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BIBLIOGRAPHIC MEASURES OF TOP-TIER FINANCE, INFORMATION SYSTEMS, AND 
MANAGEMENT SCIENCE JOURNALS 
 

BIBLIOGRAFSKA MERILA VRHUNSKIH REVIJ NA PODROČJU FINANC, 
INFORMACIJSKIH SISTEMOV IN ZNANOSTI O UPRAVLJANJU 

 
Thomas M. Krueger, Jack D. Shorter, Randy G. Colvin 

Fakultetno raziskovanje je pogosto podlaga za odločanje o plači, stalni profesuri in 
napredovanju na univerzitetnem področju. Medtem pa so prepričanja v zvezi s količino in 
kakovostjo raziskav, ki jih pripravijo fakultete, velikokrat podlaga za ugled oddelka, fakultete in 
same univerze. Revija, v kateri je raziskava nato tudi objavljena, se nadalje redno uporablja za 
ocenjevanje splošne kakovosti raziskave. Za namene merjenja kakovosti revij, to poročilo 
vsebuje ugotovitve podrobne preiskave vodilnih revij na področju financ, informacijskih 
sistemov in discipline znanosti o upravljanju. Poročilo preuči štiri različna merila kakovosti, 
ki temeljijo na citiranosti, in štiri značilnosti revij, še ne obravnavane v kateri koli raziskavi. 
Soglasno, takšne možnosti v raziskovanju prispevajo k boljšemu razumevanju ne le kakovosti 
revij na vsesplošnem področju poslovanja, temveč tudi kakovosti raziskav, ki so objavljene v 
poslovnih revijah. 

Ključne besede: vplivni dejavniki, kakovost raziskav, informacijski sistemi, finance, znanost o upravljanju, 
demografija revij, stopnje sprejemanj, bibliografska merila, JCR, SJR, SNIP, stopnje citiranosti 
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ACCOUNTING FOR SOURCES OF INFORMATION IN TRADE FAIRS: EVIDENCE FROM 
PORTUGUESE EXHIBITORS 
 

UPOŠTEVANJE VIROV INFORMACIJ S SEJMOV: PRIČEVANJA PORTUGALSKIH 
RAZSTAVLJALCEV 

 
Pedro M. da Silva, José F. Santos, Victor F. Moutinho 

Sejmi predstavljajo vire informacij, pomembne za odločanje pri upravljanju trženja. Trenutno 
so sejmi kraj, kjer udeleženci delijo uporabne informacije in podatke, medtem ko se hkrati 
vzpostavljajo odnosi med strankami (obiskovalci) in dobavitelji (razstavljalci). Vendar pa se le 
omejeno število študij na to temo osredotoči na identifikacijo virov informacij, ki jih 
razstavljalci lahko zagotovijo vodjem trženja na sejmih. Ta študija preuči pomen različnih vrst 
informacijskih virov, s katerimi razstavljalci razpolagajo na sejmih in katere razstavljalci lahko 
priskrbijo vodjem z namenom prenosa informacij o trendih na področju izdelkov in tržnih 
trendih. Na podlagi podatkov iz raziskave s 172 portugalskimi vodstvenimi uslužbenci se 
testira postavljene teoretične hipoteze z uporabo analize CFA (angleško Confirmatory Factor 
Analysis ali potrditvena faktorska analiza). Skladno z našimi hipotezami rezultati študije 
pokažejo, da razstavljalci pogosto uporabljajo neposredne tržne tehnike kot so stiki v živo in 
predstavitve izdelkov/storitev. Informacije v digitalni obliki in predstavitve v digitalni opremi 
(digitalno trženje) se prav tako pogosto uporabljajo na sejmih za predstavljanje informacij 
potencialnim strankam. Poleg tega organiziranje vzporednih dogodkov (trženje dogodkov) v 
času trajanja posameznega sejma prispeva s paketom dejavnosti, ki so jih razstavljalci razvili, 
da z njimi prenesejo in tudi zajamejo informacije gostujočim podjetjem. Rezultati zagotovijo 
določeno podporo pomembnosti sejmov, saj slednji predstavljajo bogat vir tržnih informacij ne 
le o tehnološkem razvoju na področju izdelkov, temveč tudi o glavnih prednostih in slabostih 
konkurence, ter napovejo, med drugimi vrstami informacij, ki so potrebne za tržno načrtovanje, 
prihodnje tržne trende. 

Ključne besede: sejmi, viri informacij, izmenjava informacij, vidik razstavljalca 
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AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF STUDENT WORK AND ACADEMIC 
PERFORMANCE ON THE PROBABILITY OF EMPLOYMENT 
 

EMPIRIČNA ANALIZA UČINKOV ŠTUDENTSKEGA DELA IN AKADEMSKE USPEŠNOSTI 
NA VERJETNOST ZAPOSLITVE 

 
Tjaša Bartolj, Sašo Polanec 

S teoretičnega stališča je odnos med študentskim delom in verjetnostjo zaposlitve po študiju, 
zaradi nasprotujočih si neposrednih in posrednih učinkov na povečanje človeškega kapitala, 
nejasen. Študentsko delo lahko po eni strani zmanjša akademsko uspešnost in s tem poslabša 
verjetnost zaposlitve, po drugi strani pa študentom omogoči, da pridobijo spretnosti, ki 
izboljšajo njihov položaj na trgu dela. V tem prispevku s pomočjo bogatih podatkov, ki nam 
omogočajo primerjavo učinkov obeh naložb v človeški kapital na verjetnost zaposlitve, 
ponujamo odgovor na vprašanje, ali naj politika spodbuja ali omejuje študentsko delo. Razlike 
v verjetnosti zaposlitve ob različnih količinah študentskega dela smo izračunali z uporabo 
metode paritve enake verjetnosti (angl. propensity score matching) na podlagi osebnih 
značilnosti, socialno-ekonomskega položaja in akademske uspešnosti. Ugotovili smo, da le 
delovne izkušnje do dveh let pozitivno vplivajo na verjetnost zaposlitve. Rezultati kažejo, da 
ima izboljšanje akademskih rezultatov veliko večje učinke na verjetnost zaposlitve po študiju. 
Ugotovitve torej zagotavljajo podporo za določanje omejitev obsega študentskega dela med 
študijem, nikakor pa ne za njegovo prepoved. 

Ključne besede: učinki študentskega dela, akademska uspešnost, verjetnost zaposlitve, metoda paritve enake 
verjetnosti 
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THE ROLE OF FOUR LIFE-STORY ASPECTS IN A COLLABORATIVE DECISION-
MAKING PROCESS IN THE FIELD OF LEADERSHIP DEVELOPMENT 
 

VLOGA ŠTIRIH VIDIKOV ŽIVLJENJSKE ZGODBE V SODELOVALNEM PROCESU 
ODLOČANJA NA PODROČJU RAZVOJA VODENJA 

 
Sokol Loci, Judita Peterlin 

Namen konceptualnega prispevka je dodati znanje na področju razvoja vodenja. Raziskujemo 
razvoj osebne in medosebne inteligentnosti, zlasti sposobnost posameznikovega sodelovanja, z 
upoštevanjem življenjskih izkušenj (Day, Fleenor, Atwater, Sturm & McKee, 2014) in 
upoštevajoč, kako se te osebne značilnosti sodelovanja vključijo v proces, ko člani procesa 
vodenja sodelujejo (Cullen-Lester, Maupin & Carter, 2017). Oblikovali smo naslednje štiri 
predpostavke: (1) Posamezne značilnosti sodelovanja je treba med postopkom odločanja 
povezati z bistvenimi značilnostmi sodelovanja članov procesa vodenja. (2) Vidik življenjske 
zgodbe ima bogato vsebino in zato bodo informacije, ki iz nje izhajajo, oblikovale skupne 
značilnosti sodelovanja članov procesa vodenja in razvijale njihov sistem osmišljanja ob tem, 
ko sodelujejo v skupnem procesu odločanja. (3) Tematika, o kateri razpravljamo, kontekst, 
akterji in čas nastanka so štiri osnovna merila vidika življenjske zgodbe, v katero je umeščen 
izbrani dogodek. (4) Vidik življenjske zgodbe ponuja razloge za analiziranje sodelovalnih teženj 
na splošno in tako nakazuje tudi tovrstne težnje zlasti v delovnem okolju. Teoretični prispevki 
tega članka pomenijo napredek in vključevanje obstoječe literature o pristopu življenjskih zgodb 
in skupnem odločanju na področju razvoja vodenja. 

Ključne besede: razvoj vodenja, sodelovanje, proces odločanja, življenjska zgodba 
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AN INVESTIGATION OF FACTORS DETERMINING THE TOKEN VALUE IN THE 
BLOCKCHAIN-BASED EARLY FUNDING MECHANISM 
 

UGOTAVLJANJE DEJAVNIKOV, KI DOLOČAJO VREDNOST ŽETONOV V MEHANIZMU 
ZGODNJEGA FINANCIRANJA, OSNOVANEGA NA BLOKOVNIH VERIGAH 

 
Alfreda Šapkauskienė, Simona Pakėnaitė 

V raziskavi se uporabi tehtana metoda najmanjših kvadratkov, in sicer za obravnavo glavnih 
dejavnikov pri donosnosti začetne ponudbe kovancev v fazi množičnega financiranja. 
Spremenljivke so razdeljene v tri glavne kategorije, in sicer finančni in tehnološki vidiki, ter 
značilnosti začetne ponudbe kovancev, z namenom preverjanja, kateri deli najbolj vplivajo na 
zbrana sredstva. Rezultati kažejo, da finančni in tehnološki vidiki dejansko lahko vplivajo na 
donosnost začetne ponudbe kovancev. Zajeti ključni dejavniki so razpoložljivost odprte kode in 
vnaprej določena trda zgornja meja števila kovancev, ki se lahko prodajo v času množičnega 
financiranja. Na splošno ekonometrična analiza razkrije, da na znesek, ki je zbran v času 
začetne ponudbe kovancev, ne vpliva ne dostopnost bele knjige ne predprodaje, čeprav nekateri 
raziskovalci trdijo drugače. 

Ključne besede: začetna ponudba kovancev (ICO), kriptovalute, veriga blokov, tehtana metoda najmanjših 
kvadratkov, valuti ether in bitcoin 
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