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DIPLOMANTI NA PODROČJU NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE 
Kontaktna oseba na UMAR: Tanja Čelebič 

PODROČJE RAZVOJA Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta 
OPIS INDIKATORJA Definicija: Diplomanti na področju naravoslovja in tehnike 

 
Indikatorji za področje naravoslovja in tehnike (ang. Science and technology) zajemajo dve širši področji po ISCED 97, in 
sicer področje »znanost, matematika in računalništvo« (ISC 42, 44, 46 in 48) in področje »tehnika, proizvodne tehnologije 
in gradbeništvo« (ISC 52, 54 in 58). Pri tem je upoštevana Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja ISCED 97 
in Eurostatov priročnik področij izobraževanja in usposabljanja 1999 (Fields od Education and Training Manual, 1999). 
Indikatorji zajemajo število vseh diplomantov terciarnega izobraževanja na področju naravoslovje in tehnika, ki so v 
opazovanem koledarskem letu končali študij. 
Z indikatorjem merimo absolutni in relativni obseg diplomantov na področjunaravoslovja in tehnike .  
Za izračun indikatorja se uporabljajo podatki iz letnih statističnih raziskovanj, pridobljeni z vprašalniki ŠOL–DIPL–TERC, 
ŠOL-DIP, ŠOL-MAG, ŠOL-DR  in demografska statistika (podatki o številu prebivalstva, vir: MNZ, Centralni register 
prebivalstva)  
Problemi: / 
 

Podrobnejša metodološka pojasnila:  
−  SURS: Metodološka pojasnila – Izobraževanje: http://www.stat.si/metodologija_pojasnila.asp?pod=9SURS:  

Metodološka pojasnila – Trg dela: http://www.stat.si/metodologija_pojasnila.asp?pod=7  
−  
 
Mednarodna primerljivost: je možna 
 
Način prikaza: možni so različni prikazi: (i) skupno število diplomantov, (ii) število diplomantov na področju naravoslovja 
in tehnike na 1000 prebivalcev v starosti 20-29 let, (iii) delež diplomantov na področju naravoslovja in tehnike v skupnem 
številu diplomantov ipd. Možni so prikazi za skupaj in po spolu ter tudi ločeno za področje naravoslovja in področje 
tehnike.  
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Merska enota: odvisno od načina prikaza (število, %) 
VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO Institucije: 

− SURS (redna letna statistična raziskovanja),  
− preračuni UMAR 
 
Frekvenca ažuriranja: letno 

RAZPOLOŽLJIVA ČASOVNA 
VRSTA 

Od 1997 dalje. 

MEDNARODNE PRIMERJAVE − EU (po državah in skupaj); vir: Eurostat – Population and social conditions – Education and training. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database 

− OECD; vir; Education at a glance: publikacija izhaja vsako leto. Zadnja razpoložljiva publikacija je za leto 2008. 
 


