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ANKETA - PREMIKI
PODROČJE ČLANICA KLJUČNI PREMIKI, PREDNOSTI IN 

DOBRE PRAKSE NA PODROČJU 
(NPR. TRI)

OBRAZLOŽITEV VPLIVA 
NA KAKOVOST

ANKETA AG Dejavniki anket, opravljenih pred in po 
izpitih uvrščajo UL AG ne prvo mesto 
med članicami UL.

Pedgoški proces na UL AG 
je kakovosten, kot je to v 
danih razmerah mogoče. 
Z ureditvijo prostorske 
in finančne stiske je treba 
poskrbeti, da tak ostane 
tudi vnaprej.

Dobri so rezultati anket v zvezi z 
mednarodno dejavnostjo in študent-
skim svetom.

Mednarodna pisarna je na 
račun na novo zaposlene 
delavke pridobila na 
kakovosti. Študentski svet 
dela dobro, odgovorno in 
konstruktivno.

Študentske ankete kažejo na visoko 
kakovost prakse (najboljši na UL) in 
pridobljenih kompetenc pri izpitih 
(drugo mesto na UL).

UL AG nudi svojim 
študentom obilo odlično 
organiziranih možnosti za 
koncertno in pedagoško 
prakso, kar jim ponuja 
vse ustrezne kompetence 
za njihovo kasnejše profe-
sionalno delo.

BF "Dober pedagoški kader. 
Dobri odnosi."

"Učitelji so s strani 
študentov razmeroma 
dobro ocenjeni. 
Študenti se med seboj 
poznajo. Na oddelkih in 
študijih so odnosi med 
udeleženci v pedagoškem 
procesu v splošnem zelo 
dobri."

Izboljšanje osebnih kompetenc zapo-
slenih. 

Fakulteta podpira, da se 
pedagoški delavci redno 
udeležujejo različnih 
oblik izobraževanj in 
usposabljanj, kar izbolj-
šuje njihove pedagoške in 
strokovne kompetence. 

FDV Večja zadovoljstvo študentov 1. letnika 
doktorskega študija z možnostjo 
opravljanja dela študija ali razisko-
valnega dela v tujini. (V študijskem 
letu 2015/16 povprečje 3,0, v 2016/17 
povprečje 4,0).

Širjenje mreže sodelo-
vanja na doktorskem 
študiju, večja promocija 
fakultete.
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Večje zadovoljstvo študentov z 
odnosom osebja v knjižnici ter službi 
za pedagoško dejavnost in kakovost. 
(povprečje: knjižnica – 4,2, služba za 
pedagoško dejavnost in kakovost – 4,0) 
.

Zadovoljni uporabniki 
storitev - študenti, kot 
tudi zadovoljni zaposleni, 
kar vpliva tudi na sam 
delovni proces.

Večje zadovoljstvo študentov z ustrez-
nostjo uradnih ur v študijski službi.

Na podlagi ugotovitev 
iz izvedene ankete 
med študenti vseh treh 
stopenj, smo na željo 
študentov premaknili 
termin uradnih ur, ki 
je bil ustrezen večini 
študentov. Posledično 
so študentje v anketi za 
študijsko leto 2016/17 
bili bolj zadovoljni s 
terminom uradnih ur, 
večji učinki izvedenega 
ukrepa bodo še bolj vidni 
v naslednjih študijskih 
letih.

FE informiranje študentov o pomembnosti 
izpolnjevanja ankete

(prazno)

izvajanje ankete v študijskem informa-
cijskem sistemu

zvišan odstotek 
študentov, ki izpolnijo 
anketo poda bolj realno 
sliko ocenjevanja 
pedagogov 

organizirano izvajanje ankete v 
določenih terminih

(prazno)

FF Dober odnos med učitelji in študenti, 
visoka strokovna usposobljenost in 
znanje profesorjev

Dobra klima, dobra 
komunikacija med učitelji 
in študenti, kakovosten 
študij

Dobro delovanje knjižnic Prijaznost in strokovnost 
knjižničnih delavcev, 
dostopnost literature

Odprtost predavalnic med predavanji, 
sprostitev predavalnice Rimljanka za 
obštudijske dejavnosti po predhodni 
rezervaciji

Študentom je omogočeno 
druženje in individualno 
delo med predavanji, v 
predavalnici Rimljanka je 
možna organizacija obštu-
dijskih dejavnosti
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Spodbujanje mednarodne mobilnosti, 
ustrezna strokovna podpora, podpira 
se gostovanje tujih predavateljev

Živahna mednarodna 
mobilnost  odraža primer-
ljivost naših študijskih 
programov, študentje 
pridobijo širši nabor 
medkulturnih vsebin in 
kompetenc, zagotavlja 
se intenzivnejša poveza-
nost s širšim okoljem, 
gostujoči predavatelji 
pomembno vplivajo na 
pluralnost in kakovost 
obstoječih študijskih 
programov.

FFA  Usklajevanje urnikov vaj z urniki 
predavanj.

Predstavniki letnikov 
vsako leto na začetku 
študijskega leta dobijo 
skupne urnike predavanj 
in vaj v preteklem 
zimskem in letnem 
semestru – kot pomoč pri 
usklajevanju terminov v 
novem študijskem letu.

Na vseh študijskih programih beležimo 
odlične ocene anket, ki je v večini nad 
kriterijem odličnosti (4.0).

Intenzivno delo nosilcev 
predmetov pri zagota-
vljanju ustreznega načina 
poučevanja, primernih 
ciljev in zagotavljanja 
ustreznih kompetenc 
v skladu s pričakovanji 
študentov in ostalih 
deležnikov.

Uvajanje sodobnejših metod pouče-
vanja (delo v skupinah - delavnice, 
obrnjeno učenje, uporaba multimedij-
skih vsebin v učnem procesu).

Spodbujanje študentov 
k večji samostojnosti, 
prenos večjega dela odgo-
vornosti za uspešnost 
študijskega procesa z 
učitelja na študenta.

FGG Čeprav so še vedno slabo ocenjene, 
pa so se ocene glede na prejšnja leta 
dvignile (ključni premiki) pri: izbolj-
šujejo se pogoji glede primernosti 
prostorov za individualno učenje 
(3,4  3,8), spodbuja in podpira se 
mednarodna izmenjava  (3,2  3,7) 
z možnostjo opravljanja obveznih 
predmetov v tujini  (3,3  3,6), 
povečuje se ustrezno priznavanje opra-
vljenih obveznosti v tujini  (3,2  3,6).

Možnost študija/učenja 
na fakulteti omogoča 
bolj racionalno izrabo 
časa in povečuje občutek 
pripadnosti fakulteti/
študiju. Dvig ocen glede 
mednarodnih izmenjav 
in priznavanja v tujini 
opravljenih obveznosti je 
lahko ustrezen pospeše-
valec tovrstnih izmenjav. 
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Organiziranost in delovanje knjižnice 
in njenega osebja, ki ima ustrezen 
odnos do uporabnika in zna svetovati 
pri iskanju literature.

Ustrezno svetovanje in 
izbira literature je ključen 
dejavnik za dvig kakovosti 
študija (lažje spozna-
vanje vsebin predmetov, 
opravljanje izpitov, 
prehodnost, zaključne 
naloge). 

Organiziranost in delovanje študent-
skega referata, splošna informiranost 
glede študija (tudi preko spletnih strani 
UL FGG).

Dobra informiranost 
glede študija je predpogoj 
za dvig kakovosti študija.

FKKT Na ravni FKKT je kategorija "Ustreznost 
KT" ocenjena s 3,0, kar je optimalna 
vrednost.

V povprečju je vredno-
tenje predmetov s kredit-
nimi točkami ustrezno.

Na ravni FKKT vse ocenjevane kate-
gorije v anketi (razen "Kompetenc") 
presegajo vrednost 4,0 (na lestvici 1-5).

Vrednost 4,0 je na univer-
zitetni ravni uveljavljen 
kriterij odličnosti. Višje 
vrednosti kažejo na 
visoko raven zadovoljstva 
študentov s študijskimi 
programi.

FMF Večina predmetov je ocenjena nadpov-
prečno.

Zadovoljstvo študentov.

FS Izboljšanje pogojev za udeležbo 
študentov v mednarodni mobilnosti v 
smislu priznavanja v tujini opravljenih 
obveznosti, strokovne podpore in 
informiranja.

Boljša izmenjava znanja 
s tujimi fakultetami in 
pridobivanje mednaro-
dnih izkušenj.

Posodobitev opreme v predavalnicah in 
laboratorijih.

Izboljšanje študijskih 
pogojev.

Zelo kakovostno delo študentskega 
referata.

Boljše fokusiranje 
študentov na študijske 
zadeve.

FSD Erasmus izmenjave Izboljšanje promocije 
študija v tujini, povečanje 
števila bilateralnih 
pogodb in izbire ustrezne 
gostujoče institucije. 

Prenova prostorov fakutlete Izboljšanje organizacije 
in izvedbe pedagoškega 
dela, več tehnoloških 
možnosti in možnosti 
za izvedbo dogodkov, 
povezanih s strokovnimi 
in raziskovalnimi cilji 
fakultete.
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Vključevanje študentov v delo fakultete Redni sestanki vodstva 
s Študentksim svetom, 
vključevanje študentov v 
organe fakultete, sodelo-
vanje študentov pri načr-
tovanju  sprememb in 
prilagoditev študijskega 
procesa. 

MF Sodoben način informiranja študentov 
o pomenu anketiranja

Zvišan delež izpolnjenih 
študentskih anket

Sprejem enotnega postopka anke-
tiranja in analize rezultatov anket 
(študentskih in univerzitetnega sveta) 

Vpliv na kakovost: 
smiselna, pravilna in 
uporabna uporaba rezul-
tatov anket

NTF ALUMNI klub Študenti iz OMM, lahko 
dobijo povratne informa-
cije od industrije.

Anketa o delovanju storitev (knjižnjica, 
referat,..)

Deluje za vis MONT

PEF Izjemno dobra odzivnost študentov v 
anketi o splošnih vidikih študijskega 
procesa. K anketi je pristopilo 808 
študentov, pri čemer je anketo rešilo 
800 študentov, le 8 pa jo je zavrnilo.

Kot izhaja iz poročila o 
delu Študentskega sveta 
UL PEF, je študentski svet 
pred vsakim izpitnim 
obdobjem motiviral 
študente, da aktivno 
sodelujejo v anketah UL. 
To se odraža na visoki 
odzivnosti študentov 
v anketi in majhnem 
številu zavrnitev sode-
lovanja v anketi. Za 
sprejemanje ukrepov na 
osnovi podatkov, zbranih 
s študentsko anketo, 
je pomembno, da so 
ugotovitve oblikovane 
na velikem, reprezen-
tativnem vzorcu anketi-
rancev. To ima posledice 
za celoten sistem ugotav-
ljanja in zagotavljanja 
kakovosti.
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Ocena o splošnem zadovoljstvu s 
študijem se je sicer na ravni celotne 
fakultete v primerjavi z 2015/2016 
zvišala le za 0.1 točke (s 3.7 na 
3.8), vendar pa so po posame-
znih programih razlike precej višje. 
Ocena o splošnem zadovoljstvu s 
študijem je na večini programov tudi 
višja kot povprečje ocen po posa-
meznih dejavnikih. Razlog, zakaj 
je tako, je mogoče iskati v tem, da 
v posameznih dejavnikih pedagogi 
niso ocenjeni, vendar ko študent 
ocenjuje splošno zadovoljstvo, pri 
tem upošteva tudi pedagoški proces 
in angažma pedagogov. Ker so na 
fakulteti študentske ocene pedagogov 
in predmetov večinoma dobre, lahko 
sklepamo, da se to odraža tudi v oceni 
splošnega zadovoljstva s študijem. 

Splošno mnenje o zado-
voljstvu s študijem je 
odraz delovanja celotne 
fakultete (pedagoških in 
strokovnih delavcev ter 
vodstva). Če so študenti 
zadovoljni s študijem, 
lahko pričakujemo, da 
bodo tudi uspešni, da 
se bodo identificirali 
s fakulteto in jo tudi 
promovirali v javnosti.

Primerjava anket o splošnih vidikih 
študijskega procesa 2015/2016 in 
2016/2017 kaže, da se je mnenje 
študentov pri vseh dejavnikih študija 
izboljšalo, kar se odraža tudi v boljšem 
rezultatu pri vprašanju o splošnem 
zadovoljstvu s študijem. Najbolj se 
je sicer zvišalo mnenje pri svetovalni 
pomoči študentom (tutorstvo) in pri 
delu referata.

Boljše mnenje študentov 
v anketi o splošnih 
vidikih študijskega 
procesa odraža napredek 
pri vodenju, izvajanju in 
organizaciji študijskih 
programov na fakulteti.

TEOF Dostopnost rezultatov ankete za 
izvajale v VIS-u

Dostopnost rezultatov

VF Manj pripob na urnik kot prejšnja leta Boljši potek dela

ZF Anketa po izpitu Dodatni vidik ocenjevanja

Možnost odklonitev izpolnjevanja 
ankete s strani študentov

Manj, vendar bolj rele-
vantni podatki
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IZOBRAŽE-
VANJE

ČLANICA NAVEDBE, KI OMENJAJO 
ANKETO

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA 
KAKOVOST

AG Prenovljene študentske ankete. Dosedanje ankete so bile 
vezane na letnik pri posa-
meznem predmetu. Ker se 
na UL AG večina predmetov 
izvaja individualno, je v večini 
primerov število študentov v 
letniku manjše od zahtevanega 
minimuma za prikaz veljavnih 
rezultatov anket in zagoto-
vitve potrebne anonimnosti. 
Ankete se po novem vežejo 
na predmet neodvisno od 
letnika študija, kar odpravlja 
anomalijo rezultatov.

FF Predstojnikom oddelkov in 
skrbnikom programov je preko 
spletne aplikacije (nadgradnja 
VISa) omogočen neposreden 
dostop do splošnega dela 
izsledkov študentskih anket.

Učinkovitejša in bolj celostno 
izvedena samoevalvacija 
študijskih programov.

NTF  Vzpostavilo se je spremljanje 
študentskih mnenj in pripomb 
pri izvajanju študijskih 
programov s spremljanjem 
študentskih anket in anonimnih 
študentskih pripomb. 

Rezultat ugotovitev in 
predlogov iz posvetovalnega 
obiska.
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USTVARJALNE 
RAZMERE

ČLANICA NAVEDBE, KI OMENJAJO 
ANKETO

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA 
KAKOVOST

PEF Aktivno delo Študentskega 
sveta UL PEF pri osveščanju 
študentov za sodelovanje v 
procesu evalvacije (ankete) 
in zagotavljanju kakovosti 
delovanja fakultete.

Kakovostno delo Študentskega 
sveta je vidno na več ravneh, 
med drugim tudi pri visoki 
odzivnosti študentov UL PEF v 
anketah UL. Visoka odzivnost 
študentov pa omogoča rele-
vantnejše informacije, na 
osnovi katerih lahko spreje-
mamo različne odločitve.

"V študijskem letu 2016/2017 
smo začeli s predstavljanjem 
sistema tutorstva študentom 
druge in tretje stopnje študija. 
Pripravili smo razpis s kratkim 
opisom dela učitelja tutorjev 
in pogoji, ki naj bi jih učitelj 
tutor izpolnjeval. Na ta način 
smo pridobili učitelje tutorje, 
ki si želijo opravljati tutorsko 
delo. Brucem smo ob pričetku 
študijskega leta bolj natančno 
predstavili tudi učiteljsko 
tutorstvo, kar je bilo v prejšnjih 
letih nekoliko zapostavljeno. 
Organizirali smo prvi dan 
tutorstva, ki so se ga udeležili 
študenti in učitelji tutorji in 
je namenjen tako medseboj-
nemu spoznavanju in druženju 
učiteljev in študentov tutorjev, 
hkrati pa pomeni zahvalo za 
celoletno delo tutorjev."

Intenzivno delo na področju 
tutorstva se kaže v tem, da je 
prav pri dejavniku tutorstva 
najvišji napredek v anketi o 
splošnih vidikih študijskega 
procesa. Ugotavljamo, da 
je, kljub  manjšemu številu 
tutorjev, delo učiteljev tutorjev 
sedaj prepoznano kot bolj 
kakovostno. 

ZF Ozaveščanje študentov o 
pomembnosti realnega izpol-
njevanja študentskih anket.

Pridobivanje bolj natančnih 
rezultatov študentskih anket 
in neformalno zbiranje infor-
macij.

AGRFT Osebje CTF je prejelo najvišje 
ocene (med ocenjevanimi 
strokovnimi službami) v anketi 
o splošnih vidikih študijskega 
procesa na UL AGRFT v štud. 
letu 2016/17.

Odlične ocene (4,8 od možnih 
5) potrjujejo uspešnost dose-
danjega dela in so obenem 
spodbuda, da tako delujemo 
tudi v prihodnje.

ZF Dobra ocena knjižnice pri 
študentskih anketah

Potrjena kakovost knjižničnih 
storitev s strani končnih 
uporabnikov



10

KAKOVOST ČLANICA NAVEDBE, KI OMENJAJO 
ANKETO

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA 
KAKOVOST

EF Izvedba anket: (1)študentsko 
mnenje o pedagoškem delu na 
vseh stopnjah študija, (2) Anketa 
o spremljanju zadovoljstva 
zaposelnih, (3) Anketa o mnenju 
brucev o izvedbi sprejema brucev, 
(4) Anketa o pridobivanju medna-
rodnih kompentenc v okviru 
drugostopenjskega študijskega 
programa Mednarodno poslo-
vanje, (5) Anketa o zaključevanju 
študija, ipd. 

Indentificiranje ozkih grl in 
problemskih stanj kot snova 
za izboljašnje ocenjenih stanj. 
Segmentacija podatkov in 
njihova nadaljna uporaba  za 
statistične namene. 

FF Članom Komisije za kakovost, 
predstojnikom oddelkov in 
skrbnikom programov je preko 
spletne aplikacije (nadgradnja 
VIS) omogočen neposreden 
dostop do splošnega dela 
izsledkov študentskih anket.

Lažje ugotavljanje, načrtovanje 
in sprejemanje potrebnih 
ukrepov za izboljšave oz. 
spremembe.

ANKETA - UKREPI
PODROČJE ČLANICA KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI, 

PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠAVE 
IN IZZIVI NA PODROČJU (NPR. 
TRI)

PREDLOGI UKREPOV ZA 
IZBOLJŠAVE

ANKETA AG Anketa o zadovoljstvu zaposlenih 
v letu 2017 ni bila izvedena.

Dekan opravi razgovore z 
vsemi zaposlenimi, s čimer 
bo pridobil podrobnejši uvid 
v vse dimenzije njihovega 
dela.

Podpovprečne rezultate kažejo 
tudi elementi anket na področju 
delovanja študentskega referata in 
spletno stranjo UL AG:

Treba je čim prej odpraviti 
omenjene slabosti.

Študentska anketa je pokazala, da 
je pokritost z mrežjem na UL AG 
nezadostna.

Treba bo zagotoviti ustrezno 
pokritost UL AG z interne-
tnim signalom.
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Študentske ankete kažejo veliko 
nezadovoljstvo študentov z ustre-
znostjo prostorov, ustreznostjo 
opreme ter prostori za učenje.

Poiskati možnosti za vsaj 
majhne izboljšave. Do selitve 
v prostore Kazine zaradi 
vzporedne finančne stiske 
pomembnih izboljšav žal ni 
pričakovati.

Študentske ankete so pokazale 
(zelo) podpovprečne ocene tudi 
pri odnosu do uporabnika ter 
svetovanju pri iskanju literature.

Potrebno bo zagotoviti 
boljši odnos do uporabnika 
in okrepiti svetovanje pri 
iskanju literature.

AGRFT Negativno mnenje študentov in 
pedagogov o sistemu študent-
skega anketiranja in anket.

Zamenjati sistem anketiranja 
in vsebino anket.

BF Pomanjkanje informacij o 
zahtevah delodajalcev do diplo-
mantov.

Organiziranje prostovoljnih 
ekskurzij k potencialnim 
delodajalcem

Premalo praktičnega usposa-
bljanja na nekaterih programih.

Večje vključevanje pred-
stavnikov iz industrije v 
pedagoški proces. 

FDV Nezadovoljstvo s ponujenimi 
izbirnimi predmeti iz drugih 
fakultet znotraj UL, predvsem na 
dodiplomskem univerzitetnem 
študijskem programu Analitska 
sociologija (2,7), univerzitetnem 
študijskem programu Mednarodni 
odnosi (3,0), magistrskem študij-
skem programu Družboslovna 
informatika (2,8); povprečje FDV 
(3,3). 

"Pred začetkom vpisa v 
študijsko leto 2017/18 prek 
spletnega referata poslati 
obvestilo glede izbire 
odprtih izbirnih predmetov 
vsem študentom 1. in 2. 
stopnje, ki imajo po akrediti-
ranem predmetniku možnost 
vpisa odprtega izbirnega 
predmeta iz drugih fakultet 
znotraj UL.  
"

Nezadovoljstvo študentov s 
poznavanjem zunanjih institucij 
v času študija, predvsem na 
dodiplomskem univerzitetnem 
študijskem programu Analitska 
sociologija (2,2), visokošolskem 
študijskem programu Družbo-
slovna informatika (2,6), magi-
strski študijski program Strateško 
tržno komuniciranje (2,6), 
magistrski študijski program 
Politologija politična teorija (2,7); 
povprečje FDV 3,2).

Posredovati poziv katedram, 
da ob pripravi predmetnikov 
za novo študijsko leto pri 
učnih predmetih predvidijo 
več možnosti za ekskurzije in 
obiske zunanjih institucij.

Večja vključenost doktorskih 
študentov v raziskovalno skupino, 
program, projekt. (V študijskem 
letu 2016/17 povprečje v 1.l. - 
3,40; v 2.l. povprečje 2,30).

Poziv skrbnikom študijskih 
področij na doktorskem 
študiju in mentorjem za 
razpis potencialnih razisko-
valnih tem v okviru doktor-
skega študija.
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FE največja težava pri anketiranju je 
zajem diplomantov (anketo izvaja 
UL)

izvedba ankete diplomantov 
v sodelovanju s fakulteto

neizvedljivo je anketiranje doktor-
skih študentov po predmetih, ker 
je število študentov na predmetu 
premajhno za izvedbo ankete

anketa prilagojena doktor-
skemu študiju

FF Manj pregledne in manj usklajene 
spletne strani

Celostno prenoviti spletne 
strani FF

Manj ustrezen urnik, prekrivanje Problem urnika je na FF 
povezan tudi s problemom 
prostorske stiske. Vsekakor 
pa je treba čim bolj uskladiti 
urnike znotraj posameznih 
oddelkov in v največji meri 
tudi znotraj najpogostejših 
študijskih kombinacij na FF.

Prostorska stiska, premajhna 
čitalnica, prekratek odpiralni čas 
knjižnic

V času izpitnih obdobij zago-
toviti dodatne prostore za 
(vsaj) začasne čitalnice, nada-
ljevati z iskanjem dolgoroč-
nejše rešitve, velike skupne 
čitalnice FF.  

Slabša medsebojna informiranost 
študentov

Študentski predstavniki 
morajo poskrbeti za boljše 
kanale obeščanja med 
ŠSFF, ŠOFF, prodekanom 
študentom in ostalimi 
študenti (tudi preko 
oddelčnih spletnih strani).

Slabše delovanje WIFI-ja v 
nekaterih delih FF

Nadgraditi omrežje, zagoto-
viti pokritost v vseh preda-
valnicah

FFA Tako študenti, ki so trenutno 
vpisani, kot tudi alumni S2 
LBM menijo, da se vsebine prve 
stopnje zelo ponavljajo na drugi 
stopnji. To je predvsem pripomba 
študentov, ki so končali S1 LBM 
in predstavljajo pretežni del S2 
LBM študentske populacije. Po 
drugi strani pa študentom, ki 
so se vpisali iz drugih študijskih 
programov, manjkajo določena 
ključna znanja in se morajo z 
njimi seznaniti v programu S2 
LBM.

 Vsebinska prenova že obsto-
ječih predmetov v dogovoru 
z nosilci predmetov

Uvedba novih predmetov (z 
izvirno vsebino) ter presta-
vitve nekaterih predmetov iz 
S2 na S1 LBM.
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Uvedba obveznih izbirnih 
premetov iz področja LBM v 
3. letniku programa Kozme-
tologija za študente Kozme-
tologije, ki si želijo študij 
nadaljevati na S2 LBM.

Uvedba večjega števila 
diferencialnih izpitov kot 
pogoja za vpis na S2 LBM 
za študente študijskih 
programov izven FFA.

V primerjavi z S1 LBM je na S2 
programu predvidenih veliko 
manj ur vaj in drugega praktič-
nega usposabljanja. Na obsto-
ječem programu S2 LBM so 
vsi izbirni predmeti teoretični, 
brez vaj. To je še posebej zaskr-
bljujoče s stališča študentov, ki 
niso končali S1 LBM, saj le-ti po 
končanem študiju določenih 
praktičnih veščin, ki so ključni 
del njihovega poklica, nimajo 
oz. sploh niso imeli možnosti se 
seznaniti z njimi.

Predlog optimiziranega 
programskega okvira 2S 
LBM predvideva uvedbo 
devetih praktičnih izbirnih 
predmetov v 3. semestru S2 
LBM. Vsak praktični izbirni 
predmet bo obsegal 15 ur 
predavanj in 45 ur vaj. Vsak 
študent si bo moral iz brati 3 
praktične izbirne predmete.

Velike težave pri dostopu do 
podatkov iz študentskih anket, saj 
dekan, prodekani, predstojniki 
kateder in ŠS FFA ne dostopajo 
do relevantnih informacij, ki jih 
potrebujejo za svoje delo.

V primerjavi s preteklimi 
leti se je število izpolnjenih 
študentskih anket močno 
izboljšalo. UL mora urediti 
sicer dobro poročanje rezul-
tatov študentskih anket, da 
izpolnjevanje ne bo samemu 
sebi namen.

FGG Neusklajenost med številom 
kreditnih točk in obremenitvijo 
pri nekaterih predmetih. Preob-
sežnost nekaterih predmetov 
(npr. 16 KT).

S pomočjo skrbnikov na 
sestankih ŠO oddelkov čim 
prej poiskati ustrezno rešitev 
pri teh predmetih. Preob-
sežne predmete smiselno 
razdeliti (poskrbeti za 
horizontalno in vertikalno 
povezanost). Razbremeniti 
posamezne nadobreme-
njene pedagoge s preve-
likim številom akreditiranih 
predmetov.

Slaba organizacija spoznavanja 
zunanjih inštitucij.

Povečati obseg sodelovanja 
strokovnjakov iz zunanjih 
ustanov pri predmetih, 
povečati in bolje organizi-
rati ekskurzije v zunanje 
ustanove.
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Slabo organizirana ponudba 
in izvedba izbirnih predmetov 
drugje na UL.

Sistemsko urediti boljšo 
ponudbo in izvedbo izbirnih 
predmetov drugje na UL 
(razprava na UL).

FKKT Povprečna vrednost kategorije 
"Kompetence" na ravni FKKT je 
3,8. To kaže na mnenje študentov, 
da zlasti pri nekaterih študijskih 
programih ne pridobijo v celoti 
ustreznih kompetenc.

Preučiti, kateri študijski 
programi bistveno odstopajo 
v negativno smer, in 
ugotoviti vzroke za odsto-
panje.

Zaradi obsežnosti ankete in 
pogostega anketiranja so študenti 
manj motivirani za vsebinske 
pripombe (nestrukturirani 
odgovori). S tem izvajalci dobijo 
slabše povratne informacije o 
svojem predmetu.

Poenostaviti študentsko 
anketo.

FMF Nerelevantnost rezultatov anket 
na štud.programih, kjer je majhno 
število študentov.

Uporaba drugih načinov 
za spremljanje in zagota-
vljanje kakovosti pedago-
škega procesa (individualni 
razgovori...).

FPP Neseznanjenost pedagoških 
delavcev s problematiko študij-
skega programa, kot izhaja iz 
rezultatov študentskih anket. 

Seznanitev pedagoških 
delavcev z agregiranimi 
rezultati študentskih anket 
za študijski program in 
možnostmi za izboljšave, kot 
izhajajo iz rezultatov študent-
skih anket. 

FS Premalo stika študentov s podjetji Okrepiti strokovne ekskur-
zije

Šibka splošna znanja in veščine 
(priprava poročil, nastopanje, 
komunikacija,.. itd.)

Povečati udeležbo študentov 
na delavnicah/seminarjih, ki 
jih organizira Karierni center

Zastarela predavalniška oprema 
in prostorska stiska za skupinsko 
učenje

Kratkoročno: spremeniti 
del skupnih prostorov 
(hodnikov) v prostore za 
skupinsko učenje. Dolgo-
ročno: izgradnja nove stavbe.

FSD Nizke ocene študentskih anket pri 
posameznih izvajalcih programov. 

Vodstvo fakultete se individu-
lano pogovori s posamezniki 
in z njimi načrtuje potrebne 
spremembe. 
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Ocena pridobljenih kompetenc 
študentk in študentov negativno 
odstopa od povprečja. 

Koncept kompetenc na 
novo definirati skupaj s 
študenti, z njimi raziskati, kaj 
ta ocena vsebinsko pomeni 
in na podlagi tega sprejeti 
ustrezne ukrepe pri izvajanju 
študijskih programov. 
Odpreti temo v okviru posve-
tovalnega obiska v letu 2018. 

Slabše ocene praktikuma v magi-
strskem programu socialno delo z 
družino v primerjavi s preteklimi 
leti. 

Iskati načine, da kljub 
večjemu številu vpisanih 
študentk in študentov 
zagotovimo projekto delo 
v okviru praktikuma (kar 
zahteva večje število peda-
goških delavk in delavcev, 
ki bodo opravljali to delo 
in podpirali študente v 
malih mentorskih skupinah) 
oziroma usposobljene 
mentorice in mentorje na 
učnih bazah, za ustrezno 
podporo študentkam in 
študentom. 

MF Neustrezen način izvajanja anke-
tiranja (predvsem v 4., 5. in 6. 
letniku)

Uvedba dodatnega anketi-
ranja: anketa študentskega 
sveta

Neustrezna anketna vprašanja Uvedba dodatnega anketi-
ranja: anketa študentskega 
sveta

NTF Ankera o delovanju storitev (knji-
žnjica, referat,...)

Ne deluje za vis OTGO

Povratne informacije in ukrepi ki 
izhajajo iz rezultatov anket.

naj se napiše poročilo o 
sestanku dekana in najslabše 
ocenjenimimi 10 profesorjI. 
Naj se napiše kaj so njihove 
skupne hibe

Slaba odzivnost študentov na 
reševanje anket (neresno in 
nevestno reševanje anket)

Potrebno je vložiti več časa 
v ozaveščanje študentov o 
pomembnosti in namenu 
anket.

PEF Iz ankete o splošnih vidikih 
študijskega procesa izhaja, da so 
študenti na programu Specialna 
in rehabilitacijska pedagogika 
še posebej kritični do možnosti 
mednarodne mobilnosti, saj vse 
dejavnike s tega področja ocenju-
jejo zelo slabo.

Predstojnika na programu 
Specialna in rehabilitacijska 
pedagogika bomo pozvali, 
da s koordinatorjem za 
mednarodno izmenjavo na 
programu pripravi načrt za 
vzpostavitev stika z novimi 
institucijami za izmenjavo, 
za obveščanje in motiviranje 
študentov itd.
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Kot vsako leto, ostajajo v anketi 
o splošnih vidikih študijskega 
procesa kritične točke predvsem 
prostori, oprema in urnik. 
Študenti vsakoletno izpostavljajo 
razdrobljene urnike, gnečo pri 
laboratorijskih vajah, učilnice brez 
oken in s slabim zračenjem ter 
zastarelo pohištvo predavalnic. 
Mnenja študentov po posameznih 
programih v zvezi s tem so sicer 
zelo različna in celo nasprotujoča 
si.

Fakulteta se že več let sooča 
s prostorsko stisko in zasta-
ranjem pohištvene opreme 
učilnic. Težave poskušamo 
reševati v okviru finančnih 
zmožnosti. V letu 2017/2018 
bomo zato znižali število 
študentov pri laboratorijskih 
vajah, kar bo predvidoma 
vplivalo na boljše zado-
voljstvo študentov. Zračenje 
učilnic se bo reševalo v 
okviru energetske sanacije 
stavbe. Urnike pa poskušamo 
prilagajati tako, da študenti 
niso ves dan v učilnicah 
brez oken. Prav tako bomo 
zagotovili, da se učilnice brez 
oken ne bodo uporabljale ob 
vikendih pri programih izpo-
polnjevanja in na izrednem 
študiju.

Najnižje mnenje študentov v 
anketi o splošnih vidkih študij-
skega procesa je pri vprašanju 
o izbirnih predmetih drugje 
na UL. UL se je problema izbir-
nosti začela sistemsko lotevati. 
Za 2017/2018 je bil pripravljen 
katalog oz. Seznam zunanjih 
izbirnih predmetov na UL (vsaka 
članica je v ta fond dala po tri 
predmete), ki so take narave, 
da ne zahtevajo posebnih 
vpisnih pogojev in so primerni 
za vse študente. Na UL PEF smo 
študente o tej možnosti premalo  
obveščali. Prav tako bi morali 
kar se da poenostaviti postopek 
izbire D predmetov z drugih 
članic. Trenutno mora to izbiro 
dovoliti Komisija za dodiplomski 
študij, kar postopek časovno zelo 
podaljša in oteži.

Na UL PEF bomo študente 
bolje obveščali (s strani 
referata, predstojnikov 
oddelkov, na spletni strani 
in na socialnih omrežjih) o 
možnosti izbire D predmetov 
s Seznama zunanjih 
izbirnih predmetov na UL 
in o postopku izbire teh 
predmetov. Prav tako bomo 
poenostavili postopek izbire 
D predmetov z drugih članic, 
tako da njihova izbira ne 
bo več zahtevala potrje-
vanja na ravni Komisije za 
dodiplomski študij, pač pa 
bo zavedena le v referatu. 
Urnike bomo objavili dovolj 
zgodaj, da bodo imeli 
študenti možnost pravočasne 
uskladitve izbire zunanjih D 
predmetov s svojimi urniki.

TEOF Skrbniki nimajo dostopa do 
podatkov za svoj program, ampak 
le izvajalci vsak zase

Razčlenitev in dostopnost 
rezultatov ankete PO 
ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

Študentska anketa in poročila 
izvajalcem so preobsežna

Ponovni razmislekk o racio-
nalizaciji ankete

VF zelo deljena in pogosto nasprotu-
joča si mnenja študentov

nimamo predloga



17

ZF Deloma neuporabni podatki iz 
študentskih anket (napake v anke-
tiranju, malo odgovorov)

S strani članice zagotoviti 
ustrezno izvedbo ankete, 
izvajalce opozarjati na 
napake in nejasnosti

Majhen odziv na ankete po izpitu Aktivnosti za motivacijo 
študentov, da izpolnijo 
anketo po izpitu

SAMOEVALVA-
CIJA ŠP 

ČLANICA NAVEDBE, KI OMENJAJO 
ANKETO

PREDLOGI UKREPOV ZA 
IZBOLJŠAVE

FPP Iz ankete o strokovni praksi ni 
mogoče analizirati odgovorov po 
posameznih študijskih programih. 

Optimizacija ankete o 
strokovni praksi, da bi v 
prihodnje lažje analizi-
rali odgovore študentov 
posameznih študijskih 
programov.

IZOBRAŽE-
VANJE, 1. 
STOPNJA

ČLANICA NAVEDBE, KI OMENJAJO 
ANKETO

PREDLOGI UKREPOV ZA 
IZBOLJŠAVE

PEF V anketah vse od začetka 
uvedbe bolonjskih študijskih 
programov zaznavamo težave 
z izbirnostjo C in D predmetov 
na fakulteti. V letu 2017 smo 
zato naredili analizo izvajanja 
izbirnih predmetov na UL PEF 
v zadnjih petih letih. Iz analize 
izhaja, da se mnogi predmeti niso 
nikoli izvajali oz. nikoli ponudili 
študentom. 

V letu 2018 bodo na posa-
meznih oddelkih opravili 
pogovore o naboru izbirnih 
predmetov, analizirali 
aktualnost vsebin obsto-
ječih izbirnih predmetov in 
preverili kadrovsko zmoglji-
vost za izvajanje izbirnih 
predmetov. Na osnovi tega 
bodo določene predmete 
ukinili, določene aktivirali, 
ob upoštevanju interesa 
študentov pa tudi prip-
ravili nov nabor izbirnih 
predmetov. 

IZOBRAŽE-
VANJE, 2. 
STOPNJA

ČLANICA NAVEDBE, KI OMENJAJO 
ANKETO

PREDLOGI UKREPOV ZA 
IZBOLJŠAVE

AG Zaznava se potreba po pozna-
vanju učinkovitosti programov 
IPP in GTP pri diplomantih, z 
vidika ustreznosti in ravni prido-
bljenih kompetenc za profe-
sionalno delo. Izsledki bodo 
izhodišče za morebitne izboljšave.

Treba bi bilo pripraviti 
poseben anketni vprašalnik, 
s katerim bi preverili bolj 
specifična področja izvajanja 
študijskega procesa in 
njegove učinkovitosti na 
nadaljnji poklicni poti. Prido-
bljeni rezultati bi bili dobro 
izhodišče za posodobitev 
specifičnih didaktik in z njimi 
povezane pedagoške prakse.
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IZOBRAŽE-
VANJE, 3. 
STOPNJA

ČLANICA NAVEDBE, KI OMENJAJO 
ANKETO

PREDLOGI UKREPOV ZA 
IZBOLJŠAVE

PEF Kljub temu, da študenti doktorski 
študij ocenjujejo izjemno visoko, 
pa je opaziti, da imajo nekateri 
dejavniki tudi nižje povprečne 
ocene. Te študenti pojasnjujejo 
v komentarjih. To so dejavniki, 
ki se nanašajo na del študija 
in aktivnosti v tujini. Nizko je 
ocenjeno tudi vključevanje v 
raziskovalne skupine in projekte. 
V primerjavi med letošnjo in 
lansko anketo ugotavljamo, da je 
bila v 2015/2016 v prvem letniku 
možnost udeležbe na konferenci 
v tujini visoko ocenjena (4.5), v 
2016/2017 pa precej nižje (3.3).

Študente bomo informirali o 
mednarodnih konferencah, 
ki potekajo v tujini. Prav 
tako bomo pripravili seznam 
institucij v tujini, ki izvajajo 
primerljive programe, 
na katerih bi doktorski 
študenti lahko opravili krajšo 
izmenjavo (tedensko).

PEF Študenti so v anketi o doktor-
skem študiju izpostavili, da so bili 
v prvem letniku 2016/2017 zelo 
pozno seznanjeni z urnikom, prav 
tako se je ta precej spreminjal, 
obveznosti iz prvega semestra pa 
so se zamikale v drugega. Tudi 
sicer študenti izpostavljajo, da je 
v prvem letniku razmerje med 
zimskim in letnim semestrom 
nesorazmerno, saj je v letnem 
semestru bistveno več obveznosti 
kot v zimskem.

Zagotovili bomo, da bodo 
študenti seznanjeni z 
urnikom pravočasno, da 
bodo lahko uskladili tudi 
druge svoje obveznosti, 
prav tako bomo poskrbeli, 
da se izvedba predmetov ne 
bo zamikala. Sprememba 
doktorskega študija v štiri-
letni študij bo tudi priložnost 
za razmislek o razporeditvi 
predmetov med semestri.

KAKOVOST ČLANICA NAVEDBE, KI OMENJAJO 
ANKETO

PREDLOGI UKREPOV ZA 
IZBOLJŠAVE

FSD Čeprav je merjenje pedagoškega 
procesa s študentskimi anketami 
postalo stalno, redno, natančno, 
elaborirano (v poročilu) in takoj 
dostopno vsakemu posame-
zniku, še nismo razvili kolek-
tivne razprave o rezultatih, torej 
o prednostih in o slabostih, na 
katere kažejo študentske ankete.

 Varianta: po vsakem 
merjenju (oz. izdelavi 
elaborata o rezultatih 
štud. anket) bi lahko imeli 
posebno točko senata, kjer 
bi pedagoški kolektiv – 
vključno s študenti, člani 
senata - kritično ovre-
dnotili rezultate poročila. 
Pomembno vprašanje v 
tej zvezi pa je varovanje 
anonimnosti (nosilcev in 
izvajalcev predmetov), ki je 
v majhnem kolektivu, kot je 
FSD, še posebej težavno. 
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PEF V anketi o splošnih vidikih študij-
skega procesa študenti izpostav-
ljajo, da predmeti na nekaterih 
programih niso povezani med 
sabo, zato prihaja do podvajanja 
vsebin ipd. 

Predstojnike oddelkov 
bomo vpodbudili, da v 
procesu priprave preno-
vljenih enovitih magistrskih 
študijskih programov po 
oddelkih opravijo diskusijo 
in analizo, z namenom 
zagotovitve čimvečje pove-
zanosti predmetov v študij-
skem procesu in prepreče-
vanja podvajanja vsebin.

PEF Pedagogi na fakulteti izpostav-
ljajo problem, da jih študenti ne 
ocenjujejo tudi po zaključenem 
diplomskem oz. magistrskem 
delu. To bi verjetno na ocene 
precej vplivalo, saj se osebni 
angažma pedagoga pogosto 
najbolj pokaže pri mentoriranju 
zaključnega dela študenta.

Na anketo UL bomo podali 
predlog, da bi se v anketah 
ocenjevalo tudi mentori-
ranje pri zaključnem delu 
oz. da bi zaposlene posebej 
ocenili tisti študenti, ki 
so pri njih diplomirali oz. 
magistrirali. V kolikor to ne 
bo mogoče, bomo tovrstne 
ankete vpeljali med diplo-
manti za namen interne 
evalvacije.

AGRFT Negativno mnenje študentov in 
pedagogov o sistemu študent-
skega anketiranja in anket.

Ustrezno spremeniti 
obstoječi sistem anketiranja 
in vsebino anket.

FF Manj sistematično spremljanje 
rezultatov študentskih anket in 
samoevalvacisjkih poročil ter zato 
še vedno ne povsem ustrezno 
zaokrožena zanka kakovosti.

Pripravili bomo ključne 
skupne ugotovitve študent-
skih anket in na osnovi 
analiz načrtovali ukrepe 
za odpravo pomanjklji-
vosti in vpeljavo izboljšav 
pri študijskem procesu. 
Ključne skupne ugoto-
vitve samoevalvacijskih 
poročil in oddelčnih 
poročil o kakovosti bomo 
na posebnih srečanjih 
predstavili skrbnikom 
študijskih programov in 
članom oddelčnih komisij 
za kakovost. Treba bo 
določiti tudi jasne kazalnike 
kakovosti na ravni oddelkov 
in na ravni FF.
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INFORMA-
CIJSKI SISTEM

ČLANICA NAVEDBE, KI OMENJAJO 
ANKETO

PREDLOGI UKREPOV ZA 
IZBOLJŠAVE

AG Študentska anketa je pokazala, da 
je pokritost z mrežjem na UL AG 
nezadostna.

Treba bo zagotoviti 
ustrezno pokritost AG z 
internetnim signalom.


