večkra

t na 

teden 

Nekajkrat 

na mesec 

Enkrat 

na mesec 

2-3 

krat na 

leto 

1  

letno 

Nikoli 

Obisk rednih 

predavanj  

       

Obiski vaj in 

seminarjev 

       

Študij –

samostojen 

       

Študij – v 

skupini 

       

Druga 

predavanja na 

fakulteti 

       

Simpoziji, 

okrogle mize 

       

Ekskurzije        

Študij v tujini                                                                                                                                                           

13. Vložki na področju dela in drugih dejavnosti v “izvenštudijskem času”  Prosimo, da 

ocenite kako pogosto se ukvarjate z  naslednjimi obštudijskimi dejavnostmi: 

 Zelo 

pog. 

Pogost

o 

Občasn

o 

Redk

o 

Nikoli 

Delo, s katerim služim denar in je 

povezano s študijem 

     

Prostovoljno delo povezano s študijem       

Študijska praksa       

V prostem času se ukvarjam z 

dejavnostmi, ki dopolnjujejo moj študij 

     

Iščem stike z osebami in institucijami, ki 

bi mi lahko  omogočile zaposlitev in/ali 

kariero 

     

Prebiram literaturo in/ali se seznanjam 

preko interneta o zaposlitvenih 

možnostih in  karieri 

     

Delo, izpopolnjevanje v tujini      

 

 



 

 

14. Socialni vložki        Prosimo vas, da ocenite, kako pogosti so vaši naslednji kontakti: 

 Večkrat 

na teden 

Nekajkrat 

na mesec 

Ob posebnih 

dogodkih 

Redko Nikoli 

Razprave s kolegi(cami) in 

prijatelji(cami) 

     

Razprave s profesorji(cami), 

mentorji/icami 

     

Pogovori o študiju z  drugimi 

osebami 

     

Pogovori o karieri z drugimi 

osebami 

     

Razgovori o študiju in karieri z 

osebami na delovnem mestu (za 

občasno zaposlene) 

     

 

15. Vložki v načrtovanje profesionalne kariere 

Zanima nas, kako pogosto  razmišljate o vaših pričakovanjih in željah po končanem študiju; 

ali načrtujete svojo kariero in kdo vas pri tem podpira.  

 

15.1 Ali ste v času študija že iskali zaposlitev primerno vaši (bodoči) izobrazbi in 

kariernim ciljem:               DA   NE 

15.2 Koliko mesecev  v času celotnega študija ste delali (ali še delate): 

 a) Dela, ki so povezana s študijem                                                              __________mesecev   

 b) Dela, ki niso povezana s študijem                                                          __________mesecev 

c) Ste bili aktivni v študentski ali prostovoljni organizaciji            __________mesecev 

15.3 Kakšen način iskanja dela, je po vašem mnenju najboljši: 
........................................................... 

15.4 Ocenite, prosim, v kakšni meri so vaše delovne izkušnje (študentsko delo, zaposlitve, 

prakse, idr.):          Označite s križci ustrezna polja 

 Zelo Zadovoljivo Srednje Malo Sploh 

niso 

Nimam  

izkušenj 

1-povezane z vsebino 

študija 

      

2-dopolnile vaše znanje       

3-omogočile poznanstva 

ugodna za prihodnjo 

zaposlitev 

      

4- dale uvid kako zaslužiti 

denar 

      

 

15.5 Kako pogosto razmišljate sami, ali v družbi o tem  

“kaj postati”:     in: “kako biti materialno samostojen/a”: 

1- zelo pogosto      1- zelo pogosto 

2- pogosto      2- pogosto    

3- redko       3- redko 

4- ne, nikoli      4- ne, nikoli 

 

15.6 Ali se pri tem zgledujete  po kakšnem vzorniku/ci in ali z njim/o navezujete stike? 



 

 

          1- da               2- da, vendar ne navezujem stikov         3- ne 

15.7 Ali  razmišljate o svoji zaposlitveni in profesionalni poti po končani diplomi? 

1. Da, že iščem ustrezno delo. 

2. Da, imam že izdelan načrt o tem, kako se bom zaposlil(a) po diplomi. 

1. Da, imam zamisel o tem, kako bi se zaposlil(a) po končani diplomi. 

2. Da, imam načrt nadaljevati študij. 

3. Da, imam drugačne zamisli kaj početi po diplomi, kakšne:.............................................  

4. Ne, ne vem še kaj bom počel(a) po končani diplomi. 

5. O tem sploh ne razmišljam. 

 

15.8 Ko razmišljate o svojih načrtih, ali se o tem tudi s kom pogovarjate? (možno več 

odgovorov)1. O načrtih se v glavnem ne pogovarjam z drugimi. 

2.Pogovarjam se s starši   5.S partnerjem/partnerico 

3.S študijskimi kolegi/cami             6.Z vzorniki/vzornicami 

4.Sprijatelji/prijateljicami    

       7.   z drugimi osebami, 

katerimi:..................................................................................................... 
16 Vložki izobraževalca (fakultete) v profesionalno usposobljenost študentov/študentk 

16.1 Prosimo, da  ocenite in označite  kolikšno  podporo ste imeli s strani vaše fakultete 

(v času študija) na naslednji področjih: 

 

16.2 Če bi se spet vpisovali na fakulteto po končani srednji šoli,  ali: 

 Zelo 

verjetno 

Verjetno Dvomim Verjetno 

ne 

Nikakor 

A. bi  ponovno izbral/a sedanji  

študijski program 

     

B. bi se ponovno vpisoval/a  na to 

fakulteto 

     

C. se ne bi vpisal/a na 

visokošolski študij 

     

 

17. Vpliv kulturnega kapitala na izobrazbene in poklicne aspiracije  

17.1 Prosimo, označite kakšno delo opravljata vaša mati/skrbnica in oče/skrbnik.  

 Mati 

/skrbnica 

Oče 

/skrbnik 

 Popoln

o 

 

Ustrezno Delno Neustrezno Prav 

nič 

Informirali so me o pravicah iz 

»statutsa študenta« 

     

Pridobival/a sem ustrezne informacije 

o  študiju 

     

Seznanjali so me z možnostmi 

zaposlitve po diplomi 

     

Pridobil/a sem znanja o tem, kako 

iskati zaposlitev 

     

Omogočili so mi narediti načrt 

profesionalne kariere 

     

Omogočili so mi stike s potencialnimi 

zaposlovalci 

     



 

 

Nikoli ni delal/a za denar   

Lastnik/ca majhnega podjetja  (do 25 

zaposlenih) 
  

Uslužbenec/ka    

Zaposleni/a v storitveni dejavnosti ali 

trgovini 
  

Poklicni/e kmetovalci/ke in ribiči/nje   

Obrtniki/ce in mojstri/ce    

Vzdrževalci/ke in upravljalci/ke strojev   

Splošna opravila   

Menedžerji/ke in vodstveni/e delavci/ke   

Strokovnjaki/nje   

Tehnični/e strokovnjaki/nje   

 Drugo, kaj   

 

17.2 Presodite, v kolikšni meri so navedene trditve značilne za vas: 

 Zelo Zadovoljivo Srednje Malo Sploh 

ne 

1. Vem, kaj zmorem in kaj hočem.       

2. Zadovoljen/a sem s seboj.      

3. Se cenim in zaupam v lastne sposobnosti.       

4.  Sem uspešen/a.      

5. Med vrstniki se počutim sprejet/a in 

upoštevan/-a.  

     

6. Cilje, ki si jih zastavim tudi dosežem.       

7. S starši se dobro razumem.       

8. Sem se zmožen/a soočiti s konfliktom in 

obvladati nasprotja. 

     

9. Sem komunikativen/a, nimam težav  pri 

povezovanju z drugimi. 

     

10. Za svoje dosežke sem pogosto pohvaljen/a 

in deležen/a spodbude. 

     

11. Moji odnosi z drugimi so dobri in  

zadovoljujoči. 

     

12. Obvladam sodelovanje in timsko delo.       

 

18. Vaša dopolnitev  in/ali komentar: 

Hvala za sodelovanje.        11.05.2011 

Priloga 17: Primerjave značilnosti vzorcev iz avtorske raziskave leta 2010/11 in predhodne 

raziskave leta 2005/06. Vir: Podmenik, 2010/2011. 



 

 

 

Letnik študija, v katerega so bili vpisani  respondenti ob anketiranju, študijski leti 2005/06 in 

2010/11 (%) 

V obeh vzorcih je nekaj respondentov iz vrst izrednih študentov/študentk, več jih je v 

vzorcu iz leta 2005/06. 

 

Starost respondentov, študijski leti 2005/06 in 2010/11 (%)     

 

 

Spol respondentov, študijski leti 2005/06 in 2010/11 (%) 

 Leto 2005/06 Leto 2010/11 

 Število Deleži  % Število Deleži  % 

Študentke 127 84,6 149 82,8 

Študenti 23 15,3 31 17,2 

Skupaj 150 99,9 180 100 

 

Mesto stalnega prebivališča respondentov ob anketiranju, študijski leti 2005/06 in 2010/11 

(%) 

 

Priloga 18:  Re-katorizacije spremenljivk 
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Re-kategorizacija spremenljivk za vse vrste obdelav 

Glede na nizko število tistih, ki so delali v tujini  so bile kategorije za vrste dela združene in 

sicer na: delo preko Študentskega servisa; delo v delovnem razmerju (za določen in nedoločen 

čas); delo na osnovi zasebnega dogovora; ni delal. Za vsako izmed teh kategorij je bilo 

izračunano število mesecev opravljanja tega dela, nato pa izvedena sorazmerno grupacijo na 

razrede velikosti po 2 meseca. 

 

Nova spremenljivka: (V7 Izobrazba matere + V8 Izobrazba očeta) = Izobrazba staršev 

Iz izobrazbe vsakega od staršev smo tvorili novo spremenljivko, s katero sta bila kazalca 

staršev združena v enega, ki ima tri vrednosti: nižja, srednja ter visoka izobrazba. Nova 

spremenljivka je bila oblikovana glede na izobrazbo tistega od staršev, ki je dosegel višjo 

stopnjo izobrazbe in sicer po naslednjem ključu: - v kategorijo nižja izobrazba so se uvrstili 

tisti anketirani, ki imajo starša z  nižjo ali poklicno izobrazbo; - v kategoriji srednja izobrazba 

so anketirani s starši, od katerih ima  eden srednjo izobrazbo, drugi pa nižjo od srednje; - v 

kategoriji višja izobrazba so anketirani, ki imajo vsaj enega starša, ki je dosegel višjo ali 

visoko izobrazbo, pa magisterij ali doktorat; - če izobrazba enega od staršev ni bila navedena, 

smo pri določanju kategorije nove spremenljivke upoštevali tisto izobrazbo, ki je bila 

navedena za enega od staršev. 

Re-kategorizacija spremenljivk za križno tabeliranje 

Križno tabeliranje je uporabljeno za prikaz podatkov v več-nivojskih razpredelnicah in, 

vključno s hi-kvadrat testom iz družine neparametričnih testov statistične signifikantnosti, kot 

instrument za  odkrivanje odvisnosti dveh kategorialnih spremenljivk. Za izvedbo križnega 

tabeliranja so bile izvedene naslednje re-kategorizacije spremenljivk: 

V10 – Družinsko življenje: Na osnovi pregleda frekvenčnih porazdelitev so bile iz petih 

kategorij tvorjene 4, in sicer z združevanjem kategorij 1 in 2 (skromna frekvenca pri 2). Po 

novem imamo je kategorizacija naslednja: 1 + 2 = živi pri starših/sorodnikih;  2 s 

partnerjem/ico; 3 z drugimi osebami; 4 sam. 

V11.2 – Viri pokrivanja študijskih stroškov: Pri izračunu povprečnih deležev pokrivanja 

stroškov po posameznem viru financiranja smo naknadno tvorili še sorazmerne četrtinske 

razrede: 1 - do 25 %; 2 - od 25 do 50 %; 3 – od 50 do 75 %; 4 - od 75 % do 100 %. 

V12 – Vložki v izobraževanje: Iz 7-stopenjske lestvice je bila tvorjena 4-stopenjska: 1- Obiski 

rednih predavanja in vaj; 2 - Študij (samostojen in v skupini); 3 – Neobvezna predavanja, 

simpoziji, okrogle mize, ekskurzije; 4 – Študij v tujini. 



 

 

V13 – Vložki v delo in druge ne-študijske dejavnosti: Sklop vprašanj pod 13 je bil rekodiran z 

združevanjem kategorij: Delo za denar povezano s študijem + Prostovoljno delo povezano s 

študijem = 1; Študijska praksa = 2.  

V14 -  Združeni sta dve kategoriji: 3 + 4 = 3; 1 = 1; 2 = 2; 5 = 4. 

V15.4 - Iz 6-stopenjske lestvice je bila tvorjena 4-stopenjska z združevanjem kategorij: 1 + 2 

= 1; 3 = 2; 4 + 5 = 3; 6 = 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Priloga 19:  Faktorska analiza 

 

Faktorska analiza je bila uporabljena kot tehnika za iskanje/odkrivanje morebitnih latentnih 

faktorjev in kot metoda za redukcijo podatkov pri vprašanju 17.2. Uporabili smo faktorsko 

analizo po metodi glavnih komponent (Principal Component) brez rotacij. Pred-izpisane so 

bile tudi korelacije (Correlation Matrix) in njihove stopnje značilnosti (Sig. 1-tailed). Na 

podlagi grafa (Scree plot) sta se oblikovali dve komponenti, ki pojasnjujeta več kot polovico 

(52,0 %) celotne variance (Total Variance Explained); od tega pretežno prva komponenta, in 

sicer kar 41,0 %. Na podlagi uteži iz matrike obeh komponent (Component Matrix) je bila 

določena vsebina posameznih komponent: prvo tvorijo trditve 1, 2, 3, 4, 6 in 8, imenovali smo 

jo Stopnja samozaupanja (SZ); drugo pa trditve 5, 7, 9, 10, 11 in 12 in imenovali smo jo 

Individualni socialni kapital (VS).  To sta dve novi integrirani spremenljivki, oblikovani s 

povprečenjem vrednosti zajetih trditev, pri čemer polarizacijo opredeljuje 5-stopenjska 

lestvica: 1 – zelo, 5 – sploh ne. Pri uporabi metode križnih tabel smo te povprečne vrednosti 

še kategorizirali, in sicer do vključno 1,5 – 1, od 1,5 do vključno 2,5 – 2 … od 4,5 do 

vključno 5 – 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 20: Viri pokrivanje materialnih stroškov anketiranih študentov/študentk  po cenovnih 

razredih in vrsti vira (študijski leti 2005/2006 in 2010/2011, %) 

 

 
 

Vir: Podmenik, 2010/2011 
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Priloga 21: Izbor »parov« odvisnih in neodvisnih spremenljivk med katerimi so bile z 

regresijsko analizo izkazana najvišje stopnje verjetnosti pozitivne povezanosti (odvisne na 

neodvisne) (Podmenik, 2010/2011). 

 

Odvisne spremenljivke Neodvisne spremenljivke Cox & 

Snell R 

Square 

Exp(B) in 

Sig. (*) 

    

Delal dela nepovezana s 

študijem  

Pogovori o karieri  z  osebami 

na delovnem mestu  

11,7% 6,046 *** 

Delovne izkušnje v času 

celotnega študija,  povezane s 

študijem 

Participacija v  nevladnih 

organizacijah 

9,2% 3,276 * 

Delal/a v študijskem letu 

anketiranja  

Pogovori o karieri  z drugimi 

osebami  

4,7% 3,353 ** 

Delovne izkušnje omogočile 

poznanstva koristna za 

zaposlitev 

O načrtih se pogovarja s 

študijskimi kolegi/kolegicami  

5,0% 3,275 *** 

Delovne izkušnje omogočili 

uvid kako zaslužiti denar  

O karieri se pogovarja z 

drugimi osebami 

6,4% 3,352 *** 

 Del. izkušnje dopolnile znanje  Individualni socialni kapital  6,3% 5,530 *** 

Seznanjanje z možnostmi 

zaposlitve preko interneta in 

literature 

O načrtih se pogovarja s 

partnerjem/ partnerico 

5,1% 8,854 *** 

Seznanjanje z možnostmi 

zaposlitve preko interneta in 

literature 

Išče stike, ki prispevajo k 

zaposlitvi 

5,1% 3,076 *** 

Pogosto razmišlja »kako biti 

materialno samostojen/a«  

O načrtih se  pogovarja s starši 3,7% 3,714 ** 

Prostovoljno delo povezano s 

študijem  

Paricipacija v ŠO/NGO v času 

študija  

11,3% 12,808 *** 

Študij dopolnjujoče prostočasne 

dejavnosti  

Išče stike, ki prispevajo k 

zaposlitvi  

19,9% 8,210 *** 

Študij dopolnjujoče prostočasne 

dejavnosti 

Ponovno bi se vpisal/a na to 

fakultete 

10,0% 3,343** 

Študij v tujini v letu anketiranja Paricipacija v ŠO/NGO v času 

študija  

10,7% 2,963 *** 

Udejstvovanje v neobveznih 

študijskih dejavnostih   

Išče stike, ki prispevajo k 

zaposlitvi  

13,5% 3,487 * 

Pogostost obiska predavanj  Individualni socialni kapital 3,3% 5,167 ** 

Pogostost obiska vaj   Razprave s kolegi/cami , 

prijatelji/cami  

7,1% 18,051 ** 

Za izpite študira v skupini  Razprave s kolegi/cami , 

prijatelji/cami  

21,4% 5,371 ** 

Za izpite študira v skupini O načrtih se pogovarja  s starši 

(V15_8_2 

5,3% 5,996 *** 

Za izpite študira v skupini Razprave s profesorji in 

mentorji   

5,3% 10,175 ** 

Fakulteta je informirala o O načrtih se pogovarja s 11,7% 4,823 *** 
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 Vrednosti Cox&Snell-ov R kvadrata so v primerih, ko vključujejo več spremenljivk hkrati (glej 

tabelo 7.2, stolpec Cox&Snell) enakomerno razdeljene na deleže za posamezne vključevane 

spremenljivke.  

pravicah iz študentskega statusa  prijatelji/cami  

Fakulteta je informirala o 

pravicah iz študentskega statusa 

Ponovno bi se vpisal/a na to 

fakulteto 

3,27 ** 

Na fakulteti so omogočili načrt 

karierne poti 

 

O načrtih se pogovarja s prijatelji/ 

prijateljicami 
5,4% 

73
 3,762 ** 

Fakulteta je omogočila stike s 

potencialnimi zaposlovalci  

O načrtih se pogovarja s prijatelji/ 

prijateljicami 
4,6%  


