Jana Barkovič

V članku so predstavljeni rezultati ankete, ki je bila izvedena leta 2006 na Fakulteti za gradbeništvo
in geodezijo pod mentorstvom mag. Erne Flogie Dolinar. Nanjo so odgovarjali študenti Prostorske
smeri študija geodezije. Z anketo smo želeli ugotoviti, zakaj se mladi odločijo za študij geodezije
ter kakšne so njihove želje po končanem študiju in v bližnji prihodnosti.
Izvedba ankete
Anketa, ki ni bila anonimna, je bila izvedena v okviru vaj Vrednotenja nepremičnin. Na vprašanja
je odgovarjalo 22 študentov univerzitetnega študija.
Vsebina ankete
Anketa je vsebovala naslednja vprašanja:
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ŽELJE IN PRIČAKOVANJA BODOČIH DIPLOMANTOV

- Zakaj sem se odločil za študij geodezije?
- Kaj bi rad počel, ko bom končal študij?
- Kje se vidim čez 10 let?
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Rezultati in vrednotenje rezultatov

Graf 1: Razlogi odločitve za študij geodezije.
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Na anketo so se odzvali vsi študentje (22, tj. 100 %).
Največ študentov (26 %) se je za študij geodezije odločilo zaradi interdisciplinarnosti, ki jo ta
omogoča, ter zaradi razgibanosti in dinamičnosti, saj delo poteka tudi na terenu v naravi (23 %)
(graf 1). Največ študentov se želi po končanem študiju ukvarjati z zemljiškim katastrom, nekateri
pa se niso natančno opredelili in so navedli specifične odgovore, ki niso nujno povezani s študijem
geodezije, pod točko »ostalo« (potovanje ipd.) (graf 2). Čez deset let se največ študentov (45 %)
vidi predvsem v vlogi uspešnega človeka v smislu družinskega življenja, v stroki pa na področju
prostorskega planiranja (18 %).
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Graf 2: Želje po končanem študiju.

Graf 3: Videnje čez 10 let.
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Glede na to, da smo bili anketirani študentje Prostorske smeri, je bilo pričakovano, da bodo želje
usmerjene bolj na področja evidentiranja nepremičnin, upravljanja z nepremičninami, prostorskega
planiranja in prostorske informatike. Večina anketiranih študentov si želi zaposlitve na področju
zemljiškega katastra. Nekaj pa je tudi takšnih, ki so bili nekoč prepričani, da želijo uspeti izključno
v geodetski stroki, sedaj pa niso več. Tako želijo svojo zaposlitev poiskati na področju računalništva,
logistike ali uspeti celo v politiki. Kljub temu da je današnja ambiciozna generacija vse bolj pod
pritiskom uspeha v karieri, pa je nekaj anketirancev postavilo v ospredje družino in potovanje
pod točko »ostalo«.
Nenazadnje je večini anketiranih študentov najpomembnejše ustvariti družino, ki bo ohranjala
prave vrednote in bo odprta za življenje. Bistvo pa je, da si vsakdo želi opravljati delo, ki ga bo
veselilo, mu dopuščalo čim več prostega časa in mu omogočalo primerno finančno ozadje.
Potrebno pa bo nenehno izobraževanje in sledenje novostim v stroki, saj je le tako mogoče
ohranjati inovativnost.

IZ
OBRAŽEV
ANJE IN ŠOLS
T VO
ZOBRAŽEV
OBRAŽEVANJE
ŠOLST

Sodeč po rezultatih ankete smo ugotovili, da se je večina študentov odločila za študij geodezije
zaradi raznolikosti in širine geodezije, saj ta ni strogo usmerjena zgolj v eno področje, ampak
nudi možnost pridobivanja interdisciplinarnih znanj (ekonomija, pravo, javna uprava ipd.), ki so
pomembna za delo v praksi. Študij geodezije pa je pritegnil bodoče diplomante tudi zaradi
raznolikosti in združevanja pisarniškega in terenskega dela, kjer je možnost stalnega stika z
naravo.

Zaključek
Kljub temu da se je marsikateri anketirani študent kot najstnik znašel v precejšnji dilemi, ko se je
bilo treba odločiti za nadaljevanje študija, 86 % anketiranih študentov ne obžaluje svoje odločitve
oziroma si želi zaposlitve v geodeziji. Glede na to, da si večina študentov že nabira izkušnje v
geodetski stroki in je seznanjena z delom v praksi skozi študijska leta, je to dober pokazatelj, da
se geodetska stroka ohranja ter tako omogoča tudi možnost nadaljnjega razvoja.
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Zah
Zahvvala: Zahvaljujem se mag. Erni Flogie Dolinar za pomoč ter vsem študentom geodezije, ki so
sodelovali v naši anketi.

Julijana Barkovič, dipl. inž. geod.
E-pošta: jana.barkovic@gmail.com
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