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PREDGOVOR K PREVODU IN PRIREDBI ZAKLJUČENEGA POROČILA

V gradbeništvu je več kot 90% vseh podjetij mikro, majhnih ali srednjih podjetij. V teh
podjetjih je zaposleno zelo malo diplomantov ali pa jih sploh ni. Zato je sposobnost
gradbenih in arhitekturnih inženirjev na področju inovacij in tehnologij še
pomembnejša kot pri velikih podjetjih. A tudi tam je ni zanemariti, saj je večina velikih
gradbenih podjetij ukinila ali vsaj močno zanemarila razvojno-raziskovalne oddelke.
Hkrati tudi sodelovanje z RR sfero v številnih segmentih ni tako, kot bi moralo biti, če
želimo dvigniti kakovost, tehnološko inovativnost in konkurenčnost gradbenega
sektorja. Zgolj dobro in tudi solidno tehnično znanje diplomantov dostikrat tako ni
dovolj. Osnovno zavedanje o pomembnosti inovacijskih aktivnosti za konkurenčnost
in razvoj bi moralo postati del zavedanja vseh gradbenih in arhitekturnih inženirjev,
skupaj z osnovnim znanjem inovacijskega procesa in njegove implementacije.
Poročilo projekta TECH TRANSFER se loteva tega področja z analizo stanja v
sedmin evropskih državah in izdelavo predloga modela za izobraževanje oziroma
podrobneje magistrski študij Management inovacij v gradbeništvu. Vsem deležnikov
v gradbeništvu prinaša v razmislek številne izzive, predstavnikom visokošolskih
inštitucij pa predloge za vzpostavitev novega programa ali modula izobraževanja – ali
pa vsaj vključevanje posameznih tem za management inovacij specifičnih znanj in
veščin.
Mag. Vladimir Gumilar, partner projekta TECH TRANSER in urednik slovenskega
prevoda zaključnega poročila
Inovativnost v gradbeništvu je stoletja pomagala pri razvoju družbe kot celote, včasih
tudi kot gonilo velikih izboljšav življenja, dela, transporta dobrin in ljudi. Številni znani
gradbeni inženirji so vpeljali revolucionarne novosti v vsakodnevno življenje in
uporabo. Imenovali smo jih inženirji, ne inovatorji, a to ne zmanjšuje njihovega
prispevka k razvoju družbe. V 21. stoletju se soočamo v gradbeništvu s številnimi
izzivi globalizacije, okolja, družbenih sprememb. Trg in družba od gradbeništva
zahteva nove tehnologije in rešitve, inovativne gradbene organizacije in inovativne
inžinerje, ki pa morajo vsekakor najprej biti zelo dobri in odgovorni tehnični inženirji.
To potrjujejo tudi ugotovitve raziskave v okviru projekta TECH TRANSFER. Na
evropskem nivoju se s temi izzivi soočamo v okviru Evropske gradbene tehnološke
platforme, ustanovili pa smo tudi nacionalno platformo. Poleg zagotavljanja potreb in
pričakovanj uporabnikov ter trajnostnega ravnanja pa je ključna, prioritetna razvojna
tema tudi preoblikovanje sektorja. To je dejansko predvidevanje, da mora sektor
postati inovativnejši in učinkovitejši pri razvoju in praktični uporabi novih materialov,
tehnologij, procesov in pristopov k organizaciji ter delu. Rezultati projekta TECH
TRANSFER se osredotočajo na inovativnost in tehnološki transfer ter potrebne
oziroma možne izboljšave izobraževanja gradbenih in inženirjev arhitekture za
management inovacij. To pa je zelo pomembno, če želimo opisane razvojne cilje
gradbeništva tudi uresničiti.
Dr. Roko Žarnić, izr. prof. na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, koordinator
Slovenske gradbene tehnoške platforme in član organov Evropske gradbene
tehnološke platforme
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1 Uvod
1.1 Definicije inovativnosti
Izraz inovativnost in inovacije različni deležniki razlagajo dosti različno in je
predmet stalnih razprav. Pri iskanju najbolj primerne definicije za področje
gradbeništva je bila izbrana definicija, ki jo je opisal Slaughter (1998):
Inovacija je dejanska uporaba netrivialnialnih sprememb in izboljšav
procesa, proizvoda ali sistema, ki je nova za organizacijo, ki jih razvija.
Inovacijo od novosti razlikuje njena uresničitev (implementacija). V preteklosti
se je inovacija navezovala na razvoj novih tehnologij in proizvodov, v 21.
stoletju pa se termin inovacija začelo uporabljati tudi v povezavi z inovacijami
procesov in storitev. Svetovna Organizacija za ekonomsko sodelovanje in
razvoj (OECD) kategorizira inovacije s primerjavo mednarodnih raziskav na
širokem področju industrijskih in komercialnih področij. Njeni strokovnjaki
ugotavljajo, da lahko inovacijo označimo kot:
•
•

Tehnično, ki vključuje proizvod ali proces
ali
Organizacijsko, ki vključuje spremembo organizacijske strukture,
vpeljavo naprednih tehnik managementa in implementacijo novih
strateških usmeritev gospodarskih organizacij.
(Anderson in Manseau, 1999).

V gradbeni industriji so lahko inovacije različnih oblik. Slaughter (1998) deli
inovacije v gradbenem sektorju na:
•
•
•
•
•

Inkrementalne – majhne, temelječe na obstoječih izkušnjah in znanju
Radikalne – preboj v znanosti ali tehnologiji
Modularne – samo sprememba koncepta znotraj sestavnega dela
Arhitekturne – sprememba v povezavah z ostalimi sestavnimi deli ali
sistemi
Sistemske – številne, integrirane inovacije.

Inovacije lahko vidimo kot mehke veščine na eni strani ali kot bolj “trde”
veščine, kjer imamo več tehničnih zahtev za naloge na drugi strani. Inovacija
ni samo znanje samo po sebi ampak sposobnost in pripravljenost znanje
preoblikovati v oprijemljive rezultate.
Inovacijska sposobnost in akumulacija mehkih spretnosti, ki omogočata
posamezniku inovativno delo, nista specifični po posameznih disciplinah.
Znotraj gradbenega sektorja se v procese inovativnosti vključujejo različne
organizacije oziroma udeleženci, vključujoč vladne organe, strokovna
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združenja, dobavitelje, investitorje, lastnike, izvajalce, delavce v organizacijah,
uporabnike infrastrukture, izobraževalne inštitucije in druge možne akterje.

1.2 Inovativnost v Evropski Uniji
Evropska inovacijska lestvica (European Innovation Scoreboard) je bila
vzpostavljena v letu 2000 z namenom izdelave primerjalne analize
učinkovitosti nacionalnih inovacijskih sistemov oziroma inovativnosti med
evropskimi državami.
Kriteriji EIS (skupaj jih je 25) se navezujejo na vložke v inovacijsko dejavnost
(14 kazalnikov na področju izobraževanja, vlaganj v znanje in inovacije) in
rezultate inovacijske aktivnosti (10 kazalnikov, ki zajemajo prodajo novih
proizvodov in storitev, zaposlovanje v visokotehnoloških sektorjih, število
patentov itd.). Evropska inovacijska lestvica je namenjena tudi primerjavi
(benchmark) evropskih držav z vodilnimi globalnimi inovatorji, kot so
Japonska, Kitajska, ZDA in Kanada. Kriteriji EIS so predstavljeni v tabeli.
Slika 1.1 Indikatorji Evropske inovacijske lestvice, 2007

(vir: European Innovation Scoreboard 2007)
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Na podlagi teh kriterijev se članice EU (EU27) delijo v različne kategorije
glede na inovacijsko aktivnost. Na sliki 1.2 je mogoče videti, da je Velika
Britanija, kot ena od partneric projekta TECH TRANSFER, glede na
inovacijsko aktivnost v vodilni skupini. Češka in Slovenija sta v skupini
zmernih inovatork. Preostali trije projektni partnerji (Madžarska, Grčija in
Poljska) pa so v „dohitevalni” skupini. Poročilo EIS za leto 2007 predvideva,
da bodo države v tej skupini dohitele evropsko povprečje v manj kot 15 letih.
Potrebno pa je upoštevati, da je rast inovativnosti v teh državah večja kot v
ostalih, kar bo lahko pospešilo konvergenco.
Slika 1.2: Skupni inovacijski indeks 2007 (SII),

Vir: European Innovation Scoreboard 2007)

•

•
•
•

Vodilni inovatorji so Danska, Finska, Nemčija, Izrael, Japonska,
Švedska, Švica, Velika Britanija in ZDA. Švedska je najbolj inovativna
država po kriterijih EIS, predvsem zaradi močnih inovacijskih vložkov,
čeprav je manj učinkovita pri preoblikovanju vložkov v inovacijske
rezultate kot nekatere druge države..
Sledilni inovatorji so Avstrija, Belgija, Kanada, Francija, Islandija,
Irska, Luksemburg in Nizozemska.
Zmerni inovatorji so Avstralija, Ciper, Češka, Estonija, Italija,
Norveška, Slovenija in Španija..
Inovatorji, ki dohitevajo so Bolgarija, Hrvaška, Grčija, Madžarska,
Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija in Slovaška.

Analiza trendov v poročilu EIS za leto 2007 kaže relativno stabilnost
“članstva” v posamezni skupini znotraj zadnjih petih let. Premiki se dogajajo
znotraj skupine, redkeje pa med skupinami. Razen Luksemburga, ki ima
možnosti, da se priključi vodilni skupini, kaže, da se ostale članice skupini
vodilnih inovatork ne bodo priključile še kar nekaj časa.
Na podlagi trendov v zadnjih letih bo trajalo vsaj še dvajset let, da se bo
razmik med zmernimi inovatorkami in dohitevalnimi državami do EU
povprečja zmanjšal. Kaže pa, da so Ciper, Češka, Estonija, Litva in Slovenija
v poziciji, da razmik zmanjšajo v krajšem obdobju. Za Češko, Estonijo in Litvo
se to lahko zgodi že v desetih letih, za Slovenijo pa v trinajstih.
3
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RAZISKAVA STANJA (DP 2)

2.1 Metode raziskave
Raziskavo stanja na področju izobraževanja za inovativnost smo v okviru 2.
delovnega paketa (DP2) izvajali na naslednje načine:
•

Individualni poglobljeni intervjuji (IPI) (ang. in-depth interviews).
Vsak partner je opravil deset intervjujev z diplomanti, izkušenimi
strokovnjaki iz gradbene operative, akademske sfere in iz
projektantskih organizacij. Na podlagi pridobljenih informacij smo
oblikovali tudi metode in podloge (vprašalnik) za izvajanje nadaljnje
raziskave.

•

Vprašalniki. V posamezni državi partnerici projekta smo zbrali okvirno
200 odgovorov na vprašalnike. Od tega jih je bilo okvirno 50 iz
akademske sfere (profesorji, predavatelji, sodelujoči v učnem procesu),
5O managerjev in 100 diplomantov (z do 5 leti izkušenj na delovnem
mestu od leta v katerem so diplomirali). Vprašalniki so vključevali
analizo razkoraka med pričakovanimi in pridobljenimi znanji in
veščinami, oceno najprimernejših oblik izobraževanja, načine
nagrajevanja inovativnosti med študijem ter oceno povezav med visoko
šolskim (VŠ) sistemom in gospodarstvom, ki lahko pripomorejo k
razvoju inovativnosti gradbenega sektorja.

•

Fokusne skupine (ang. Focus Group Interviews). V vsaki državi smo
organizirali dve fokusni skupini, v kateri so sodelovali predstavniki
akademske sfere, diplomanti in managerji iz gradbenih podjetij.

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave, ki so bili pridobljeni v
okviru DP2. Rezultati so podlaga za predloge modela izobraževanja za
področje inovacij in tehnološkega transferja. Predlog je izdelan za magistrski
študij in druge oblike izobraževanja.

2.2 Ocena znanj diplomantov
Ocena trenutnega stanja VŠ gradbenega sektorja, kot je izdelana v okviru
projekta TECH TRANSFER, se smiselno vključuje (bi se morala vključevati) v
kontekst nacionalnega inovacijskega okolja in poskuša najti možnosti za
vključevanje diplomatov v inovacijske procese. Kriteriji za ocenjevanje
kakovosti VŠ izobraževanja oziroma diplomantov so pogosto neposredno
povezani s specifičnim področjem dela posameznega podjetja. Posamezne
lastnosti idealnega profila diplomanta gradbeništva, ki smo jih predlagali v
okviru projekta, naj bi bili splošno uporabne za vsa specialistična področja
gradbeništva in arhitekture/načrtovanja.
4

Ocena lastnosti (atributov) diplomantov, ki so pomembne za prakso, je
razdeljena v dve podskupini: znanja in veščine.
V okviru znanj je bilo v okviru raziskave kot najbolj pomembno zaznano
področje gradbenih procesov (osnovna, temeljna tehnološka in procesna
znanja). V vseh državah, kjer je bila izvedena raziskava so bile dosežene
najvišje povprečne vrednosti ocene. Tako se je jasno pokazalo, kar je bilo tudi
za pričakovati, da so strokovna, inženirska znanja ključna podloga za delo
inženirjev v tem sektorju.
Pri pregledu rezultatov raziskave bi morali posebno pozornost posvetiti
odgovorom managerjev, saj so njihovi odgovori rezultat večletnih praktičnih
izkušenj in pogleda na problematiko iz širše perspektive sektorja kot celote.
Opazimo lahko pomembno zaostajanje med zaznano pomembnostjo znanj s
področja gradbenih procesov in oceno dejansko doseženih znanj potem ko se
diplomanti zaposlijo. Srednja razlika med pomembnostjo in doseženimi znanji
je 1.3, kar je veliko, če vemo, da se je ocenjevalo po lestvici 1-5. Verjetno so
pričakovanja glede teh znanj velika zaradi tega, ker menimo, da so ta znanja
temeljna, ostala znanja in veščine pa so podporna. V vseh državah je bila ta
kategorija znanj ocenjevanja z največjo pomembnostjo.
Gradbe ni proce si / strokov na znanja
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Slika 2.1 Povprečne vrednosti pomembnosti v primerjavi z doseganjem znanj s
področja gradbenih procesov po državah, ki so sodelovale pri raziskavi.

Znanja z gradbeništvom povezanih tehnologij, regulative in okoljske tematike
so bile večinoma visoko ocenjene glede pomembnosti, ne daleč za znanji s
področja gradbenih procesov.
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Slika 2.2 Povprečne vrednosti pomembnosti v primerjavi z doseganjem znanj s
področja povezanih tehnologij po državah, ki so sodelovale pri raziskavi.

Samo rezultati raziskave v Češki Republiki kažejo kot najbolj pomembno
področje informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT). S tem je edina
država, ki ne sledi trendu rezultatov. Večina odgovorov v okviru poglobljenih
intervjujev, vprašalnikov in fokusnih skupin, ki so bili del DP2, namreč jasno
daje največji poudarek bolj oprijemljivim, trdim (tehničnim) področjem znanj.
Informacijsko komunikacijske te hnologije
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Slika 2.3 Povprečne vrednosti pomembnosti v primerjavi z doseganjem znanj s
področja IKT tehnologij po državah, ki so sodelovale pri raziskavi.

Različni pogledi so se pokazali tudi za področje znanj tujih jezikov. Češka je
na primer dala v povprečju temu področju najvišji pomen (4,8), celo višjega
kot področju gradbenih procesov. Po drugi strani pa je v Veliki Britaniji ocena
pomembnosti področja jezikov dosegla zgolj 1,9. To je bilo tudi za pričakovati,
6

saj je angleščina najbolj uporabljen tuji jezik na kontinentu. Zaradi tega so
odgovori v Veliki Britaniji kazali, da je potrebno v študijske programe vključiti
druge specifične teme.
Tuji je ziki
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Slika 2.4 Povprečne vrednosti pomembnosti v primerjavi z doseganjem znanj s
področja znanja tujih jezikov po državah, ki so sodelovale pri raziskavi.

Pri analizi rezultatov med partnerji lahko opazimo podobnost odgovorov v
državah, ki so geografsko blizu, kot npr. Poljska in Madžarska, tako pri
ocenah pomembnosti kot ocenah doseganja znanj in veščin. Smiselno je tudi
upoštevati, da so te države tudi v podobnem položaju v okviru Evropske
inovacijske lestvice znotraj skupine “lovilk”, ki lovijo evropsko povprečje.
Stopnja doseganja znanj in veščin je večinoma zaostajala za stopnjo
pomembnosti za posamezno področje znanj. V Veliki Britaniji pa so rezultati
za nekatera področja (regulativa, IKT, evropsko zavedanje) pokazali večje
doseganje kot pomembnost. Kljub temu ni bilo velikih razlik. Podobno kot v
drugih državah so tudi v Veliki Britaniji po pomembnosti najvišje ocenjena
“trda” področja znanj, mogoče pa je bilo opaziti višjo stopnjo doseganja teh
znanj kot v drugih državah.

7

Češka R. Grčija Madžarska Poljska
VB
Slovenija
PM DS PM DS PM
DS PM DS PM DS PM DS
Gradbeni
procesi /
strokovna
znanja
Znanja s
področja
tehnologij
graditve

3,7

2,4

4

3

3,8

2,4

4,2

2,5

4,6

3,5

3,9

2,8

3,6

2,3

3,6

2,9

3,5

2,1

4

2,6

4,2

3,1

3,6

2,1

3,1

2,6

3,4

2,5

3

1,5

3,6

2,5

3,8

3,1

3,3

1,9

Okoljske
teme

3,1

2

3,8

2,5

3

1,7

3,5

2,4

3,4

2,8

3,3

1,7

Evropski
kontekst

2,5

1,9

3,7

2,9

2,8

1,5

3,3

2,3

3,3

2,9

3,1

1,8

4,6

3,1

2,8

2,2

3,1

2

3,6

2,5

3,8

3,3

3,3

2,7

4,2 2,4 3,8 3,2 3,4
2,3 3,6 2,8
PM – srednja pomembnost, DS-srednje doseganje

2,1

2,1

3,6

2

Regulativa

IKT orodja
Tuji jeziki

Tabela 2.1 Povprečne vrednosti pomembnosti v primerjavi s stopnjami doseganja v
državah, partnericah projekta.
V raziskavi v okviru DP2 smo zbirali mnenja glede znanj diplomantov, ki so

začeli z delovnim razmerjem. Pri tem smo zbirali poglede treh skupin
vprašanih: zaposlenih v VŠ institucijah (akademska sfera), diplomantov, ki so
nedavno diplomirali in so nekaj let že zaposleni, ter managerjev gradbenih
podjetij. Lahko rečemo, da so odgovori managerjev še posebej pomembni, saj
imajo boljši in “daljši” pregled nad stanjem v gospodarstvu, hkrati pa so tisti, ki
vplivajo na strateške rezultate, ne samo njihovih podjetij ampak branže kot
celote. Seveda ne gre zanemariti odgovorov iz akademske sfere in
diplomantov. Njihovi pogledi reflektirajo poglede znotraj akademske sfere
oziroma opisujejo, kako je nedavno končano izobraževanje izoblikovalo način
razmišljanja, ki ga diplomanti prinesejo na svoja nova delovna mesta.
Tabela 2.1 kaže, da so srednje vrednosti odgovorov vseh diplomantov glede
pomembnosti znanj najvišje pri gradbenih procesih. Temu ključnemu področju
za inženirska znanja pa sledi področje povezanih tehnologij. Ta trend lahko
sledimo tudi pri managerjih in v akademski sferi, a z nekoliko višjo stopnjo
pomembnosti. Vprašani iz akademske sfere so najvišje ocene dali gradbenim
procesom s srednjo vrednostjo ocene 4.3. To odraža njihovo vrednotenje
teoretičnih znanj, kjer so tudi njihova znanja in sposobnosti.
Razlike med pomembnostjo in doseganjem so po kategorijah vprašanih bile
opazne. Managerji so znanja s področja gradbenih procesov ocenili zelo
visoko s srednjo vrednostjo 4.0, doseganje pa samo z 2.8, kar je pomembna
razlika.
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Tabela 2.2 kaže, da so odgovori glede pomembnosti posameznih področij
znanj med kategorijami vprašanih podobni. Razlike pa so bolj opazne ko gre
za doseganje teh znanj, predvsem za druga področja poleg znanj gradbenih
procesov in povezanih tehnologij. Za znanja s področja regulative so
managerji menili, da so diplomanti bolj kompetentni, kot so to menili vprašani
iz akademske sfere ali celo sami diplomanti. Managerji so mogoče menili, da
diplomanti z izobraževanjem dobivajo zadnja znanja s področja regulative,
diplomanti pa si tudi sami želijo, da sledijo zadnjim razvojnim dosežkom s
spremljanjem strokovne literature in vključevanjem v strokovna združenja.
Ocena diplomantov glede doseganja ekoloških znanj je zelo nizka. Ne samo v
primerjavi s pomembnostjo ampak tudi v primerjavi s stališči iz akademske
sfere in managerjev, ki so menili, da teh znanj dobijo dovolj. Diplomanti so
ocenili, da so okoljske teme visoko na nacionalnih političnih agendah, v okviru
izobraževanja pa tem temah ni bilo posvečeno toliko pozornosti. Zaradi tega
so smatrali, da dosežena okoljska znanja ne bodo zadostna za delo na
delovnem mestu.
Če pogledamo rezultate na področju IKT in znanj jezikov lahko opazimo
podobnosti odgovorov med kategorijami sodelujočih.

Gradbeni procesi / strokovna
znanja
Znanja s področja tehnologij
graditve
Regulativa
Okoljske teme
Evropski kontekst
IKT orodja
Tuji jeziki

Academics

Managers

Profesorji

Graduates

Doseganje

Managerji

Diplomanti

Pomembnost

3,9

4

4,3

2,8

2,8

2,7

3,7

3,8

3,8

2,5

2,5

2,3

3,2

3,5

3,4

2,4

3,4

1,1

3,2

3,3

3,7

0,7

1,4

2,5

3,3

2,9

3,5

2,4

2,2

2,2

3,6

3,7

3,4

2,6

2,8

2,4

3,5

3,4

3,4

2,6

2,6

2,4

Tabela 2.2 Povprečne vrednosti pomembnosti v primerjavi s povprečnimi vrednostmi
doseganja po skupinah respondentov (diplomanti, managerji, profesorji).

Za povzetek odgovorom raziskave za področje znanj lahko rečemo, da so za
diplomante najbolj zaželena predvsem tehnična področja: znanja s področja
gradbenih procesov, znanja s področja povezanih tehnologij in znanja IKT
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orodij za potrebe gradbenega sektorja. Med netehničnimi znanji je bilo znanje
tujih jezikov evidentirano kot najbolj kritična kvalifikacija v branži.
Doseganje znanj je v splošnem zaostajalo za nivojem pomembnosti po
področjih znanj, po državah in po skupinah respondentov. Pomembno pa je
poudariti, da so diplomanti v večini primerov imeli zelo kritičen odnos do
doseženih znanj diplomantov, kar kaže pomanjkanje samozaupanja, česar pa
ne bi smeli zanemariti.

2.3 Ocena veščin diplomantov
Poleg pregleda nivoja zahtevanih (pričakovanih) znanj diplomantov, ki jih ti
potrebujejo za učinkovito delo v praksi, smo v DP2 ocenjevali tudi njihove
osebne veščine.
“Mehkejša” področja osebnih veščin lahko vidimo kot prenosljive kvalitete
diplomantov, ki jim pomagajo pri opravljanju dela na delovnem mestu.
Pomagajo pa tudi pri učinkoviti uporabi znanj, pridobljenih v okviru
visokošolskega izobraževanja.
V vprašalnik, ki smo ga pripravili v DP2, smo vključili 11 področij veščin:
Uporaba CAD

Sposobnost dela
s podrobnimi
informacijami

Sposobnost
predstaviti
argumente

Občutek za
odgovornost

Kreativno
razmišljanje

Komercialno
razmišljanje

Timsko delo

Komunikacijske
veščine

Pogajalske
veščine

Prilagodljivost

Veščine
predstavitev

Veščine dela z podrobnimi informacijami in komercialnega razmišljanja (Slika
2.5 in 2.6) so bile ocenjene kot zelo pomembne. To kaže, da so respondenti
tudi na področju veščin še vedno menili, so “trša”, lažje kvantificirana področja
veščin, najbolj koristna za posel in zaradi tega tudi zelo pomembna.
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Slika 2.5 Povprečne vrednosti pomembnosti v primerjavi z doseganjem veščin s
področja dela s podrobnimi informacijami po državah, ki so sodelovale pri
raziskavi.

Slika 2.5 kaže, da so v vseh sodelujočih državah respondenti dali visok
pomen veščinam dela s podrobnimi informacijami. Hkrati pa so identificirane
stopnje doseganja teh veščin dosti nižje. Zaostajanje je nekaj manjše v Grčiji
in Sloveniji.
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Slika 2.6 Povprečne vrednosti pomembnosti v primerjavi z doseganjem veščin
komercialnega razmišljanja po državah, ki so sodelovale pri raziskavi.
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Slika 2.6 kaže še bolj očiten razkorak med pomembnostjo in doseganjem
veščin komercialnega razmišljanja. Ta razkorak je bil še posebej nazorno
prikazan v Sloveniji, kjer sta bili v vprašalnik vključeni dve dodatni vprašanji:
•
•

znanja s področja ekonomije, poslovanja, financ in marketinga
vodenje, projektno vodenje, vodenje investicij.

Nizek nivo doseganja znanj na teh področjih je bil pričakovan. Kar
presenetljiva pa je nizka (skoraj najnižja v primerjavi z ostalimi znanji in
veščinami) ocena pomembnosti teh znanj, kot so jo v raziskavi opredelili
profesorji in tudi managerji v gradbeništvu. Nasproti temu so diplomanti ti dve
kategoriji znanj ocenili kot dosti pomembni.
Na seznamu enajstih (trinajstih v slovenskem vprašalniku) področij veščin so
relativno visoko posebnost dosegle tudi splošne veščine kot so komunikacija,
timsko delo in zmožnost predstavitve argumentov. Sposobnost diplomantov
pokazati odgovornost je bila ocenjena kot najmanj pomembna1. Pričakovanja
delodajalcev, to je podjetij, glede diplomantov in njihovih znanj in veščin so od
podjetja do podjetja različna.
Nekatera podjetja dajo novih sodelavcem veliko stopnjo avtonomije in jim
dovolijo, da izvajajo aktivnosti z minimalnim nadzorom. Druga podjetja pa
zaradi narave njihovega dela niti ne zahtevajo inovacijskih praks.
Mnenja glede doseganja ključnih osebnih veščin diplomantov so bila zelo
različna. Od najbolj negativnih (Slovenija) do dosti pozitivnih (Češka, Grčija,
Velika Britanija). Zopet pa so bili glede doseganja osebnih veščin, ki so bile
predmet vprašalnika, najbolj kritični diplomanti sami.
Udeleženci fokusnih skupin in intervjujev so poudarili še druge teme.
Čeprav so bile ožje tehnične veščine in znanja diplomantov večinoma
ocenjene pozitivno (v primerjavi z drugimi področji), so sodelujoči o drugih,
“mehkih” veščinah imeli bistveno slabše mnenje. Respondenti so posebej
poudarili pomanjkanje časa za izboljšave veščin (predstavitev argumentov,
predstavitvene sposobnosti, ustvarjalni pristop k problemom) znotraj študija.
Ključni razlog za to je dejstvo, da študijski programi vsebujejo preveč
tehničnih predmetov.
V zelo veliki meri pa v okviru izobraževanja mladih inženirjev manjkajo
elementi, ki se navezujejo na kompleksno vodenje procesa gradnje
(upravljanje kadrov, sredstev, poznavanje zakonodaje, priprava dokumentov,
potrebnih za začetek projekta ipd.).
V vseh državah, v katerih je bila opravljena raziskava, pa lahko ugotovimo
tudi pomembno pomanjkanje praktičnega usposabljanja.
Stopnja doseganja veščin je bila nižje ocenjena kot stopnja doseganja znanj,
a so veščine bile tudi nižje ocenjene glede pomembnosti v primerjavi s „trdimi”
znanji. Kljub temu je raziskava jasno pokazala pomanjkljivosti glede
primernega in ustreznega pridobivanja veščin, to je “mehkih” osebnih
1

Opomba urednika: v okviru slovenskih rezultatov je prav ta sposobnost bila ocenjena kot najbolj
pomembna lastnost ali veščina diplomantov, po pomembnosti kmalu za poznavanjem osnovnih
gradbenih procesov in povezanih tehnologij.
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kompetenc, ki naj bi jih študenti pridobili med študijem. V nadaljevanju
poročila bomo pokazali sredstva za izboljšave tega položaja.
V zaključnem delu vprašalnika so morale vse skupine presoditi, katere
veščine pa so tiste, ki jih diplomanti najbolj potrebujejo, da bi lahko začeli
zaposlitev in delo z določeno pripravljenostjo in kapaciteto za inovacije.

Slika 2.7 Veščine, potrebne za podporo inovacijskih kapacitet diplomantov na
delovnem mestu (samostojnost, kreativnost, pripravljenost narediti nekaj novega,
tehnične sposobnosti).

Slika 2.7 ponovno kaže na razkorak veščin, kjer pa se še vedno daje velik
poudarek trdim področjem znanja. Tehnične sposobnosti so zopet zelo
pomembne in podlaga za inovativnost na delovnem mestu. A morajo biti
podprte s kreativnostjo glede implementacije novih idej, postopkov in
tehnologij.
Glede pripravljenosti preizkusiti nove stvari pa so bili pogledi med respondenti
zelo mešani. V Grčiji, na Madžarskem in v Sloveniji odgovori kažejo, da gre
za pomemben atribut. V Češki Republiki, na Poljskem in v Veliki Britaniji pa so
respondenti temu dali manjši pomen. Iz rezultatov v Veliki Britaniji bi lahko
ugotovili, da je razlog za tako stanje stališče, da je inovativnost sama sebi
namen in da ni vedno najbolj primeren način za doseganje učinkovitosti ali
profitnosti. Večino branže sestavljajo majhna in srednja podjetja, za katere je
ključno preživetje na trgu. Če upoštevamo to dejstvo, lahko pojasnimo odpor
med temi podjetji glede sprejemanja novosti in novih načinov dela.

2.4 Ovire za pridobivanje potrebnih veščin in znanj
Najbolj očitna ovira za diplomante glede pridobivanja znanj in veščin za
inovativnost je bilo pomanjkanje praktičnih elementov v študijskem programu.
Na Sliki 2.8 lahko jasno vidimo, da so v vseh državah respondenti videli to kot
oviro za maksimiranje študijskih izkušenj in oviro za koristno uporabo znanj na
delovnem mestu.
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Ali kot je predstavnik iz Madžarske izjavil:
„Praktična uporaba pridobljenih teoretičnih znanj bi morala biti integralni
del nadgradnje študija, vendar odnosi visokošolskih inštitucij z
gospodarstvom pogosto ne podpirajo zaposlovanja študentov na
praktičnih problemih tokom študija. Tudi tam, kjer je praktično
usposabljanje obvezno, morajo študenti sami poiskati zaposlitev, npr.
med poletnimi počitnicami”.
Predstavniki iz akademske sfere pomanjkanje praktičnega usposabljanja niso
videli kot pomembno oviro. Menijo, da je te prakse tudi sedaj že dovolj.
Pomemben je tudi relativno boljši odziv predstavnikov Velike Britanije glede
tega problema. V Veliki Britaniji si namreč prizadevajo doseči večji nivo
praktičnega, na delu in razvoju kompetenc temelječega izobraževanja, če je
to mogoče. Pri tem velja omeniti obvezno, s strani vlade vodeno ustanavljanje
svetov za sektorske veščine (strokovnih svetov), ki promovirajo izboljšave
veščin in dialog med deležniki sektorja, vključujoč visokošolske inštitucije in
industrijo.
4,5
4
3,5
3
Diplomanti

2,5
2

Managerji

1,5

Profesorji

1
0,5
0

Češka

Grčija Madžarska Poljska Slovenija

VB

Slika 2.8 Povprečne vrednosti odgovorov po državah in skupinah respondentov
gleda pomanjkanja praktičnega usposabljanja kot ovire, da bi diplomanti na delovna
mesta vstopili ustrezno usposobljeni.

Obseg študijskih predmetov znotraj visokošolskega sistema so respondenti
ocenili pozitivno, zelo stimulativno. Niso videli, da bi bili ti predmeti
nepomembni ali za njih ne bi bilo pravega interesa. Nivo opremljenosti učnih
prostorov in opreme so ocenili kot ustrezen, razen na Poljskem in na
Madžarskem.
Učna motivacija študentov, ki večinoma študirajo samostojno, ni bila
postavljena pod vprašaj. Na tej stopnji študenti ne študirajo “obvezno”, za
številne pa je študij tudi velika finančna obveznost. Individualna motivacija
študentov za študij se je pokazala kot zadovoljiva.
Podatki, pridobljeni v okviru individualnih intervjujev in fokusnih skupin, se
skladajo z rezultati vprašalnikov v okviru WP2. Sodelujoči so najpogosteje
14

povedali, da je v programu preveč teoretičnega študija in da je načrt študijskih
programov zelo tog in ne dopušča kreativnosti in sprememb.
Ugotovljene ovire predstavljajo kompleksen problem. Jasno se je pokazalo,
da se med tistimi respondenti, ki so nedavno vstopili v industrijo in tudi tistimi,
ki so na managerskih pozicijah, jasno kaže potreba po večjemu obsegu
praktičnih izkušenj, po razvoju bolj uporabno orientiranega študija.

2.5 Uporaba in pomen praktičnih elementov v študijskem
programu
Slika 2.9 nazorno kaže, da so vsi respondenti menili, da ima vključevanje
praktičnih elementov v študijski program pozitivne učinke. Tako povezovanje
teorije s prakso in kot tudi posredovanje primerov iz prakse je bilo ocenjeno
zelo pozitivno in z vidika številnih respondentov tudi enako pomembno.
Predstavniki akademske sfere so nekaj prednosti dali povezovanju teorije s
prakso, številni managerji pa so menili, da je učenje teorije brez praktičnih
primerov manj primerno. Uporaba teorije v praktičnem kontekstu kot tudi
izvedba učenja z dodajanjem praktičnih primerov sta bili videna kot temeljna
prispevka k učnemu programu.
Iz odgovorov diplomantov, managerjev in predstavnikov akademske sfere
lahko sklepamo, da pomanjkanje sredstev ni pomembna ovira za uporabo
oziroma vključevanje praktičnih usposabljanj v učni program. V državah, ki so
sodelovale pri raziskavi, je bil ta trend jasno razviden, razen na Madžarskem,
kjer je 12% diplomantov odgovorilo, da so sredstva velika ovira.
60%
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Diplomanti
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0%
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Slika 2.9 Povprečne vrednosti odgovorov diplomantov, managerjev in
profesorjev po državah glede pomena praktičnih elementov v učnem
programu.
Mnenje, da bi podjetja (delodajalci) morali usposabljati diplomante, večinoma
ni bilo podprto. Do največ 15% sodelujočih je po državah (razen Velike
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Britanije) potrdilo to trditev. V Veliki Britaniji pa se je pokazal nasprotni trend.
Če je na evropskem nivoju (med državami, ki so sodelovale) samo 6.8%
managerjev menilo, da je usposabljanje na delovnem mestu primeren način,
je bil ta delež v Veliki Britaniji dosti višji. Iz tega bi lahko sklepali, da managerji
v Veliki Britaniji vidijo potrebo po dodatnem usposabljanju novih kadrov z
znanji, specifičnimi za podjetje, kot zelo pomembno.
Iz odgovorov, pridobljenih v okviru intervjujev, lahko ravno tako razberemo
večja pričakovanja glede povečanja veščin in znanj diplomantov glede
specifičnih postopkov ali tehnologij, povezanih s potrebami podjetij, kot pa
izboljšave na področju temeljnih znanj.
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2.6 Sposobnosti študentov za iniciranje inovacij na delovnem
mestu
Mnenja glede strokovnih področij v gradbenem sektorju, ki so najbolj rasla in
pridobivala pomen v zadnjih petih letih, so bila različna po državah. V Grčiji in
Sloveniji so bila posebej poudarjena področja trajnostnega razvoja,
interdisciplinarnega dela in izboljšave poslovne učinkovitosti, kar se sklada s
predhodnimi ugotovitvami glede pomembnosti veščin kot so fleksibilnost in
univerzalnost. Na Poljskem in na Madžarskem pa sta bili kot ključni razvojni
temi izbrani vitka proizvodnja in industrializacija gradnje.
Slika 2.10 kaže, da so respondenti iz vseh držav (razen VB) menili, da njihovi
diplomanti niso primerno pripravljeni, nimajo veščin in izkušenj za soočanje z
razvojnimi izzivi na omenjenih področjih. Odgovori iz Grčije in Poljske so bili
še posebej nizki. Lahko bi si mislili, da v teh državah, ki po Evropski
inovacijski lestvici dohitevata oziroma lovita evropsko povprečje inovativnosti,
nova razvojna področja in procesi niso videni kot zelo pomembni v trenutni
razvojni fazi. Razloge za tako stanje lahko iščemo tudi med diplomanti I in
njihovimi cilji. Na primer: največji vpliv na učno motivacijo na Madžarskem
imajo strah glede “preživetja”, strah pred nezaposlenostjo in strah glede
doseganja zahtev delodajalcev – in ne možnosti za razvoj inovacijskih
sposobnosti.
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Slika 2.10 Povprečne vrednosti odgovorov diplomantov in managerjev na
vprašanje, ali se diplomanti v zadostni meri zavedajo (poznajo) zadnje
razvojne dosežke v stroki.
Predstavniki industrije menijo, da bi morali diplomanti ob zaposlitvi imeti
(določene) inovacijske sposobnosti. Slika 2.11 kaže močna pričakovanja
glede pričakovanj v zvezi z že pridobljenimi inovacijskimi sposobnostmi
diplomantov.
Podjetja so pripravljena vlagati v znanja in sposobnosti zaposlenih na
področju specialnih tehnologij ali celo specifičnih pristopov glede uporabe
materialov in za podjetje specifičnih metod, ki naj bi jih novi zaposleni sledili in
obvladali. Tovrstni odločitveni faktorji se vedno poudarijo, ko gre za investicije
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v lastne kadre. Na primer, podjetja so pripravljena vlagati v osnovna znanja ali
metode obdelave podatkov, če je to povezano s cilji povečanja tržnega deleža
ali dobavo novega inovativnega proizvoda strankam.
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Slika 2.11 Povprečni odgovori diplomantov in managerjev po državah, ki so
sodelovale v raziskavi, na vprašanje: “Ali bi morali biti diplomanti ob zaposlitvi
pripravljeni za inovacije in inovativnost?”
Analiza rezultatov v državah, ki so sodelovale v raziskavi, kaže, da bi moralo
visokošolsko izobraževanje omogočiti študentom pridobitev znanj in veščin,
ki bi po zaposlitvi že omogočale udejstvovanje v inovacijskih procesih v
podjetjih.
V sodelujočih državah in med sodelujočimi skupinami respondentov so bili
pogledi na najprimernejši način usposabljanja diplomantov za inovativnost kar
precej različni. Večina respondentov je menila, da pridobivanje teh veščin na
delovnem mestu ni najbolj primeren ali učinkovit način.
To stališče se je pokazalo kot nekoliko protislovno v primerjavi z identificirano
pomembnostjo praktičnega usposabljanja znotraj učnega procesa in
strokovno, tehnično naravo izobraževalnega področja. Del respondentov
(managerji v VB, predstavniki akademske sfere v Češki Republiki) je zanikal
nujnost razvoja teh veščin v okviru rednega študija z obrazložitvijo, da bodo
študenti imeli malo priložnosti za uporabo inovacijskih praks v kratkoročnem
obdobju po zaposlitvi.
Slika 2.12 prikazuje vseživljenjsko strokovno učenje (ang. Continuous
Professional Development, CPD) kot prednostno obliko izvedbe
izobraževanja in usposabljanja – tako s strani profesorjev kot tudi
managerjev. Diplomanti bi po drugi strani raje izbrali usposabljanje na
delovnem mestu, a kažejo tudi močno podporo vseživljenjskemu strokovnemu
učenju. Tovrstno usposabljanje omogoča tudi prilagoditev usposabljanja
potrebam podjetij in s tem zagotavlja veliko stopnjo učinkovitosti.
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Verjetno ni presenetljivo, da je izvedba v okviru visokošolskega programa
pridobila največ potrditve s strani predstavnikov akademske sfere. Vendar so
tudi slednji menili, da je bolj primerna oblika obvezno strokovno
usposabljanje.
Če pogledamo podrobneje odgovore po posameznih državah lahko
ugotovimo, da v Češki Republiki niso ocenili visokošolski program kot
primeren način pridobivanja veščin za inovativnost. Tako stališče so jasno
pokazali v vseh treh skupinah respondentov. Niso pa bili samo češki
respondenti tega mnenja. Tudi madžarski diplomanti in profesorji so bili
istega mnenja.
Managerji so v splošnem menili, da visokošolski program ni ustrezen način za
razvoj inovacijskih sposobnosti. Kot je bilo že rečeno, so bile podobnega
mnenja vse tri skupine v Češki Republiki in tudi Madžarski, v manjši meri pa v
Veliki Britaniji. Temu stališču so nasprotovali kolegi iz Grčije, vendar bi lahko
manjše število respondentov v Grčiji imelo vpliv na ta rezultat.
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Slika 2.12 Povprečne vrednosti odgovorov diplomantov, managerjev in
profesorjev v sodelujočih državah glede najprimernejšega načina priprave
diplomantov za inovacije in inovativnost.
Stališča diplomantov so bila glede izobraževanja na delovnem mestu zelo
različna. Diplomanti VB, Madžarske in Češke Republike so v veliki meri
podprli to obliko izobraževanja. V Sloveniji in Grčiji pa so bili nasprotnega
mnenja.
Managerji so večinoma v manjši meri kot diplomanti podprli izobraževanje na
delovnem mestu. Tudi predstavniki VB in Češke so bili tega mnenja.
Predvsem starejši managerji so menili, da se navkljub pridobitvi delovnih
izkušenj v okviru študija, od diplomantov ne more pričakovati, da bodo takoj
po diplomi začeli intenzivno z delom in ponujanjem inovativnih rešitev za
probleme.
Ocena primernosti sredstev za spodbujanje in nagrajevanje inovativnega dela
v okviru študija je bila izvedena v nadaljevanju DP2 vprašalnika. Kot ključni
podporni mehanizem se v vseh državah pojavlja praktična uporaba
pridobljenih znanj in delo v praksi, na terenu ali laboratoriju – kar pa so
pokazali tudi že odgovori v drugih delih vprašalnika. Opaziti je bilo moč tudi
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konsistentno podporo za pripravo in izvedbo kreativnejših projektov v okviru
študija. To se sklada tudi s predhodnimi analizami glede potrebnih veščin
diplomantov na področju kreativnosti.
Manjši pomen pa je respondentov predstavljal predlog za realizacijo ocen
(nagrad) za inovativno delo v kakršnikoli obliki. To vprašanje je bilo
naslovljeno na vse skupine respondentov. Iz odgovorov je bilo možno
zaslediti, da je inovativno delo težko kvantificirati in verjetno bi bilo večinoma
težko vgraditi te ocene v konkretne učne module.
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Slika 2.13 Najprimernejše metode spodbujanja inovativnega dela med
študenti.
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2.7 Industrija in znanost – sodelovanje ali koeksistenca?
Rezultati aktivnosti v DP2 so jasno pokazali različne stopnje in spremenljivost
sodelovanja med znanostjo (visokošolskimi organizacijami) in industrijo
oziroma akterji iz akademske sfere in industrije. V Sloveniji in na Madžarskem
je bilo možno zaslediti široko sodelovanje (40% vprašanih je potrdilo tako ali
drugačno obliko sodelovanja). Po drugi strani pa so bili dvostranski kontakti
najbolj omejeni na Poljskem in v Češki Republiki.
Respondentom so bile v premislek podane v spodnji tabeli predstavljene
oblike sodelovanja, z možnostjo dodajanja drugih oblik sodelovanja v rubriki
„drugo”.
Raziskave, ki jih izvajajo fakultete za Strokovna mnenja specialistov, ki so
industrijo.
zaposleni na fakultetah
Izdelava skupnih rešitev za projekte

Predavanja specialistov iz prakse na
fakulteti

Sodelovanje pri vsebinah in izvedbi Drugo
magistrskega/diplomskega dela
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Slika 2.14 Najbolj pogoste oblike sodelovanja med znanostjo in industrijo.
Slika 2.14 prikazuje, da so najbolj pogoste oblike sodelovanja med industrijo
in visokošolskimi organizacijami predavanja strokovnjakov iz prakse na
fakulteti ter strokovno svetovanje strokovnjakov iz fakultet za potrebe
industrije. Ostale oblike sodelovanja so bolj ali manj redke. V okviru
kvalitativne raziskave (intervjuji in fokusne skupine) je bilo sodelovanje, o
katerem je govora, v splošnem ocenjeno kot nezadostno, tako v okviru RR
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sodelovanja kot tudi v izobraževalnih zadevah, kot je na primer opravljanje
obvezne prakse.
Večina respondentov je kot potencialne partnerje visokošolskim organizacijam
za raziskovalne aktivnosti predvidela predvsem gradbena podjetja in
projektivne organizacije. Redkeje so kot potencialni partnerji v raziskavi
videne javne organizacije (npr. mestne občine), raziskovalni sveti ali
nacionalne podporne organizacije za RR. Potrebno pa je poudariti, da je bilo
sodelovanje z javnimi institucijami in različnimi raziskovalnimi institucijami
vrednoteno višje s strani profesorjev in diplomantov kot s strani managerjev.
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Slika 2.15 Najprimernejše oblike povezovanja visokošolskega izobraževanja in
prakse.

Respondenti večine sodelujočih držav so se strinjali, da je vključevanje
večjega obsega praktičnega projektnega dela zelo pomembno, saj povezuje
teorijo in prakso ter povečuje zanimanje študentov za te izobraževalne
module. Respondenti so se tudi strinjali, da bi več praktičnih tem v študijskem
programu izboljšalo sposobnosti študentov za inovativno razmišljanje.
Predavanja strokovnjakov iz prakse bi v splošnem izboljšalo učne izkušnje
študentov, vendar so bili respondenti glede te oblike bolj skeptični. Pojavila so
se tudi nevtralna in negativna stališča.
Sodelujoči v enem od intervjujev je menil, da je potrebno biti pri izbiri
gostujočih predavateljev zelo pozoren, saj se je potrebno izogniti preveč
usmerjenim sporočilom, ki odražajo specifiko podjetja, iz katerega predavatelj
prihaja. Številne strokovne prakse so lahko zelo specifične za dotično podjetje
in se prenašajo študentom, tudi če predavanja niso marketinško ali
promocijsko obarvana. Pretirana uporaba gostujočih predavateljev lahko vodi
tudi do konfuznih ali celo medsebojno nasprotujočih si sporočil študentom.
Temu navkljub pa lahko gostujoče predavatelje vidimo tudi v pozitivni luči. Z
diskretno in primerno izvedbo predavanj lahko študenti pridobijo vpogled v
realnost konkretnega gradbenega procesa ali teoretično področje branže.
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Pomembno je, da lahko študenti pri tem ocenijo relativne koristi različnih
inovacij in postopkov v praksi

2.8 Vrednotenje inovacijskega okolja
Pri vprašanju glede konkretnih faktorjev, ki bi spodbudile industrijo k
približevanju visokošolskim organizacijam z namenom sodelovanja pri razvoju
novih tehnologij in praks, je bil glavni odgovor, da so to raziskovalne
sposobnosti in znanja, s katerimi razpolagajo te inštitucije. Dodatni faktor pa
so tudi specialni viri in oprema za raziskave.
Presenetljivo pa know-how visokošolskih organizacij glede dostopa do virov
financiranja ni bil viden kot zelo pomemben.
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Slika 2.16 Faktorji, ki bi spodbudili industrijo k sodelovanju z visokošolskimi
organizacije pri RR in inovacijskih projektih
Med faktorji, ki ovirajo sodelovanje z visokošolskimi organizacijami na
področju raziskav in razvoja, so bila najpogosteje omenjena: majhno
zavedanje glede praktičnih izzivov, ki jih ima industrija, in nesposobnost
odgovoriti na trenutne (aktualne) potrebe industrije v primernem času.
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Slika 2.17 Faktorji, ki bi ovirali pripravljenost industrije pristopiti k visokošolskim
organizacijam z namenom RR sodelovanja.

Respondenti so v vseh državah ocenili, da se visokošolske organizacije ne
odzivajo na specifične poslovne probleme v sektorju. Pri tem je potrebno
razmisliti glede poslanstva univerz oziroma komu univerze služijo. Očitno
naraščajo potrebe po sodelovanju z industrijo, saj je gradbeništvo tehnična
panoga. Vendar se moramo zavedati, da poslanstvo univerz ni namenjeno
reševanju specifičnih poslovnih potreb posameznih podjetij.
Opravljena raziskava v okviru projekta TECH TRANSFER je pokazala dve
ključni oviri za sodelovanje. Prva ovira je povezana s togo strukturo večine
visokošolskih organizacij, kar rezultira v majhni fleksibilnosti in prilagodljivosti
učnega programa potrebam trga (gospodarstva), pa tudi v premajhnem
poznavanju novih trendov s strani profesorjev. Vsaka predlagana izboljšava
tega sistema pa mora it skozi dolge in zelo birokratske postopke, ki bistveno
na koncu tudi pomembno zmanjšajo njene učinke in učinkovitost. Hkrati tak
sistem zmanjšuje tudi želje industrije glede uporabe znanj, s katerimi
razpolagajo te inštitucije.
Drug izziv so različni pristopi visokošolskih organizacij in podjetij k
raziskovalnim projektom. Podjetja naročajo raziskovalna dela visokošolskim
inštitucijam z namenom, da bodo s pridobljenimi rezultati lahko rešila
probleme in izzive, ki zahtevajo hitre in učinkovite rešitve, saj so problemi
večinoma povezani tudi z operativnimi stroški podjetja. Po drugi strani pa so
raziskovalne aktivnosti na visokošolskih organizacijah bolj znanstveno
usmerjene in vodene. V večini primerov se ne navezujejo na trenutne potrebe
gradbenega sektorja.
Respondenti so bili mnenja, da v nacionalnem inovacijskem okolju manjka
praktičnih, uporabnih rezultatov raziskav, ki bi bili enostavno uporabni v
konkretnih oziroma realnih projektih. Pomanjkljivost pa so tudi majhna
vlaganja privatnega sektorja v raziskave. Drugi, največkrat omenjeni
manjkajoči elementi inovacijskega okolja pa so bile agencije za prenos
tehnologij ter tehnološki in inovacijski centri.
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Iz rezultatov lahko razberemo, da obstaja jasna potreba privatnega sektorja
po raziskovalnih in razvojnih projektih. Zaradi dejstva, da da se raziskovalne
aktivnosti visokošolskih organizacij večinoma ne usmerjajo k reševanju
praktičnih problemov ali potreb sektorja, industrija ni pripravljena vlagati v
skupne pobude z visokošolskimi organizacijami.
Ko gre za odločitve glede uporabe inovativnih praks ali tehnologij, so
najpomembnejši faktorji promocija novih proizvodov/postopkov obstoječim
uporabnikom, občutljivost trga na spremembe cene, dodatno usposabljanje
zaposlenih in s strani naročnika voden proizvod ali proces (Slika 2.18).
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Slika 2.18 Faktorji, ki vplivajo na odločitve podjetja glede aplikacije inovativnih praks.

Pri vprašanju, katere skupine deležnikov v sektorju so najpomembnejši
gonilniki inovativnih praks, so respondenti večinoma menili, da so to
investitorji oziroma naročniki. Ti imajo namreč v rokah proračun projekta,
vendar morajo ta sredstva tudi učinkovito porabiti za izdelavo projektne
dokumentacije, izvedbe gradnje ali razvoj nove tehnologije, če gre za
tehnološki projekt. Proračun in roki so ključni pri izvedbi vsakega projekta.
Tudi iz rezultatov individualnih intervjujev je razvidno, da so naročnikove
potrebe ključne za izbiro procesov gradnje.
Pri obravnavi faktorjev, ki so pomembne ovire za inovacijski proces, so
respondenti kot ključne ovire navedli: pomanjkanje zasebnih sredstev za RR,
strah oziroma nepripravljenost investitorjev uporabiti nepreizkušene tehnike
ali procese in nepripravljenost delavcev za usposabljanje v povezavi z
novimi tehnologijami. Drugi faktorji (npr. pomanjkanje znanj o novih
tehnologijah) so predstavljali nekaj manjše, a še vedno relativno visoke ovire
za inovacijski proces.
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Slika 2.19 Ovire za inovacijski proces.

Rezultate raziskave lahko povzamemo v ugotovitev, da so respondenti videli
okolje za spodbujanje inovativnosti na različne načine. Potencialov, ki jih
inovativnost in inovacije prinašajo, ne moremo zanemariti, kar kaže tudi slika
2.20. Vsi respondenti so se namreč strinjali, da inovativnost in uporaba novih
tehnologij prispeva k ekonomskemu razvoju in rasti. Predvsem odgovori
diplomantov pa so pokazali, da so v tem kontekstu pomembni tudi novi
programi (izobraževalne teme in aktivnosti), usmerjeni na področje inovacij in
inovacijskega procesa. Respondenti (predvsem diplomanti) so tudi menili, da
je na svetovnem spletu in v strokovnih revijah zadosti informacij o
inovativnosti in novih tehnologijah.
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Slika 2.20 Izjave oziroma faktorji, ki vplivajo na okolje za inovativnost.
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2.9 Povzetek ugotovitev raziskave (DP2)
Respondenti v raziskavi TECH TRANSFER so glede načinov priprave
diplomantov za inovativnost močno podprli pomen vseživljenjskega
strokovnega učenja. Predvsem managerji so bili prepričani o nujnosti vse
življenjskega izobraževanja za zvišanje inovacijskih sposobnosti.
Izobraževanje na delovnem mestu je bil naslednji izbran način, predvsem s
strani diplomantov.
Med nujnimi kvalifikacijami za strokovnjake, ki bodo sodelovali v inovacijskem
procesu, sta bili omenjeni predvsem kreativnost in pripravljenost preizkusiti
nekaj novega („radovednost”). V Češki Republiki, Sloveniji in VB je bil močno
poudarjen pomen tehničnih sposobnosti in znanj. Pomembno je tudi opozoriti,
da je raziskava pokazala osebnostne lastnosti kot ključne faktorje za idealni
profil inovatorja oziroma akterja v inovacijskem procesu.
Respondenti so bili mnenja, da najboljši način za razvoj za inovativnost
potrebnih osebnih kvalitet (veščin in znanj) vključuje večji obseg praktične
uporabe znanj, več kreativnih projektov in več študija, kjer se študentje
neposredno srečajo s prakso oziroma “umažejo roke” na terenu ali v
laboratoriju. Večina vprašanih strokovnjakov je bila prepričana, da bi
povečanje praktičnega usposabljanja z osredotočenjem na novejše
tehnologije in procese, imelo pozitiven učinek na inovacijske sposobnosti
diplomantov.
V študijski program bi bilo potrebno vključiti tudi več interdisciplinarnih
študijskih tem, ki bi obravnavale netehnološke vsebine gradbenih procesov
(ekonomija, organizacija, regulativa, management). Glede razvoja mehkih
veščin (predstavitev argumentov ali pogajanja) pa rezultati raziskave oziroma
priporočila respondentov kažejo, da bi bilo to najprimerneje izvesti v okviru
sprememb izvedbe učnega programa oziroma posameznih predmetov.
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3 MAGISTERSKI ŠTUDIJ MANAGEMENT INOVACIJ V
GRADBENIŠTVU
3.1 Pregled
Program magistrskega študija Management inovacij v gradbeništvu predlaga
ravnotežje učnih vsebin med teoretičnimi podlagami za inovacije in
inovativnost ter razvojem potrebnih osebnih veščin diplomantov, kar bo skupaj
povečalo sposobnosti za obvladovanje inovacijskega procesa, to je razvoja
novega proizvoda, tehnologije ali postopka.
Program podaja široko a tudi strogo (natančno) osnovo načel in konceptov
povezanih z inovacijami in tehnološkim transferjem za področje gradbeništva.
Hkrati razvija sposobnosti študentov za inovativnost ter kreativno reševanje
problemov. V okviru celotnega programa je poudarek na vodilnih in globalno
najboljših praksah za področja kot so učinkovita raba tehnologij, vodenje in
voditeljstvo ter organizacijski razvoj.
V nadaljevanju sta predstavljena pristopa (tradicionalni, problemski) k izvedbi
izobraževanja v okviru predlaganega učnega načrtu. Učni izidi so
predstavljeni v Prilogi 1.
Kaj ta program ponuja?
•

•

•

•

Možnost študija in vrednotenja različnih teorij in pristopov k
inovativnosti in managementu inovacij, ki jih podajo vodilni strokovnjaki
s tega področja.
Študentom daje možnost prikazati različna znanja, veščine in
razumevanje procesov, ki so potrebni za
uporabo inovativnih
tehnologij, procesov ali proizvodov..
Praktično uporabo teoretičnih znanj znotraj študijskega programa, ki se
osredotoča na načrtovanje organizacije za inovativnost in za
inovativnost potrebno voditeljstvo (leadership).
Empirične (ang. grounded theory) in klasične raziskovalne projektne
aktivnosti, ki bodo študentom omogočale aktivno refleksijo pridobljenih
znanj na uporabnih, v praksi relevantnih problemih.

Komu je program namenjen?
SREDNJI IN GLAVNI
MANAGERJI

DIREKTORJI ZAHTEVNIH
PROJEKTOV

KOMERCIALNI DIREKTORJI

VODJE PROJEKTOV

TEHNIČNI DIREKTORJI
MANJŠIH FIRM

TVORCI REGIONALNIH,
NACIONALNIH IN EU
POLITIK
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Izvedba programa

Model, predstavljen v Tabeli 3.1, ponuja veliko stopnjo prilagodljivosti v
načrtovanju, izvedbi ter v obstoječe visokošolske sisteme.
Modul izvedbe

Podrobnosti izvedbe

Kreditne
točke

Izvedba polnega programa magistrskega študija.
Izvedba v treh semestrih. Učni izidi (ang. learning
outcomes, glej obrazložitev spodaj) so:

Magistrski študij –
polni program (Full
Time Masters)

• Teorije inovativnosti
• Management inovacij
• Načrtovanje organizacij za inovativnost
• Voditeljstvo za inovativnost
• Empirični/ praktični projekt
Podrobni učni izidi so predstavljeni v Prilogi 1.

90 ECTS

Ocenjevanje za polni magistrski program bo
kontinuirano, po zaključku posameznega
študijskega cikla.
Opcija je primarna za dopolnitev učnih izidov
obstoječih študijskih programov v EU z učnimi
izidi magistrskega programa Managent inovacij v
gradbeništvu (po Prilogi 1).
Vključitveni modul
(vključevanje v
obstoječi program
magistrskega
študija)

•
•
•
•
•

Teorije inovativnosti
Management inovacij
Načrtovanje organizacij za inovativnost
Voditeljstvo za inovativnost
Empirični/ praktični projekt

90 ECTS

Poleg zaprošene kvalifikacije bo dodatno
podeljen certifikat , ki bo akreditiran s strani
partnerskih institucij.

Inovacijski modul

Izvedba v okviru
vseživljenjskega
strokovnega
učenja

Ocenjevanje bi se izvedlo skladno s kriteriji,
specifičnimi za originalni študijski načrt.
Samostojni modul, ki ga lahko vključimo v
katerikoli študijski načrt znotraj sorodnega
področja. Poseben poudarek naj bi bil dan učnim
izidom, ki so opisani v polnem programu, vendar
v zmanjšanem, skrčenem obsegu.
Prilagodljivejši način izvedbe, ki omogoča večjo
prilagoditev potrebam podjetij, iz katerih prihajajo
udeleženci usposabljanja. Omogoča tudi, da se
učni izidi vključijo v druge učne materiale ali izide
(druge oblike izobraževanja in usposabljanja).

15 ECTS

Tabela 3.1 Možnosti za izvedbo izobraževalnega modela Management
inovacij v gradbeništvu.

29

Rezultati DP2 kažejo na močno podporo izvedbi izobraževanja v okviru
vseživljenjskega strokovnega učenja (VSU) (ang. Continuous Professional
Development, CPD). Sodelujoči v raziskavi so tudi menili, da izobraževanje
managementa inovacij ne moremo drugače obravnavati kot sestavni del
procesa vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja.
Obrazložitev pojma učni izidi (angl. learning outcomes)
Učni izidi pomenijo ugotovitve o tem, kaj udeleženec ob zaključku učnega
procesa zna, razume in je sposoben opraviti. Opredeljeni so v smislu znanja,
spretnosti in kompetenc.2

3.2 Skladnost z okviri Bolonjske reforme
Rezultat projekta TECH TRANSFER je predlog za magistrski študij
Management inovacij v gradbeništvu. Načini izvedbe, ki so prikazani na Sliki
3.1 so načrtovani tako, da je izvedba možna in relevantna za države v okviru
EU.
Na nivoju EU in po državah članicah je dogovorjeno, da najbolj učinkovita
raba virov ne pomeni, da sledijo vse države podobnim akademskim ciljem in
ciljem vključevanja potreb industrije samostojno, torej brez sodelovanja
drugih. Splošno sprejeto je, da meje trgovanja in projektno delo premošča
nacionalne meje s skupnimi delovnimi aktivnostmi, še zlasti na področju
grajenega okolja.
Zaradi tega je bil razvit skupni okvirni dogovor glede kvalifikacij, ki omogoča
vseevropsko sodelovanje.
Bolonjski okvir je bil razvit z namenom implementacije skupnih izobraževalnih
standardov v EU. Predvideva pridobitev visokošolskih kvalifikacij v treh
stopnjah. Stopnje so definirane s kvalifikacijami in ECTS (European Credit
and Accumulation System) kreditnimi točkami.
•
•
•

Prva stopnja: tipično 180−240 ECTS točk, študenti pridobijo naziv
fiplomirani inženir (Bachelor's degree).
Druga stopnja: tipično 90−120 ECTS točk. Študenti dobijo magistrski
naziv (Master's degree).
Tretja stopnja: Doktorski študij. Ni zahtev glede ECTS točk.

V normalnih primerih se predvideva, da prva stopnja traja 3 leta, druga
stopnja 2 leti in tretja stopnja 3 leta. Eno študijsko leto odgovarja 60 ECTS
kreditnim točkam, kar je ekvivalentno 1.500-1.800 uram študija.
Na drugi stopnji oz. magisterskemu študiju pridobi običajno študent
kvalifikacijo po dokončanju enega leta (redni študij), ali študijskega programa,
2

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega ogrodja
kvalifikacij za vseživljensko učenje, Uradni list EU, C111, z dne 6.5.2008
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ki je raziskovalno ali mešano usmerjen. Za napredovanje na drugi stopnjo
mora kandidat dokončati študij na dodiplomskem študiju (prvi stopnji).
Sestavni del Bolonjskega modela so tudi nove metode ocenjevanja. Te
odražajo ne samo uspešnost študentov pri izpitih, ampak tudi praktično delo,
predstavitve, število ur študija in sposobnost inoviranja.

3.3 Skladnost s standardi kakovosti
Za izpolnitev standardov za klasifikacijo naziva magister, kot ga predvideva
Bolonjski okvir in nacionalne organizacije, bodo morali študenti izkazati
originalnost uporabe njihovega znanja. Večina študija bo na čelu znanstvene
ali strokovne discipline
Študenti, ki bodo uspešno končali izobraževanje, bodo sposobni
sistematičnega in ustvarjalnega soočanja s kompleksnimi zadevami.
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4 PEDAGOŠKI PRISTOPI K IZVEDBI
IZOBRAŽEVANJA ZA MANAGEMENT INOVACIJ
4.1 Tradicionalni (postopni) pristop
Pogled na pridobivanje znanja, ki opremi študenta za delovanje v strokovnem
okolju je utrjeno v pozitivistični epistemologiji (teoriji o znanju/znanosti), ki je
prevladovala v akademskem razmišljanju in v okviru razvoja visokošolskega
izobraževanja v 19. in 20. stoletju. Pozitivistični teoretiki so zastopali stališče,
da je namen znanosti to, da se držimo tega, kar lahko opazimo in merimo. Na
izobraževanje bi morali gledati kot na način iskanja resnice, s predstavitvijo
sveta, kot ga definirajo in kontrolirajo empirične raziskave.
Schön trdi, da pristop “tehnične racionalnosti” temeljno oblikuje pristop k
izobraževanju in strokovnemu usposabljanju, npr. v gradbeništvu. Ugotovil je,
da lahko relacije med raziskavami, izobraževanjem in prakso opišemo na
naslednji način:
Poklicna dejavnost temelji na institucionalnem reševanju problemov, ki
postane rigorozno s pomočjo uporabe znanstvenih teorij in tehnik
(Schon, 2005, stran 21)
V povezavi z rezultati DP2 lahko relacije med bazo znanj za predmetno
področje in uporabo teh znanj v praksi.
V povezavi z rezultati DP2 lahko zveza med bazo znanj za predmetno
področje in uporabo teh znanj v praksi upošteva, da lahko obstajajo generične
veščine reševanja problemov, ki zaobjemajo več tematik, s katerimi se lahko
strokovnjak sreča v svoji poklicni dejavnosti. Ideja je, da lahko kompetenten
strokovnjak uporabi svoje pridobljeno znanje in ga prilagodi posameznim
specifičnim okoljem in kontekstom tako, da ta specifičen problem reši. Schein
identificira tri komponente strokovnega znanja.
Respondenti v raziskavi TECH TRANSFER (intervjuji, fokusne skupine,
vprašalniki) so menili, da morajo obstajati „trda” (temeljna, osnovna) znanja za
razvoj vseh nivojev strokovnih kompetenc. V tem modelu je samo na podlagi
izkušenj uporabe teorije v praksi možno reševati probleme in razvijati rešitve.
Znotraj te hierarhične strukture obstaja jasna razmejitev med raziskovanjem in
prakso. Naloga raziskovanja je pridobiti temeljna znanja in razviti
najprimernejše načine za njihovo uporabo. Naloga praktikov (iz gospodarske
prakse) je prinesti probleme resničnega sveta in s tem omogočiti preverjanje
pravilnosti raziskav.
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Osnove vede na katerih
temelji praksa

Uporabna in
diagnostična znanja, ki
omogočajo reševanje
problemov

Veščine in zmogljivosti

Strokovno znanje

(Vir: Schein, 1973)

Slika 4.1 Prispevki k strokovnemu znanju v tradicionalnem pedagoškem
modelu.
Tradicionalno je v okviru profesionalno usmerjenih strokovnih študijskih
načrtov povezava med zaporedjem učenja in uporabe pridobljenih znanj.

Tradicionalni (zaporeden) pristop
Teoretična
znanja

nato

Praktična
znanja

nato

Refleksija
znanj v praksi

Slika 4.2 Tradicionalni pedagoški proces
Po Schein-ovem modelu in tudi po modelu tehnične racionalnosti trdo znanje
obstaja v okviru temeljnih teorij in tehnik branže. V tem pedagoškem modelu
je zato naravno, da se izobraževanje začne na področju teorije in temeljnih
tehnik branže. Veščine se razvijajo iz rešitev, ki so porinjene pred
predstavljene teoretične izzive, vendar se še vedno navezujejo na nivo že
pridobljenih teoretičnih znanj.
Schön v svoji analizi Tehnične racionalnosti zapiše, da študent “ne more
razviti veščin uporabe dokler ne pridobi uporabnega znanja.” (Schön, 2005,
stran 27-8).
Prvi model učnega načrta magisterija Management inovacij v gradbeništvu je
izdelan na podlagi tradicionalnega pogleda na pedagoški proces.
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5 MOŽNOSTI ZA MODEL UČNIH NAČRTOV ZA
MAGISTRSKI ŠTUDIJ MANAGEMENT INOVACIJ V
GRADBENIŠTVU
5.1 Pregled
Na podlagi analize pedagoških pristopov sta bila izdelana dva modela:


Model 1 sledi tradicionalnemu pogledu. Teorija in praksa sta v
programu ločena. Za vrednotenje doseženih znanj se predvideva
modul refleksija (znanj) o praksi (angl. reflection upon practice). Ta
modul se izvede na koncu programa in omogoča študentom povezati
študij s prakso.



Model 2 uporablja model refleksije znanj v praksi (ang. reflective
practitioner model) z namenom prikazati, kako se lahko teorija in
uporabna znanja uporabijo pri reševanju specifičnih poslovnih zadev.
Tak pristop daje študentom več praktičnega, z vsakodnevno, realno
problematiko povezanih izkušenj. Potreba po tem principu študija je
bila tudi jasno (posredno) izražena v okviru stališč številnih
respondentov v DP2.

Za oba modela smo izdelali strukturna načrta in nabor učnih izidov. To bo
pomagalo strokovnjakom, ki bodo prilagajali model na institucionalnem
nivoju, da izberejo oziroma odločijo, katera od oblik izvedba (magisterij,
vključitev v obstoječe načrte, inovacijski modul, obvezno strokovno
usposabljanje) je najprimernejša.

5.2 MODEL 1 -magistrski študij Management inovacij v
gradbeništvu – tradicionalni pedagoški pristop
5.2.1

Pregled

Tradicionalni model podaja temeljna znanja teorij, procesov in tehnologij
predmetnega področja, to je managementa inovacij v gradbeništvu.
Posredovanje temeljnih znanj se nadgradi z uporabnimi predmeti oziroma
znanji.
Osnovna podporna znanja bi zagotovila študentom, da se ustrezno zavedajo
teoretičnih podlag, da lahko uporabljajo naučeno ter povezujejo svoje učenje
z delovnim mestom, prakso. Ocenjevanje bi omogočilo refleksijo o učnem
ciklusu s pomočjo teoretičnega in praktičnega projekta.
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Tradicionalni pristop – magisterij v gradbeništvu (90 ECTS)
Teoretična znanja

Uporabna znanja

Refleksija v praksi

Teorija inovacij

Načrtovanje
organizacije

Praktični
projekt

Management
inovacij

Voditeljstvo

Empirični
projekt

Semester 1
2x15 ECTS

Semester 2
2x15 ECTS

Semester 3
2x15 ECTS

Slika 5.1 Tradicionalni model magistrskega študija Management inovacij v
gradbeništvu (90 ECTS kreditnih točk)

5.2.2 Vsebina modulov
Teoretična znanja
(i) Teorije inovacij
Razumevanje inovacij in inovativnosti kot procesa je podloga za njihov
management. Razumevanje inovacij in inovativnosti je močno razvito.
Študenti bodo na podlagi vodilnih teorij razvili individualne kapacite za
povezavo teorije s prakso na časovno primeren in relevanten način.
Ključne teorije, vključene v modul
Schumpeter – teorije, ki se ukvarjajo z povezavami med velikostjo
podjetja in agilnostjo ter fleksibilnostjo za inovacije. Schumpeter je v okviru
analiz celotnega trga prišel do spoznanja, da je možno inovacije videti kot
“kreativne destruktivne valove”. Ti so sposobni restrukturirati celoten trg v
korist tistih, ki ugotovijo spremembe zahtev ali potencialne potrebe.
Inkrementalne versus radikalne inovacije – predstavniki te šole so
teoretiki Abernathy, Tushman in Anderson. Inkrementalne inovacije so
notranje gnane aktivnosti, ki temeljijo na znanju, virih in izboljševanju
kompetenc. Radikalne inovacije pa predstavljajo ustvarjanje nekaj
popolnoma novega in s tem tudi “uničujejo” obstoječe kompetence.
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Perfomance

S-krivulja ogrodje – manj statičen model, ki so ga razvili iz matematičnih
podlog raziskovanja rasti in zrelosti inovacij kot tudi tehnoloških ciklov, s
katerimi se sooča industrija. V zgodnjih fazah razvoja se za nove
tehnologije porabi veliko finančnih sredstev, truda in drugih sredstev, a
lahko opazimo majhne izboljšave. Ko se znanje o tehnologij akumulira je
napredek hitrejši. Takoj, ko se glavne tehnične ovire presežene, inovacije
pa sprejete v praksi, se rast ekspotencialno poveča.

Glavne tehnološke
ovire so
presežene

Tehnologija
doseže razvojne
meje

Čas
Slika 5.2 Model S-krivulje (inovacijska teorija)
Razdiralna inovacijska teorija – glavni pomen te teorije je v delitvi
inovacij na ohranjevalne in razdiralne. Ohranjevalne inovacije redko
rezultirajo v polomu podjetij saj izboljšujejo perfomanse obstoječih
proizvodov znotraj glavne smeri kupčevih potreb (vrednot). Razdiralne
(angl. disruptive) inovacije pa vključujejo po drugi strani karakteristike
(inovativnega proizvoda), ki ga tradicionalni segmenti kupcev ne
sprejemajo, vsaj v začetku. Te inovacije se bodo (lahko) realizirale v
cenejših, enostavnejših ali po kakovosti celo slabših proizvodih v
primerjavi z obstoječimi proizvodi na trgu, a jih bo določen (marginalni) ali
nov segment kupcev cenil.
(ii) Management inovacij
Management inovacij obravnava zmanjševanje ovir v podjetjih za
inovativnost, povezovanje raziskovalnih in proizvodnih oddelkov in tudi iskanje
novih idej zunaj podjetja. V tem modulu bodo vključene naslednje teme:
•
•
•
•
•

iskanje idej za izboljšave, spremembe in inovacije;
selekcioniranje idej, ki gredo v izvedbo;
udejanjanje idej s pridobivanjem virov znanja (notranje raziskave in
razvoj, zunanje raziskave), pridobivanjem znanja od drugod preko
prenosa tehnologij, v okviru strateških alians, ipd.;
izvedba projekta – razvoj inovacije, razvoj notranjega (drugi oddelki,
vodstvo...);
lansiranje inovacije (proizvoda na trg) in vodenje procesa
sprejemanja proizvoda;
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•

izobraževanje (zbiranje znanj in izkušenj iz inovacijskega procesa)
in re-inovacija.
Uporabna znanja

(iii) Načrtovanje organizacije za inovacije – ekonomski faktorji inovacij
V tem modulu bodo podana osnovna znanja na področju managementa
poslovanja. Študenti bodo soočeni z izzivi (inovacijskih) odločitev v
poslovnem kontekstu. Spoznali bodo ključne akterje v gradbenem poslu,
osnove strateškega managementa, marketinga, financ, zakonov in regulative,
upravljanja s kadri, informacijskimi tehnologijami. Znanja bodo omogočala
obvladovanje ekonomsko-poslovneega vidika implementacije inovacije.
Študenti bodo sposobni izdelati enostaven poslovni načrt in ga predstaviti
vodstvu podjetja.
Generacija

Ključne karakteristike

1,2

Linearni model – potrebujemo industrijski vlek (PULL) in
tehnološki potisk (PUSH)
Interakcije med različnimi elementi in povratne zveze med
njimi – COUPLING model
Model VZPOREDNIC, integracija znotraj podjetja, s
ključnimi dobavitelji in zahtevnimi in aktivnimi kupci.
Poudarek je na povezavah in aliansah.
Sistemska integracija in intenzivno mreženje,
prilagodljivost in kupcem prilagojen odziv. Stalne
inovacije.
(Povzeto po - Tidd, Beasant and Pavitt, 2005)

3
4
5

(iv) Voditeljstvo za inovacije
Uporaba inovacijskih teorij in principov bo nazorno prikazana v modulu, v
katerem bodo študenti morali vzpostaviti trajno inovacijsko okolje. To pomeni,
da je potrebno razviti in demonstrirati njihove voditeljske veščine in
kapacitete. Da bi bili pri tem uspešni morajo razviti lastne inovacijske
sposobnosti in jih razviti tudi pri svojih kolegih
Voditelj bo sposoben identificirati in izkoristiti inovacijske priložnosti, hkrati pa
tudi možne ovire, in če bo potrebno, te tudi preseči. S sposobnostmi gojenja
interne kulture pozitivnega, sprejemajočega odnosa do inovacij bo ustvarjanje
in vzdrževanje kreativnih napetosti v podjetju omogočalo več možnosti za
inovacije in njihovo realizacijo. Voditelj mora tudi dokazovati, da ceni napore
za učinkovito rabo sredstev in energij za vzdrževanje inovacijskih aktivnosti in
realizacijo inovacijskih projektov.
(v) Orodja za inovacije
Študentom bodo predstavljena različna orodja, ki omogočajo inovacije in
njihovo realizacijo. Številna orodja in metode, ki se uporabljajo v
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managementu inovacij, se uporabljajo tudi v (operativnem) gradbenem
managementu (vodenje časa, projektov, skupin…). To omogoča veliko
prilagodljivost modula kontekstu oziroma posamezni državi, ki program
vzpostavlja.
Refleksija v praksi
(vi) Praktični projekt
Praktični (raziskovalni) projekt je akademsko voden projekt, katerega cilj je
najti dokazila glede študentovega kritičnega razmišljanja in sposobnosti
uporabiti raziskovalne principe v okviru reševanja raziskovalnega problema,
izhajajočega iz industrijskega konteksta. Proces obsega identifikacijo
problema, izdelavo predloga (hipoteze) rešitve, izvedbo projekta ter
vrednotenje rešitve.
(vii) Empirični projekt
Empirične raziskave (angl. grounded theory research) se izvajajo skoraj v
nasprotnem načinu kot tradicionalne raziskave. V začetku celo izgleda, da bi
lahko bile v nasprotju z znanstvenimi metodami.
Namesto začetnega raziskovanja in razvijanja hipoteze se izvede različne
metode zbiranja podatkov. Iz podatkov prve faze se ključne točke označijo s
serijo kod. Da jih lažje obdelujemo, kode združujemo v skupine. Na podlagi
tega se formirajo kategorije, ki so osnova za izdelavo teorije, ali reverzne
inženirske hipoteze. Ta način raziskave nasprotuje tradicionalnemu modelu
raziskav, kjer raziskovalec izbere teoretični okvir in šele nato uporabi model
pri študijo določenega fenomena (Allen, 2003).
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5.3 MODEL 2 - magistrski študij Management inovacij v
gradbeništvu – problemski (iterativni) pristop
5.3.1 Pregled
Tradicionalni model izobraževanja, ki temelji na tehnični racionalnosti, je
zgrajen na podlagi pogleda na svet, ki ga spoznavamo na racionalen in
objektiven način. Obstaja jasna ločnica med raziskovalcem in predmetom
raziskave.
Pri razvoju refleksijskega in problemskega pedagoškega stila dobijo vrednosti
kontrolne distance do predmeta raziskave in objektivnost raziskave, ki je
značilna za tradicionalni model, nove dimenzije.
Znotraj omejitev raziskovanega problema, s katerim se sooči študent, so
spremenljivke kar se da kontrolirane. Raziskava želi preskusiti, če ima
situacija kakršnekoli možnosti transformacije ali lahko nanjo vpliva katerikoli
od dejavnikov, ki sestavljajo proces. Študent kot aktiven udeleženec v učnem
procesu, ki temelji na reševanju problemov in preskušanju hipotez, se
poglablja v obravnavani problem ter se s tem pomika v t.im. globoko učenje
(»deeper learning«, Marton in Saljo, Ramsden). Gre za drugačno vrsto učenja
(od plitvega in strateškega učenja), njegove značilnosti ter primerjava med
obema vrstama učenja pa so prikazane v tabeli.
Globoko učenje
Osredotočenje
na
to,
kar
je
pomembno
Povezovanje predhodnih z novimi
znanji.
Povezovanje znanja iz različnih učnih
predmetov
Povezovanje
teoretičnih
idej
z
vsakodnevno izkušnjo
Povezovanje
in
razlikovanje
razvidnega (evidence) in dokazljivega
(argument)
Organiziranje in strukturiranje delov
vsebine v skladno celoto
Spodbuda je notranja, izhajajoča iz
študenta

Plitvo učenje
Osredotočenje na “znake” kot
znanilce nečesa drugega
Osredotočanje na nepovezane dele
naloge
Informacije za vrednotenje se
enostavno pomnijo.
Dejstva in koncepti se povezujejo
nerefleksijsko
Principi se ne razlikujejo od
primerov (ni ustrezne ločnice)
Smatra se, da je naloga naložena
(vsiljena) od zunaj
Spodbuda je zunanja, zaradi
zunanjih ocenjevalnih zahtev

Tabela 5.1 – Značilnosti globokega in plitvega učenja (Vir: Ramsden, 1988).
V okviru problemskega modela nimamo več delitve med sredstvi in zaključki,
med raziskovanjem in prakso, med znati in delati. Učinkovitost postopka ali
produkta se meri glede na to, kako učinkovito je ta dosegel načrtovane cilje.
Znotraj novega, iterativnega modela razločevanje med prakso in raziskavo ne
more biti popolnoma poljubno, saj sta si med seboj soodvisna.
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V okviru problemskega pristopa ni ločevanja teorije in prakse, kar je tudi
osnovna razlika v primerjavi z že opisanimi tradicionalnimi metodami.
Definirajo se predmetna področja. Vsako se začne s pregledom zadeve iz
realnega sveta ter vodi skozi različne faze refleksivnega učenja, kot je
prikazano na Sliki 5.4. Študenti gredo v procesu učenja skozi različne cikle
Kolb-ovega učnega cikla, ki vključuje razmišljanje, načrtovanje, izvedbo in
vrednotenje.
Problemsko učenje je učni stil, ki je postal zelo popularno sredstvo za
angažiranje študentov pri realnih problemih. Problemsko učenje privzame
različno začetno pozicijo (v primerjavi s tehnično racionalnim pristopom) in
zahteva od učenca oziroma študenta identifikacijo zadeve oziroma teme iz
resničnega sveta. Nato mora študent raziskati, izbrati, analizirati in uporabiti
informacije in teorije, da pride do rešitve. To se izvede iterativno. Ob realizaciji
ključnih stopenj v raziskavi se spodbuja refleksijo (oceno, samooceno)
napredovanja procesa, primernosti metodologije in možne primernosti
rezultatov.

Problemski – iterativni pristop
Razmisli
Refleksija

Vrednoti

v akciji

Teorija

Razvoj

Načrtuj

prakse

Izvedi

Slika 5.4. Refleksivni učni cikel problemskega pristopa k izobraževanju
V okviru problemsko orientiranega izobraževanja študenti zelo pogosto delajo
v skupinah ali timih. Od njih se ne pričakuje, da pridobijo oziroma najdejo
predhodno določene (pričakovane) “prave odgovore”. Namesto tega se od
njih pričakuje angažiranje v kompleksni situaciji ter odločitve glede izbire
informacij, ki jih rabijo v procesu učenja. Pričakuje se tudi, da identificirajo
veščine, ki jih bi morali oziroma morajo razviti (pridobiti) za učinkovito
obvladovanje situacije (Savin-Baden, 2000).
Značilnosti problemsko orientiranje učenja:
•
•

uporaba stimulativnih materialov za pomoč študentov pri razpravi o
važnem problemu, vprašanju ali zadevi;
predstavitev problema kot simulacije strokovnega problema ali realne
situacije;
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•
•

•
•

spodbujanje kritičnega razmišljanja in omejevanje virov za pomoč
študentom pri definiranju problema in njegovem reševanju;
študenti pri delu sodelujejo kot skupina, raziskujejo informacije v in
izven razreda (šole) z dostopom do tutorja (ni nujno, da je specialist
področja), ki pozna problem in lahko pomaga skupini v učnem
procesu;
študenti identificirajo lastne učne potrebe in ustrezno uporabo
razpoložljivih sredstev;
ponovna uporaba novega znanja na originalnem problemu in
vrednotenje procesa (Boud and Feletti, 1997: 4)

Prednost študentovega dela na realnih ali simuliranih situacijah je v tem, da ti
problemi nimajo enostavnih rešitev. Zahtevajo primerjave, analize virov,
strategij in stroškov. Tako mora študent razviti veščine pridobivanja, selekcije
in diskriminacije pri tem, če želi rešiti problem. Študenti razvijejo tudi veščine
dela v skupini, saj delajo na problemu skupaj. Problemski pristop tudi podpira
dialog med študenti, tutorjem, kolegi študenti in v gradbenem sektorju
dostikrat tudi zunanje akterje, kar daje posamezniku smisel za njegovo
učenje.
Problemski pristop k učenju bo vključeval praktični problem in omogočal
študentu realizirati učne cilje s scenarijem iz realnega življenja in izzval
njegovo razmišljanje.
Cilj tega posebnega pristopa je zaobjeti pridobivanje teoretičnega znanja v
sinergiji s prakso, kar omogoča razvoj individualnih kompetenc, potrebnih za
inovativnost.

Problemski pristop – magisterij v arhitekturi (90 ECTS)

Inovacije pri
načrtovanju

Inovacije
tehnologij

Praktični
projekt

Inovacije v
managementu

Inovacije
stavb

Empirični
projekt

Semester 1
2x15 ECTS

Semester 2
2x15 ECTS

Semester 3
2x15 ECTS

Slika 5.5 Problemski (iterativni) model za magistrski študij Management
inovacij v gradbeništvu
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Slika 5.5 je bila izdelana za arhitekturni model, saj se v arhitekturi in
načrtovanju zgodovinsko pogosteje uporablja studijski način dela.
Arhitekturna stran gradbene stroke zahteva holističen in refleksiven pogled na
projekt. Predlagani pristop vsebuje bolj kot osredotočanje na teoretična in
uporabna področja arhitekture in načrtovanja razvijajočo se kritiko, ki je
ponavljajoče se (iterativne) narave. Zaradi tega se model imenuje arhitekturni,
vendar uporaba pristopa v gradbenem delu stroke ne bi smela biti
problematična.

5.3.2 Vsebina modulov - problemski pristop
(i) Inovacije pri načrtovanju
Pri obravnavi problema pri načrtovanju bi študenti morali znati ovrednotiti
koristi proizvoda in kaj ga razlikuje od podobnih proizvodov. Mogoča so
številna področja inovacij, npr. inovativna integracija funkcije in designa,
uporaba specifičnih tehnologij ali procesov.
(ii) Inovacije v managementu
Rezultati DP2 kažejo, da je management inovacij pogosto ovira za njihovo
realizacijo. Študenti bi v okviru problemskega pristopa dobili naloge,
povezane s problemi managementa inovacij. Na primer; vodstvo podjetja vidi
kot ključno prioriteto vodenje trenutnega poslovanja in poslov, ne pa razvoj
strateške vizije podjetja za prihodnost. Ne samo da vodstvu podjetja manjka
dolgoročna vizija podjetja, tudi kratkoročno se ne namenja zadosti časa in
sredstev za inovativnost, inovacijske prakse in tehnološki razvoj.
Učinkovit manager inovacij mora zagotoviti, da so vsi ključni (dejanski in
potencialni) akterji, vključujoč vodstvo podjetja, v stiku z inovacijskim
procesom, viri in tehnologijami. Ali pa mora nasloviti ustrezne zahteve za
organizacijske spremembe ali izboljšave na odgovorne osebe oziroma
organizacijske sisteme v podjetju.
(iii) Inovacije tehnologij
Problemsko orientiran pristop k študiju (izhajajoč iz razdiralne teorije inovacij)
bo razvijal sposobnosti za tehnološke inovacije, inovacije proizvodov ali
storitev, ki bodo nadomestile ali nadgradile obstoječe prevladujoče tehnologije
ali status quo na trgu.
(iv) Empirični projekt
Problemski model študija bo še vedno vključeval empirični in praktični
raziskovalni projekt, v okviru katerih se lahko izvede različne interdisciplinarne
projektne aktivnosti. Namen izvedbe empiričnega projekta je zagotoviti, da
študent pridobi zadosten nivo znanj za uporabo empiričnega raziskovalnega
pristopa za reševanje industrijskega raziskovalnega problema.
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Empirični raziskovalni projekt daje možnost študentom preveriti njihova
teoretična znanja, vendar na nekoliko drugačen način kot tradicionalni
pedagoški model.
(v) Praktični projekt (mednarodni)
V drugih študijskih modulih problemskega pristopa je veliko projektnega dela,
povezanega z realnimi problemi oziroma primeri iz resnične prakse. Zaradi
tega bi v tem modulu predvideli mednarodni praktični projekt. V okviru tega
projekta bi se študenti virtualno ali realno vključili v čezmejni RR projekt ali
drug mednarodni projekt. Pri tem bi lahko izdelali načrt praktične, poslovne
uporabe (angl. exploitation) raziskovalnih rezultatov v njihovi ali virtualni
organizaciji.
Študenti bi se ob tem spoznali z organizacijo mednarodnih raziskav, razvili
kompetence iskanja inovacijskih priložnosti, razvili veščine mednarodnega
sodelovanja, praktično preverili njihovo znanje projektnega vodenje, testirali
komunikacijske spretnosti, razvili veščine mreženja itd.

5.4 Vrednotenje učnih pristopov in modelov za magisterij
Management inovacij v gradbeništvu
Razlika med različnimi vrstami znanj v učnem programu in predvsem konflikt
med strokovnim znanjem in univerzitetnim znanjem je bila predmet študija
Leinhardt et al. (1995). Rezultate je povezel Biggs (1999):
•
•

Strokovno znanje je proceduralno, specifično in pragmatično.
Ukvarja se z izvedbo, uporabo in določevanjem prioritet.
Univerzitetno znanje je deklarativno, abstraktno in
konceptualno. Ukvarja se z označevanjem, diferenciacijo,
obdelovanjem in potrjevanjem.

Biggs trdi, da se bodoči strokovnjaki na fakultetah usposabljajo za
označevanje, diferenciacijo, obdelovanje in potrjevanje. V praksi pa
potrebujejo izvedbo, uporabo in določevanje prioritet (1999).
Biggs (1999) razlikuje med različnimi vrstami znanja kot je razvidno iz Slike
5.6.
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Priprava za prakso

(4)
Funkcionalno
znanje

Vedeti kdaj in kako
Reševanje problemov

(3)
Pogojno znanje

(1)
Deklerativno
znanje

(2)
Proceduralno
znanje

Slika 5.6 Primer relacij med različnimi vrstami znanj
Biggs imenuje deklarativno znanje posameznikove sposobnosti vedeti o čem
ali vedeti kaj. To se sklada z vrednotenjem pomembnosti teoretičnih znanj v
okvir DP2. Ta znanja je možno pridobiti samo z raziskovanjem in
individualnim učenjem. Pomembno je, da teh znanj ne moremo prenašati s
praktičnimi ali uporabnimi sredstvi. Izraz deklarativen izhaja iz vidika, da
predavatelj poda (razglasi) znanje študentom, ki ga morajo sprejeti.
Proceduralno znanje, če ga obravnavamo v izolaciji, popolnoma temelji na
veščinah in mu primanjkuje teoretičnih podlag, ki jih prinaša deklarativno
znanje.
Ključ je v zlivanju deklarativnega in proceduralnega znanja, kar omogoča
integracijo različnih področij.
Pogojno znanje vsebuje proceduralno in visok nivo deklarativnega znanja
na teoretičnem nivoju, da nekdo ve kdaj in zakaj in pod kakšnimi pogoji bi
moral naredit to in ne tisto.
Ta kombinacija spremeni proceduralno znanje v funkcijsko znanje, ki je
prilagodljivo in široko uporabno. Temelji na ideji “sposobnosti razumevanja”
(1999). To znanje pride iz izkušenj posameznega študenta, učenca, ki ima
sedaj sposobnost za izbiro primernega deklarativnega znanja in ga lahko
ustrezno uporabi v problemskem okolju.
Model magisterija Management inovacij v gradbeništvu gradi na solidni
teoretični osnovi (deklarativno znanje) in omogoča uporabo in povezovanje
tega znanja znotraj specifičnega konteksta. Vključuje kombinacijo vedeti kako
narediti stvari, kot je izvedba postopka ali razvoja veščin (proceduralno
znanje), v tandemu z vedeti kdaj naredi stvari in zakaj (pogojno znanje).
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6 UČNI IZIDI
Eden ključnih instrumentov za merjenje naučenega so bili učni izidi (angl.
learning outcomes). Ti morajo biti jasni, relevantni, morajo predstavljati izziv in
dosegljivi (Macfarlane, 2001, stran 42). Upoštevajoč strokovno, tehnično
naravo izobraževanja v gradbeništvu in arhitekturi, se morajo učni izidi
navezovati ne samo na predmetna znanja ampak tudi na razvoj potrebnih
veščin. To ravnotežje se izkazuje tudi v učnih izidih, ki so bili pripravljeni za
magistrski študij Management inovacij v gradbeništvu.
Namen predlaganega študijskega programa je usposobiti praktične
strokovnjake, ki bodo sposobni reflektirati svoje znanje v praksi, inicirati in se
podjetniško lotiti inovacij in tehnološkega transferja v gradbeništvu.
V okviru programa je potrebno razumeti, da je inovacija vzajemno delujoč
fenomen (Weick, 1979; 1995), ki poudarja vlogo vsakodnevnih medsebojnih
socialnih vplivov in komunikacije.
Znotraj tega konteksta se bo pedagoški pristop osredotočil na razvoj
refleksivnih praks, temelječih na znati (angl. know how) in znati vedeti (angl.
know that (or what)). Znati je analogno praktičnim izkušnjam, vedeti pa je
analogno abstraktnim informacijam.
Ryle (1949) trdi, da sta ta dva aspekta znanja (v celostnem smislu)
komplementarna. Znati pomaga narediti znanja vedeti (teoretična znanja)
uporabna.
Nista pa ti dve vrsti znanj zamenljivi. Akumulacija znanj vedeti ne vodi do
znanj znati. Znanja vedeti so pridobljena v obliki eksplicitnih, zapisanih
(kodiranih) informacij. V nasprotju pa Ryle (1949:1) pravi: “Znati se učimo iz
prakse”.
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vedeti

znati

razvoj novega
razmišljanja /
identifikacija
priložnosti

glavni načrt in
načrt izvedbe
inovacij

management
inovacij

poslovne
strategije

inovacijski
šampioni

strukture

modeli

strateške
izbire

prenosljive
veščine

inovacijske
kulture

prenos tehnologij

kompetence in
zmožnosti

teorije
inovacij

management
inovacij

definicije

učeča
organizacija

Slika 6.1 Predvideni učni izidi modela magistrskega študija Management inovacij v
gradbeništvu

Slika 6.1 kaže strukturo višjega nivoja učnih izidov za predlagani učni načrt.
Struktura prikazuje, da so teoretična znanja (vedeti) in praktična znanja (znati)
uravnotežena.
Priloga 1 prikazuje na višjem nivoju učne izide magistrskega študija
Management inovacij v gradbeništvu. Namen je omogočiti preverjanje učnih
izidov posameznih učnih modulov. Podrobna razdelitev učnih izidov tudi
ilustrira pristope k izvedbi, ki so predstavljeni v Tabeli 3.1.
Pri strukturiranju modela polnega magistrskega študija je potrebno v program
vključiti vse opisane učne izide in omogočiti njihovo pridobitev. Okvir učnih
izidov vsebuje teoretične elemente, management inovacij z načrtovanjem
organizacije in voditeljstvo za inovacije, s čemer se potrdijo pridobljene
veščine, potrebne za uspešen zaključek magistrskega študija.
Model želi ponuditi prilagodljivost visokošolskim organizacijam, ki lahko svoje
obstoječe učne načrte razširijo in vključijo učne izide, ki so opisani v Prilogi 1.
Vključitveni pristop (glej tudi poglavje 3. Magistrski študij Management inovacij
v gradbeništvu) omogoča, da se v okviru obstoječih učnih programov
prepozna (potrdi) izvedba magistrskega študija, ki ga opisujemo v tem
poročilu. Kot polni magistrski študij tudi vključitveni pristop prinaša 90 ECTS
točk.
Vključitev posebnega inovacijskega modula (glej poglavje 3) v obstoječe učne
načrte nudi možnost, da se ta konkretni učni načrt obogati z inovacijskimi
znanji in veščinami. Z logično kombinacijo posebnega inovacijskega modula
(15 ECTS) in šestimi ali sedmimi moduli osnovnega učnega načrta lahko tako
dobimo enoten magistrski učni načrt.
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Modul za vseživljenjsko strokovno učenje (VSU) se lahko ravno tako pripravi
na podlagi predlaganih učnih izidov. Za polni magistrski študij se v učni načrt
vgradijo vsi učni načrti, ki so predstavljeni v Prilogi 1. Ti učni izidi pa se v
primeru vseživljenjskega strokovnega učenja vgradijo v učni načrt v manjšem
obsegu, ki pa mora biti konsistenten s strukturo predlaganih učnih izidov.
Slika 6.2 prikazuje zamišljeni proces pridobivanja inovacijskih znanj in veščin.

Vedeti
(teoretično znanje)

Znati
(praktična znanja / veščine)

predvidevanje
Pokazati znanje
inovacijske teorije
in prakse
transformacija

Identificirati in kritično
oceniti strateške
priložnosti za inovacije
Voditi načrtovanje
strategij za inovacije
Učinkovito
komunicirati

pretvorba
Pokazati napredno znanje
arhitekture in
gradbeništva
izvedba

Analizirati in razviti
podrobne inovacijske
rešitve in načrte

Realizirati inovacije

Slika 6.2 Učni izid modela za magistrski študij Management inovacij v
gradbeništvu.
Ta model prikazuje, kako študenti dosegajo učne izide. Predstavlja tok idej,
podprtih z idejami, tehnologijo in interakcijami. Na podlagi modela lahko
ugotovimo, da potrebujemo osebje, tehnologije in podporne procese v toku
inovacijskega procesa. Od priložnosti za inovacije do njene implementacije
lahko vidimo štiri faze:
1 Predvidevanje. V tej fazi je potrebno identificirati potrebe in iz njih razviti
inovacijske priložnosti, s katerimi bi te potrebe lahko zadovoljili. Na tej stopnji
je potrebno formulirati vizijo kako z inovacijo ciljati določen trg, voditi notranji
proces in analizirati druge priložnosti, do katerih bi prišlo zaradi inovacijskih
aktivnosti. Te aktivnosti ne zahtevajo samo sposobnosti dobre praktične
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ocene ampak tudi jasno razumevanje, kako teorije podpirajo predlagane
aktivnosti. To teoretično znanje je zelo pomembno tudi za naslednjo fazo.
2 Transformacija.
Študenti bodo lahko z uporabo podpornih teoretičnih znanj nadaljevali delo na
osnutku inovacije, ponujene v predhodni fazi. Nadaljevanje procesa zahteva
praktično implementacijo, ki potrebuje učinkovito upravljanje sredstev,
komunikacijo s kolegi in zunanjimi akterji ter vodila, da se lahko iz strateške
vizije lahko pripravijo učinkovite in realistične rešitve za jasno definirano
poslovno potrebo.
Med transformacijo in pretvorbo je najvažnejša komunikacija. Odgovorni za
preskrbo sredstev, kadre in usposabljanje so vitalnega pomena za nadaljnjo
razširjanje informacij, kar bo vodilo do širokega sprejemanja in izvedbo vseh
potrebnih postopkov.
3 Pretvorba. V tej fazi se strateška vizija pretvori v jezik operacij, kar je
vitalni del inovacijskega procesa. Zagotoviti je potrebno ustrezna znanja, da
se na relevanten in časovno primeren način izberejo in uporabijo ustrezne
tehnične specifikacije.
4 Izvedba. Na spodnjem delu piramide so sredstva za izvedbo. Ta vključujejo
veliko procesnih področij in veščin, ki so potrebne za implementacijo in
evalvacijo inovativnega proizvoda ali procesa. Potrebno je tudi zagotoviti, da
se pridobljena znanja, spoznanja in veščine vključijo v razvoj znanj za
prihodnje razvojne aktivnosti.
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7 EVALVACIJA PREDLOGA MODELA ŠTUDIJA
V okviru projekta TECH TRANSFER smo se dogovorili, da za evalvacijo
modela partnerji v svoji državi izvedejo intervju (vsaj enega), pri čemer je za
pomoč izvedbi bil izdelan kratek vprašalnik (Priloga 2). Z evalvacijo smo želeli
dobiti povratne informacije s strani predstavnikov akademske sfere,
gospodarstva in tudi predstavnikov javne uprave, gospodarskih zbornic in
posrednikov.
Tako predstavniki akademske sfere kot predstavniki gospodarstva so se
strinjali, da obstajajo razlike med zahtevami in pričakovanji gospodarstva
glede branžno specifičnih veščin in znanj ter dejanskim nivojem doseženih
veščin, ko diplomanti zaključijo izobraževanje.
Evalvatorji iz Poljske in Madžarske so poudarili, da je model potrebno razviti
tako, da bo prilagodljiv trgu izobraževalnih potreb. Mnenja predstavnikov iz
Poljske potrjujejo ta stališča:
“Izdelani učni načrt označuje visok nivo prilagodljivosti. Ta omogoča
različne vrste izvedbe, odvisno od danih okoliščin in podlag.”
Po pregledu modela učnega načrta smo evalvatorje vprašali, v kolikšni meri
model pomaga pri oblikovanju posameznih modulov izvedbe. V okviru
sedmih odgovorov je bil odziv pozitiven. Vprašanje se je navezovalo na vse
štiri oblike izvedbe (polni magisterij, vključevanje v obstoječe študijske načrte,
inovacijski modul, obvezno strokovno usposabljanje).
.

Slika 7.1 Odgovori na vprašanje: “V kakšni meri model pomaga pri
oblikovanju posameznih oblik izvedbe študija.”
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MODULI IZVEDBE ŠTUDIJA
Potreba glede prilagodljivosti pristopov k izvedbi študija je vodila do razvoja
štirih modulov izvedbe.
•

Magistrski študijski program za področje managementa inovacij.
Slika 7.1 kaže pozitivno oceno predlaganega modela, ki je lahko v
pomoč pri razvoju polnega magistrskega študijskega programa. Čeprav
so bile tu ocene pozitivne moramo upoštevati tudi komentarje, ki so jih
evalvatorji pripravili generalno za model kot celoto. Predlagani model
se navezuje na povezavi akademske sfere in gospodarstva, ki je dovolj
razvito, da dovoljuje uporabo novih teoretičnih principov in refleksijo teh
novih znanj v praksi. Ne glede na to, kako visoko je razvita ekonomska
aktivnost v posameznih državah in v katero kategorijo Evropske
inovacijske lestvice posamezna država sodi, so vsi respondenti čutili,
da se lahko v njihovih državah stori več za povezovanje in sodelovanja
podjetij in akademske sfere. V našem kontekstu to pomeni, da
gospodarstvo ne more učinkovito sodelovati pri spremembah študijskih
programov in načrtov visokošolskih organizacij. Respondenti so menili,
da ta problematika povzroča, da je izvedba polnega magisterija bolj
problematična opcija izvedbe v evropskih državah. Tipična izjava v
zvezi s tem je bila:
“Organizacija, ki je menila, da so majhne možnost za
implementacijo, je to argumentirala z dejstvom, da so ravno
končali reorganizacijo programa in realizirali spremembe po
kriterijih Bolonjske reforme. Implementacija novega
(dodatnega) modula ali programa bi v tem trenutku bila zelo
težka.”

•

Vključevanje in akreditacija v okviru obstoječih programov.
Slika 7.1 kaže strinjanje s to možnostjo izvedbe. Večina odgovorov
kaže, da bi model pomagal pri oblikovanju učnega načrta, kar nekaj
odgovorov pa je glede te opcije zadržanih. Posebno v okviru
slovenskih ocen je bilo razvidno, da mora model obdržati visok nivo
usmeritve za gradbeno industrijo in zagotoviti, da se vse praktične
primere
načrtuje
v
okviru
primerov
iz
gradbeništva.
Skrb je bila izražena tudi glede zagotavljanja kakovosti akreditacije, kar
bi lahko vplivalo na visokošolske organizacije pri sprejemanju odločitev
glede te oblike izvedbe učnega načrta.
Samostojni inovacijski modul. Pogledi na ta modul so bili različni.
Kot kaže slika 7.1 so bili odgovori evalvatorjev naklonjeni tej rešitvi.
Vendar se eden od evalvatorjev ni strinjal s tem modulom, saj naj bi
bila taka rešitev omejena. V okviru enega modula ni možno realizirati
vseh tematik, ki so vključene v celotni učni načrt. Podpora za izvedbo
samostojnega modela pa je namigovala, da se je možno osredotočiti
na inovacije in refleksijo inovacijskih praks v enem modulu, ostala
načela pa bi bilo možno realizirati v okviru ostalih modulov učnega
načrta.
vseživljensko strokovno učenje (angl. Continuous Professional
Development (CPD)) Pogledi glede izvedbe v okviru dodatnega

•

•
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strokovnega razvoja so bili mešani. Začetni rezultati raziskave (DP2) v
okviru projekta TECH TRANSFER so vodili do izvedbe izobraževanja v
okviru vseživljenjskega strokovnega učenja, to je izobraževanja in
usposabljanja, kot najbolj možnega modela izvedbe predlaganega
učnega programa3. V Sloveniji, na Madžarskem in v Grčiji pa je po
izjavah evalvatorjev ta model manj primeren. Eno od stališč iz
Slovenije je bilo:
“CPD4 (mišljeno kot “obvezno” izobraževanje) ni relevanten
model za slovensko gradbeno prakso. Državni strokovni izpit
da inženirjem stalno licenco. Vseživljenjsko izobraževanje je
koristno in potrebno, vendar ni obvezno.”
Ostali respondenti so menili, da je VSU (CPD) primeren način in
zanimiv način za njihov izobraževalni sistem. Predstavnik iz Poljske je
zapisal:
“Vključevanje predlaganega modela inovacijskega študija v obliki
vseživljenjskega strokovnega učenja bi se lahko lažje realiziralo,
saj so univerze in fakultete za vključevanje take oblike v
podiplomski študij bolj prilagodljive: tako izobraževanje predstavlja
namreč tudi pomemben prihodek za organizacijo.”
V razvijajočih ekonomijah raste zavedanje glede potrebe po
vseživljenjskem izobraževanju ter vlogi stalnega strokovnega razvoja
pri tem. V malih podjetjih (večina gradbenih podjetij) so aktivnosti
usmerjene v operativno delo. Če bi izobraževanje postalo bolj
fleksibilno in povezano z delom in prakso, bi verjetno podjetja lažje
sprejela to obliko izobraževanja.
Odgovori evalvatorjev so tudi
nakazali, da bi bilo potrebno razmisliti o možnosti izobraževanja na
daljavo. Izobraževanje na daljavo je način izvedbe. Z uporabo najbolj
primerne tehnologije v posamezni državi je možno izvesti
izobraževalne module in preverjanje. V Veliki Britaniji je predvsem na
podiplomskem študiju velik del učnega načrta realiziran na ta način.
Teoretična predavanja se lahko izvedejo v okviru “virtualnega učnega
okolja”. Ravno tako se lahko ta način dela kot alternativa izvedbi v
razredu (predavalnici) uporabi za preverjanje učnih dosežkov.
Učenje na daljavo visokošolskih organizacijam zmanjša potrebo in
obremenitve glede infrastrukture (predavalnice...). Študenti pa morajo
po drugi strani zagotoviti primerne IT pogoje. Tudi vloga tutorjev se
spremeni do neke mere, saj mora prilagoditi svoje delo pogojem dela
na daljavo (drugi načini komunikacije in timskega dela..). Učenje na
daljavo je vsekakor možnost, ki bi jo lahko uporabili v različnih oblikah

3

To izobraževanje je lahko obvezno ali neobvezno, odvisno od prakse v konkretni državi (Opomba k
slovenskemu prevodu poročila).
4
V okviru vprašalnika za evalvatorje je bil modul »CPD« napačno interpretiran kot »Compulsory
Professional Development« (obvezni strokovni razvoj, analogno strokovnemu izpitu po Zakonu o
graditvi). Praviloma pa se kratica CPD uporabljala za »Continuous Professional Development«, kar je
bližje pojmu vseživljenjskega strokovnega učenja. Zaradi te napačne iterpretacije so bila stališča
evalvatorjev iz Slovenije nekoliko zadržana.
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in modulih izobraževanja za management inovacij v gradbeništvu, ki ga
predlagamo v okviru projekta TECH TRANSFER.
Vsi evalvatorji so ocenili, da model dobro ali zelo dobro povezuje
teorijo in prakso. Zaradi tega je potrebno posebno pozornost posvetiti
angažiranju ustrezno usposobljenih profesorjev na fakultetah, ki bi
lahko realizirali predstavljeni program. Če upoštevamo, da model
predvideva intenzivno uporabo teorije v praksi in refleksijo prakse,
moramo vedeti, da je zelo pomembno, da imajo tutorji dobro
kombinacijo teoretičnih znanj in strokovnih izkušenj. Izdelan je bil tudi
predlog dopolnitve modela s pripravo seznama potrebnih veščin in
znanja akademskega osebja, ki bi lahko sodelovali pri izvedbi.
MODELI UČNEGA PROGRAMA
V okviru predstavljenega modela izobraževanja so evalvatorji pozitivno ocenili
prilagodljivost izvedbe (4 moduli izvedbe). Pristop z več reflektiranja teorije v
praksi in vključevanjem problemskega pristopa so označili kot primernejši v
primerjavi s tradicionalnim pedagoškim pristopom. Evalvatorji so sodili, da
model problemsko orientiranega pristopa k izobraževanju nudi celovitejši
(holistični) pogled na gradbeni management in spodbuja globlje učenje. Izjava
evalvatorja to potrjuje:
“Dobre izkušnje pri uporabi problemsko orientiranega pristopa kažejo,
da bi formalno izobraževanje na tem področju (t.j. management inovacij
v gradbeništvu) sigurno povečalo inovacijske sposobnosti gradbenih
podjetij in v splošnem tudi gradbenega sektorja.”
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8 SKUPNI ZAKLJUČKI
Model za učni načrt za magisterij Management inovacij v gradbeništvu je
narejen na podlagi rezultatov raziskave, opravljene v Delovnem paketu 2
projekta TECH TRANSFER. Hkrati smo v okviru izvedbe učnega programa
iskali ravnotežje med pridobivanjem teoretičnih znanj in sposobnosti, da
diplomanti to znanje uporabijo in ga reflektirajo v svoji praksi.
Modul omogoča prilagoditve. Respondenti v DP2 so ugotovili, da je najbolj
popularen mehanizem izvedbe programa način vseživljenjskega strokovnega
učenja. Pripravljene so štiri različne opcije izvedbe, ki so ustrezno povezane z
modelom in podrobnimi učnimi izidi po Prilogi 1.
Z modelom želimo strokovnjakom in izvajalcem visokošolskega izobraževanja
ponuditi nujne vsebine in najbolj primerne mehanizme izvedbe izobraževanja
za managent inovacij v gradbeništvu. Želimo, da se na ta način zagotavlja, da
v branžo in na delovna mesta pridejo diplomanti z ustreznimi kapacitetami za
inovativnost in management inovacij.
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PRILOGA 1: SEZNAM UČNIH IZIDOV PROGRAMA MANAGEMENT INOVACIJ V GRADBENIŠTVU
Inovacija je dejanska uporaba netrivialnih sprememb in izboljšav procesa, proizvoda ali sistema, ki je nova za organizacijo, ki jih razvija.
Vključevanje izobraževanja za inovativnosti v sistem visokošolskega izobraževanje je lahko izziv. Spodnja tabela je narejena z namenom, da
pomaga pri pripravi novega učnega načrta ali pri primerjavi z obstoječimi programi.
Predstavljeni so trije primeri. Za pripravo magistrskega programa na področju managementa inovacij (90 ECTS kreditnih točk) je potrebno
vključiti vse učne izide študijskega programa. Pri razvoju posameznega inovacijskega modela (15 ECTS točk) kot dopolnitve učnih izzidov
6 ali 7 modulov originalnega učnega načrta, je potrebno zagotoviti ustrezno kombinacijo učnih izidov. V modul vseživljenjskega
strokovnega učenja se vključijo posamezni učni izidi glede na potrebe udeležencev (input based). Za polni magistrski študij je potrebno doseči
vse učne izide po programu. Te izide je potrebno upoštevati tudi pri pripravi manjših učnih modulov ali pri vključevanju v obstoječe učne načrte
ali programe vseživljenjskega strokovnega učenja.
Učni izidi – Program bo nudil...
... možnost študija in vrednotenja različnih teorij in pristopov k inovativnosti in inovacijskemu managementu.
... študentom možnost prikazati različna znanja, veščine in razumevanje procesov, ki so potrebni za uporabo inovativnih tehnologij, procesov ali proizvodov..
... praktično uporabo teoretičnih znanj znotraj študijskega programa, ki se osredotoča na načrtovanje organizacije za inovativnost in za inovativnost potrebno voditeljstvo
(leadership).
... empirične in praktične raziskovalne projektne aktivnosti, ki bodo študentom omogočale aktivno uporabo znanj na uporabni in relevantni način.
Primeri
Vseživljenjsko
UČNI IZIDI
MS program
MS modul
strokovno
90 ECTS TOČK
15 ECTS TOČK
učenje
Teorije inovativnosti – Študenti imajo možnost...
... razviti primeren nivo razumevanja predmeta inovacije/inovativnost in kako se ta navezuje na gradbeno
industrijo

Modul 1 - Teorija

... preveriti, kako se teorija in modeli lahko uporabijo za inovacijske prakse v gradbenem sektorju

Modul 1 - Teorija

... razumeti in preveriti teorije in procese, ki se navezujejo na inovacije in inovativnost
... razumeti različne tipe inovacije in kje se te lahko pojavijo

Modul 1 - Teorija
Modul 1 - Teorija

... izdelati strategije za prenos znanj znotraj organizacij

Modul 1 - Teorija

90 min delavnica
- 30 min
predavanje
- 30 min skup.
delo
- 30 min
predstavitev

1

Management inovacij- Študenti imajo možnost...
... razviti primeren nivo razumevanja managementa inovacij in inovativnosti
... kritično ocenijo, kako lahko poslovne strategije vplivajo na inovativnost organizacije
... identificirajo ovire za inovativnost v organizacijah
... vrednotijo vloge različnih tipov organizacij pri implementaciji inovacije
... razvijejo učinkovite strategije za povezavo med kreiranjem idej in implementacijo inovacije znotraj
organizacije
Načrtovanje organizacije -Študenti imajo možnost ...
... razviti primeren nivo organizacijskih znanj
... identificirati omejitve pri načrtovanju organizacije in vrednotiti alternative
... predlagati spremembe v organizaciji in procese za spodbujanje inovativnosti.
Voditeljstvo – Študenti imajo možnost...

Modul 2 - Management
Modul 2 - Management
Modul 2 - Management
Modul 2 - Management
Modul 2 - Management
Modul 3 – Organiz.
Modul 3 – Organiz.
Modul 3 – Organiz.

... razviti primerno znanje s področja voditeljstva, ki ustvarja okolje za inovativnost

Modul 4 - Voditeljstvo

... identificirati in izkoristiti inovacijske priložnosti

Modul 4 - Voditeljstvo

... učinkovito oceniti, kaj je potrebno za razvoj in vzdrževanje inovacijske kulture znotraj organizacije

Modul 4 - Voditeljstvo

... kritično premisliti glede uporabe virov in energije za vzdrževanje inovacijskega procesa in dokončanje
inovacijskih projektov.
... izdelati in izvesti načrt promocije inovativnosti znotraj organizacije
Tehnologije, procesi in produkti – Študenti imajo možnost ...
... razviti primeren nivo razumevanja tehnologij, procesov in produktov, povezanih z inovativnostjo
... preveriti, kako inovacije lahko vodijo v spremembe tehnologij, procesov in produktov
... razumeti in oceniti ovire za inovacije tehnologij, procesov in produktov
... razviti strategije za maksimiranje inovacij tehnologij, procesov in produktov
Praktični raziskovalnih projekt – Študenti imajo možnost...
... pridobiti primerna znanja za uporabo (tradicionalnega) raziskovalnega procesa pri reševanju
industrijskega (praktičnega) problema
... pridobiti primerna znanja in razumevanja raziskovanega procesa

90 min simulirani
problem

Modul 4 - Voditeljstvo
Modul 4 - Voditeljstvo
Modul 1 & 3 plus oba
projekta
Modul 1 & 3 plus oba
projekta
Modul 1 & 3 plus oba
projekta
Modul 1 & 3 plus oba
projekta
Praktični projekt
Praktični projekt
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... ovrednotiti problem iz delovnega okolja
... vrednotiti in preveriti učinkovitost rešitve in predlagati izboljšave ali spremembe
... uporabiti različne metode zbiranja podatkov za prikaz razumevanja podrobnosti problema iz delovnega
okolja
... razviti in izvesti rešitve resničnega (praktičnega) problema
Empirični raziskovalni projekt – Študenti imajo možnost...
... pridobiti primerna znanja za uporabo empirričnega raziskovalnega pristopa za razvoj rešitve
industrijskega (iz prakse) problema
... pridobiti primerna znanja in razumevanja raziskovanega procesa
... ovrednotiti problem iz delovnega okolja
... vrednotiti in preveriti učinkovitost rešitve in predlagati izboljšave ali spremembe
... uporabiti različne metode zbiranja podatkov za pripravo podatkovne baze (evidence base).
... razviti koncepte in kategorije, ki vodijo k generaciji nove teorije
.. razviti in izvesti rešitve resničnega (praktičnega) problema
Veščine – Študenti imajo možnost...
... prikazati kakovostno znanje uporabe IKT
... prikazati kakovosten ustni in pisni način predstavitev
... prikazati kakovostno izdelavo pisnih poročil
... prikazati učinkovito skupinsko delo
... prikazati učinkovito komuniciranje
... prikazati ustvarjalno razmišljanje

Praktični projekt
Praktični projekt
Praktični projekt
Praktični projekt
Empirični projekt
Empirični projekt
Empirični projekt
Empirični projekt
Empirični projekt
Empirični projekt
Empirični projekt
Vsi
Vsi
Vsi
Vsi
Vsi
Vsi

DA
DA
DA
DA
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