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1. UVODNE OPREDELITVE 

 

Namen anketiranja 

 

Nedvomno so inovativnost, strokovnost ter prijazno akademsko okolje tisti 

elementi, ki Evropsko pravno fakulteto odlikujejo in jo postavljajo v sam vrh 

samostojnih visokošolskih zavodov v Sloveniji.  

 

Da je Evropska pravna fakulteta sui generis med pravnimi fakultetami v Sloveniji 

lahko potrdijo tudi njeni diplomanti. Od kar je fakulteta odprla svoja vrata prvi 

generaciji študentov v letu 2006, je do julija 2014 na njej diplomiralo že več kot 760 

diplomantov, trend pa se iz leta v leto povečuje.  

 

Zavedajoč se aktualnih razmer na trgu dela, je ena ključnih nalog fakultete ravno 

spremljanje zaposljivosti svojih diplomantov. Evropska pravna fakulteta od leta 

2012 skrbi za periodično spremljanje svojih diplomantov, ki poteka v obliki anket. 

Pridobljeni rezultati služijo fakulteti kot opora pri nenehni nadgradnji kakovosti 

ponujenih storitev, izboljšavam na področju študijskega procesa ter sprejemanju 

ukrepov za boljšo zaposljivost svojih diplomantov.  

 

Ena izmed ključnih nalog vsake visokošolske institucije je ravno skrb za zaposljivost 

svojih diplomantov po zaključku študija. Evropska pravna fakulteta je z 

vzpostavitvijo Kariernega centra EVRO-PF poskrbela za aktivnejše spremljanje 

diplomantov tudi po zaključku študija.  

 

V okviru »Javnega razpisa za sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja 

dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013-2015«, ki ga je razpisalo 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2013, je Evropska pravna 

fakulteta pridobila sredstva za izvajanje projekta »Načrtovanje, svetovanje in 

spremljanje kariernih poti mladih znotraj Kariernega centra Evropske pravne 

fakultete«, ki se financira iz sredstev Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada 

ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport skladno z Operativnim 

programom razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, v okviru 3. razvojne 

prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 

3. 3: kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva v razmerju 85 % iz 

sredstev Evropske unije in 15 % iz lastnih sredstev ministrstva. 

 

Karierni center EVRO-PF je prvo evalvacijo diplomantov opravil v avgustu 2012. V 
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juliju 2014 je raziskavo med diplomanti fakultete ponovil z namenom, da pridobi 

dragocene informacije, s katerimi bo fakulteta skušala uresničiti zgoraj omenjene 

cilje na področju izboljšav študijskega procesa in zaposljivosti diplomantov.  

 

 

O anketah in številu anketirancev 

 

Glede na to, da Evropska pravna fakulteta izvaja 6 študijskih programov, je bilo 

temu ustrezno prilagojeno tudi število anket. Razdeljene so bile po posameznih 

študijskih programih in stopnjah študija, podatki pa so se zbirali ločeno, glede na 

posamezno smer in stopnjo študija.  

 

Ankete so bile posredovane vsem diplomantom, ki so zaključili študij na fakulteti v 

obdobju od 28.8.2012 do vključno 2.7.2014, to je v celoti 279 diplomantov, od 

tega: 

 

 119 diplomantov triletnega dodiplomskega univerzitetnega študijskega 

programa Pravo (PRAVO 1. stopnje); 

 7 diplomantov triletnega dodiplomskega visokošolskega strokovnega 

študijskega programa Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 

(PMIN 1. stopnje); 

 93 diplomantov podiplomskega magistrskega študijskega programa Pravo 

(PRAVO 2. stopnje); 

 47 diplomantov podiplomskega magistrskega študijskega programa Pravo 

in management nepremičnin (PMN 2. stopnje); 

 9 diplomantov podiplomskega doktorskega študijskega programa Pravo 

(PRAVO 3. stopnje); 

 4 diplomanti podiplomskega doktorskega študijskega programa Pravo in 

management nepremičnin (PMN 3. stopnje).  

Splošna vsebina anket, ki so jih izpolnjevali diplomanti je temeljila na 5 sklopih: 

- prvi sklop je zahteval splošne podatke anketirancev (kot npr. spol, starost, smer 

in leto zaključenega študija),  

- drugi del ankete se je osredotočal na nadaljnji študij po zaključenem 

dodiplomskem, podiplomskem ali doktorskem študiju ter podrobnejše 

informacije o študiju,  

- tretji skop se je navezoval na prvo zaposlitev in vse dejavnike, s katerimi se 

diplomanti ob tem srečujejo (npr. težavnost iskanja, pomoč, informacije, 

delodajalci, pomembni dejavniki pri iskanju zaposlitve, ipd.),  
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- četrti sklop je zajemal vprašanja, ki se nanašajo na trenutno zaposlitev oz. 

obliko zaposlitve ter delo v tujini, 

- peti sklop pa je zajemal spekter vprašanj, ki se nanašajo na zadovoljstvo 

diplomantov s študijem na fakulteti, kakovostjo študija na fakulteti ter 

ohranjanja stikov s fakulteto po zaključenem študiju.  

 

Ankete so temeljile na »Multiple choice« , »Multiple answer« in »Essay« odgovorih. 

Esejskega tipa odgovorov so se diplomanti poslužili zlasti v zadnjem delu, kjer so 

opisovali na kakšen način želijo graditi svojo nadaljnjo kariero, predlagali 

izboljšave na fakulteti ali podali druge oblike kritik, pripomb ali pohval fakulteti.  

 

Spremni dopis je vseboval kratko predstavitev namena in ciljev vprašalnika ter 

spletni naslov, ki je napotil diplomante na omenjene ankete.  

 

V nadaljevanju sledi analiza pridobljenih podatkov anketiranih diplomantov 

podiplomskega magistrskega študijskega programa Pravo in management 

nepremičnin. Kot priloga temu dokumentu so priložene ankete, ki so bile 

posredovane študentom ter spremni dopis.  
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2. PODATKI O AKETIRANIH 

 

Analiza anket kaže, da je večina anketiranih moškega spola (55%), 45% je 

predstavnic ženskega spola. Povprečna starost anketiranih se giblje med 21 in 40 

let (73%), sledi starostna skupina med 41 in 60 let (27%).  

Spol:

 
 

 

V katero starostno skupino spadate? 
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3. ODLOČITEV PRI IZBIRI ŠTUDIJA 
 

 

 

Med pomembnimi dejavniki, ki so po mnenju anketiranih najbolj vplivali na njihovo 

odločitev o študiju na Evropski pravni fakulteti, je bila na prvem mestu količina 

informacij o študiju na Evropski pravni fakulteti (73%), sledila so priporočila 

prijateljev in znancev (27%).Drugi dejavniki na njihovo odločitev za študij niso 

vplivali.  

Kateri dejavnik je najbolj vplival na vašo določitev za študij na EVRO-PF?   

 

 
 

Iz anket izhaja, da so diplomanti za študij na EVRO-PF izvedeli večinoma preko 

sorodnikov, prijateljev in znancev (55%) ter spletne strani fakultete (36%). Kot 

pomemben vir informacij o študiju na EVRO-PF so anketirani izpostavili tudi radijski 

oglas (9%). Spletni portal Facebook, oglas/članek v časopisu ter druge oblike 

dostopa do informacij na to niso vplivali.  
 

Kje ste izvedeli za študij na EVRO-PF?   
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4. ZADOVOLJSTVO S ŠTUDIJEM NA EVRO-PF 
 

V tem sklopu anket so bili diplomanti vprašani o zadovoljstvu s študijem na fakulteti. 

Iz odgovorov izhaja, da sodijo med dejavnike študija na fakulteti, s katerimi so bili 

diplomanti najbolj zadovoljni, zlasti Mednarodna pisarna, ob študijske dejavnosti, 

Študentski svet, Karierni center ter Knjižnica. Nekoliko slabše so anketirani ocenili 

zadovoljstvo s Študijsko komisijo, kakovostjo študijskega procesa, predavatelje ter 

strokovne službe.  
 

Prosimo, ocenite vaše zadovoljstvo s sledečimi dejavniki študija na EVRO-PF.  

 
 

 

Anketirani so bili vprašani, katere so njihovem mnenju prednosti študija na fakulteti. 

Izpostavljajo predvsem:  

 zanimive vsebine študijskih programov, 

 dober način podajanja snovi,  

 zanimive in koristne študijske predmete,  

 fleksibilna predavanja, namenjena čim širšemu krogu študentov,  

 nizko šolnino,  

 različnost predmetov in smeri študija, ki jih program PMN ponuja,  

 zanimive predavatelje, ki prihajajo iz prakse, 

 specifičnost smeri študija PMN, ki je druge fakultete v Sloveniji ne ponujajo,  

 dober urnik predavanj, prilagojen tudi zaposlenim študentom, 

 dostopnost referentk na Brdu pri Kranju za kakršnakoli vprašanja in reševanje 

težav.  

 

Enako so bili vprašani glede slabosti študija na fakulteti. Izpostavili so zlasti:  
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 slabšo prepoznavnost fakultete v javnosti,  

 prenizke kriterije glede zahtevanega znanja,  

 slabši ugled fakultete v primerjavi z drugimi pravnimi fakultetami v Sloveniji,  

 dejstvo, da je tovrstni študij še vedno dokaj nepoznan,  

 mnenje, da se lahko študij zaključi brez kakršnegakoli truda,  

 razpršenost in neurejene prostorske razmere, 

 oddaljenost med različnimi lokacijami predavanj. 

 

Diplomanti so bili vprašani še za konkretne nasvete za izboljšanje študijskega 

procesa. Priporočila so sledeča:  

 v študij vključiti več praktičnih primerov iz vsakdanjega življenja,  

 zaostritev kriterijev pri ocenjevanju,  

 večji poudarek na kakovosti študija (zlasti večja selekcija pri vpisu),  

 izboljšati povezavo med študijskim programom in realnimi poklici,  

 več povezovanja z delodajalci,  

 vključevanje predavateljev v sam proces izboljševanja študijskega procesa.  

 

Odgovori anket kažejo, da bi kar 91% anketiranih diplomantov študij na Evropski 

pravni fakulteti priporočili tudi drugim. Podatek je pozitiven, saj kaže na to, da 

študijski proces poteka kvalitetno in v študentih vzbuja zadovoljstvo.  

 

Ali bi študij na EVRO-PF priporočili drugim?  

 
 

 

Glede nadaljnjega študija rezultati anket kažejo, da 55% diplomantov študija ne 

želi nadaljevati. 36% anketiranih želi študij nadaljevati na Evropski pravni fakulteti, 

9% pa jih želi študij nadaljevati na drugi instituciji v Sloveniji. Nihče ne želi študija 

nadaljevati v tujini.  
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Kje želite nadaljevati študij?   

 
 

Iz anket izhaja, da bi kar 64% anketiranih želelo po zaključenem študiju še vedno 

sodelovati s fakulteto. To kaže na dejstvo, da se že v času študija med študenti in 

fakulteto razvija dober odnos, katerega diplomati želijo ohraniti tudi po zaključku 

študija. 
 

 

Ali želite po zaključenem študiju še sodelovati z EVRO-PF?   

 
 

Med oblikami sodelovanja s fakulteto, za katere se diplomanti največ zanimajo, 

so zlasti zaposlitev (55%), tutorstvo v okviru E-študija (45%) ter za udeležba na raznih 

ob študijskih dejavnostih, ki jih fakulteta prireja (36%). V enakem odstotku jih 

zanima tudi raziskovalno delo (36%), nekoliko manj pa razne druge oblike 

sodelovanja.  

 
 

Katere oblike sodelovanja z EVRO-PF vas zanimajo?  

Možnih je več odgovorov  
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5. ZAPOSLITEV  
 

Ankete kažejo, da je kar 82% anketirancev že zaposlenih. 18% je takih, ki so 

brezposelni iskalci zaposlitve. Nihče od akutiranih ni samozaposlen, brezposelni ne 

iskalec zaposlitve, šolajoči se ali drugo.  

 
 

Kakšen je vaš trenutni status?   

 
 

 

Večina anektiranih je bila ob vpisu na fakulteto že zaposlenih (91%), le 9% je bilo 

takih, ki ob vpisu še niso bili zaposleni.  

 
Ali ste bili v času študija ali ob vpisu na fakulteto že zaposleni?   

 
 

Ankete kažejo, da je večina anketiranih prvo zaposlitev našla že pred vpisom na 

fakulteto (73%). Drugi so našli zaposlitev v času od 1 do 2 let po diplomiranju (18%). 

9% je bilo takih, ki so prvo zaposlitev našli v času od 5 mesecev do 1 leta po 

diplomiranju. Med anketiranimi ni takih, ki prve zaposlitve še nebi našli, ali jo našli 

že v času študija, ter takih, ki so prvo zaposlitev našli v času id 1 do 5 mesecev po 

diplomiranju.  
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V kolikšnem času ste našli prvo zaposlitev?   

 
 

 

Iz anket izhaja, da je največ anketiranih zaposlenih v gospodarstvu (45%). Preostali 

so zaposleni v javnem sektorju (36%), nekateri izmed njih pa trenutno niso zaposleni 

(18%). Med anketiranimi ni samozaposlenih.  

 
Kje ste trenutno zaposleni?   

 
 

 

Med imeni delodajalcev, ki se pojavljajo kot zaposlovalci diplomantov Evropske 

prave fakultete, se nahajajo: Ministrstvo za notranje zadeve, Spl d.d., Plama-pur 

d.d, Zavarovalnica Maribor d.d., Tušmobil d.o.o. ter razne odvetniške pisarne.  

 

Fakulteta je od svojih diplomantov želela izvedeti, ali je delo, ki ga opravljajo 

primerno njihovi pridobljeni izobrazbi. Največ je bilo takih, ki so izrazili, da njihovo 

delo ni niti primerno, niti neprimerno glede na pridobljeno izobrazbo (45%). Delež 

takih, ki so menili, da je njihovo delo primerno, popolnoma primerno ter 

neprimerno se je gibalo v enakem odstotku (18%).  
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Ali je delo, ki ga trenutno opravljate, primerno vaši pridobljeni izobrazbi na EVRO-PF?   

 
 

 

Diplomanti so bili vprašani, na kakšen način jim je študij na fakulteti pomagal pri 

karierni poti oziroma pri iskanju zaposlitve. Izpostavili so predvsem: 

 povečan razpon zaposlitvenih možnosti po zaključenem študiju, 

 donos pri dopolnitvi znanj iz zemljiške knjige in stvarnega prava,  

 pridobljeno znanje, ki so ga tekom študija osvojili.  
 

Med dejavniki na strani diplomanta, ki po mnenju anketiranih igrajo ključno vlogo 

pri iskanju zaposlitve, so zlasti: 

 želje in ambicije diplomantov,  

 stopnja dosežene izobrazbe,  

 angažiranost diplomanta,  

 razumevanje tistega, kar se naučiš, 

 sreča,  

 veze in poznanstva.  

 

Mnenja anektiranih o količini pridobljenih znanj in kompetenc v času študija na 

fakulteti glede na njihovo naravo dela kaže, da je večina anektiranih (73%) 

pritrdila temu, da so tekom študija pridobili dovolj znanj in kompetenc za delo, ki 

ga trenutno opravljajo oz. nameravajo opravljati.  

 
 

Ali menite, da ste tekom študija na EVRO-PF pridobili dovolj znanja/spretnosti za delo, ki ga opravljate oz. nameravate 

opravljati?   
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Med znanji in spretnostmi, ki so jih anketirani morali po zaključku študija na fakulteti 

dodatno pridobiti za namene zaposlitve, so predvsem:  

 specifična poglobljena znanja s področja prava in nepremičnin, 

 praktične spretnosti,  

 poglobljeno poznavanje pravne in sodne prakse,  

 druga specifična znanja s področja nepremičnin vezane na naravo 

posameznega delovnega mesta.  
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6. PRIPOROČILA DIPLOMANTOV 
 

 

Anketirani so bili vprašani, katera znanja oz. veščine bi si želeli dodatno pridobiti 

na fakulteti že v času študija. Odgovori so bili osredotočeni zlasti na željo po: 

 večji količini pridobljenega praktičnega znanja,  

 večji količini znanj s specifičnih pravnih/nepremičninskih področij (npr. 

ekonomija v gradbeništvu, mamagement nepremičnin, specifična 

nepremičninska zakonodaja, ipd.).  

 

Večina anketiranih delovanje fakultet ocenjuje kot uspešno in nima pripomb ali 

predlogov za nadaljnje izboljšave. Kot priporočila za nadaljnji razvoj fakultete, so 

izpostavljena le: 

 povečanje praktične uporabnosti znanja, 

 vzpostavljanje tesnejšega stika s prakso,   

 povečanje zahtevnosti študija,  

 poglobljeno obravnavanje nekaterih pravnih področji.  
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PRILOGE 

 

a) Anketni vprašalnik- Spremljanje diplomantov - Smer PMN, 2. 

stopnja 

 

1. Spol:  

 

 Moški  

 Ženski  

 

 

2. V katero starostno skupino spadate?  

 

 do 20 let  

 21 - 40 let  

 41 - 60 let  

 61 let ali več   

 

 

3. Kateri dejavnik je najbolj vplival na vašo odločitev za študij na EVRO-PF?  
Možnih je več odgovorov  

 

 Starši  

 Priporočila prijateljev, znancev  

 Pedagogi na srednji šoli   

 Informacije o študiju na EVRO-PF  

 Strokovni delavci na EVRO-PF  

 Informacije o možnostih zaposlitve   

 Drugo  

 

 

4. Kje ste izvedeli za študij na  EVRO-PF?  

 

 Spletna stran fakultete  

 Facebook   

 Radijski oglas  
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 Oglas/članek v časopisu  

 Sorodniki, znanci, prijatelji  

 Sejem Študentska arena/Informativa  

 Drugje na spletu  

 Drugo  

 

 

5. Prosimo, ocenite vaše zadovoljstvo s sledečimi dejavniki študija na EVRO-PF.   

 

 Zelo 

zadovolj

en/-a  

Zadovolj

en/-a 

Niti 

zadovolj

en/-a, 

niti 

nezado

voljen/-

a 

Nezado

voljen 

Nimam 

informa

cij 

Predavatelji      

Strokovne službe      

Študentski svet      

Karierni center      

Mednarodna pisarna      

Ob študijske dejavnosti      

Knjižnica      

Študijska komisija      

Kakovost študijskega procesa 

(predavanja/vaje) 
     

 

 

6. Katere so po vašem mnenju prednosti študija na EVRO-PF? Odgovor utemeljite.   

 

 

  

 

 

7. Katere so po vašem mnenju slabosti študija na EVRO-PF? Odgovor utemeljite.   
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8. Kakšni so vaši nasveti za izboljšanje študijskega procesa na EVRO-PF? Odgovor utemeljite.   

 

 

  

 

 

9. Ali bi študij na EVRO-PF priporočali drugim?  

 

 Da  

 Ne  

 

 

10. Kje želite nadaljevati študij?  

 

 Na EVRO-PF  

 Druga institucija v Sloveniji  

 Tujina  

 Študija ne želim nadaljevati  

 

 

11. Ali želite po zaključenem študiju še sodelovati z EVRO-PF?  

 

 Da  

 Ne  

 

 

12. Katere oblike sodelovanja z EVRO-PF vas zanimajo?  
Možnih je več odgovorov  

 

 Tutorstvo v okviru E-študija  

 Udeležba okroglih miz, delavnic, konferenc in drugih dogodkov, ki jih prireja fakulteta  

 Zaposlitev   
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 Raziskovalno delo  

 Drugo  

 

 

13. Kakšen je vaš trenutni status?  

 

 Šolajoči se  

 Brezposelni - iskalec zaposlitve  

 Brezposelni - neaktivni, ne-iskalec zaposlitve  

 Samozaposleni  

 Zaposleni  

 Drugo  

 

 

14. Ali ste bili v času študija ali ob vpisu na fakulteto že zaposleni?  

 

 Da  

 Ne  

 

 

15. V kolikšnem času ste našli prvo zaposlitev?  

 

 1- 5  mesecev po diplomiranju  

 5 -12 mesecev po diplomiranju  

 od 1 - 2 leti po diplomiranju  

 Že v času študija  

 Prve zaposlitve še nisem našel/našla  

 Prvo zaposlitev sem našel/-a že pred vpisom na EVRO-PF  

 

 

16. Kje ste trenutno zaposleni?  

 

 Gospodarstvo  

 Javni sektor (Javna uprava, Državna uprava, Lokalna samouprava, javne gospodarske službe, 

ipd.)  

 Samozaposlen/-a  

 Nisem zaposlen  
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17. Prosimo, navedite ime delodajalca pri katerem ste trenutno zaposleni.   

 

 

  

 

 

18. Ali je delo, ki ga opravljate, primerno vaši pridobljeni izobrazbi na EVRO-PF?  

 

 Da, 

popolno

ma 

primerno 

Da, 

primerno 

Delno 

primerno 

Ni 

primerno 

Delo vs. izobrazba     

 

 

19. Na kakšen način vam je študij na EVRO-PF pomagal pri vaši karierni poti/pri iskanju zaposlitve? 

Odgovor utemeljite.   

 

 

  

 

 

20. Kateri dejavnik na strani diplomanta  igra ključno vlogo pri iskanju zaposlitve? Odgovor 

utemeljite.   

 

 

  

 

 

21. Ali menite, da ste tekom študija na EVRO-PF pridobili dovolj znanja/spretnosti za delo, ki ga 

opravljate oz. ga nameravate opravljati?  

 

 Da  

 Ne  
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22. Katera znanja in spretnosti ste morali po zaključku študija na EVRO-PF  dodatno pridobiti za 

namene zaposlitve?  

 

 

  

 

 

23. Katera znanja oz. veščine bi si želeli dodatno pridobiti na EVRO-PF  že v času študija?  

 

 

  

 

 

24. Kakšno je vaše priporočilo za nadaljnji razvoj fakultete? Odgovor utemeljite.   
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a) Spremni dopis 

 

Spoštovani diplomanti in diplomantke Evropske pravne fakultete, 

 

na spletnem naslovu _________________________________se nahaja anonimna 

anketa, ki jo izpolnjujejo vsi diplomanti zaključenih študijskih programov Evropske 

pravne fakultete v Novi Gorici. 

 

Namenjena je zlasti spremljanju karierne poti diplomantov po zaključenem študiju 

na Evropski pravni fakulteti ter ocenjevanju zadovoljstva s ponujenim študijem in 

pridobljenim znanjem na fakulteti. 

 

Prosimo vas, da anketo izpolnite odgovorno in z resničnimi podatki, saj je 

namenjena temu, da skupaj izboljšamo študijski proces in pripomoremo k boljšemu 

in lažjemu zaposlovanju naših diplomantov. 

 

Vaše odgovore nam lahko posredujete najkasneje do srede, 09. 07. 2014. Na ta 

način boste omogočili Evropski pravni fakulteti, da sprejme primerne in 

pravočasne ukrepe, s katerimi bomo izboljšali študijski proces. 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje! 

 

Lep pozdrav,  

 

Karierni center Evropske pravne fakultete 

 

 

 


