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1 – Uvod  
V zadnjih letih je bilo ustvarjenih več kot dva milijona delovnih mest v vzhajajočih sektorjih, kot 

so obnovljiva energija, ravnanje z odpadki, digitalni sektor ter inovacije in tehnologija, kar bo 

povzročilo dodatne potrebe po kvalificirani delovni sili. 

Vendar trenutno podjetja pogosto ne prepoznajo vrednosti in potenciala doktorandov. 

Posledično je odstotek zaposlovanja ljudi s takšno izobrazbo nizek, saj naj bi imeli pomanjkljivo 

praktično znanje in veljajo predvsem za zaposlene v akademskih ustanovah. 

Da bi spremenili te vzorce zaposlovanja v korist večjega števila delovnih mest za doktorande 

visokošolske ustanove ustvarjajo široko paleto programov zaposljivosti, vključno s projektom 

OUTDOC. 

Projekt OUTDOC je nastal s ciljem prispevati k zaposljivosti doktorandov na teh področjih. V ta 

namen je bil razvit poseben program usposabljanja, v katerem bodo pridobili nova znanja in 

veščine, ki bodo potrebne za zaposlitev na teh delovnih mestih v bližnji prihodnosti. 

Z raziskavo, ki je bila izvedena v sodelovanju z več kot 250 podjetji iz več vzhajajočih sektorjev in 

različnih evropskih držav, so bile ugotovljene posebne medsektorske veščine in kompetence, ki 

jih potrebujejo doktorandi na trgu zaposlovanja. 

Glavni cilj te študije je določiti veščine, ki izboljšujejo zaposljivost doktorandov v skladu s 

potrebami delodajalcev. Te vključujejo predvsem prenosljive veščine, ki jih lahko uporabijo 

strokovnjaki iz vseh sektorjev. 

Izvedena študija je izrednega pomena za prepoznavanje veščin in uresničitev enega od večjih 

ciljev projekta, to je oblikovanje prilagojenega in kakovostnega programa za doktorande. 

Rezultati te študije so nam omogočili pripravo seznama 10 kompetenc, ki jih delodajalci 

najpogosteje zahtevajo. To je bil temelj za oblikovanje inovativnega programa usposabljanja, 

namenjenega gradnji in usposabljanju doktorandov na teh veščinah in kompetencah. 
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Seznam kompetenc, po katerih je največ povpraševanja: 

1. Motivacija in pobuda 

2. Organizacija dela 

3. Odgovornost 

4. Fleksibilnost in prilagodljivost 

5. Ustna komunikacija 

6. Pisna komunikacija 

7. Kreativnost 

8. Skupinsko delo 

9. Reševanje konfliktov in sprejemanje odločitev 

10. Poklicna etika 

2 - Opredelitev kompetenc 
V sklopu projekta OUTDOC je nastal program usposabljanja za pridobitev prej omenjenih 10 

veščin in kompetenc za doktorande z evropskih univerz, da bi prispevali k izboljšanju njihove 

zaposljivosti. 

Ob upoštevanju tega cilja kot izhodišča in z namenom poenotenja izobraževalnih in 

metodoloških meril za oblikovanje raznolikih izobraževalnih gradiv za program glede na 10 

kompetenc smo opredelili in karakterizirali vsako zmed njih. 

Spodaj je navedena vsaka od 10 veščin s kratkim povzetkom ter nekaterimi povezavami in odnosi 

med njimi. 

2.1 - Motivacija in pobuda 
Motivacija je sila, ki človeka potisne, da sprejme in se spopade s katerim koli dejanjem, 

dejavnostjo ali projektom. Gre za relacijski koncept, kar pomeni, da je vedno povezan z 

začasnimi, konkretnimi in posebnimi nalogami, ki jih opravljamo. 

Motivacija lahko izvira iz dveh virov: notranjega in zunanjega. 

Notranja (intrinzična) motivacija je povezana s posebnimi osebnimi potrebami, kot so 

samouresničevanje in dosežki. Če jih želimo prepoznati, se moramo vprašati, ali je načrtovano 

dejanje v prid našim lastnim vrednotam in nam daje globoko osebno zadovoljstvo. Če je odgovor 

pritrdilen, potem je to notranja motivacija. 

Nasprotno pa je zunanja motivacija povezana s potrebami, ki izhajajo iz naših medosebnih 

odnosov, na primer zaradi poklicnega priznanja ali socialnega statusa. V teh primerih je 

ohranjanje določenega vedenja odvisno od stalnega prejemanja zunanje povratne informacije. 
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Če želimo prepoznati to lastnost, moramo razmisliti o vprašanju: če ne bi bilo nikogar okoli mene, 

ki bi jo videl, ali bi bila še vedno koristna zame? 

Veščina motivacije in pobude vključuje različne vrste in vire motivacije glede na zaposljivost 

doktorandov, pa tudi analizo njihovih motivacijskih procesov. Namen je udeležence opremiti z 

orodji za vzpostavitev osebnih standardov delovanja in jih povezati z lastnimi motivacijskimi 

kazalci. Vse to je narejeno z vizijo in idejo, da usposabljanje teh veščin spodbuja pozitivno 

mentalno počutje in mir, saj prispeva k odkrivanju in maksimiranju lastnih motivacijskih virov. 

Poleg tega so ljudje, ki so jasno motivirani na podlagi lastnih virov, veliko bolj sposobni podpirati 

svojo motivacijo in pobudo z željo po poklicni uspešnosti, kar posledično izboljša njihovo 

zaposljivost. 

2.2 - Organizacija dela 
Organizacija dela je bistvena za izboljšanje naše učinkovitosti in učinkovitosti na delovnem 

mestu. Za pridobitev te organizacijske veščine bi se morali naučiti prepoznati, strukturirati in 

določiti prednostne naloge, ki jih moramo opraviti v projektu ali na delovnem mestu, ter 

načrtovati njihovo izvajanje, upoštevajoč prednosti, ki jih ima vsaka od njih. Tako lahko z 

organizacijo izdelamo primerno osebno strukturo, ki bo zagotovila doseganje ciljev v določenem 

časovnem obdobju. 

Upravljanje organizacijskih tehnik na delovnem mestu je temeljnega pomena iz dveh razlogov. 

Prvič, ker izboljšuje splošno počutje ljudi, saj organiziranost vpliva na naša fizična, duševna in 

čustvena stanja in je tesno povezana z osebno uspešnostjo. Drugič, organizacija je pogoj, ki 

omogoča dobro timsko delo: povečuje učinkovitost in produktivnost, omogoča načrtovanje, 

izboljšuje klimo na delovnem mestu in vse te izboljšave lahko neposredno vplivajo na povečanje 

dobička podjetja. 

V okviru modula organizacije dela je predstavljena vrsta tehnik in postopkov, s katerimi lahko 

opredelimo in strukturiramo poklicne funkcije, pa tudi glavne „tatove časa“, da se njihov vpliv 

na dnevne funkcije in naloge čim bolj zmanjša. Predstavljeno je tudi več orodij in tehnologij za 

pomoč pri organizaciji, strukturiranju, določanju prednosti in načrtovanju nalog, dejavnosti in 

projektov. Končno koncept obravnava organizacijo z vizije čustvene inteligence, kar 

udeležencem ponuja zanimive ključe do osebnega upravljanja s časom, osredotočenih na 

opravljanje poklicnih nalog. 

2.3 - Odgovornost 
Odgovornost nas poganja, da izpolnjujemo in dokončamo svoje obveznosti, da odločitve 

sprejemamo in izvršujemo skrbno in zavestno ter jih na koncu tudi dokončamo, pri čemer 

sprejmemo morebitne posledice. 

Na delovnem mestu moramo upoštevati tri bistvena in medsebojno povezana vprašanja: 

individualno odgovornost, odgovornost pri timskem delu in organizacijsko odgovornost. 

Odgovornost posameznika temelji na etičnem ravnanju, ki ga imajo strokovnjaki do sebe in do 

svojega okolja, kar presega preprosto izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Izhaja iz 
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prepoznavanja naše osebne moči vplivanja na druge z lastnimi dejanji ter sprejemanja in 

zavezanosti, da bomo to moč izkoristili za izboljšanje našega časa v podjetju in posledično 

odnosov na delovnem mestu. Ta dejavnik je odločilni pri ocenjevanju zaposljivosti doktoranda v 

izbirnem postopku, saj sta zavzetost in občutek pripadnosti organizaciji v veliki meri odvisna od 

posameznika. 

Druga stran je povezana s timskim delom. Trenutno skoraj vsa podjetja zahtevajo, da so njihovi 

zaposleni visoko usposobljeni za sprejemanje in polno odgovornost za lastne naloge in funkcije 

za dosego skupnega cilja. 

Vsi strokovnjaki bi se morali v celoti zavedati, da njihova dejanja in opustitve ne bodo vplivala le 

na njihovo profesionalno uspešnost, ampak bodo imela tudi neizogibne posledice za celotno 

ekipo. V zvezi s tem bo odgovorno reševanje problemov povzročilo, da bodo drugi imeli več 

zaupanja v nas, pa tudi, da bomo predstavili trajne in učinkovite rešitve. 

Tretja stran odgovornosti na delovnem mestu je povezana z organizacijsko odgovornostjo, ki 

vključuje vrednote in orodja, ki jih mora podjetje posredovati zaposlenim, da lahko opravljajo 

svoje delo v skladu s cilji in usmeritvami podjetja ter se počutijo kot del globalnega projekta. 

V modulu odgovornost udeležence spodbujamo, da se podajo v samospoznanje z vidika čustvene 

inteligence, s pogledom na svoje poklicne in osebne interese in motivacijo za svojo identifikacijo 

in skupno delo. Nato se lotevamo občutka pripadnosti in odgovornosti do timskega dela in 

vodenja. Namen vseh teh glavnih delovnih področij in metodologij je, da se sčasoma usposobijo 

v odgovorne posameznike, kar bo vplivalo na bistveni del te veščine za izboljšanje zaposljivosti 

doktorandov v podjetjih v vzhajajočih sektorjih. 

2.4 – Fleksibilnost in prilagodljivost 
Zaradi različnih finančnih kriz in pojava novih tehničnih in tehnoloških možnosti na trgu dela si 

organizacije v vzhajajočih sektorjih prizadevajo ostati v neprekinjenem gibanju, s čimer želijo 

zagotoviti, da njihova podjetja ostanejo dejavna. Tako so razvili okolje na delovnem mestu, ki 

postopoma zahteva vse več profilov za ljudi, ki se lahko prilagodijo tem nenehno spreminjajočim 

se dinamikam in delovnim tokom. Ti profili morajo imeti predvsem dve kompetenci: fleksibilnost 

in prilagodljivost. 

Fleksibilnost bi lahko opredelili kot zmožnost prilagajanja in dela v različnih situacijah in z 

različnimi tipi ljudi. Spretnost dela v spreminjajočih se delovnih okoljih vključuje razumevanje in 

oceno različnih stališč in pogledov. 

 

Glede na prilagodljivost strokovnjakov v delovnem okolju je značilno, da izkazujejo učinkovitost 

pri svojem delu, ko se soočajo z različnimi spreminjajočimi se situacijami in ravnajo z 

negotovostmi pri doseganju zastavljenih ciljev, kljub vsem težavam, ki se lahko pojavijo. 

 

Danes je fleksibilnost veščina, po kateri je na trgu dela veliko povpraševanja, saj imajo fleksibilni 

ljudje več empatije, kar pomeni, da znajo poslušati, analizirati, ne da bi presojali, ocenjevali in se 

prilagajajo ter trudijo dati najboljše od sebe za dobro korporativnih ciljev. 
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Za kompetenco fleksibilnost in prilagodljivost bodo udeleženci dobili delovne smernice in 

dinamiko, ki jim bo omogočila, da razvijejo ti kompetenci in jih bolj stabilno povežejo s svojimi 

poklicnimi motivacijami. To področje usposabljanja je osredotočeno na pridobivanje perspektive 

za dojemanje okolja na delovnem mestu in na učenje obvladovanja stresa. Obravnava tudi 

potrebo po dobrem upravljanju socialnih veščin, zlasti potrebo po razvijanju asertivnega stila 

komuniciranja, da bodo doktorandi v izbirnih postopkih lahko obravnavani kot fleksibilni in 

prilagodljivi ljudje. 

2.5 - Ustna komunikacija 
Tako kot v akademskem in osebnem udejstvovanju se moramo tudi v delovnem prostoru vsak 

dan spoprijeti s situacijami, ki zahtevajo ustno komunikacijo, kot so razgovori za službo, 

predstavitve ali sestanki s sodelavci. Vse te situacije imajo skupni imenovalec: javno nastopanje 

in interakcija z drugimi, da bi jih seznanili s svojimi konkretnimi predlogi ali, z drugimi besedami, 

sporočili, kaj želimo iz interakcije dobiti. 

Vsi procesi ustne komunikacije nujno vključujejo vsaj dve osebi: govorca in prejemnika sporočila. 

Čeprav so pogosto bolj osebne izkušnje, vedno vključujejo iste lastnosti. Prvič, govornik in 

poslušalec morata uporabiti isto kodo, sporočilo pa mora biti jasno in konkretno, da lahko 

pravilno prispe do druge strani. Drugič, vedno se moramo spomniti, da se ustna komunikacija 

pojavlja tako skozi besede, ki jih izgovarjamo, kot z gestami, ki jih naredimo, ko jih izgovarjamo, 

vključno z verbalno in neverbalno komunikacijo. Na koncu ne smemo pozabiti, da se bo postopek 

ustne komunikacije razlikoval glede na kontekst, v katerem se dogaja, zato bi se morali naučiti 

določiti vedenjske smernice, tako za formalna kot neformalna srečanja, saj bomo skozi kariero 

morali govoriti v obeh situacijah. 

Da bi bila ustna komunikacija učinkovita, moramo odstraniti vse „komunikacijske ovire“, ki 

ustvarjajo motnje pri našem prejemniku, ter razviti navado, da nenehno dajemo in zahtevamo 

povratne informacije. 

V okviru veščine ustne komunikacije so udeležencem na voljo ključi, orodja in smernice, ki jih 

potrebujejo za razvijanje svojih komunikacijskih veščin, tako v verbalnem kot neverbalnem 

jeziku. Vključena je tudi telesna in duševna priprava ter trening prepričanj in čustev, potrebnih 

za ustno komunikacijo v različnih situacijah na delovnem mestu. Predstavljene so tudi metode 

priprave na komunikacijo, pri čemer je posebna pozornost namenjena samozavesti, s pomočjo 

katere lahko doktorandi izboljšajo odnose s svojim občinstvom in se naučijo nadzorovati in 

uporabljati prostor v svojo korist, da lahko resnično učinkovito komunicirajo. 

2.6 - Pisna komunikacija 
Pisna komunikacija je sestavljena iz izražanja besedne vsebine, ki jo želimo prenesti na urejen, 

skladen in učinkovit način. Sposobnost izražanja v pisnih besedilih razkriva znanje, ki ga imajo 

strokovnjaki iz pisne kode za pripravo diskurzov, ki so primerni in prilagojeni vsakemu kontekstu. 

Pomembnost pisnega izražanja na delovnem mestu temelji ne le na tem, da je to bistvena 

sestavina komunikacijskega procesa, ampak tudi v tem, da dobre pisne spretnosti pomenijo 

bistveno orodje za oblikovanje misli, za izražanje idej in argumentov ter za pridobivanje 
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strokovnega priznanja in družbenega prestiža. Vsi ti razlogi so razlog, da ima ta veščina tako 

pomembno vlogo v okviru zaposlovanja doktorandov. 

 

Izobraževanje na področju te veščine zagotavlja, da bodo doktorandi sposobni napisati vse vrste 

dokumentov, ki bodo narejeni z namenom doseganja ciljev organizacije. Doktorandi morajo 

zagotoviti, da njihovo pisanje prikazuje logično organiziranost pri podajanju lastnih idej in 

informacij, skrbno izbiro besedišča - glede na kulturno, formalno in tehnično raven, ki jo zahteva 

pisanje - in pravilna uporaba slovničnih struktur, natančno črkovanje in slog, primeren vsebini 

besedila, ter da je primeren za prejemnike. 

Pisna komunikacijska obravnava strukturo in obliko glavnih dokumentov, povezanih z iskanjem 

zaposlitve, kot so življenjepis in spremno pismo, pa tudi najpogostejši dokumenti v strokovnem 

okolju, kot so e-pošta, poročila in predstavitve. Poseben poudarek je na potrebi, da bodo morali 

doktorandi pripraviti poenostavljena besedila za širšo javnost in razširjati svoje znanje. Povzeta 

so tudi najpomembnejša vprašanja, povezana s ponudbami in referenčnimi modeli. Nazadnje je 

poglavje namenjeno bistvenim značilnostim pisnega komuniciranja v digitalnih kontekstih, saj je 

namenjeno izboljševanju zaposljivosti v podjetjih v vzhajajočih sektorjih, ki so tesno povezana z 

novimi tehnologijami.  

2.7 - Kreativnost v profesionalnih okoljih 
V današnjem času je ustvarjalnost ena od veščin, po katerih je največje povpraševanje v 

poslovnem sektorju, zlasti v vzhajajočih področjih, saj so tudi kreativni profili veliko bolj 

vsestranski, inovativni in proaktivni. 

Kreativnost pomeni uporabo znanja z novih in drugačnih perspektiv. Ta sposobnost nas vodi v 

razmišljanje in zavzemanje drugačnih stališč z različnih pogledov kot jih običajno zavzamemo pri 

iskanju rešitev za situacije, težave in konflikte. Tako smo osredotočeni na do zdaj redke prakse 

ali celo neznane poglede. Ta spretnost omogoča doktoratom, da maksimirajo svoje osebne 

sposobnosti in posledično razširijo možnosti zaposlitve. 

Za ustvarjalno delo je eno najboljših orodij, s katerimi razpolagamo, disruptivno mišljenje. To 

pomeni, da poskušamo odstraniti vse miselne ovire in vnaprej premišljene sodbe, ki jih imamo, 

ter poskušamo razmišljati izven naših običajnih in ustaljenih miselnih vzorcev. Ta način reševanja 

situacij je povezan s potrebo po reorganizaciji miselnih struktur: za trenutek moramo poskusiti 

pozabiti svoje pretekle izkušnje, da bi naše ideje ustvarile nove poti, kar nas sili, da zapustimo 

svojo 'cono udobja', da se spopademo z novimi izzivi. Če uporabimo tovrstno razmišljanje, se 

izognemo svojim ustaljenim rutinam, da ustvarimo nove rešitve za nove težave, tudi če vse 

ostalo ostane enako. 

Veščina kreativnosti na delovnem mestu ponuja udeležencem izjemno zanimiva orodja, 

razmišljanja in praktične dejavnosti, s katerimi lahko disruptivno razmišljanje izvedejo v praksi, 

skupaj s kreativnostjo in neprestanimi inovacijami. V ta namen ponujamo pregled glavnih agilnih 

metodologij, ki delujejo iz te osredotočenosti na disruptivno razmišljanje. Te informacije 

dopolnjuje analiza različnih učnih sistemov: vizualnega, slušnega in kinestetičnega z namenom 

pomagati doktorandom, da ugotovijo, kateri od njih je najbolj koristen pri vzpostavljanju lastne 
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ustvarjalne rutine pri delu. Nazadnje se obravnava pomen usposabljanja ustvarjalnosti za 

izboljšanje učinkovitosti, skupaj s pomembnostjo primerne organizacije delovnega prostora, da 

bodo naše ideje tekle čim bolj optimalno. 

2.8 – Skupinsko delo 
Skupinsko delo je sposobnost skupine ljudi, da sodelujejo pri doseganju skupnega cilja. Izhaja iz 

celostne ideje, da bo - z ustvarjanjem skupne mreže - vsota dela in prizadevanja posameznikov 

veliko bogatejša od tistega, kar bi isti ljudje lahko naredili sami. Dandanes veliko dela poteka v 

skupinah, zato so zelo pomembne veščine timskega dela. 

Da bi timsko delo dobro delovalo na delovnem mestu, se mora skupina ljudi zavzeti za projekt, 

v katerem bo vsak od njih prevzel vlogo, organizacija pa se razvija na podlagi konkretnih smernic 

ali akcijskih načrtov. 

Glavne značilnosti team buildinga so znane kot "5 C-jev", ki vključujejo te lastnosti: 

Prvo je dopolnjevanje (ang. complementarity), kar pomeni, da ima vsaka oseba v skupini 

posebna znanja in veščine za obogatitev naloge in doseganje ciljev. Drugič, usklajevanje (ang. 

coordination) je bistvenega pomena, kar pomeni, da morajo biti naloge znotraj ekipe dodeljene 

različnim članom v skladu z njihovimi znanji, kompetencami in znanjem. Tretji dejavnik je 

zavzetost (ang. commitment): vsak član ekipe mora dati vse od sebe in se v celoti posvetiti 

uresničevanju ciljev ekipe. To je osebna, strokovna zaveza za druge člane ekipe in za podjetje. 

Četrta ključna značilnost je komunikacija (ang. communication), ki je osnova za zagotavljanje 

dobrega delovnega ozračja, v katerem vsi udeleženci sodelujejo in dajejo ideje in predloge, ne 

da bi se bali presoje in pod enakimi pogoji. Nenazadnje pa je pomembno tudi zaupanje (ang. 

confidence), ki ekipo povezuje in ji omogoča, da svoje delo opravlja pošteno in z notranjo 

skladnostjo. 

Podjetja so danes trdno zavezana k skupinskemu delu, v katerem mora vsakdo prevzeti 

odgovornost za svoje naloge in funkcije in kjer mora vsak vpleten proaktivno prispevati in imeti 

določene vodstvene sposobnosti. Zaradi tega bo ta veščina izredno pomembna za zaposljivost 

doktorandov v podjetjih v bližnji prihodnosti. 

Veščina skupinskega dela določa temeljna vprašanja za trening z vidika čustvene inteligence. 

Obvladovanje čustev je ena glavnih zahtev, ki jih zasledimo v sedanjih delovnih okoljih, in je 

prihodnji trend, zato se morajo doktorandi, ki se želijo zaposliti, naučiti upravljati svoje 

komunikacijske sloge in socialne veščine za delo v timih. Poleg tega bodo pregledane različne 

faze ustvarjanja in zrelosti delovne skupine, pa tudi odnosi, ki bi se lahko oblikovali tako v skupini 

kot v medskupinskem delu. 

2.9 - Reševanje konfliktov in sprejemanje odločitev 
Skozi svoje poklicno življenje se nenehno srečujemo s težavami, ki se pojavljajo in ki nas 

neposredno ali posredno prizadenejo. Ko prevzamemo več odgovornosti v organizaciji ali v 

delovnem timu, obstaja večja verjetnost, da bomo imeli potrebo po reševanju težav. Zaradi tega 
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je pomembno, da se naučimo prepoznati in odkrivati najpogostejše težave, ki se pojavljajo na 

delovnem mestu, se z njimi spoprijeti ter jih rešiti kar najbolj učinkovito. 

Najprej bomo pojasnili, da težav in konfliktov, ki se pojavljajo na delovnem mestu, ne smemo 

videti kot negativne. Dejansko lahko celo koristijo in izboljšajo poklicno dejavnost, organizacijo 

ali katero koli od vpletenih strani. Prav zaradi tega je tako pomembno, da se jih učinkovito reši 

ter se jim ne izogibamo ali jih prezremo. 

Tako bi lahko opredelili "problem" kot situacijo, v kateri je treba razrešiti zadevo, ali rešitev, ki 

jo je treba najti. Poleg tega se pri konfliktu sklicujemo na situacijo, v kateri imata dve ali več 

vpletenih oseb ali strank nasprotne potrebe ali interese, tako da odločanje o eni pomeni, da 

drugega ni mogoče storiti, in obratno. 

V okviru veščine reševanja konfliktov in odločanja udeleženci dobijo informacije, ki jih 

potrebujejo, da se naučijo konceptualizirati problem, ga prepoznati in analizirati ob upoštevanju 

situacij in konfliktov, ki se najpogosteje pojavljajo na delovnem mestu, kar pomeni glavne vrste 

delovnih konfliktov. Določene so tudi različne tehnike preprečevanja in reševanja težav in 

konfliktov, pa tudi sprejemanja odločitev z namenom, da se doktorandi usposobijo za spretnosti, 

s katerimi bodo lahko učinkovito odpravili morebitne težave, ki bi lahko nastale na delovnem 

mestu. 

2.10 - Poklicna etika 
Delovna ali poklicna etika je niz normativov ali standardov, ki izboljšujejo delovanje 

profesionalnega poslovanja. To je bistvena sestavina za poklicni razvoj doktorandov, zlasti v 

fazah aktivnega iskanja zaposlitve in zaposlitve ter ustanovitve novega podjetja. 

Med etičnimi vrednotami, ki bi jih morali vsi profesionalci upoštevati pri opravljanju svojih nalog, 

so najpomembnejše: svoboda, poštenost, zvestoba in pravičnost. Prvič, svoboda pomeni 

sposobnost razmišljanja in delovanja zase. Pomembna je tudi poštenost ter zavezanost resnici in 

preglednosti, ki sta ključni dejavnik pri profesionalni uspešnosti. Naslednja vrednota, ki jo 

moramo upoštevati, je zvestoba lastnim vrednotam izven osebne koristi in skupini, ki ji 

pripadamo. Ta koncept je neizogiben, ko se spopadamo z občutkom pripadnosti ustanovi in tudi 

pri soočanju z možnimi situacijami, ki vključujejo etične ali vrednostne konflikte med 

strokovnjaki in organizacijo, za katero delajo. In nenazadnje je pomembna tudi pravičnost, kar 

pomeni zavezanost pravičnosti za skupno dobro. 

Poudariti moramo, da etika v pojmu njene opredelitve na splošno ne nalaga zakonskih ali 

regulativnih kazni. Vendar se poklicna etika običajno uveljavlja v kodeksih ravnanja ali etiki, ki 

ureja poklicno delo. 

Ti kodeksi so del normativne etike in vsebujejo vrsto načel in pravil, ki jih je treba izpolniti. 

Odvisno od poslovnega sektorja, v katerem bodo doktorandi delali, bi se morali naučiti, da se 

bodo ravnali po teh normativnih načelih. V celoti se morajo zavedati odgovornosti, ki ni samo 

osebna, temveč tudi pravna in celo sodna, kar je lahko posledica njihovih dejanj pri izvajanju 

poklica. V zvezi s tem lahko določimo, da etika predlaga tisto, kar je zaželeno, in obsoja tisto, 
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česar ne bi smeli storiti, etični kodeks pa ima za seboj upravna orodja za zagotovitev etičnega 

izvajanja poklica. 

V veščini etike udeležencem prinašamo informacije o glavnih etičnih vrednotah, kot so 

odgovornost, vztrajnost in uvidevnost, pa tudi orodja za prepoznavanje načel pravičnosti, 

poštenosti in lojalnosti. Predstavljen je povzetek različnih vrst etike, ki obstajajo na delovnem 

mestu: osebne, poklicne in družbene ali organizacijske etike. In končno, predlagamo vrsto orodij 

za usposabljanje in razvijanje lastne etike glede delovnega mesta in najboljših poklicnih praks. 

3 – Poudarek na zaposljivosti 
Doktorandom, ki sodelujejo v projektu OUTDOC, želimo ponuditi teoretičen in praktičen ter 

inovativen in kakovosten program za učenje v digitalnem okolju. Zato je bila ustvarjena vrsta 

učnih gradiv, katerih namen je pridobivanje in usposabljanje o desetih že navedenih veščinah. 

Fokus mora vedno biti na praktični uskladitvi veščin, da bi prispevali k izboljšanju zaposljivosti 

doktorandov, ki diplomirajo na evropskih univerzah v sodobnem delovnem okolju, v skladu z 

globalnim ciljem projekta. 

Poudarek na zaposljivosti je bil izbran, ker je to ena od perspektiv, ki vodijo do najboljših 

rezultatov na področju zaposlovanja in vključevanja. Ta osredotočenost je združena z možnostmi 

mobilnosti v Evropski uniji, saj je to kontekstualni okvir, znotraj katerega bodo študenti v tem 

izobraževalnem programu obravnavali prednostne načine iskanja zaposlitve. 

Začetni pristop k osredotočenosti na zaposljivost kaže na dejstvo, da naši sedanji izobraževalni 

sistemi, vključno z visokošolskimi ustanovami v evropskih državah, še vedno niso v celoti 

pripravljeni na uvajanje svojih študentov na trg dela. To dokazuje dejstvo, da doktorandi niso 

vedno opremljeni s potrebnimi kompetencami, da bi jih podjetja zaposlila. 

Tako bi lahko definirali zaposljivost kot zmožnost prilagajanja svojih osebnih in poklicnih 

okoliščin, svojih sposobnosti, kompetenc in znanja potrebam trga dela v času, ko se lotimo 

iskanja zaposlitve. 

V zadnjih letih se sodobni kontekst razvija pospešeno in nastajajoča področja se razvijajo še 

hitreje, vedno v povezavi z inovacijami in novimi tehnologijami. To obvezuje strokovnjake, da se 

vedno hitreje prilagajajo spreminjajočim se situacijam, obvladujejo negotovost in živijo s 

tveganjem. 

Ključ do zaposljivosti je povezan s prikazom strokovnjakovega potenciala in z privlačnostjo za 

delodajalce, na katere se morajo osredotočati med iskanjem zaposlitve. Zato je nujno, da 

doktorandi ne zanemarjajo svojih sposobnosti zapeljevanja podjetij, saj pogosto iščejo 

strokovnjake s temi profili. 

Zaposljivost je globalna tema, ki vzporedno vpliva na vsakega posameznika posebej. Zato sta za 

to odgovorna izobraževalni sistem in trg dela. Poleg tega morajo biti vsi strokovnjaki sposobni 

prevzeti vodilno vlogo, kadar je njihov cilj postati privlačen za trg dela v želenem poklicnem 

sektorju. 
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Zaposljivost v bistvu pomeni odprtost za svet in njegove možnosti. Doktorandi se morajo naučiti 

opazovati okolico in biti na tekočem s trendi, potrebami, zahtevami in kompetencami, ki jih 

zahteva njihov poklic, sektor ali poklicna dejavnost. To vključuje iskanje, preiskovanje in 

obdelavo informacij ter - predvsem, prehod od teoretičnega k akciji. To pomeni biti v stalnem 

gibanju in delo na stvareh, ki nas približajo našim poklicnim ciljem. 

3.1 - Glavni dejavniki, ki vplivajo na zaposljivost 

Pri ustvarjanju učnih gradiv za projekt OUTDOC smo upoštevali vrsto temeljnih dejavnikov, ki 

vplivajo na zaposljivost: 

1) Navade iskanja zaposlitve: 

Prvi dejavnik, ki ga moramo upoštevati pri iskanju zaposlitve ali karieri, je dejanski čas, ki ga 

vložimo v iskanje zaposlitvene priložnosti in dejanja, ki jih izvajamo, da se približamo poslu, ki si 

ga resnično želimo. 

Zelo pogosto namreč naredimo napako, bodisi zaradi strahu bodisi zaradi negotovosti, ko 

premišljujemo začetne situacije, ne da bi storili kaj, da bi se poskusili premakniti čez to. 

Doktorandi morajo trenirati svoje veščine upravljanja časa, da se naučijo učinkovito uporabljati 

čas, naučiti pa se morajo tudi organizirati in določiti prednostne naloge svojih osebnih in 

poklicnih nalog, da bi pridobili kvaliteten čas za poklicno uspešnost. 

2) Formalno izobraževanje in dodatno usposabljanje: 

Po doseženi univerzitetni izobrazbi in z osebnimi izkušnjami, ko smo samostojno napisali 

raziskovalna dela, bi morali doktorandi imeti možnost ne le akreditirati svoje znanje, ampak tudi 

dokazati, da ga lahko uporabijo v praksi. 

Tukaj nastopi dvostranska odločitev, da na to usposabljanje pristopimo z vidika kompetenc in ga 

tudi izvedemo s poudarkom na pridobivanju veščin, kar je povezana s potrebo po praktični 

uporabi teoretičnih vsebin. 

Trenutno paradigmo trga dela zaznamuje potreba po vseživljenjskem izobraževanju. To 

usposabljanje lahko poteka v formalnih ali neformalnih okoljih, kar pomeni, da lahko 

strokovnjaki pridobijo znanje za izboljšanje svojih sposobnosti iz različnih virov. Doktorandi so 

odgovorni, da sami ugotovijo, kakšne so potrebe po usposabljanju na delovnih mestih, na katera 

se želijo prijaviti. 

Danes je sposobnost fleksibilnega dela v skupini in prilagajanje spreminjajočim se kontekstom 

potreba, ki jo morajo imeti vsi strokovnjaki, zato je maksimiranje teh kompetenc zagotovilo, da 

bo iskanje zaposlitve lažje. 

3) Delovne izkušnje: 

Poklicne izkušnje so pomembne, vendar je enako pomembno, da se spomnimo, da vsi 

strokovnjaki na neki točki začnejo brez izkušenj. Doktorandi se morajo naučiti iskati način, kako 

svoje znanje uveljaviti v praksi in iskati nove priložnosti. 
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Odlična možnost je, da začnemo z delovnimi izkušnjami ali kot trener v podjetjih v lastnem 

sektorju, da pridobimo in razvijemo nekatere medsektorske kompetence, kot so tiste, ki so tudi 

del tega programa: ustna in pisna komunikacija, timsko delo, reševanje problemov in odločanje. 

Namen teh začetnih delovnih obdobij je prepoznati prednosti in slabosti naših poklicnih profilov, 

da jih lahko izboljšamo. V zvezi s tem je pomembno določiti sorodna delovna mesta, s katera bi 

se lahko dobro ujemal strokovnjak z našimi lastnostmi. 

4) Tehnične, tehnološke in jezikovne kompetence: 

Tehnične, tehnološke in jezikovne kompetence so na svetovnem trgu dela vse bolj cenjene. 

Zaradi tega smo opredelili, katere kompetence so zahteve na delovnih mestih, na katera se 

želimo prijaviti. Poznavanje jezikov tako ni dodatek k našemu življenjepisu, temveč nuja. 

Pristop tega izobraževalnega programa, ki uporablja angleščino kot vodilni jezik za celoten 

konzorcij, se močno zavezuje k čim boljšemu učenju jezikov s strani doktorandov, da bi olajšali 

njihovo vključitev na trg dela. 

Poleg tega je odločitev za oblikovanje izobraževalnega programa, ki temelji na spletnem učenju, 

povezana s potrebo doktorandov, ki se v digitalnem okolju lažje in tekoče naučijo, kot to 

zahtevajo tudi delodajalci v vzhajajočih sektorjih. 

5) Odnos do iskanja zaposlitve: 

Odnos je najpomembnejše notranje vprašanje, ki bi ga morali obravnavati pri iskanju zaposlitve, 

saj svoje stališče prenašamo s svojimi besedami, dejanji in odločitvami. 

Ta program zajema vse kompetence z vidika čustvene inteligence in upravljanja osebnih in 

medosebnih veščin, saj so conditio sine qua non za strokovno uspešnost. Gre za izražanje 

zanimanja za določeno podjetje ali določeno delovno mesto in ni vezano na predhodne delovne 

izkušnje. Povezano je s tem, kako se soočamo z okoliščinami, ki jih moramo doživeti na trgu dela. 

Če povzamemo, zaposljivost je vrsta spretnosti, stališč, priložnosti in nadarjenosti. Na kratko 

lahko definiramo zaposljivosti kot upravljanje, da bi razkrili in povečali svoj talent, s čimer 

dobimo nove priložnosti. In to je bil poudarek te predstavitve vsebin za projekt OUTDOC. 

4 - 2D animirani videoposnetki 
Informacije v tem priročniku, ki se nanašajo na opredelitev desetih kompetenc, ki se izvajajo v 

projektu OUTDOC, dopolnjuje deset kratkih 2D animiranih videov z uvodom v vsako od 

kompetenc. 

Naš namen izdelave teh kratkih videoposnetkov je ustvariti zanimanje med udeleženci - na 

prijazen in dostopen način - za definiranje vseh kompetenc, na katerih bodo delali v tem 

programu. Ti videoposnetki bodo prvi učni vir, na katerega bodo udeleženci naleteli, ko se 

prijavijo na platformo za usposabljanje. 
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V ta namen smo ustvarili dvodimenzionalni animiran lik z imenom 'Key', ki je zabaven doktorand, 

ki jim bo dal 'ključ' za dostop do vsake kompetence, ter udeležence spremljal na tečaju, dokler 

ne dosežejo 10 značk, kar pomeni pridobitev vseh kompetenc, ki so vključene v program. 

Ko smo se domislili značk, smo jih zasnovali na igri Trivial Pursuit, kjer morajo igralci odgovarjati 

na vprašanja, da dobijo »koščke sira« in samo oseba, ki dobi vse koščke, lahko svoje učenje šteje 

za popolno. 

Ta majhna podrobnost nam omogoča, da je v projekt vključena gamifikacija, prav tako pa bodo 

tako lahko tutorji in mentorji v programu spremljali napredek študentov. 


