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UVOD 

Namen pričujoče seminarske naloge, je predstavitev organizacijske akademije,  ene od metod, ki jo 

lahko uporabimo v namene razvoja kadrov. 

V času globalizacije, kjer je konkurenčnost med organizacijami izjemno velika in je tempo sprememb zelo 

hiter, zaposleni predstavljajo največjo dobrino neke organizacije (Patrucco, Pellizzoni in Buganaza, 

2017). V okviru kulture, ki daje vedno večji poudarek na znanje, so organizacije začele z načrtovanjem 

izobraževanj na način, ki je bil včasih zgolj v prisotnosti tradicionalnih univerz, v tem kontekstu so nastale 

organizacijske akademije (Brown in Seidner, 2012, v: Patrucco idr., 2017). 

Organizacijske akademije postajajo vse pogosteje uporabljena metoda, ki olajša poslovno 

izobraževanje, trening, organizacijsko učenje ter omogoča kroženje znanja znotraj organizacija. Vse 

pogosteje se pojavljajo v večjih organizacijah, v različnih državah kot tudi v različnih industrijah (Scarso, 

2017). 

Kljub temu, da so lahko ustanovljene, zaradi različnih razlogov, pa imajo običajno podoben namen 

oziroma skupne cilje, in sicer: 

 sistematična organizacija izobraževanj na področju ravnanja s človeškimi viri; 

 uvajanje nove delovne sile; 

 zadrževanje zaposlenih in zmanjševanje fluktuacije; 

 usklajevanje ključnih kompetenc v organizaciji; 

 organizacija izobraževalnih aktivnosti; 

 začetek in podpora spremembam znotraj organizacij; 

 spodbujanje organizacijske kulture, občutka pripadnosti in lojalnosti; 

 izpostavljanju ključnih kadrov (Scarso, 2017).  

Cappiello in Pedrini (2017) opozarjata, da še vedno ni enotne definicije o tem, kaj organizacijska 

akademija pravzaprav je. Dodajata, da na prvi pogled deluje kot precej nenavadna izobraževalna 

institucija.  

Po najstarejši definiciji, avtorja Euricha (1985, v Cappiello in Pedrini, 2017) je organizacijska akademija 

izobraževalna ustanova namenjena programom treninga, ki je vezan  na organizacijo.  

Scarso (2017) v svojem delu opozori še na definicijo globalnega združenja organizacijskih univerz in 

akademij (G-ACUA), le ti zapišejo, da je organizacijska akademija oblikovana z namenom, da 

organizacijam pomaga pri doseganju njihovih strateških ciljev ter spodbujanju tako individualnega učenja 

kot tudi organizacijskega učenja. Poleg že omenjenega, pa z organizacijsko akademijo zagotovimo 

trening zaposlenih, ki je specifičen glede na organizacijo ter je prilagojen njenim zahtevam in potrebam 

(Scarso, 2017).  

Allen (2002) na podoben način organizacijsko akademijo opiše kot strateško orodje, ki je razvito z 

namenom, da  svoji partnerski organizaciji pomaga pri doseganju njene vizije, in sicer z načrtovanjem 

aktivnosti, ki razvijajo tako individualno kot tudi organizacijsko učenje, znanje in modrost.  

Strateška dimenzija je tisto, kar ločuje organizacijsko akademijo od tradicionalnih izobraževalnih 

oddelkov znotraj neke organizacije. Glavni namen organizacijske akademije, je doseganje ciljev in 

prioritet organizacije, na ta način postanejo ključnega del določene organizacije. V kontekstu 

organizacijskih akademij, trening in učenje temeljita na strategiji, cilji in ključnih pobudah organizacije 

(Allen, 2007; Andresen in Lichtenberger, 2007; Lee in sod., 2010; Ben-Hur in sod., 2015, v: Patrucco idr., 

2017).   

 

 



ORGANIZACIJSKA AKADEMIJA 
 

2 
 

NASTANEK METODE 

V zvezi s samim nastankom metode ostaja precej nejasnosti in mnenja avtorjev so deljena. Cappiello in 

Pedrini (2017) navajata, da so se organizacijske akademije prvič pojavile v Združenih državah Amerike, 

in sicer kot del sistematičnega razvoja kadrov.  

Po drugi strani avtor Allen (2002), kot primer prve organizacijske akademije, navaja Univerzo Northrop, 

ki je bila ustanovljena že leta 1940. Omenjena univerza je bila ustanovljena, saj se je pojavila potreba 

po dobro izobraženem kadru, na področju hitro rastoče letalske industrije. Univerza je rasla in v nekaj 

desetletjih, se je odcepila od matičnega podjetja ter postala samostojna, neprofitna univerza. Tudi po 

tem, je še vedno ponujala programe na področju letalstva, le da je te razširila in je tako vključevala tudi 

poslovno šolo (MBA) ter pravno fakulteto.  

Berger in D. R. Berger (2004) prav tako zapisujeta, da so organizacijske akademije prisotne že več 

desetletij. Kot prvo, omenjata IMB Schoolhouse, v Endicootu, v New Yorku, katere namen je bil, spodbuditi 

zaposlene k razmišljanju in učenju.  

Ilyas (2017) navaja, da so se korporativne organizacije pojavile konec leta 1980, in sicer v obliki 

Akademij za učenje ter Centrov odličnosti. Njihov prvoti namen pa naj bi bilo izboljšanje pretirano 

tradicionalnih oddelkov za izobraževanje.  

Zaključimo lahko, da ne moremo podati enoznačnega odgovora na vprašanje, kdaj točno in kje, se je 

pojavila prva organizacijska akademija.  

 

UPORABNOST METODE SKOZI ZNANSTVENE RAZISKAVE 

Parashakov in E. Anatolievna Shakina (2018) opozarjata na to, da kljub temu da postajajo organizacijske 

akademije vse bolj priljubljen pristop k razvoju kadrov, ne najdemo veliko empiričnih raziskav, saj so se 

avtorji pri raziskovanju osredotočali predvsem na odkrivanje načinov, kako učinkovito vzpostaviti 

organizacijsko akademijo.  

Abel in Li (2012) sta v svoji raziskavi ugotovili, da obstaja veliko različnih oblik organizacijske akademije, 

le-te pa se med sabo razlikujejo v svojih strukturah in finančnih modelih, glede na različne industrije. 

Najdemo jih lahko v najrazličnejših organizacijah, k se med sabo razlikujejo v velikosti in obliki. Abel in 

Li (2012) ugotavljata, da organizacijska akademija dvigne prepoznavnost razvoja zaposlenih znotraj 

organizacije, na višji nivo. 

Parashakov in E. Anatolievna Shakina (2018) navajata, da obstajajo empirični dokazi, ki kažejo na 

pozitivno korelacijo med izvajanjem organizacijske akademije in uspešnostjo organizacije, v kateri se le 

ta izvaja.  

Parashakov in E. Anatolievna Shakina (2018) sta, na podlagi študij primerov organizacijskih akademij v 

Evropi in Rusiji, zaključila, da tovrsten način dela ni primeren za vse organizacije. Za nekatere ima lahko 

takšen pristop za posledico upad učinkovitosti, lahko uniči vrednote organizacije in prinese raznolika 

tveganja. Kot pomemben dejavnik tveganja za neuspešnost organizacijskih akademij, sta izpostavila 

odsotnost partnerstev s klasičnimi univerzami. Parashakov in E. Anatolievna Shakina (2018) sta ugotovila, 

da je ključ do uspeha organizacijskih akademij mreženje. 

Guenci, Bartezzaghi in Solari (2010) ugotavljajo, da organizacijska akademija povečuje vrednost 

izobraževalnih aktivnosti ter pomaga pri opravičevanju vloženih sredstev. V primerjavi s tradicionalnimi 

izobraževalnim pristopi, ponuja organizacijska akademija bolj celoten pristop, ki se osredotoča na 

kulturo, vrednote, cilje in vizijo točno določene organizacije.  
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Schultz (2010, v Ilyas, 2017) je v svoji raziskavi ugotovil, da so tisti zaposleni, ki so bili vključeni v 

organizacijske akademije, pokazali višjo učinkovitost na delovnem mestu, naučili so se novih spretnosti in 

s tem, ko so prejeli določene certifikate ter nek način tudi napredovali v svoji karieri, so dobili tudi nov 

zagon in višjo motivacijo za delo. 

Abel in Li (2012) sta oblikovala raziskavo, v katero sta vključila 210 organizacijskih, v Severni Ameriki. 

S pomočjo faktorske analize sta ugotovila, da organizacijske vključujejo naslednje procese: usklajevanje 

in izvedbo, ki vključuje pregled obstoječega znanja in spretnosti zaposlenih; razvoj spretnosti, ki bodo 

podpirale potrebe podjetja in pomagale podjetju, da ostaja konkurenčen na trgu; uporaba primerne 

tehnologije, ki služi kot podpora učenju; evalvacija poteka učenja in izvedbe, na ta način organizacije 

spremljajo razvoj svojih zaposleni ter sodelujejo z univerzami. 

Scarso (2017) je ugotovil, da lahko o organizacijskih akademija govorimo kot o razvojnih centrih, ki 

zagotavljajo izobraževanje zaposlenih in vodilih v določenem podjetju, in sicer z namenom doseganja 

odličnosti, doseganja ključnih poslovnih ciljev in standardov pri delu. S pomočjo organizacijskih lahko 

gradimo in spodbujamo vodstveno kulturo. Nadalje lahko organizacijske akademije služijo tudi kot 

strateška platforma, v tem primeru je cilj povezava profesionalnega razvoja in specifičnih izzivih, ki se 

lahko pojavijo v procesu razvoja strategije. Scarso (2017) pa je ugotovil še, da lahko predstavljajo 

mrežo znanja, s katero spodbujamo in ustvarjamo kulturo učenja znotraj organizacije in zaposlenim 

predstavlja možnost nadgraditve njihovega tehničnega in funkcionalnega znanja, kot tudi razvoj 

vodstvenih spretnosti. Dodaja še, da korporativne univerze predstavljajo pomembno metodo za 

upravljanje znanja, znotraj organizacije. 

Tsipes, N. Echkalova, E. Sharova in Tovb (2015) so ugotovil, da lahko organizacijske akademije pozitivno 

delujejo na razvoj organizacijske kulture, znotraj določene organizacije. Berger in D.R. Berger (2004) 

prav tako ugotavljata, da se pozitivni učniki vzpostavitve organizacijske akademije kažejo v izboljšanju 

delovne učinkovitosti zaposlenih in izboljšanju poslovanja na nivoju celotne organizacije. 

Zaključimo lahko, da do sedaj opravljene raziskave kažejo na nekatere pozitivne učinke, ki jih 

organizacijska akademija lahko prinese podjetju. 
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NATANČNA PREDSTAVITEV METODE 

Namen 

Kot vir izobraževanja ter razvoja kompetenc, so organizacijske akademije pogosto razvite z namenom 

razvoja kompetenc, ki so specifične za določeno organizacijo (Blass, 2005). Pogosto vzpostavljene s 

specifičnim namenom, kot je na primer grajenje blagovne znamke delodajalca, privabljanje talentov, 

razvoj in povečanje konkurenčnosti na trgu (Abel in Li, 2012).  

Poleg že omenjenega pa jih lahko uporabimo tudi pri procesu selekcije kadra, na področju upravljanja 

s talenti, managementom sprememb, pri coachingu, mentorstvu, rotaciji med delovnimi mesti in podobno. 

Običajno se določena organizacijska akademijo osredotoči zgolj na eno področje (Capiello in Pedin, 

2017).  

Nekateri avtorji (Hilse in Nicolai, 2004; Walton, 2005, v: Patrucco idr., 2017) organizacijske akademije 

predstavljajo kot del dolgotrajne strategije ravnanja s človeškimi viri, znotraj podjetja, saj podpirajo 

procese formalnega izobraževanja znotraj organizacije. Spet drugi (Li in Abel, 2011) pa zagovarjajo 

idejo, da so cilji organizacijske akademije, striktno vezani na strateške cilje organizacije, ki jih lahko 

najlažje dosežemo skozi naložbe na področju človeškega kapitala. 

Kot že omenjeno, lahko organizacijske akademije uporabimo za različne namene, glede na potrebe naše 

organizacije. Eden od namenov, uporabe omenjenega pristopa, je razvoj talentov. Berger in D.R. Berger 

(2004) opozarjata, da imajo lahko organizacijske akademije pomembno vlogo pri razvoju talentov, saj 

lahko potencialni kader na ta način bolje pripravimo na morebitne prihajajoče izzive. Skozi 

organizacijsko akademijo, se zaposleni učijo in pridobivajo tiste izkušnje, ki so pomembne za izboljšanje 

opravljanja njihovega dela kot tudi izboljšanje kvalitete dela na ravni celotne organizacije. 

Organizacijske akademije predstavljajo povezavo med izobraževanjem, razvojem in treningom 

zaposlenih ter organizacijsko strategijo, torej vizijo, poslanstvom, cilji in vrednotami v neki organizaciji 

(Berger in Berger, 2004).  

Avtor Noe (2010, v Ilyas, 2017) izpostavi pet ključnih ciljev organizacijskih akademij, in sicer: 

 izboljšanje podpore strankam oziroma kupcem; 

 višanje produktivnost zaposlenih: 

 zniževanje stroškov; 

 zadrževanje talentov v organizaciji; 

 višanje prihodka.  

Organizacijska akademija zaposlenim ponudi priložnost, da nadgradijo svoje znanje ter njihovem znanju 

in spretnostim neko dodano vrednost. Zaposleni pa organizaciji prispevajo nova znanja, inovacije in so 

bolj učinkoviti ter produktivni pri svojem delu (Ilyas, 2017). Zaključimo lahko, da so da je namen 

organizacijskih akademij, »ustvarjanja« delavcev z bogatim znanjem ter razvijanja intelektualnega 

kapitala znotraj organizacije (prav tam, 2017).  

Ciljna populacija  

Ciljno populacijo lahko predstavljajo najrazličnejše populacije znotraj organizacije, izbira je odvisna od 

namena vzpostavitve organizacijske akademije. Organizacije vanje pogosto vključijo ključne kadre, tiste, 

ki so prepoznani kot talenti. Garavan idr. (2011) talente na kratko opišejo kot, omejen bazen zaposlenih 

v neki organizaciji, ki posedujejo unikatne vodstvene sposobnosti.  
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Potek izvedbe 

Vsaka od organizacij, svojo korporativno univerzo, zastavi na svoj način in posledično je težko podati 

enoznačen odgovor na to, kako ta pristop izvesti in uporabiti v praksi.  Zasledimo pa lahko določene 

smernice, vodila in vprašanja, ki si jih lahko zastavimo, če želimo vzpostaviti korporativno univerzo v naši 

organizaciji. 

Na področju raziskovanja organizacijskih akademij, so se razvile različne smeri raziskovanja. Pri 

raziskovanju so se večinoma osredotočali na to, kako voditi organizacijske akademije (Dealtry, 2000a, 

2001a; Grenzer, 2006; Rhéaume in Gardoni, 2016, v: Patrucco idr., 2017) ali pa so se osredotočali na 

raziskovane posameznih komponent organizacijske akademije, kot je preučevanje skupine vključenih oseb 

(Tuchman, 2009, v: Patrucco idr., 2017), struktura (Prince in Stewart, 2002, v: Patrucco idr., 2017), 

pristopi učenja (Fresina, 1997; Rademarkers, 2014, v: Patrucco idr., 2017), poročanje in evalvacija 

(Stumpf, 1998, v: Patrucco idr., 2017).  

Kljub pomembnim prispevkom na področju raziskovanja organizacijskih akademij, pa se akademiki in 

izvajalci ne morejo zateči k splošnem pregledu, o tem kako oblikovati in razviti organizacijsko akademijo 

(Patrucco idr., 2017).  

Oblikovanje organizacijske akademije je, zaradi kompleksnega sistema operacij, precej težka naloga 

(Abel in Li, 2012).  

Le redki avtorji ponudijo celovit pogled na to, kako pripraviti organizacijsko akademijo, večinoma se  

avtorji osredotočajo, na grajenje posameznih enot sistema organizacijske akademije, in sicer: 

 

 kako oblikovati odnos z organizacijsko strategijo (Rhéaume in Gardoni, 2016, v: Patrucco idr., 

2017); 

 kako zastaviti vodenje organizacijske akademije (Prince in Stewart, 2002, v: Patrucco idr., 

2017); 

 kako določiti populacijo, ki jo bomo vključili v organizacijsko akademijo (Pedrini, 2011, v: 

Patrucco idr., 2017); 

 kako oblikovati izobraževalni načrt oziroma izobraževani program, za udeležence 

organizacijske akademije (Hilse in Nicolai, 2004, v: Patrucco idr., 2017); 

 kako določiti obseg izobraževalnih metod, ki jih bomo ponudili v kontekstu organizacijske 

akademije (Rademakers, 2014, v: Patrucco idr., 2017); 

 kako in kje postaviti strukturo organizacijske akademije (Dealtry, 2001a, v: Patrucco idr., 2017); 

 kako izbrati tehnološke komponente, ki bodo v podporo naši organizacijski akademij (Homan in 

MacPherson, 2005, v: Patrucco idr., 2017); 

 kako evalvirati izobraževalne aktivnosti in rezultate (Cheetham in Chivers, 2001, v: Patrucco idr., 

2017).  

Pri vzpostavitvi oziroma pripravi organizacijske akademije, Abel in Li (2012) ločita med štirimi tipi 

procesov, ki naj bi bili implementirani, in sicer: 

 organizacijski procesi (na primer: vzpostavitev vodstva, oblikovanje vizije za prihodnost); 

 procesi določitve načinov učenja (na primer: določiti kdo bodo udeleženci, priprava sistema 

ocenjevanja); 

 operativni procesi (na primer: iskanje sredstev, določanje tehnološke podpore) in 

 partnerstvo (na primer: izbira instituciji, strokovnjakov, ki bodo sodelovali). 

Patrucco idr. (2017) na podlagi preteklih raziskav, postopek priprave organizacijske akademije, 

razdelijo v dve ključni fazi, in sicer: razvoj (oblikovanje strukture in enot) ter vodenje (vpeljava in 

nadzorovanje funkcij organizacijske akademije). V prvi fazi opredelimo strukturo organizacijske 
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akademije. Določimo torej strategijo in vlogo organizacijske akademije, določimo potek izobraževanja, 

razvijemo predavanja in druge dogodke povezane z izobraževanje. Ko imamo oblikovano arhitekturo, 

pa preidemo v fazo dejanske implementacije, začnemo z vpisom udeležencev, izvajanje predavanj, pri 

tem pa vseskozi zagotavljamo nadzor nad izobraževanjem in učinkovitostjo učenja.  

V svoji raziskavi je Scarso (2017) ugotovil, da se lahko organizacijske akademije, glede na svoje cilje in 

glede na organizacije v katerih so implementirane, pojavljajo v najrazličnejših oblikah.  Na podlagi svoje 

raziskave, je predlagal naslednjo tipologijo, ki nam lahko služi kot pomoč pri odločanju o tam, kakšen tip 

organizacijske akademije želimo vzpostaviti v naši organizaciji. Prvi tip so predstavljajo tiste, ki temeljijo 

na znanju. V tem primeru gre lahko za tehnična znanja, ki jih potrebujejo zaposleni v določenem podjetju 

ali za mehke spretnosti v smislu izobraževanja, kamor spada tudi razvoj talentov. Kot drugo, so lahko 

organizacijske akademije zasnovane z namenom doseganje kognitivnih ciljev. S tem avtor misli na 

izobraževanje zaposlenih, da lahko opravljajo svoje delo ali izobraževanje mentorjev, ki bodo svoje 

znanje prenašali na druge (prav tam, 2017). 

Kot navajata Berger in D. R. Berger (2004) je pomembno, da organizacijska akademija temelji na viziji, 

ciljih, poslanstvu in vrednotah naše organizacije. Dodajata, da je pomembno, da ključnim zaposlenim, 

talentom, organizacijsko akademijo predstavimo kot nekaj pozitivnega, gradimo na kredibilnosti našega 

programa, ciljih, zagotovimo podporo vodstva in predstavimo že obstoječe primere dobre prakse. 

Allen (2002), skozi primer, izpostavi ključne točke, ki nam lahko služijo kot opora pri vzpostavitvi 

organizacijske akademije znotraj naše organizacije, in sicer: 

 jasno izoblikovana strategija podjetja, ki nam služi za osnovo; 

 poiskati odgovore na naslednja vprašanja: kdo smo, kakšne so naše prednosti, slabosti in kako 

jih preseči, kaj delamo dobro, kaj so naši največji izzivi, kaj je pokazatelj uspešnosti, kam želimo 

priti, kako priti do tja; 

 potrebujemo jasno izoblikovane vrednote, skupno vizijo, jasno izoblikovan pogled na naše 

stranke, kliente; 

 kako bomo merili napredek zaposlenih, vključenih v korporativno univerzo; 

 jasno opredeliti potrebe podjetja; 

 razvoj učinkovite komunikacije; 

 jasno izoblikovan poslovni načrt. 

Ko si odgovorimo, na zgoraj zastavljena vprašanja, lahko začnemo z oblikovanje kurikuluma naše 

korporativne univerze.  

Berger in D. R. Berger (2004) dodajate še, da je pomembno jasno izpostaviti kakšen bo vpliv 

korporativne univerze, kakšne rezultate pričakujemo, kako bo prispevala k našem podjetju ter, da 

moramo biti pozorni na to, da uskladimo cilje korporativne univerze, s strateškimi in operativnimi cilji 

podjetja. Zelo pomembno pa je tudi, da naredimo evalvacijo izvajanih programov.  

Pri vzpostavljanju korporativne univerze nam lahko pomaga tudi, če si odgovorimo na naslednja 

vprašanja, ki jih predlagata Berger in D. R. Berger (2004): 

 Koliko zaposlenih bomo vključili? 

 Koliko ur bodo zaposleni vključeni v korporativno univerzo? 

 Čas izvedbe korporativne univerze? 

 Stroški izvedbe? 

 Kakšen bo vpliv na naše podjetje? (Berger in Berger, 2004). 
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Konkreten primer  

Korporativne univerze najdemo tudi v Slovenskem prostoru, dober primer je Korporativna univerza 

Gorenje, ki je bila ustanovljena za namene promocijo inovativnosti (Korporativna univerza Gorenje, 

2017).  

Pod pojmom korporativna univerza, so v Gorenju povezali izobraževalne programe, ki so namenjeni 

razvoju njihovih ključnih kadrov, mlajšim talentom in managementu. Le ta pa jim služili kot pomoč 

pri uresničevanju strateških ciljev njihovega podjetja. V Gorenju prednost tovrstnega pristopa vidijo v 

pridobivanju in združevanju novega znanja, prenosu dobri praks, spodbujanju kulture inovativnosti in 

utrjevanju vrednot njihovega podjetja (prav tam, 2017).  

Korporativno univerzo Gorenje, je Evropska komisija, v okviru projekta UBC (Univrsity-Business 

Cooperation in Europe) prepoznala kot primer dobre prakse za spodbujanje rasti in razvoja podjetja 

(prav tam, 2017). 

Njihova posebnost je, da Korporativna univerza temelji na prenosu znanja med različnimi organizacijskimi 

oddelki in njihovimi kulturami. Znotraj le-te združujejo interne strokovnjake kot tudi zaposlene iz različnih 

oddelkov v vseh državah, kjer se nahajajo centri Skupine Gorenje. Na ta način spodbujajo interno 

povezovanje, sodelovanje in prenos znanja (prav tam, 2017).  

V sklopu Korporativne univerze izvajajo pet temeljni programov, in sicer:  

 Managerska Akademija Gorenje – razvoj managerskih znanj in podjetništva; 

 Mednarodna Poslovna Akademija Gorenje – namenjena perspektivnim kadrom, ki večino časa 

delujejo v mednarodnem okolju; 

 Poslovna Akademija za Management Skupine Gorenje – namenjena najvišjemu vodstvu Skupine 

Gorenje; 

 Akademija za razvoj novega izdelka – kadri, ki so vključeni v proces razvoja; 

 Digitalna poslovna akademija – razvoj znanj in veščin pomembnih za uresničitev njihove poslovne 

digitalne strategije (prav tam, 2017). 

Precejšen del njihovih programov poteka v digitalnem okolju, pri tem uporabljajo virtualne učilnice, e-

learning interne portale, spletno komunikacijo, … Strmijo k temu, da nenehno uvajajo nove in naprednejše 

kanale za izobraževanje (prav tam, 2017). 

Udeleženci so za vključitev v Korporativni univerzi, predlagani z strani vodstva. Njihove akademije 

potekajo vsake dve leti. Diploma iz Korporativne univerze pa pomeni, da je nek posameznik pridobil 

določeno znanje v internem procesu certificiranja. V okviru univerze torej razvijajo interni certifikacijski 

sistem. Na ta način posameznikom pomagajo prepoznati kje so njegove prednosti, potenciali in kako 

lahko najbolje prispevajo k organizaciji, kot tudi katera so tista področja, kjer se lahko še dodatno 

razvijejo. Tako ima Korporativna univerza ključno vlogo za razvoj kadrov, mladih talentov v podjetju 

Gorenje (Planet GV, b.d.).  

Njihova Korporativna univerza deluje že 20 let. V tem času so na račun, tovrstnega pristopa dobili veliko 

novih poslovnih zamislil, predlogov, načrtov, določene pa so tudi uporabili in uresničili v praksi (30 

poslovnih načrtov) (Korporativna univerza Gorenje, 2017). 

Omejitve uporabe metode  
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Kot vsaka metoda, ima tudi organizacijska akademije svoje omejitve. M. Alagaraja in J. Li (2015) 

navajata, da nekateri strokovnjaki organizacijsko akademijo vodijo samo kot marketinški trik, za 

drugačno, bolj privlačno, poimenovanje klasičnih programov izobraževanja in treninga v organizacijah.  

Abel in Li (2012) izpostavljata, da je velika omejitev pomanjkanje empiričnih dokazov ter smernic za to, 

kako zastaviti organizacijsko akademijo, da bo nato zares delovala v funkciji učinkovite podpore 

poslovnimi ciljem. 

Kot pomanjkljivost, Abel in Li (2012) izpostavljata še rabo pojma univerza ali akademija, v kontekstu 

razvoja zaposlenih znotraj organizacije, saj se lahko le ta preveč povezuje s tradicionalnim 

poimenovanjem univerze v kontekstu izobraževanja in ima lahko posledično negativno konotaciji.  

Po mojem mnenju veliko težavo predstavlja tudi, da nimamo jasne in enoznačne definicije o tem kaj 

organizacijska pravzaprav sploh je. Iz težav z definicijo pa izhajajo nadaljnje težave, saj lahko 

organizacije pod tem imenom »zapakirajo« najrazličnejše vsebine, kar otežuje raziskovanje 

organizacijski akademij in njihove učinkovitosti. 

Nadalje, predstavlja takšna metoda velik finančen zalogaj za podjetje oziroma organizacijo in zahteva 

veliko časa, povezovanja z zunanjimi strokovnjaki in koordinacije. Iz tega razloga je manj primerna za 

manjše organizacije.  

Sarso (2016) navaja, da se korporativna univerza primerna za podjetja, ki imajo več kot 100 zaposlenih. 

Potrebna je temeljita priprava, oblikovanje programa, vsebin, ne moremo je vzpostaviti čez noč. Zahteva 

izobražene strokovnjake, dobro poznavanje potreb firme. Če jo uporabljamo v namene razvoja talentov, 

moramo imeti že v naprej izoblikovan bazen talentov, poznati moramo tista področja naših zaposlenih, 

ki potrebujejo izobraževanje in na tem graditi našo korporativno univerzo. 

 

Prav gotovo je ena od omejitev tudi to, da od zaposlenih, poleg rednih delovnih obveznosti, zahtevajo 

vlaganje časa in napora. Omejitev je zagotovo še to, da od organizacij, skoraj v večini primerov, 

zahteva, da najamejo še zunanje strokovnjake. 

Velika omejitev pa je gotovo tudi to, da organizacijske akademije nimajo urejenega pravnega statusa, 

ni izoblikovanih jasnih in enotnih smernic za uporabo, ni enotnih napotkov za pripravo kurikuluma, 

merjenja uspešnosti.  

 

Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi Berger in D. R. Berger (2004), ki kot omejitve organizacijske 

akademije navajata: zagotavljanje potrebnih sredstev, izbor primerne metodologije ter način zbiranja 

podatkov o napredku in posledično oblikovanje postopkov s katerimi bomo preko korporativne 

organizacije prispevali k izboljšanju delovanja naše organizacije. 

VLOGA PSIHOLOGA 

Prepričana sem da, organizacijska akademija kot metoda razvoja kadrov, nudi veliko prostora za delo 

psihologa. Pomembno vlogo lahko imamo že v začetnih fazah procesa vzpostavitve organizacijske 

akademije. Tekom študija dobimo precej vsebin in znanj s področja psihološke psihologije, ki nam lahko 

pridejo prav pri načrtovanju izobraževalnega procesa, načrtovanju in priprave vsebin, oblikovanju 

kurikuluma, kot tudi pri pripravi in izbiri načinov merjenja učinkovitosti, vrednotenja rezultatov in dosežkov 

udeležencev. Kasneje v proces pa lahko zasedemo tudi vlogo predavatelja. 

Vodimo in nadzorujemo lahko postopek selekcije oz. izbora zaposlenih, ki bi jih vključili v organizacijsko 

akademijo. Skrbimo za koordinacijo procesa, za komunikacijo z zaposlenimi, saj je uspešnost 

organizacijske akademije precej odvisna tudi o tega na kakšen način bomo to predstavili zaposlenim. 

Menim, da lahko tu psihologi naredimo zelo veliko in zaposlene motiviramo, da bodo aktivno sodelovali, 

bodo to videli kot izziv, priložnost za osebno in strokovno rast. 
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V drugi vlogi pa lahko psihologi nastopimo tudi kot raziskovalci in poskrbimo za empirične dokaze, ki 

bodo kazali na učinkovitost oziroma neučinkovitost metode in na ta način izboljšamo metodo, ji damo 

večjo težo.  

MOJ POGLED NA METODO 

Osebno je zame koncept organizacijskih akademij nekaj povsem novega, saj sem do sedaj samo enkrat 

slišala o tovrstnem načinu razvoja zaposlenih. Menim, da gre za izjemno uporabno metodo, ki nam lahko 

pomaga, da zaposlenim omogočimo celosten in kvaliteten razvoj na področjih, kjer so mogoče šibkejši 

ter na področjih, ki so pomembna za uspešno delovanje naše organizacije. Prepričana, da nam ta način 

omogoča bolj sistematičen, načrten in tudi bolj merljiv, pristop k razvoju ključnih kadrov, talentov. Zdi se 

mi primeren način za razvoj zaposlenih na ravni celotne organizacije, ne le tistih posameznikov, ki smo 

jih prepoznali kot talente. 

Prav tako bi jo lahko uporabili za razvoj talentov v manjših podjetjih, in sicer tako, da bi vzpostavili 

sistem organizacijskih vezanih na določeno področje (na primer: bančništvo) kamor bi lahko manjša 

podjetja poslala svoje zaposlene. 

Vsekakor bi bilo potrebno metodo bolj znanstveno preveriti, dobro bi bilo narediti več longitudinalnih 

raziskav, ki bi spremljale posameznike pred, med in v času po zaključku organizacijske akademije. 

Potrebno je postaviti tudi jasna merila uspešnosti organizacijskih akademij, saj bi na ta način omogočili, 

da bi bile le te med seboj bolj primerljive. 

Ključno se mi zdi oblikovanje jasnih, splošnih smernic za oblikovanje organizacijskih akademij kot tudi 

splošnih vodil in pravil za oblikovanje kurikuluma, ocenjevanja znanja. Glede na to, da sem skozi 

literaturo večkrat zasledila, da naj bi organizacijske akademije predstavljala grožnjo javnim univerzam, 

se mi zdi pomembno, da jasno opredelimo razmerje med njima in certifikate in diplome, ki jih dobijo 

zaposleni z udeležbo na organizacijskih akademijah primerno ovrednotimo in s tem zagotovimo, da jim 

ne bi pripisovali enake teže kot diplomam doseženim v visokošolskih in univerzitetnih programih.  

Priložnost vidim v razvoju splošnega kurikuluma glede na sektor in glavno dejavnost podjetja, saj bi na 

ta način lahko pripisovali večjo težo pridobljenemu znanju, tudi če bi zaposleni zamenjal svojo zaposlitev, 

a bi ostal na enake področju.  

Zelo pomembno se mi zdi, da se osebe, ki so odgovorne za razvoj kadra, talentov in želijo uporabiti 

metodo organizacijske, na to dobro pripravijo. Težavo vidim v tem, da ni jasne definicije kar lahko 

privede do tega, da pripravimo in organiziramo nekaj izobraževanj in to poimenujemo organizacijska.  

Prvi in nujni korak je, po mojem mnenju, nujno oblikovanje skupne definicije organizacijskih akademij, saj 

je le ta temelj vseh nadaljnjih korakov. Kot sem zapisala že na začetku, sem prepričana, da je lahko, če 

je zasnovana na primeren način, to odlična metoda.  
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