IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana, Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana, tel. 040/561896,
e-naslov: irena.marinko@guest.arnes.si
Ankete o učinkih izobraževanja so bile poslane na organizacije 38 diplomantov, ki so doslej
diplomirali na IBS. Na ankete o učinkih izobraževanja je odgovorilo 23 delodajalcev iz
gospodarstva in izven gospodarstva (približno polovica diplomantov je zaposlenih v javni
upravi).
Na katerem področju je vaš zaposleni tekom študija najbolj napredoval (možnih je več
odgovorov):
- Komunikacija v slovenskem in v tujih jezikih: 60,9 % (14 odgovorov)
- Ekonomika, računovodstvo in finance: 30,4 % (7 odgovorov)
- Poslovna informatika in statistika: 17,4 % (4 odgovori)
- Zakonodaja in uprava: 30,4 % (7 odgovorov)
- Poslovna dokumentacija: 47,8 % (11 odgovorov)
- Menedžment človeških virov: 60,9 % (14 odgovorov)
- Organizacija in menedžment: 65,2 % (15 odgovorov)
- Mednarodno poslovanje in mednarodni marketing: 65,2 % (15 odgovorov)
Ali ste imeli občutek, da je vaš zaposleni po končanem študiju osebnostno napredoval?
- da
- ne
Vse anketirane organizacije so odgovorile, da je njihov zaposleni po končanem študiju
osebnostno napredoval.
Ali je vaš zaposleni po končanem študiju napredoval na delovnem mestu ali dobil boljšo
plačo?
- Da: 69,6 % (16 odgovorov)
- Ne: 30,4 % (7 odgovorov)
Večina zaposlenih je po končanem študiju napredovala na delovnem mestu ali dobila boljšo
plačo.
Ali je vaš zaposleni po končanem študiju (možnih je več odgovorov):
- postal bolj zainteresiran za delo: 17,4 % (4 odgovori)
- postal bolj samozavesten: 78,3 % (18 odgovorov)
- izboljšal način dela: 73,9 % (17 odgovorov)
- bolje organiziral delo: 73,9 % (17 odgovorov)
- izboljšal način komuniciranja s strankami in s sodelavci: 60,9 % (14 odgovorov)
- postal bolj lojalen nadrejenim: 13 % (3 odgovori)
- postal bolj ambiciozen: 60,9 % (14 odgovorov)
- začel dajati predloge za izboljšanje dela: 73,9 % (17 odgovorov)
Iz odgovorov se vidi, da so zaposleni zelo napredovali pri opravljanju del in nalog.
Ali imate kakšne slabe izkušnje z zaposlenim, ki je diplomiral na naši šoli?
- da
- ne

Vse anketirane organizacije so odgovorile, da nimajo slabih izkušenj z zaposlenimi, ki so
diplomirali na IBS.
Kaj bi morala visoka šola še uvesti v svoj program, da bi študente usposabljala za čim
boljše delo v praksi?
Organizacije so dale naslednje predloge oziroma mnenja:
- Študenti so uživali v predavanjih tujih predavateljev, ki so vključeni v vsak predmet
- Študenti bi želeli še več predavanj tujih jezikov
- Pri študiju bi bilo treba uvesti projektne naloge
- Študenti bi želeli več obiskov podjetij v Sloveniji in v tujini.
V celoti gledano so se delodajalci o učinkih študija na IBS izrazili zelo pozitivno, saj so
navedli, da so študenti napredovali na številnih področjih dela, da so osebnostno napredovali,
skoraj 70 % študentov je po končanem študiju dobilo boljše delovno mesto oziroma plačo;
študenti so tudi osebnostno napredovali.
Delodajalci pa so dali tudi konkretne predloge, s čem lahko še izboljšamo študij.

