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Popotnica ob izdaji

Prenova študijskih programov na Univerzi v Ljubljani poteka intenzivno že več kot sedem let in še ni končana. Druga bolonjska
stopnja se v popolnem obsegu začenja šele s študijskim letom
2013/2014 in vstopa v zaključno fazo uvajanja novih programov.
Že od začetka bolonjske prenove študijskih programov v slovenskem prostoru se srečujemo z nejasnimi in parcialnimi kritikami
na račun novih bolonjskih programov, ki jih prikrito ali javno izraža precej posameznikov. Ob tem pa velja ugotovitev, da do
sedaj ni bilo obsežnejših in sistematičnih evalvacij ne na ravni
države ne na ravni univerz. Mnenja so izražali posamezniki iz vrst
profesorjev, izvajalcev, študentov, pa tudi iz gospodarstva oz. trga
dela. Ob tako pisani paleti sporočil smo se odločili, da izvedemo
temeljitejšo analizo stanja, ki ga je prinesla prenova, in na podlagi
ugotovitev pripravimo ustrezne ukrepe. • Univerza v Ljubljani
je dobra univerza in sodi med najkakovostnejše univerze na
svetu. Ponosni smo na dosežke študentov in profesorjev. To nas
vedno znova zavezuje k aktivnostim za doseganje še boljše kakovosti, tako na področju študijske kot tudi znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti. Zato so potrebne skrbne analize

4

stanja, ki nam pokažejo dobre in šibke točke naših prizadevanj.

naprej. Celotna analiza je bistveno obsežnejša in
je dostopna na spletni strani Univerze v Ljubljani.
Analiza je usmerjena v ocenjevanje izvajanja študijskega procesa na Univerzi v Ljubljani ter predstavlja prvi korak v smeri sistematičnega in
dolgoročnega ovrednotenja bolonjske reforme.
Ob tem ne smemo spregledati, da bolonjska reforma na Univerzi v Ljubljani in Republiki Sloveniji še zdaleč ni zaključena. Do sedaj je za nami
celovita prenova prve študijske stopnje, prenova
drugostopenjskih študijskih programov pa je
šele pred nami. Bolonjska reforma je torej na
ključni – vmesni točki. Šele ob zaključku in poglobljeni analizi celotne prenove bomo v slovenskem prostoru dobili celovitejše odgovore, ali
smo z reformo dosegli zastavljene cilje, zato je zaveza za nadaljevanje toliko močnejša. Prav tako
je to poziv državi in drugim visokošolskim deležnikom k razumevanju procesa reforme in ustrezni (finančni) podpori.

Pričujoča študija je le ena izmed mnogih vrst mehanizmov, ki jih uporabljamo za analizo stanja in
nenehno izboljševanje našega dela. Prikazuje rezultate anket študentov, ki študirajo na prenovljenih študijskih programih Univerze v Ljubljani in
najbolj neposredno občutijo reformne spremembe. Na anketo jih je odgovorila dobra četrtina, kar daje anketi visoko stopnjo veljavnosti.
Ob tej priliki se vsem študentom zahvaljujem za
njihov kritični prispevek ter jih vabim, da v prihodnje sodelujejo v še večjem številu, saj bomo
lahko tako bolje in učinkoviteje izboljševali kakovost študija na naši univerzi.
V tej publikaciji predstavljamo strnjen pregled
ugotovitev in njihovo interpretacijo po glavnih
vsebinskih sklopih, saj želimo, da je tudi širša javnost seznanjena z rezultati in našimi zavezami za

prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
Rektor Univerze v Ljubljani
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Uvod
Kontekst in študija

Z

članicah se je odzvalo manj kot 10 % študentov,
zato odgovorov študentov s teh članic (na posamezni stopnji študija ali v celoti) v tem pregledu
nismo upoštevali. Te članice so Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta
za strojništvo in Fakulteta za upravo.

osamosvojitvijo Slovenije in kasneje z
vstopom Slovenije v Evropsko unijo ter s
tem v širše evropske procese se srečujemo s prenovami različnih sistemov, ne samo izobraževalnih. Tudi Univerza v Ljubljani (UL) se
tako sooča s široko paleto izzivov in zdaj bolj kot
kdajkoli prej deluje v širšem okolju, z drugimi domačimi in mednarodnimi podsistemi. UL se s temi
izzivi sooča uspešno, kar dokazuje njena kakovost, mednarodna prepoznavnost in posledično
uvrščanje v vrh svetovnih univerz.

V tej publikaciji podajamo strnjen pregled poteka bolonjskega procesa in evropeizacije na UL,
prikaz stanja študijskih programov, ter kot osrednjo temo interpretacijo pogledov študentov UL
na bolonjski sistem študija in ugotovitve po glavnih vsebinskih sklopih. Na koncu povzemamo
ugotovitve ter dodajamo nekaj sklepov, priporočil in sporočila, pomembna za strategijo UL do
2020. Podroben pregled rezultatov po stopnjah
študija, članicah in specifičnih vsebinskih vprašanjih pa vsebuje publikacija Študija zadovoljstva
študentov prve, druge in tretje stopnje študija s
prenovljenimi študijskimi programi, ki je objavljena na spletni strani UL.

Tako kot številne druge univerze se je tudi UL
neizogibno vključila v procese prenove študijskih programov, ki so sledili ciljem Bolonjske deklaracije. Prenova študijskih programov na UL
tako poteka intenzivno že več kot sedem let, tj.
od leta 2004. Danes večina študentov študira na
novih programih, mnogi bolonjski diplomanti so
se že zaposlili, v teku pa je tudi že podaljšanje
akreditacij programov, ki so bili prenovljeni prvi.
Zaradi bolj sistematičnega in verodostojnega
procesa izboljševanja programov smo se na UL
odločili pridobiti povratne informacije od študentov, ki so vključeni v bolonjske programe in
najbolj neposredno občutijo reformne spremembe. Oblikovali smo spletni vprašalnik in ga
v letnem semestru 2012 preko članic UL posredovali svojim študentom. Od skoraj 40.000 študentov, vpisanih v prenovljene programe, je
anketo izpolnila dobra četrtina, kar daje anketi
visoko stopnjo verodostojnosti. Kljub temu pa
odziv ni bil na vseh članicah enak. Na nekaterih

Ta študija je usmerjena v ocenjevanje izvajanja
študijskega procesa na UL ter predstavlja prvi
korak v smeri sistematičnega ovrednotenja bolonjske reforme. Za celovito sliko bo treba pridobiti tudi poglede učiteljev, delodajalcev in
diplomantov, ki lahko svojo študijsko pot ocenijo z vidika življenjskih in delovnih izkušenj po
koncu študija. UL bo opravila te raziskave do
konca leta 2013.
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Natančnejši prikaz procesa
prenove študijskih programov
na Univerzi v Ljubljani
Bolonjski proces in evropeizacija visokošolskega izobraževanja

V

lade 29 evropskih držav, ki so junija 1999
podpisale Bolonjsko deklaracijo, so se
zavezale, da bodo ustvarile skupni evropski visokošolski prostor1. Načela Bolonjske
deklaracije v veliki meri izhajajo iz razumevanja
globalizacije sodobnega gospodarstva, ki gradi
na izobraženosti prebivalstva in visoki stopnji
mobilnosti državljanov. Evropsko visoko šolstvo
naj bi tako doseglo enotnejšo strukturo. Posebej
je treba poudariti, da so v bolonjskih študijskih
strukturah predvideni prehodi vsaj v dveh smereh. Prvi prehod je v vertikalni smeri, tj. znotraj
dane discipline, vse pogosteje pa tudi med
dvema različnima institucijama (ali več), česar v
Sloveniji pred tem nismo bili vajeni. Drugi prehod je v horizontalni smeri, praviloma med sorodnimi disciplinami, kar spodbuja sodelovanje
in interdisciplinarne kvalifikacije, ki so za trg dela
vse bolj zanimive. Ob tem naj bi bila omogočena
visoka mobilnost študentov, ki jo podpira evropski kreditni sistem – ECTS. Poleg tega naj bi univerze svoje poslanstvo v izobraževanju razširile
na vse oblike vseživljenjskega izobraževanja za
visoko kvalificirano prebivalstvo. V vsej Evropi
vodi prenova študijskih programov do postopnega razvoja evropsko primerljivih in kompatibilnih nacionalnih visokošolskih sistemov.

1

V obdobju od podpisa Bolonjske deklaracije do
danes so se v širšem evropskem prostoru izoblikovali naslednji skupni cilji bolonjske reforme:
1.
2.
3.

Zagotavljanje kakovosti visokega šolstva
Sprejetje tristopenjskega sistema študija
Pospeševanje mobilnosti študentov ter akademskega in administrativnega osebja
4. Vzpostavitev kreditnega sistema (ECTS) za
vrednotenje študijskih obveznosti
5. Priznavanje stopenj: sprejem sistema lahko
prepoznavnih in primerljivih stopenj
6. Aktivna udeležba visokošolskih zavodov,
učiteljev in študentov v bolonjskem procesu
in sodelovanje študentov pri upravljanju visokega šolstva
7. Spodbujanje evropske dimenzije v visokem
šolstvu
8. Spodbujanje privlačnosti evropskega visokošolskega prostora
9. Vseživljenjsko učenje
10. Evropski visokošolski prostor in evropski raziskovalni prostor – dva stebra na znanju temelječe družbe

European Higher Education Area (EHEA).

11

1
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Začetek prenove na UL in strukturne spremembe programov

P

red bolonjsko prenovo so članice UL izvajale 3- ali 4-letne visokošolske strokovne programe in 4- do 6-letne univerzitetne programe, podiplomski magistrski študij
(na nekaterih področjih tudi krajši specialistični
študij) in doktorski študij. Takšno programsko
strukturo so postopoma nadomeščali bolonjsko
prenovljeni programi in študenti imajo še vedno
možnost zaključiti študij po tistem programu in
pogojih, po katerih so se vpisali, če seveda redno
prehajajo iz letnika v letnik.
Članice UL so začele s prenovo vseh treh študijskih stopenj ob upoštevanju slovenske specifike
in pogojev ter ob hkratnem upoštevanju primerljivosti s sorodnimi programi v Evropi. UL je študijske programe prenavljala med letoma 2004 in
2010; takrat je bila akreditirana večina programov, po tem obdobju nastajajo le še redki povsem novi programi.
Prenova na ravni UL je vključevala vse deležnike
in je obsegala:
• programsko prenovo in strukturne spremembe stopenj izobrazbe,
• prilagoditve v organizaciji dela in izvedbi postopkov,
• redno obveščanje in usposabljanje znotraj univerze na področju različnih tem, povezanih s
prenovo in cilji,
• okrepitev in ustanovitev določenih služb (doktorska šola, karierni center, služba za kakovost,
analize in poročanje),
• vzpostavitev sistema za zagotavljanje kakovosti,
• publikacije

UL je prenavljala prejšnje študijske programe v
skladu z Zakonom o visokem šolstvu RS. Sprememba Zakona o visokem šolstvu leta 2004 je
implementirala bolonjsko reformo in določila tri
stopnje formalne visokošolske izobrazbe:
1. stopnja:
• visokošolski študijski programi (3 leta, 180 ECTS)
• univerzitetni študijski programi (3 ali 4 leta,
180 ali 240 ECTS)
2. stopnja:
• magistrski študijski programi (1ali 2 leti, 60 ali
120 ECTS)
• enoviti magistrski študijski programi (5 ali 6 let,
300 ali 360 ECTS)
3. stopnja:
• doktorski študijski programi
Na UL ni bilo skupne odločitve o enotni strukturi
vseh študijskih programov, zato so se uveljavili
različni modeli študijskih programov, ki jih omogoča zakon. Posledično ima UL akreditirane vse
zgoraj navedene vrste študijskih programov,
poleg tega pa še 17 skupnih študijskih programov2, ki jih izvajajo članice UL v sodelovanju z
domačimi in tujimi univerzami. Glede na formalne možnosti obstajajo različni modeli študijskih programov tudi na primer na eni članici, ki
ima sedaj modela 3+2+3 in 4+1+3.

2
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Angleško »joint programmes«.
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Programska prenova

U

niverza se je v skladu z zakonsko možnostjo odločila, da bo bolonjsko reformo izvedla premišljeno, torej
postopoma; vse članice niso prenavljale programov hkrati, posamezna članica ni prenavljala
istočasno vseh programov iste stopnje študija ali
vseh programov na vseh stopnjah študija. Prvi
programi prve in druge stopnje študija so bili
akreditirani konec leta 2004. Prenova pa ni potekala stopenjsko (najprej prva, potem druga in nazadnje tretja stopnja študija), temveč je prenova
druge stopnje študija večinoma potekala hkrati s
prenovo prve stopnje študija ipd. Nemogoče bi
bilo namreč zagotoviti hkratno prenovo vseh
programov na vseh članicah. Ta proces je tako
omogočal nekaterim članicam, da so se učile od
drugih, komisijam pa, da so postopoma oblikovale usmeritve ali omejitve v obliki sklepov. Članice so morale te sklepe upoštevati pri prenovi
programov in se ravnati v skladu z njimi, da bi se
izognile ugotovljenim pomanjkljivostim. To pa
je hkrati onemogočalo celovit pregled nad prenovo, dokler je ta intenzivno potekala.

Članice UL so dale pobudo za prenovljene študijske programe in pripravile programe za posamezna strokovna področja. Za celovitost prenove
formalno in vsebinsko skrbijo tri komisije senata
UL: Komisija za dodiplomski študij, Komisija za
magistrski študij (oblikovana na novo prav za
namen prenove magistrskih študijskih programov) ter Komisija za doktorski študij. Komisije
sestavljajo predstavniki članic UL in en ali dva
študenta. Komisije pripravljajo priporočila in
sklepe, s katerimi članice prenavljajo študijske
programe v skladu s predpisano strukturo, zakonskimi izhodišči prenove in specifikami posameznih disciplin. Pred njihovo akreditacijo so
študijske programe pregledali strokovnjaki z UL
in drugih univerz v Sloveniji, pa tudi strokovnjaki
iz delovnih organizacij. Ocenili smo jih tudi v primerjavi s tujimi sistemi ter glede na najnovejša
znanja in potrebe s posameznih področij. Vsak
predlog za akreditacijo študijskega programa je
pregledal tudi študentski svet posamezne članice
UL (akademije ali fakultete) in pripravil mnenje.
Na ta način je bilo zagotovljeno tudi sodelovanje
študentov in delodajalcev pri prenovi.
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Novost bolonjskih programov je 10% izbirnost,
ki daje vsakemu programu individualen pristop
ter upošteva študentove posebne želje in nadarjenosti. Študentu UL omogoča, da nabere 5 %
kreditnih točk (ECTS) iz ponudbe strokovnih izbirnih predmetov, 5 % kreditnih točk pa širše,
glede na svoje druge interese.
V procesu bolonjske prenove študijskih programov je pomemben sestavni del praktično usposabljanje, predstavljeno v učnem načrtu in
ovrednoteno s kreditnimi točkami. Med praktičnim usposabljanjem naj bi študent nadgradil na
fakulteti pridobljeno znanje z izkušnjami v
praksi, ki zagotavljajo avtentične delovne situacije in pripomorejo k boljši zaposljivosti diplomantov.

UL je uspela prenoviti vse študijske programe do
zakonsko določenega roka. Ne smemo spregledati dejstva, da so se pri tem porodile in pogosto
realizirale tudi ideje za popolnoma nove študijske
programe ali nove predmete, tako da UL danes
nudi bistveno bolj celovito ponudbo vsebin kot
pred reformo. UL ima trenutno akreditiranih
166 prvostopenjskih programov (38 visokošolskih in 128 univerzitetnih), 207 drugostopenjskih
programov in 21 tretjestopenjskih programov,
dodatno pa še 17 skupnih programov s tujimi
univerzami. Prejšnje študijske programe izvajajo
le še nekatere članice v višjih letnikih in v nekaj
letih se bo njihovo izvajanje izteklo; študenti naj
bi po starih programih diplomirali najkasneje do
30. septembra 2016.

Primerjava števila prejšnjih in sedanjih
študijskih programov po stopnjah študija kaže, da se je povečala predvsem
ponudba drugostopenjskih študijskih
programov. Univerza v Ljubljani je na
znanstvenoraziskovalnih področjih, ki
jih goji, naredila veliko spremembo na
doktorskem študiju, ki po zasnovi sledi
svetovnim trendom in nudi manjše število študijskih programov.
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Organizacijske prilagoditve UL v podporo procesom in aktivnostim
bolonjske prenove

U

niverza je za podporo procesov in
aktivnosti bolonjske prenove pripravila
šest novih pravilnikov, sprejela številne
smernice in dogovore ter organizacijsko prilagodila svoje delovanje z ustanovitvijo novih ali reorganizacijo obstoječih služb in uveljavitvijo novih
aktivnosti.
Dejavnost Službe za 1. in 2. stopnjo študija ter
Službe za 3. stopnjo študija se je z uveljavitvijo
bolonjske prenove postopno razširila. Službi
sedaj vodita postopke akreditacije, majhne in velike spremembe vseh študijskih programov na
UL, postopke priznavanja, uvajanja in tolmačenja
sprememb ipd.
Pospeševanje mednarodne mobilnosti študentov, tako naših študentov v tujino kot tujih študentov v Slovenijo, je stalna prednostna
aktivnost UL. V okviru mednarodne študijske izmenjave lahko študent UL opravi del študija na
sorodnem študijskem programu na tuji univerzi,
s katero ima UL podpisan dogovor. Zaradi tujih
študentov na izmenjavi na UL se je bolj kot kdajkoli prej pokazala potreba po izvajanju študijskih
programov ali njihovih delov tudi v tujem jeziku,
na kar so se članice UL odzvale pozitivno.

UL je ustanovila Doktorsko šolo, da bi ta oblikovala kriterije in stališča za prenovo doktorskih
programov. Doktorska šola skrbi za razvoj interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov
in zagotavljanje kakovostne izvedbe ter vodi postopke do doktorata znanosti na ravni UL.
Karierni center UL je bil ustanovljen z namenom
koordinacije aktivnosti, ki predstavljajo podporo
študentom z najrazličnejšimi cilji, vpeljavo in
usposabljanje tutorjev na članicah ipd.
Članice so uvedle skrbnike študijskih programov, da bi ti kontinuirano spremljali izvajanje
študijskih programov, usklajevali pobude profesorjev in študentov za spremembe ter o njih poročali v samoevalvacijskih poročilih oz. sprožili
postopek za spremembo.
Dopolnjeni so bili informacijski viri in storitve
knjižničnega sistema UL, ki jih odlikujeta največji
visokošolski zbirki tiskanih in licenčnih virov v
Sloveniji. Sprejeta je bila zasnova Knjižnice UL,
pri čemer se soočamo s težavami pri njenem financiranju.
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Za izboljšanje kakovosti izobraževanja na UL so
ključne tudi nove oblike poučevanja ob ustrezni
informacijski podpori, ki se vse bolj uveljavljajo
na različnih študijskih smereh in dokazano dajejo boljše učne rezultate. To so problemsko učenje (ang. problem based learning), izkustveno
učenje (ang. hands-on approach), sodelovalno
učenje (ang. collaborative learning), projektno
učenje (ang. project based learning, co-operative
learning) ipd. Uveljavilo se je tudi učenje na daljavo, predvsem pri izvajanju družboslovnih programov.

V letu 2011 je bila ustanovljena še Služba za kakovost, analize in poročanja, ki je dobila nove
pristojnosti in naloge pri vsakoletni samoevalvaciji članic ter pri pripravi skupnega samoevalvacijskega poročila UL, ki je postal del letnega
poročila o delu UL.

Zagotavljanje kakovosti izvajanja študijskih programov se preverja na več ravneh, in sicer s kombinacijo
neposrednega
in
posrednega
spremljanja. Članice UL izvajajo redno letno samoevalvacijo preko skrbnikov študijskih programov, komisij za kakovost članic ter Komisije za
samoocenjevanje in razvoj UL. Posredno zagotavljanje kakovosti se izvaja preko štirih delovnih
teles senata UL in članic UL, pa tudi preko anonimnih študentskih anket, ki jih študenti izpolnjujejo vsako leto. Komisije skrbijo, da novi
študijski programi oz. spremembe in dopolnitve
obstoječih študijskih programov izpolnjujejo vse
pogoje, ki jih postavljajo Merila NAKVIS, rezultati
študentskih anket pa naj bi pokazali, kakšna je
kakovost programa in učiteljev, ki ga izvajajo.
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Uvajanje in izvajanje bolonjskih študijskih programov

P

rehod od znanih splošnih načel za oblikovanje programov se je prevesil v fazo implementacije, ki ni bila lahka.

Pri pripravi prenovljenih študijskih
programov smo rešili ključna vprašanja o njihovi strukturi, o vsebini (predvsem ko gre za razmerje med tradicijo
in novostmi akademskih strok), pa tudi
o razmerju do novih bolonjskih načel
fleksibilnosti in zaposljivosti. Primerjava s sorodnimi evropskimi programi,
ki je bila potrebna za pripravo in akreditacijo programov, je večinoma omogočala le vsebinske primerjave, ni pa
pokazala tudi sistemskih rešitev. Ne
glede na to pa akreditirane študijske

UL skrbi za informiranost študentov in drugih
deležnikov z objavljanjem vseh vrst podatkov o
programih in njihovih opisov, razpisi ter poročili
o delu, kakovosti in dosežkih.
Kljub premišljeni prenovi in obsežnih rezultatih
vseh deležnikov UL so v programih opazne tudi
šibke točke, ki so razvidne iz samoevaIvacijskih
poročil. Nekatere težave so bile nakazane že v
poročilu ocenjevalcev EUA3, ki so v letu 2007 izvedli institucionalno evalvacijo UL. Ocenili so, da
določeni programi še vedno ponujajo preveč poučevanja in premalo samostojnega študija študentov, da je število predmetov na semester/
letnik/program pogosto preveliko, da so med
pro- grami nepotrebna prekrivanja in podvajanja
ipd. Senat UL in komisije so pozorno proučili njihove poglede na bolonjsko prenovo na UL ter jih
postavili v kontekst razvoja in njenih strateških
usmeritev. V akcijskem načrtu UL so tako določili
ukrepe za izboljšanje stanja.

programe UL odlikujejo sodobna vsebina in učni izidi, kakovost in raznoli-

3

kost izvedbe, pa tudi odprtost in
mobilnost med programi doma in v
mednarodnem prostoru.
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Statistični podatki4 za leto 2011 nam dajejo prvo, malo bolj celovito
sliko o učinkovitosti prenovljenega študija na UL

P

S prenovljenimi študijskimi programi smo na UL
izboljšali tudi notranjo izbirnost oz. opravljanje
predmetov na drugih članicah UL, kar kaže primerjava stopnje vpisa študentov v predmete na
drugih članicah v letih 2011 in 2010.

ri analizi števila študentov, vpisanih na UL,
je treba upoštevati splošna demografska
gibanja, saj se število mladih, ki zaključijo
srednjo šolo, v Sloveniji v zadnjih letih zmanjšuje,
trend pa se bo nadaljeval še v prihodnosti. Za približno tak odstotek, kot se zmanjšuje generacija
potencialnih študentov v sklopu demografskih
gibanj, se zmanjšuje tudi vpis na UL. Kljub temu
je interes za študij na UL visok, saj je še vedno več
prijavljenih s prvo željo, kot je razpisanih mest
(ta trend se nadaljuje tudi v študijskem letu
2012/2013).

S prenovo študijskih programov, z ukrepi, ki jih
izvajajo članice, ter z nudenjem dodatnih pomoči
študentom smo skrajšali čas trajanja študija na
UL5, kar je eden od ciljev prenove. Povprečno
trajanje študija na prejšnjih triletnih programih
na UL je bilo v letu 2011 70,3 mesecev, kar je ob
upoštevanju (zakonsko dovoljenega) absolventskega staža slabi dve leti več od predvidenega
trajanja študija. Prejšnji študijski programi so namreč predvidevali pripravo diplomske naloge v
času absolventskega staža, kar je prispevalo k
daljšem času študija, kot je bilo nominalno trajanje programa v ECTS. Eno leto absolventskega
staža tako v trenutnem zakonskem okviru vključujemo v čas predvidenega zaključka študija.

Na UL nadaljujemo z uveljavljanjem interdisciplinarnosti, ki je še vedno prednostna aktivnost. V
študijskem letu 2010/2011 smo akreditirali 9 interdisciplinarnih programov, v katerih sodeluje več
članic UL, in 15 skupnih študijskih programov. UL
izvaja na 1. stopnji študija en program z Univerzo
v Mariboru, s tujimi univerzami pa na 2. stopnji
študija trinajst programov in na 3. stopnji študija
en program.

Tabela 1: ŠTEVILČNO RAZMERJE MED RAZPISANIMI MESTI, PRIJAVLJENIMI IN SPREJETIMI KANDIDATI V 1. LETNIK V PRVEM
ROKU PRIJAVNEGA POSTOPKA

Razpisana
mesta po
programih

Prijave s
prvo željo

Vpisani študenti Vsi vpisani
v 1. letnik v prvem študenti
prijavnem roku
v 1. letnik

Visokošolski strokovni študijski
programi – 1. stopnja študija

Izredni
Redni

1.275
3.201

366
3.652

439
3.572

423
3.575

Univerzitetni študijski
programi – 1. stopnja študija

Izredni
Redni

1.409
6.991

235
7.143

664
7.854

630,5
7.696

Magistrski študijski
programi – 2. stopnja študija

Izredni
Redni

65
713

7
1.396

34
680

58
831

4

Podrobna analiza stanja in dosežkov je prikazana v Letnem poročilu UL za leto 2011
www.uni-lj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/o_univerzi_v_lj/letno_porocilo/Letnoporocilo2011objavasplet.pdf.
5 Vir: Letno poročilo UL za leto 2011.
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Podobno je študij na prejšnjih štiriletnih univerzitetnih programih v letu 2011 trajal povprečno
82,4 mesecev, kar je ponovno slabi dve leti več,
kot je bilo predvideno trajanje programa z absolventskim stažem.
Pri obeh vrstah prejšnjih dodiplomskih programov so študenti na večini članic UL v letu 2011
študirali dlje od predvidenega časa, upoštevajoč
absolventski staž.
Pri ugotavljanju trajanja študija na prenovljenih
študijskih programih je treba upoštevati, da je
število diplomantov zaradi uvajanja programov
še vedno relativno nizko in da so to le prvi dosegljivi podatki. Kljub temu pri prenovljenih študijskih programih opažamo, da je na triletnih
programih 1. študijske stopnje na UL čas do zaključka študija v letu 2011 v povprečju 54 mesecev. Prenovljeni študijski programi za razliko od
prejšnjih predvidevajo pripravo diplomske naloge v času nominalne dolžine trajanja študija. Ti
diplomanti so torej študirali v povprečju približno leto in pol dlje, kot traja program (če upoštevamo zakonsko dovoljen absolventski staž, pa
slabega pol leta dlje). To predstavlja izboljšavo
glede na prejšnje stanje. Prav tako je večje število
članic, na katerih diplomanti študij zaključijo v
predvidenem času. Pri štiriletnih programih 1.
stopnje študija so na voljo le podatki FDV, kjer
študenti zaključijo študij v povprečju v 57,9 meseca; to pomeni, da večinoma ne izkoristijo zakonsko dovoljenega absolventskega staža.

Na 2. študijski stopnji, torej na prenovljenem podiplomskem študiju, dosegamo še boljše rezultate. Po trenutno dosegljivih podatkih so na vseh
članicah študenti, ki imajo enoletni podiplomski
študijski program, v letu 2011 študij zaključili prej
kot v dveh letih. Tudi na dveletnih podiplomskih
študijskih programih študenti zaključijo študij v
povprečju prej kot v treh letih.

UL je formalno vključila v prenovljene
študijske programe vse cilje bolonjske
reforme, vendar je realno pričakovati,
da so ti na različnih članicah doseženi
različno. Vsekakor je vključenost študentov v procese prenove bistveno
pripomogla k večjemu upoštevanju
njihovih interesov, odzivov, pobud in
kritik.
Posebej velja izpostaviti, da se v primerih, ko so
študenti in študentski svet aktivni v formalnih telesih, ki opozarjajo na šibke točke in dajejo pobude, te tudi hitreje rešujejo. Rešitve, ki so se me
bolonjsko reformo pokazale kot slabosti, smo
torej popravljali sproti, za druge, ki jih je reforma
predvidela, vendar za zdaj nimamo dovolj zanesljivih povratnih informacij oz. izkušenj, pa pričakujemo, da jih bo delno osvetlila pričujoča študija.
Študijo bomo zaradi tega načrtno periodično izvajali v bodoče in jo nadgradili še z vključevanjem
visokošolskih učiteljev in diplomantov UL.
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Interpretacija pogledov
študentov Univerze v Ljubljani
na bolonjski sistem študija
Ocene študentov prve in druge stopnje študija ter
enovitih magistrskih študijskih programov

Š

tudenti so pri izpolnjevanju ankete odgovarjali na številna vprašanja, povezana s
prenovljenimi programi in izvajanjem študijskega procesa. Navajali so, v kolikšni meri so
(bili) obveščeni o študijskih programih in urnikih, v kolikšni meri so uresničene njihove želje
po študiju, kako ocenjujejo študijske programe,
v njih zajete predmete in izvajanje, kako gledajo
na mednarodne študijske izmenjave, v kolikšni
meri so obremenjeni s študijem, kako se odločajo za nadaljevanje študija po prvi stopnji, v kolikšni meri programi izpolnjujejo njihova
pričakovanja in kako so nasploh zadovoljni z
njimi. V tem zaporedju tudi prikazujemo glavne
ugotovitve, s poudarkom na najbolj pozitivnih in
najbolj kritičnih ocenah. Najprej podajamo pregled odgovorov študentov prve in druge stopnje
študija, vključno s programi enovitega magistrskega študija, potem pa prikazujemo posebej še
odgovore študentov tretje stopnje študija.

V prilogi je prikazan celoten vprašalnik, na katerega so odgovarjali študentke in študenti. Vprašalnik je bil preko članic razposlan po elektronski
pošti študentom vseh treh stopenj.
Na UL je v študijskem letu 2011/2012, ko je bila
anketa izvedena:
• na 1. stopnji študija 28.653 študentov. Ankete
se je udeležilo 7.652 študentov, kar je dobra četrtina vpisanih (26, 71 %);
• v novih, 2. stopenjskih študijskih programih
(brez upoštevanja enovitih magistrskih programov) 5.923 študentov. Anketo je izpolnilo 1.412
študentov, kar predstavlja 23,84 % delež;
• na prenovljenih doktorskih programih 3. stopnje 2.229 doktorskih študentov. Anketo je izpolnilo 685 študentov, kar predstavlja 30,73 % delež.
Odziv študentov je bil po članicah različen. Na
nekaterih članicah se je odzvalo manj kot 10 %
študentov, zato odgovorov študentov s teh članic
(na posamezni stopnji študija ali v celoti) v tem
pregledu nismo upoštevali. Te članice so Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za družbene vede,
Fakulteta za strojništvo in Fakulteta za upravo.
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Obveščanje

Z

a usmerjanje študentov v študijske programe pred vpisom in za njihovo ustrezno
odločanje za določen program je ključno
da dobijo prave informacije o programih, njihovi
vsebini, ciljih in pričakovanih učnih dosežkih. To
je pomembna, čeprav ne izključna naloga univerze. S ciljem izboljšanja obveščenosti o študijski
ponudbi UL izdaja Vodnik po prvostopenjskih
študijskih programih in Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih.

mesto. Drugi viri informacij, kot so prijatelji,
starši in rektorat univerze, so zanje veliko manj
pomembni. To je razvidno tudi iz velikih razlik
med fakultetami, med katerimi študente o programih najbolje informirajo TEOF, FFA, FMF in
AGRFT, najslabše pa AG, FSD in FGG. Študenti
druge in tretje stopnje so glede na analizo bolje
informirani o študijskih programih, za katere se
odločijo. To je tudi razumljivo, saj so že imeli stik
z akademskim okoljem in so pridobili potrebne
kompetence ter znanje.

Manj kot tretjina študentov prve stopnje študija navaja, da so bili z izbranim

Analiza rezultatov kaže, da študenti

programom v celoti oz. dobro sezna-

bolje ocenjujejo svojo informiranost,

njeni. Vsi drugi so imeli pomanjkljive

ko postanejo člani akademske skupno-

informacije o programu. Nekoliko

sti UL. Obveščenost študentov UL, ko

boljše je stanje obveščenosti o progra-

se že vpisani, se je izkazala za zelo

mih na drugi stopnji študija, kjer je bilo

dobro.

v celoti oz. dobro obveščenih okoli
40% študentov.
Za študente prve stopnje študija je glavni vir informacij splet in nato fakulteta, na katero so namenjeni, študenti druge stopnje študija pa dobijo
največ informacij neposredno na fakulteti, na katero so namenjeni, in postavljajo splet na drugo

Glede urnika velika večina študentov navaja, da
je javno objavljen in dostopen ter da so bili pravočasno seznanjeni z njim. Nekoliko slabše je obveščanje o spremembah urnika, vendar je kljub
temu o njih vedno primerno in pravočasno seznanjenih v povprečju več kot 60 % študentov.
Od tega na prvi stopnji študija močno odstopata
ZF in PEF, kjer le okrog 20 % študentov navaja,
da so vedno primerno in pravočasno seznanjeni
s spremembami urnika.
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VSI PREDMETI SE IZVAJAJO SKLADNO Z URNIKOM

Zdravstvena fakulteta
Fakulteta za socialno delo
Teološka fakulteta
Pravna fakulteta
Pedagoška fakulteta
Naravoslovnotehniška fakulteta
Filozofska fakulteta
Fakulteta za šport
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Fakulteta za pomorstvo in promet
Fakulteta za matematiko in fiziko
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Fakulteta za farmacijo
Fakulteta za elektrotehniko
Ekonomska fakulteta
Biotehniška fakulteta
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Akademija za glasbo
0

10 %

Popolnoma se strinjam
Se strinjam
Niti se strinjam, niti se ne strinjam
Se ne strinjam
Sploh se ne strinjam
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Interes za študij na Univerzi v Ljubljani

V

ker druge ustanove niso ponujale izbranega programa. Delež študentov, ki niso želeli študirati na UL,
je na prvi stopnji študija nekoliko večji na TEOF in
FŠ, na drugi stopnji študija pa na FGG, VF in AGRFT.

eč kot 90 % študentov prve in
druge stopnje študija, vključno

s študenti enovitih magistrskih študijskih programov, izjavlja, da so študij
izbrali na podlagi lastnega interesa,
kar kaže, da so možnosti za uresničitev
študijskih želja nasploh velike in da
veliko teh želja uresničuje prav UL.
Od te ugodne slike na prvi stopnji študija nekoliko
odstopajo študenti TEOF in EF, na drugi stopnji študija pa študenti FKKT. Na drugi strani pa so izbrali
študij na podlagi lastnega interesa na prvi stopnji
študija vsi študenti AGRFT ter na drugi stopnji študija vsi študenti PF, FPP, FGG in AGRFT. Pri tem je
potrebno opozoriti, da so bili v času izvajanja anketiranja študijski programi druge stopnje s področja naravoslovja in tehnike v uvajanju. Tako se
je na FKKT izvajal le program Tehniška varnost.

Manj ugodne so izjave okrog tretjine študentov,
da imajo veliko sošolcev, ki so nezainteresirani za
študij. Največ, tj. več kot 40 % študentov, to izjavlja
na prvi stopnji študija na EF, NTF in PF, na drugi
stopnji študija pa na NTF, FRI, FMF in VF. Najmanj
takih ocen o svojih sošolcih so dali na prvi stopnji
študija študenti AGRFT in FFA, na drugi stopnji
študija pa študenti na enovitih magistrskih programih na TEOF, MF in FFA ter na magistrskih programih FKKT in FMF. Opazimo lahko tudi precej
različne ocene različnih programov iste fakultete.

Te ocene nakazujejo, da so zunanje
okoliščine, kot je visok vpis na univerzo
zaradi študentskega statusa, pomanjkanja rednih zaposlitev in možnosti

Nekoliko nižji, a še vedno precej visok, je odstotek
študentov, ki so želeli študirati prav na UL, tj. okrog
80 %. Torej je UL privlačna visokošolska ustanova in
je razmeroma malo študentov, ki bi jim bilo vseeno,
če bi študirali kje drugje, oz. so morali priti na UL,

študentskega dela, splošen slovenski
in tudi širši problem. Vsekakor pa menimo, da to ni dobro za resno študijsko
delo in ustvarjalno klimo na univerzi.

PROSIMO, OCENITE SPODNJE IZJAVE GLEDE VAŠEGA ŠTUDIJSKEGA INTERESA

Želel/a sem študirati na Univerzi v Ljubljani
Študij sem izbral/a na podlagi lastnega interesa
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Ocena študijskih programov

Š

tudenti niso edini ocenjevalci programov,
vendar je pomembno, da programe dojemajo kot smiselne, zanimive in koristne.

Večina študentov (več kot 60 %) meni,
da je vsebina njihovega študijskega
programa kot celota primerna za doseganje ciljev in učnih dosežkov programa. Vendar je na nekaterih članicah
več kot 30 % študentov, ki menijo, da
je vsebina študijskega programa neprimerna ali zelo neprimerna.
Velik delež študentov z negativnim mnenjem o
študijskem programu je na prvi stopnji študija na
FGG, ZF in AG, na drugi stopnji študija pa na NTF
in PF (več kot polovica študentov) ter na FKKT
in VF. Po drugi strani na FFA, FMF, FPP in TEOF
več kot 70 % študentov prve stopnje študija
meni, da je vsebina študijskega programa kot celota primerna. Na drugi stopnji študija so takega
mnenja vsi študenti AGRFT, več kot 90 % študentov PEF in več kot 80 % študentov TEOF in FFA,
na katerih ima večina študentov tako mnenje
tudi na enovitem magistrskem študiju.

Študenti, ki so ocenili programe kot neprimerne,
so večinoma navedli, da je delež neprimernih
programov med 20 % in 40 %, veliko pa jih meni,
da je v programih celo 40 % do 60 % takih vsebin.
Največ študentov, ki menijo, da je neprimernih
več kot 40 % vsebin, je na prvi stopnji študija na
FE in EF (okrog polovica). Na drugi stopnji študija je enakega mnenja več kot polovica študentov EF, FMF, FF in ZF. Najnižji delež študentov
izraža tako mnenje na prvi stopnji študija na
AGRFT, FKKT, BF, FSD in FMF. Na programih
druge stopnje študija ni takega mnenja nihče na
FGG in FPP, na enovitih magistrskih programih
pa je takega mnenja manj kot 10 % študentov VF.
Negativne ocene nekoliko relativizirajo odgovori
o razlogih za neprimernost programov. Na prvi
in drugi stopnji študija, z izjemo enovitih magistrskih programov, se študenti najbolj pritožujejo
nad neuporabnostjo vsebine. Na drugem mestu
navajajo preobsežnost programov, kar pa postavljajo na enovitih magistrskih programih na prvo
mesto. Ocene uporabnosti programov moramo
jemati previdno, saj večina študentov bolonjskih
programov tako prve kot tudi druge stopnje študija nima delovnih izkušenj. Prav bi prišle ocene
diplomantov po nekaj letih zaposlitve. Ocene o
preobsežnosti programov pa odpirajo tako vprašanje pripravljenosti študentov na resen študij
kot vprašanje primerne selekcije študentov ter
osredotočenosti programov in njihovih izvajalcev. Ne glede na razloge bo UL ob pripravi sprememb programov resno obravnavala mnenje
študentov in pretehtala študijske vsebine, še posebej na drugi študijski stopnji.
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ZAKAJ JE VSEBINA PROGRAMA NEPRIMERNA?
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Nad težavnostjo in preobsežnostjo programov
se na prvi stopnji študija najbolj pritožujejo študenti FMF, FKKT in AGRFT. Najmanj pritožb pa
prihaja z NTF. Na programih druge stopnje študija je največ študentov izjavilo, da so programi
pretežki in preobsežni, na PF, FGG in FRI. Na
enovitih magistrskih programih podobno meni
skoraj 90 % študentov FMF. Takih pritožb pa ni
na magistrskih programih na PEF, FPP in FKKT.

Le okrog polovica študentov ocenjuje,
da je ponudba izbirnih predmetov
v programih primerna; pri enovitih
magistrskih programih je ta delež
okrog dve tretjini.
S ponudbo izbirnih predmetov je nezadovoljnih
20 % študentov prve stopnje študija in več kot 30
% študentov programov druge stopnje študija.
Večje zadovoljstvo s ponudbo izbirnih predmetov
izražajo študenti prve stopnje študija na FSD, PF,
FPP, FMF in FFA. Na programih druge stopnje študija so z izbirnimi predmeti zadovoljni vsi študenti

AGRFT, velik delež zadovoljnih študentov je tudi
na FPP in PF. Na enovitih magistrskih programih
po zadovoljstvu študentov z izbirnostjo izstopata
FFA in MF. Največje nezadovoljstvo s ponudbo izbirnih predmetov izražajo na prvi stopnji študija
študenti FGG, FŠ in PEF. Na programih druge
stopnje študija je s ponudbo izbirnih predmetov
nezadovoljnih skoraj 70 % študentov FF in polovica študentov FKKT, sledita ZF in BF. Tudi na
enovitem magistrskem programu na VF je z izbirnostjo nezadovoljna več kot četrtina študentov.
Več izbirnosti si želi več kot 60 % študentov prve
stopnje študija, več kot 70 % študentov druge
stopnje študija in več kot 50 % študentov enovitih programov druge stopnje študija. Za izbirnost
na drugih fakultetah UL se na prvi stopnji študija
zavzema nad 30 % študentov in na magistrskih
programih (razen enovitih) nad 40 % študentov.
Za izbirnost na drugih visokošolskih ustanovah
v Sloveniji pa se zavzema manj kot 15 % študentov prve stopnje študija in 20 % študentov programov druge stopnje študija. Študenti enovitih
magistrskih programov so po deležih svojih želja
vmes med prvima skupinama.

PROSIMO, OCENITE SPODNJE IZJAVE GLEDE IZBIRNIH PREDMETOV

Ponudba izbirnih predmetov je primerna
Želim si več izbirnih predmetov
Menim, da bi moralo več izbirnih predmetov potekati
na drugih fakultetah ali akademijah Univerze v Ljubljani
Menim, da bi moralo več izbirnih predmetov potekati
na drugih univerzah v Sloveniji
Poskusil/a sem opravljati izbirni predmet na drugi fakulteti
ali akademiji znotraj UL, pa sem imel/a pri tem težave
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Ocena predmetov

Š

S kreditnim ovrednotenjem predme-

Zanimivo je, da so študenti bolj priza-

je zadovoljnih le dobrih 40 % študen-

nesljivi do predmetov kot do progra-

tov. S kreditnim ovrednotenjem posa-

mov v celoti, saj na obeh stopnjah

meznih predmetov glede na dejanske

študija več kot 60 % študentov oceni

obremenitve (tj. z razporeditvijo kredi-

primernost predmetov pozitivno.

tov po predmetih) pa je zadovoljna le

tudijske programe tvorijo predmeti. V raziskavi so študenti ocenjevali njihovo vsebinsko primernost.

tov glede na zahtevnost vsebine, obseg
literature in vloženo samostojno delo

tretjina študentov prve stopnje študija
Delež študentov, ki menijo, da večina predmetov
po vsebini ni primerna, na prvi stopnji študija nikjer
ne seže do 30 %. To pa se zgodi na programih
druge stopnje študija na FKKT (takega mnenja sta
kar dve tretjini študentov), FRI in NTF. Nad vsebinsko primernostjo predmetov se na prvi stopnji študija najmanj pritožujejo na FMF, kjer je tudi najmanj
pritožb nad primernostjo predmetov enovitega magistrskega programa. Na ne-enovitih programih
druge stopnje študija se nad primernostjo predmetov ne pritožujejo študenti AGRFT, PEF in PF.
Več kot 60 % študentov meni, da je število predmetov v programih ustrezno. Nestrinjanje s številom
predmetov pa izrazi več kot 30 % študentov prve
stopnje študija na ZF in FŠ. Na programih druge
stopnje študija je do števila predmetov kritična kar
polovica študentov FKKT ter več kot 30 % študentov FMF in PF. Glede števila predmetov je na prvi
stopnji študija najmanj pripomb na FRI, FPP, FFA,
FE in EF. Na programih druge stopnje študija študenti AGRFT in FPP nimajo pripomb glede števila
predmetov, na enovitih magistrskih programih pa
ima pripombe le 10 % študentov FMF.
Študenti so veliko bolj kot do vsebine in števila
predmetov kritični do njihovega kreditnega
ovrednotenja.

in 40 % študentov programov druge
stopnje študija.
Na prvi stopnji študija kažejo največje zadovoljstvo s kreditnim ovrednotenjem študenti TEOF.
Na programih druge stopnje študija so največje
zadovoljstvo s kreditnim ovrednotenjem izrazili
študenti AGRFT (zadovoljni so tako rekoč vsi) in
študenti FPP. Na enovitih magistrskih programih
so s kreditnim ovrednotenjem najbolj zadovoljni
študenti TEOF, študenti FMF pa so zadovoljni le
s kreditnim ovrednotenjem posameznih predmetov glede na zahtevnost vsebine, obseg literature in vloženo samostojno delo.
Največje nezadovoljstvo s kreditnim ovrednotenjem predmetov izražajo na prvi stopnji študija
študenti FGG (nezadovoljna jih je več kot polovica). Zelo kritični so tudi študenti na ZF, FKKT in
AG. Na programih druge stopnje študija je s kreditnim ovrednotenjem nezadovoljna polovica študentov PF in BF, na FKKT pa je prav tolikšen delež
študentov nezadovoljen le z ovrednotenjem predmetov glede na zahtevnost vsebine, obseg literature in vloženo samostojno delo. Na enovitih
magistrskih programih sega to nezadovoljstvo čez
60 % na VF, MF in FFA.
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PROSIMO, OCENITE SPODNJE IZJAVE GLEDE ŠTUDIJSKIH PREDMETOV IN PROFESORJEV

Večina predmetov je po vsebini primernih
Število predmetov v študijskem programu je ustrezno
ECTS je ustrezno razporejen med predmeti
glede na dejanske obremenitve
Kreditno ovrednotenje predmetov je primerno
(glede na zahtevnost vsebine, obseg literature
in vloženo samostojno delo
Profesorji so večinoma dobri
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Ocena izvedbe programov

L

e okrog 35 % študentov prve stopnje študija izjavlja, da se njihova študijska izkušnja sklada s pričakovanji. Največ jih
navaja, da so njihova pričakovanja le delno izpolnjena. Okrog 15 % študentov pa navaja, da njihova pričakovanja večinoma ali v celoti niso
izpolnjena. Izpolnitev pričakovanj je še nekoliko
manjša na magistrskih programih, saj ne dosega
30 % anketiranih, na enovitih magistrskih programih pa so se pričakovanja izpolnila nekaj več kot
40 % študentom. Tudi na magistrskih programih
prevladuje odgovor o delni izpolnitvi pričakovanj. Pri tem je treba opozoriti, da ni mogoče povsem zanesljivo ugotoviti, ali je neskladje med
pričakovanji in dejanskim stanjem pozitivno ali
negativno. Realna študijska izkušnja je lahko po
mnenju študentov boljša od pričakovanj; prav
tako je lahko slabša.
Na prvi stopnji študija študentom v največji meri
izpolnjuje pričakovanja TEOF, sledijo ji FMF, FFA
in FPP. Najmanj izpolnjenih pričakovanj pa zaznavajo študenti FGG, pa tudi ZF in NTF. Na programih druge stopnje študija skoraj vsem
študentom izpolnjuje pričakovanja AGRFT, več
kot polovici pa tudi TEOF. Sledijo FFA, FPP in
PEF. Več kot 60 % razočaranih študentov je na

FKKT, precej pa tudi na NTF in FRI. Na enovitih
magistrskih programih več kot polovici študentov izpolnjuje pričakovanja FMF. Največ študentov (skoraj 30 %) pa je razočaranih na VF.

80 % študentov prve stopnje študija
meni, da se vsi predmeti izvajajo v
skladu z urnikom; le dobrih 10 % študentov ni takega mnenja. 85 % študentov potrdi, da so izvajalci tisti, ki so
napisani v urniku, in več kot 90 % študentov potrdi, da se izvajajo vsi predmeti. Nekoliko manj ugodna slika
glede skladnosti izvedbe z urnikom je
na drugi stopnji študija na enovitih
magistrskih programih in še nekoliko
slabša na drugih magistrskih
programih, vendar delež študentov,
ki menijo, da programi ne tečejo v
skladu z urnikom, ne presega 15 %.
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V KOLIKŠNI MERI SE SKLADAJO VAŠA PRIČAKOVANJA
O VSEBINI IN CILJIH ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA Z DEJANSKIM STANJEM?
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Tudi v tem primeru so razlike med fakultetami
velike. Največjo skladnost med izvedbo predmeta, urnikom in vpisanim programom zaznavajo študenti prve stopnje študija na FMF, EF, FE
in FPP. Največja neskladja pa opažajo študenti
AGRFT, ZF in PEF. Na programih druge stopnje
študija ocenjujejo največjo skladnost med izvedbo predmeta, urnikom in vpisanim programom študenti PF, EF in FPP. Največ študentov
navaja neskladje na ZF in BF. Glede neizvajanja
vseh vpisanih predmetov izstopata zlasti FMF in
FF. Na enovitih magistrskih programih po skladnosti izvedbe predmetov izstopata TEOF in FMF,
nad neizvajanjem predmetov v skladu z urnikom
pa se pritožuje okrog četrtina študentov VF.
Težave pri opravljanju izbirnih predmetov na
drugi članici UL navaja okrog 5 % študentov prve
stopnje študija in enovitih magistrskih programov ter več kot 10 % študentov drugih programov druge stopnje študija. Seveda se pri tem

postavlja vprašanje, koliko študentov je to sploh
poskusilo. Kot smo že navedli, je želja po večji izbirnosti v okviru celotne univerze razmeroma velika. Največ študentov na prvi stopnji študija je
naletelo na težave pri izbiri predmetov na obeh
akademijah in na FGG, najmanj pa na FSD. Na
programih magistrskega študija se največ študentov pritožuje nad težavami pri izbiri predmetov
na AGRFT in FKKT. Najmanj študentov pa navaja
težave na PEF, ZF in FMF. Na enovitih magistrskih programih poročajo o manj težavah z izbirnimi predmeti na drugih članicah; še največ jih
imajo na TEOF.

S profesorji je aktivno zadovoljnih
več kot 70% študentov. Najbolj jih
hvalijo študenti na FMF, TEOF, FSD,
AGRFT in FPP.
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Študijske izmenjave študentov

Š

tudijske izmenjave bogatijo programe, odpirajo študentom nova obzorja, prispevajo
k njihovim medkulturnim kompetencam
ter k poznavanju in ugledu celotne univerze. Povečevanje obsega izmenjave študentov je ena od
prednostnih nalog UL.

Na izmenjave si v času študija želi
dobra polovica študentov prve stopnje
študija, le dobrih 40 % študentov

O največ možnostih za mobilnost se na prvi stopnji študija izrekajo študenti EF, TEOF in FSD. Najmanj tovrstnih možnosti pa vidijo študenti
AGRFT. Na magistrskih programih se o možnostih za mobilnost v več kot 60 % pritrdilno izrekajo študenti FPP, EF, TEOF in FKKT. Najmanj
tovrstnih možnosti pa vidijo študenti PEF. Na
enovitih magistrskih programih vidi možnosti za
mobilnost 80 % študentov FFA in dve tretjini študentov TEOF. Skoraj 40 % študentov VF pa teh
možnosti ne vidi.

druge stopnje študija, na enovitih
magistrskih programih pa si to želi

Načrti, želje in načelne možnosti za

celo 60 % študentov. Zanimivo je,

mednarodne izmenjave študentov so

da enak delež študentov, kot si jih želi

eno, njihovo udejanjene pa drugo.

na izmenjave, izjavlja, da ima za to

Delež študentov, ki del študijskih

tudi dovolj možnosti. Na magistrskih

obveznosti opravi na tujih univerzah,

programih možnosti celo krepko

ostaja na nizki ravni.

presegajo želje.
Želje po izmenjavah na prvi stopnji študija izraža
več kot 60 % študentov na obeh akademijah ter
na PF, FF in NTF. Več kot četrtina študentov FSD,
PEF, ZF in FMF je proti izmenjavam. Na magistrskih programih želi na izmenjave več kot 60 %
študentov FPP, EF, TEOF in FKKT. Četrtina študentov PEF ima odklonilno mnenje do izmenjav.
Na enovitih magistrskih programih želi na izmenjave več kot 80 % študentov VF in skoraj 70 %
študentov MF. 35 % študentov FMF pa si ne želi
na izmenjave.

Na prvi stopnji študija in na enovitih magistrskih
programih je bilo na študijskih izmenjavah manj
kot 5 % anketiranih študentov, na drugih magistrskih programih pa manj kot 10 % anketiranih
študentov. Na prvi stopnji študija znatno presegata povprečje le AGRFT in EF z mobilnostjo
okrog 10 %. Na programih druge stopnje študija
pa je nekoliko večja mobilnost na EF, FKKT, NTF
in FF. Izjemno nizko mobilnost na prvi stopnji
študija imata PEF in FGG. Na programih druge
stopnje študija ni bil na izmenjavi noben študent
AGRFT, FPP, FRI, PEF in PF, na enovitem magistrskem študiju noben študent VF in FMF.
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V ČASU ŠTUDIJA NA TRENUTNEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU
SEM ŽE BIL/A NA IZMENJAVI OZ. MOBILEN/MOBILNA
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Okrog četrtina študentov kot najpo-

Študenti so najbolje obveščeni glede njihovih odgovornosti in obveznosti, povezanih z mobilnostjo med študijem, pa tudi o namenu študija in
načinu njegovega ovrednotenja. Najbolj pogrešajo obveščanje o medkulturnih vprašanjih ter o
bivanju in drugih praktičnih zadevah. Prav s tem
pa bi se dalo zmanjšati njihov strah pred tujino.

membnejši razlog za neudeležbo na
izmenjavah navaja pomanjkanje
finančnih sredstev. Na drugem mestu
je presenetljivo strah pred tujino.
Dva dodatna in za pospeševanje
mobilnosti pomembna razloga sta še
pomanjkanje informacij ter nepriznavanje v tujini opravljenih obveznosti.
Na pomanjkanje informacij ter nepriznavanje v tujini opravljenih obveznosti, pa tudi na zmanjšanje
strahu pred tujino bi lahko vplivali z ustreznim organiziranjem, obveščanjem in svetovanjem. Študenti navajajo tudi osebne razloge, povezane s
starši oz. partnerji, kar je na drugi stopnji študija
pomembnejše, kot je na prvi stopnji študija.
Med 25 % in 30 % študentov trdi, da nima dovolj
dobrih informacij o mobilnosti. Nad tem se na
prvi stopnji študija najbolj pritožujejo študenti
AG, PEF, FŠ in NTF. Največje zadovoljstvo pa kažejo študenti TEOF in EF. Na programih druge
stopnje študija so z informiranjem o mobilnosti
najbolj zadovoljni študenti EF, FPP in TEOF. Najbolj pa se nad informiranostjo pritožujejo študenti NTF, PEF in FRI. Po izjavah študentov je na
enovitih magistrskih programih informiranje o
mobilnosti najboljše na TEOF in FFA, največ pripomb pa imajo študenti VF.

Večina študentov prve in druge stopnje študija,
ki je bila na izmenjavah v tujini, meni, da so bili
na študij v tujini ustrezno pripravljeni. To pa ne
velja za študente enovitih magistrskih programov. Na prvi stopnji študija so bili s pripravo najbolj zadovoljni študenti TEOF, EF in FRI. Najmanj
pa so jih po mnenju študentov na študij v tujini
pripravili na ZF, FKKT, FSD in FŠ. Na drugi stopnji študija so odgovori na to vprašanje redki in
ne kažejo večjega nezadovoljstva, razen na BF.
Glede priprav na študij v tujini izražajo študenti
največje zadovoljstvo z delom mednarodnih pisarn na članicah oz. na rektoratu, na drugo mesto
postavljajo svoje profesorje, razmeroma dobro
pa se odreže tudi Karierni center UL.
Večina študentov prve in druge stopnje študija je
zadovoljna s podporo med študijem v tujini pri reševanju morebitnih težav. Precej manj pa so zadovoljni študenti enovitih magistrskih programov.
Študenti so najbolj zadovoljni s podporo svojih kolegov in institucij, ki jih gostijo. Nekoliko manjše pa
je zadovoljstvo s pomočjo, ki prihaja z matičnih fakultet oz. z univerze. Nad pomočjo od doma se na
prvi stopnji študija najbolj pritožujejo študenti AG,
FSD, FKKT, FŠ in FFA. Najbolj pa so s podporo od
doma zadovoljni študenti FRI, TEOF in EF. Na drugi
stopnji študija študentje redkeje govorijo o tovrstni
podpori, zato so njihovi odgovori manj zanesljivi.
Nekaj več kritičnih mnenj je na MF, FF in BF.
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ZAKAJ SE PO VAŠEM MENJU NEKATERI VAŠI KOLEGI NE ODLOČAJO
ZA UDELEŽBO NA MEDNARODNI MOBILNOSTI (MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV)?
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Obremenjenost študentov

O

krog tri četrtine študentov prve stopnje
študija na dan študira do osem ur, od
tega jih 15 % študira manj kot štiri ure.
Na programih druge stopnje študija porabi za
študij do osem ur dnevno okrog 83 % študentov,
od tega jih slaba četrtina študira manj kot štiri
ure. Največ časa študiju posvečajo na enovitih
magistrskih programih, kjer dobra polovica študentov nameni študiju do osem ur dnevno, vsi
ostali pa več kot osem ur.
Razlike med fakultetami so velike. Na prvi stopnji
študija namenijo študiju največ časa študenti
AGRFT, FGG, ZF in PF. Najmanj časa pa študirajo
študenti FPP in EF. Na programih druge stopnje
študija se študentom PF z največ časa za študij
pridružijo še študenti FRI. Najmanj časa pa za študij porabijo študenti AGRFT, EF in FPP. Na enovitih magistrskih programih študij povsod terja
več časa, največ na VF in FMF, najmanj pa na
TEOF.

Na prvi stopnji študija se nad preveliko obremenjenostjo, ki preprečuje opravljanje vseh obveznosti, pritožuje manj kot 40 % študentov, torej
tudi precej tistih študentov, ki študiju namenijo
do osem ur dnevno. Z veliko obremenjenostjo
izstopajo študenti FGG, PF in ZF. Najmanjši delež
preobremenjenih študentov pa je na FPP in
TEOF. Na enovitih programih druge stopnje študija se nad preobremenjenostjo pritožuje več kot
polovica študentov, kar se ujema z deležem tistih
študentov, ki študiju namenjajo več kot osem ur
na dan. Nad preobremenjenostjo se pritožujejo
predvsem študenti FMF in VF.
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KOLIKO ČASA DNEVNO V POVPREČJU PORABITE ZA ŠTUDIJ (OCENO OBLIKUJTE TAKO, DA RAZPOREDITE DELO ČEZ CELO
LETO IN NAREDITE POVPREČNO OCENO ZA EN DAN; PRI TEM UPOŠTEVAJTE UDELEŽBO NA PREDAVANJIH, VAJAH, SEMINARJIH, UČENJE DOMA, PRIPRAVA NALOG ITN.)?
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Prehod s prve stopnje študija na drugo stopnjo študija

V

eliko bolonjskih diplomantov prve stopnje študija nadaljuje študij na drugi stopnji. V anketi so navedli razloge za svojo
odločitev in primerjali obe stopnji študija med
seboj.

Dobrih 60 % študentov pravi, da nadaljujejo študij, ker je pomembno imeti

na drugi fakulteti, a so pri tem naleteli na težave
s priznavanjem predhodne izobrazbe in z dodatnimi izpiti. Največ takih študentov je na NTF. Le
četrtina študentov na drugi stopnji študija zamenja smer glede na prvo stopnjo študija. To jih
stori skoraj 90 % na TEOF ter skoraj polovica na
FKKT, EF in FGG.
Pričakovali bi, da se znanje na drugi stopnji študija nadgrajuje glede na prvo stopnjo študija.
Vendar to potrdi le slabih 40 % študentov. 45 %
jih meni, da se nadgrajuje le pri posameznih
predmetih. Desetina pa jih meni, da se znanje
sploh ne nadgrajuje.

vsaj drugo stopnjo izobrazbe. Slabih
15 % jih želi nadaljevati akademsko
kariero in dobra desetina jih študira,
ker ne najdejo zaposlitve.
Drugi stopnji izobrazbe pripisujejo pomen zlasti
študenti naravoslovja in tehnologije. Razlog za
nadaljevanje študija v pomanjkanju zaposlitve pa
v največji meri navajajo študenti PF, NTF in
AGRFT.

Več kot 80 % študentov na drugi stopnji
študija izbere svojo prejšnjo fakulteto.
Vsi študenti PF in FKKT so na drugi stopnji študija izbrali isto fakulteto in vsi študenti AGRFT so
na prvi stopnji študija študirali drugje. Velik delež
študentov prihaja z drugih fakultet tudi na TEOF
in EF. Skoraj 70 % študentov navaja, da so izbrali
isto fakulteto zaradi področja študija, ki jih najbolj zanima, okrog 15 % pa zato, ker jim je to najenostavneje. Omeniti moramo, da 6,5 %
študentov navaja, da so želeli nadaljevati študij

Nadgrajevanje znanja v največji meri potrdijo
študenti FMF. Najbolj kritično je mnenje študentov PF in FKKT, saj polovica študentov meni, da
se znanje na drugi stopnji ne nadgrajuje. Sicer pa
skoraj 60 % študentov meni, da so na prvi stopnji
študija dobili primerno podlago za nadaljevanje
študija, 35 % študentov pravi, da njihovo predznanje delno ustreza, in le 5 % študentov oceni
prvo stopnjo študija kot neprimerno. Primernost
predhodnega študija v največji meri potrdijo študenti FMF ter več kot 60 % študentov PEF, BF in
FF. Najmanj so s predhodno izobrazbo zadovoljni študenti AGRFT, ki so na prvi stopnji študirali drugje. Da je njihova predhodna izobrazba
le delno primerna ali neprimerna, pa meni okrog
60 % študentov FRI, FGG in TEOF.
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ALI SE ZNANJE NA 2. STOPNJI ŠTUDIJA NADGRAJUJE GLEDE NA 1. STOPNJO?
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Ena najbolj kritičnih ocen študentov pa je, da kar
85 % študentov navaja, da v okviru študijskega
programa niso vključeni v znanstvenoraziskovalno delo.

Večina študentov druge stopnje
študija potrdi, da ta študij zahteva več
samostojnega dela, da je bolj zahteven
in bolj individualen ter da jih učitelji

V znanstvenoraziskovalno delo ni vključen
noben študent FKKT, FGG in AGRFT ter nad 90
% študentov FRI in EF. O vključenosti v znanstvenoraziskovalno delo poroča polovica študentov
TEOF in PF ter več kot 30 % študentov ZF.

jemljejo bolj resno. Vendar pa jih manj
kot 20 % navaja, da obstaja razlika
glede na prvo stopnjo študija pri
obvezni praksi.
Da bi bil študij na drugi stopnji bolj zahteven, v
celoti zanikajo študenti AGRFT in več kot polovica študentov NTF. Večjo zahtevnost potrjujejo
študenti PF in več kot 80 % študentov FRI in FFA.
Večjo individualnost študija potrdijo zlasti študenti AGRFT in PF, sledijo jim študenti FPP in
FKKT. Na EF, PEF in FRI pa je takega mnenja
manj kot polovica študentov. Da jih učitelji jemljejo bolj resno kot na prvi stopnji študija, izjavljajo zlasti študenti FPP, AGRFT, TEOF in NTF.
Večjo resnost obravnave študentov pa zanika več
kot 70 % študentov FKKT in FRI, sledijo jim študenti EF in PF. Da je več samostojnega dela, v celoti potrdijo študenti PF, FPP in AGRFT. Tega pa
ne potrdi polovica študentov FKKT in 40 % študentov EF. Da gre za razlike glede obvezne
prakse v primerjavi s prvo stopnjo študija, potrdi
polovica študentov PF in 45 % študentov FF. V
najmanjšem deležu pa to razliko potrdijo študenti EF, BF in FPP.

Pri tem moramo imeti v mislih, da se
drugostopenjski programi šele vpeljujejo in da jih UL v času anektiranja izvaja v zmanjšanem obsegu. Zanimivo
bo primerjati rezultate, ko bodo vse
članice izvajale drugo študijsko stopnjo v pričakovanem obsegu.
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Zadovoljstvo s študijskim programom

M

alo manj kot 60 % študentov prve stopnje študija je zadovoljnih s študijskimi
programi, okrog 18 % pa jih ni zadovoljnih z njimi. Z magistrskimi programi je zadovoljna le polovica študentov, skoraj četrtina jih je
nezadovoljnih. Na enovitih magistrskih programih je delež zadovoljnih študentov nekaj čez
60 % in delež nezadovoljnih malo čez petino.

Na prvi stopnji študija je največ zadovoljnih študentov na TEOF (nad 80 %), veliki deleži zadovoljnih
študentov pa so tudi na FSD, FPP, FFA in FMF. Največ nezadovoljnih študentov je na FGG (več kot 45
%), precej pa jih je tudi na ZF in AGRFT. Na magistrskih programih je delež študentov, zadovoljnih
s programom, največji na AGRFT (zadovoljni so vsi
študenti), visok delež zadovoljnih študentov (čez
70 %) pa imajo tudi na FPP, TEOF in FFA. Največ
nezadovoljstva je s programom tehnike in varnosti
na FKKT, FMF in NTF. Na enovitih magistrskih programih pa so v največji meri zadovoljni študenti
FMF in v najmanjši meri študenti VF.

Nad zastarelostjo in nezanimivostjo študija
se pritožuje okrog 10 % študentov vseh
stopenj, kar je razmeroma ugoden podatek.

Na prvi stopnji so do študija najbolj kritični študenti FGG in AG. Najmanj pa so kritični študenti
FFA in FMF. Na magistrskih programih očita študiju zastarelost in nezanimivost skoraj 30 % študentov FRI in NTF. Najmanj študentov meni tako
na TEOF, FFA, FMF in AGRFT. Na enovitih magistrskih programih so nekoliko bolj kritični na MF
(okrog 16 % študentov očita programu zastarelost in nezanimivost), najmanjši delež takih očitkov pa prihaja od študentov FFA.
Manj kot polovica študentov prve stopnje študija
se strinja, da je ustrezno, da traja študij na prvi
stopnji tri leta. Največji delež študentov je takega
mnenja na FPP in EF. Na AGRFT se jih s triletnim
študijem na prvi stopnji strinja le 15 %, nizki odstotki strinjanja pa so tudi na PF, FŠ in AG. Na
programih druge stopnje študija se delež tistih,
ki se strinjajo s triletnim študijem na prvi stopnji,
dvigne le malo čez polovico, 60 % pa jih soglaša
z dvoletnim študijem na drugi stopnji. Strinjanje
s triletnim študijem na prvi stopnji je največje na
FPP, ZF in FRI. Najmanj študentov pa se strinja s
to dolžino študija na PF, FKKT in FF. Z dvoletnim
magistrskim študijem se najbolj strinjajo študenti
AGRFT in FGG. Najmanj soglasja o tem pa je med
študenti PF, PEF, FF in EF.

PROSIMO, OCENITE SPODNJE IZJAVE GLEDE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
S štidijskim programom sem zadovoljen/zadovoljna
Študij je zastarel in nezanimiv
Popolnoma ustrezno je, da študij na 1. stopnji traja 3 leta
Popolnoma ustrezno je, da študij na 2. stopnji traja 2 leti
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Ocene študentov tretje stopnje študija

N

a tretji stopnji poteka študij drugače kot
na prvih dveh stopnjah. Posledično so
vprašanja, na katera so odgovarjali študenti te stopnje študija, precej drugačna in njihove odgovore prikazujemo posebej. Odziv
študentov na anketo je bil tudi na tej stopnji študija različen glede na doktorski program.6 Na
programih Socialno delo in Prevodoslovje so na
anketo odgovorili vsi vpisani študenti, na programih Strojništvo, Arhitektura, Varstvo okolja in
Teologija pa je na anketo odgovorilo od 2 do 7 %
študentov; zato teh odgovorov ne vključujemo.

Slaba četrtina anketiranih doktorskih študentov
si študij financira sama, dobrim 54 % študij sofinancira država (vključeni so bodisi v program
Mladi raziskovalci bodisi v Inovativno shemo),
slabi petini delodajalci (od tega polovici s pomočjo države), drugi si financirajo študij iz drugih
virov. Večina doktorskih študentov je stara med
24 in 35 let. Prevladujejo ženske (skoraj 60 %).

KAKO ŠTUDIRATE?

Sem mlad raziskovalec/mlada raziskovalka
Sem doktorski študent/doktorska študentka,
ki je financiran/a preko inovativne sheme
Sem doktorski študent/doktorska študentka,
ki se financira sam/a
Sem doktorski študent/doktorska študentka,
ki mi šolnino plačuje delodajalec
Sem mlad raziskovalec/mlada raziskovalka
v gospodarstvu
Sem doktorski študent/doktorska študentka,
ki ima štipendije oz sofinanciranje iz drugih virov
Sem doktorski študent/doktorska študentka,
ki je sofinanciran/a iz sredstev MVZT
(preko stare sheme – to ni inovativna shema)
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Na UL potekajo naslednji doktorski študijski programi:
• Interdisciplinarni, koordinirani na ravni UL: Biomedicina,
Statistika in Varstvo okolja
• Interdisciplinarni, koordinirani na ravni fakultet: Bioznanosti, Humanistika in družboslovje
• Študijski programi, koordinirani na ravni fakultet: Arhitektura, Ekonomske in poslovne vede, Elektrotehnika, Gra-
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Več kot 70 % anketiranih študentov meni, da je
dobro obveščenih o urniku in njegovih spremembah. Toliko se jih strinja tudi s skladnostjo
izvedbe programa glede na najavljene predmete
in izvajalce. Med programi pa se pojavljajo precejšnje razlike glede posameznih vprašanj. Tako
so se o pravočasni seznanjenosti, javni objavi in
dostopnosti urnika najbolj pohvalno izrazili na
programih Znanost in inženirstvo materialov, Socialno delo, Bioznanosti in Statistika. Zelo kritično
je mnenje študentov programa Računalništvo in
informatika; le 30 % jih pravi, da so bili z urnikom
seznanjeni pravočasno. Z javno objavo in dostopnostjo urnika so manj zadovoljni tudi študenti programov Kineziologija, Elektrotehnika
ter Humanistika in družboslovje. S spremembami urnika so študenti večinoma primerno in
pravočasno seznanjeni. Nad tem pa se kljub
temu pritožuje kar 40 % študentov programa Računalništvo in informatika.

Skoraj dve tretjini študentov menita, da
je njihov program primeren, 15 % študentov pa program ocenjuje kot neprimeren.
S primernostjo v celoti soglašajo študenti programa Socialno delo, v več kot 70 % pa tudi študenti programov Pomorstvo in promet, Grajeno
okolje, Bioznanosti in Statistika. Tretjini študentov se zdi neprimeren program Pravo in četrtini
študentov program Humanistika in družboslovje.

Nezadovoljni s programom se večinoma pritožujejo nad njegovo vsebino
v strukturiranem delu študija (60 ETCS).
Ob tem jih okrog 53 % navaja, da vsebina ni relevantna za doktorski študij
nasploh ali posebej za njihovo temo,

Le na nekaterih programih je popolna skladnost
med vpisanimi predmeti in njihovo izvedbo. Več
kot petina študentov na programih Pravo (45 %),
Statistika, Elektrotehnika in Kemijske znanosti
trdi, da te skladnosti ni. Podobno se več kot petina študentov na programih Pravo, Računalništvo in informatika, Elektrotehnika ter
Humanistika in družboslovje pritožuje, da izvedba programa ne teče po urniku. Študenti pa
so zaznali malo sprememb izvajalcev glede na
napovedi v urniku. Nad 10 % takih zaznav je bilo
na programih Računalništvo in informatika,
Pravo in Kemijske znanosti.

dobra tretjina pa jih trdi, da ni na primerni ravni ali da je zastarela.
Kritika relevantnosti vsebin je razumljiva in pričakovana, saj je povezana z izbiro študija in teme
ter ne more biti povsem prilagojena posamezniku. Bolj problematična pa se zdi ocena o prenizki ravni in zastarelosti vsebin. Med
nezadovoljnimi študenti se jih več kot 40 % pritožuje nad ravnijo in zastarelostjo študija na programih Pravo, Kineziologija, Grajeno okolje,
Ekonomske in poslovne vede ter Statistika.
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Več kot 60 % doktorskih študentov se strinja, da
je število predmetov v programih ustrezno. S tem
pa se ne strinja polovica študentov programa Računalništvo in informatika ter tretjina študentov
programov Matematika in fizika ter Statistika.

S številom izbirnih predmetov je zadovoljnih dobrih 60 % študentov, z njihovo ponudbo pa dobra polovica.
Kljub temu si več kot 40 % študentov
želi več izbirnih predmetov. Več kot
tretjina bi rada te predmete izbirala na
drugih fakultetah UL, več kot petina pa
tudi na drugih visokošolskih ustanovah v državi. Okrog 7 % študentov navaja, da so imeli težave z nabiranjem
predmetov izven svoje fakultete.
Nad premajhnim številom izbirnih predmetov se
pritožuje več kot tretjina študentov na programih
Računalništvo in informatika, Ekonomske in poslovne vede ter Matematika in fizika. S primernostjo ponudbe izbirnih predmetov pa ni
zadovoljnih 60 % študentov programa Računalništvo in informatika ter več kot tretjina študentov Ekonomskih in poslovnih ved ter
Humanistike in družboslovja. Več izbirnih predmetov si želijo zlasti študenti programov Znanost
in inženirstvo materialov, Ekonomske in poslovne vede ter Statistika (takih študentov je več kot
polovica). Na največ težav z nabiranjem predmetov drugje so naleteli študenti na programih Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede,
Računalništvo in informatika ter Humanistika in
družboslovje.

Izjemno nizek (manj kot 4 %) je delež študentov,
ki so izbrali predmete iz skupnega nabora znanj
in spretnosti, namenjenih doktorskim študentom
na ravni UL. Večina študentov pravi, da teh predmetov ne pozna, kar je lahko posledica pomanjkljivega obveščanja. Med programi pa so razlike,
saj te predmete pozna več kot petina študentov
na programih Pomorstvo in promet, Tekstilstvo,
grafika in tekstilno oblikovanje, Elektrotehnika
in Bioznanosti. Zanimivo je, da so študenti, ki so
izbrali predmete iz skupnega nabora znanj in
spretnosti, z njimi zadovoljni.
Na doktorskem študiju je vloga mentorjev še posebej pomembna. Z njihovo podporo pri raziskovalnem delu so zadovoljne tri četrtine
študentov, skoraj dve tretjini študentov pa sta zadovoljni s podporo pri doktorskem delu, za katerega je imelo skoraj 60 % študentov idejo že
pred vpisom na doktorski študij. Tudi glede
objav člankov dobi več kot 60 % študentov od
mentorjev jasne informacije.
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PROSIMO, OCENITE SPODNJE IZJAVE GLEDE MENTORSTVA IN RAZISKOVALNEGA DELA

Mentor mi nudi vso potrebno podporo,
pomoč in svetovanje pri raziskovalnem delu
Mentor mi daje jasne informacije o tem,
kako in kje naj objavim svoj članek
Sem član/ica raziskovalne skupine
Sem vključen/a v raziskovalno delo,
ki poteka na fakulteti
S sošolci na doktorskem študiju imam stik in
diskutiram o svojem in njihovem raziskovalnem delu
Idejo za svoj raziskovalni načrt sem imel/a
pred vpisom na doktorski študij
Mentor je preveč zaseden, da bi mi nudil
primerno pomoč za moje doktorsko delo
Procesi na univerzi za odobritev teme
in dokončanje študija so primerni
0

10 %

Popolnoma se strinjam
Se strinjam
Niti se strinjam, niti se ne strinjam
Se ne strinjam
Sploh se ne strinjam
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Tri četrtine študentov so deležne manj kot dve
uri mentorjevega sodelovanja tedensko, skoraj
nihče pa ni deležen več kot štiri ure tedensko. Več
kot 60 % študentov navaja, da se mentor odzove
na njihovo elektronsko pošto še isti dan, večini
ostalih študentov pa se odzove v dveh dneh. Če
naletijo na težave pri raziskovalnem delu, dobi
več kot polovica študentov takoj pomoč mentorja, sicer pa manj kot v enem tednu. Dobra polovica študentov je v delovnem stiku s sošolci.
Ocene mentorjev in vključenosti v raziskovalno
delo se med programi precej razlikujejo. Z mentorji je zadovoljnih več kot 80 % študentov programov Pomorstvo in promet, Računalništvo in
informatika, Matematika in fizika ter Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede. Z mentorji pa je
nezadovoljnih več kot 30 % študentov na programu Pravo in več kot 20 % študentov na programu Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje.
O prezasedenosti mentorjev, ki ne dajejo ustrezne pomoči za doktorsko delo, poroča več kot
petina študentov na programu Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje, Elektrotehnika ter
Humanistika in družboslovje. Glede informacij o
možnostih za objavo člankov je z mentorji zadovoljnih več kot 70 % študentov na programih Matematika in fizika, Kemijske znanosti ter
Ekonomske in poslovne vede. Na programu
Pravo pa je s tem zadovoljnih več kot 40 % študentov. Največ stika s sošolci in kolektivnega
duha zaznavajo študenti programa Poslovne
vede, pa tudi študenti na programih Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede ter Elektrotehnika. Povezanosti s sošolci pa ne potrdi okrog 30
% študentov na programih Humanistika in družboslovje, Bioznanosti in Pravo.

Študentom po njihovi oceni največ časa posvečajo mentorji na programih Matematika in fizika,
Kemijske znanosti ter Pomorstvo in promet, najmanj pa na programih Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje, Kineziologija, Ekonomske in
poslovne vede ter Humanistika in družboslovje.
Odzivnost mentorjev na elektronsko pošto je
najhitrejša na programih Matematika in fizika,
Kemijske znanosti in Elektrotehnika ter najpočasnejša na programih Ekonomske in poslovne
vede ter Humanistika in družboslovje. Najhitrejši
odziv mentorjev na težave pri raziskovalnem
delu ocenjujejo študenti na programih Pomorstvo in promet, Matematika in fizika ter Grajeno
okolje. Na programih Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje ter Pravo pa morajo študenti
čakati na odziv en teden ali več. Pred vpisom na
študij je imelo izoblikovano idejo za svoje raziskovanje več kot 70 % študentov na programih
Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje, Humanistika in družboslovje ter Ekonomske in poslovne
vede. Več kot 40 % neodločenih študentov pa je
bilo na programih Elektrotehnika, Matematika in
fizika, Pravo in Kemijske znanosti.
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SEM VKLJUČEN/A V RAZISKOVALNO DELO, KI POTEKA NA FAKULTETI

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet
Interdisciplinarni doktorski študijski program
Znanost in inženirstvo materialov
Skupni doktorski študijski program
Socialno delo–Indosow
Doktorski študijski program Pravo
Doktorski študijski program
Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede
Doktorski študijski program
Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje
Doktorski študijski program Kineziologija
Doktorski študijski program Računaništvo in informatika
Doktorski študijski program Matematika in fizika
Doktorski študijski program Kemijske znanosti
Doktorski študijski program Grajeno okolje
Doktorski študijski program Elektrotehnika
Doktorski študijski program
Ekonomske in poslovne vede
Interdisciplinarni doktorski študijski program
Humanistika in družboslovje
Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti
Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika
0
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Popolnoma se strinjam
Se strinjam
Niti se strinjam, niti se ne strinjam
Se ne strinjam
Sploh se ne strinjam
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Slabša je slika glede vključenosti doktorskih študentov v raziskovalno delo.
Manj kot polovica jih trdi, da so člani
raziskovalnih skupin, in le okrog tretjina jih trdi, da so vključeni v raziskovalno delo na fakulteti.
Stanje glede vključenosti v raziskovalno delo je
med mladimi raziskovalci pričakovano boljše kot
med drugimi doktorskimi študenti. Več kot 60 %
jih potrdi vključenost v raziskovalne skupine na
programih Kemijske znanosti, Matematika in fizika, Elektrotehnika, Grajeno okolje ter Statistika.
Tega pa ne potrdi več kot 70 % študentov na programih Kineziologija, Pravo ter Humanistika in
družboslovje. O vključenosti v raziskovalno delo
na fakulteti poroča več kot polovica študentov
na programih Elektrotehnika, Grajeno okolje ter
Računalništvo in informatika. Najslabše stanje
vključenosti v raziskovanje pa je na programih
Pomorstvo in promet, Pravo ter Humanistika in
družboslovje, kjer več kot 80 % študentov ni
vključenih v raziskovanje.

S podporo fakultet doktorskemu raziskovalnemu delu je zadovoljnih med 40 % in 60 % doktorskih študentov. Najbolj so zadovoljni z
možnostmi udeležbe na znanstvenih konferencah v tujini in z dostopom do virov za raziskovalno delo. Najmanjše pa je zadovoljstvo z
dostopnostjo do laboratorijev in opreme. Dobra
polovica študentov trdi, da so pri objavah njihovega lastnega raziskovalnega dela navedeni kot
prvi ali edini avtorji. Dobra petina študentov pa
trdi, da jim na fakulteti nalagajo delo, ki ni povezano z doktorskim študijem. Več kot 80 % študentov se strinja, da imajo mladi raziskovalci
boljše pogoje za študij kot ostali študenti.
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FAKULTETA MI NUDI VSO POTREBNO DRUGO INFRASTRUKTURO ZA MOJE RAZISKOVALNO DELO
(LABORATORIJ, RAZISKOVANA OPREMA IPD.)

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet
Interdisciplinarni doktorski študijski program
Znanost in inženirstvo materialov
Skupni doktorski študijski program
Socialno delo–Indosow
Doktorski študijski program Pravo
Doktorski študijski program
Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede
Doktorski študijski program
Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje
Doktorski študijski program Kineziologija
Doktorski študijski program Računaništvo in informatika
Doktorski študijski program Matematika in fizika
Doktorski študijski program Kemijske znanosti
Doktorski študijski program Grajeno okolje
Doktorski študijski program Elektrotehnika
Doktorski študijski program
Ekonomske in poslovne vede
Interdisciplinarni doktorski študijski program
Humanistika in družboslovje
Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti
Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika
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Glede podpore fakultet doktorskim študentom
so vidne razlike med programi. Največji delež
študentov pozitivno ocenjuje programe Ekonomske in poslovne vede, Grajeno okolje, Elektrotehnika,
Matematika
in
fizika
ter
Računalništvo in informatika. Najbolj kritični pa
so študenti na programih Pravo, Humanistika in
družboslovje ter Statistika.

Skoraj 60 % študentov izjavlja, da bodo
do konca študija objavili en članek v
tuji znanstveni reviji, dobrih 30 % pa,
da bodo objavili en članek v slovenski
znanstveni reviji. Le okrog 10 % študentov ima ambicijo objaviti članek v
eni od treh najboljših revij na svojem
področju študija.

Le 15 % študentov navaja, da so bili v
okviru študija na sedanjem programu
že na mednarodni izmenjavi. Nekoliko
več je mladih raziskovalcev. Željo po
mobilnosti izraža več kot polovica
doktorskih študentov, vendar za to
nimajo niti dovolj informacij niti
dovolj možnosti.
Na izmenjavi je bilo več kot 20 % študentov na
programih Kemijske znanosti, Grajeno okolje ter
Ekonomske in poslovne vede. Na programih Pomorstvo in promet ter Računalništvo in informatika ni bil na izmenjavi nihče, zelo malo
študentov pa je bilo na izmenjavi tudi na programih Pravo in Elektrotehnika. Da imajo dovolj
možnosti, trdi največ študentov na programih
Matematika in fizika, Kemijske znanosti, Grajeno
okolje ter Ekonomske in poslovne vede. O najmanj možnostih pa poročajo študenti na programih Računalništvo in informatika, Tekstilstvo,
grafika in tekstilno oblikovanje ter Pravo. Podobno je stanje glede informiranja; največ informacij dobijo študenti na programu Izobraževanje
učiteljev in edukacijske vede.

Glede zahtevnosti objav so najbolj ambiciozni
mladi raziskovalci. Študenti programov Pravo, Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede ter Humanistika in družboslovje so bolj usmerjeni k
domačim revijam, vsi drugi študenti pa k tujim
revijam. Med njimi zlasti izstopajo študenti programov Matematika in fizika, Kemijske znanosti,
Ekonomske in poslovne vede, Računalništvo in
informatika, Grajeno okolje, Elektrotehnika ter
Bioznanosti.
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80 % študentov porabi za svoj študij in raziskovanje do osem ur dnevno, pri čemer porabi
dobra četrtina študentov le dve uri na dan. Največ časa porabijo mladi raziskovalci. Med 20 %
študentov, ki delajo na doktorskem raziskovanju
več kot osem ur dnevno, jih je največ na programih Matematika in fizika ter Elektrotehnika ter
najmanj na programih Pravo ter Humanistika in
družboslovje. Največji delež študentov si lahko
privošči le dve uri na dan na programih Pravo,
Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede ter
Kineziologija. Okrog polovica študentov bi želela imeti več časa za svoj doktorski študij. Več
kot polovica študentov preživi na fakulteti manj
kot dve uri na dan. Izjema so mladi raziskovalci;
večina jih preživi na fakulteti več kot osem ur na
dan. Dve tretjini študentov ocenjujeta, da je količina časa, ki ga preživijo na fakulteti, ustrezna, desetina bi jih želela biti na fakulteti manj časa,
ostali pa več časa.

Skoraj 60 % študentov namerava študij

60 % študentov izraža splošno
zadovoljstvo s študijem. Prav toliko
jih je želelo študij opravljati prav na
Univerzi v Ljubljani in pri svojem
sedanjem mentorju. Večje zadovoljstvo izražajo študenti, ki študirajo
v povezavi s svojimi delodajalci.
Nezadovoljstvo s študijem pa izraža
dobra petina študentov. Po končanem
študiju namerava ostati na fakulteti
okrog 40 % študentov.
Dobrih 70 % študentov, ki nameravajo ostati na
svoji fakulteti, je na programu Ekonomske in poslovne vede, več kot polovica pa tudi na programih Kineziologija ter Izobraževanje učiteljev in
edukacijske vede. Najmanjši delež študentov pa
izraža te namere na programih Kemijske znanosti, Pravo, Grajeno okolje in Elektrotehnika.

zaključiti v predvidenem roku. Med
mladimi raziskovalci je takih okrog 70 %.
Največji delež študentov (86 %), ki nameravajo
končati študij v roku, je na programu Kemijske
znanosti, na programu Pravo pa je taka le tretjina
študentov (najmanj med vsemi programi).
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ALI NAMERAVATE OSTATI NA FAKULTETI, KO ZAKLJUČITE DOKTORAT?
Sem mlad raziskovalec/mlada raziskovalka
Sem doktorski študent/doktorska študentka,
ki je financiran/a preko inovativne sheme
Sem doktorski študent/doktorska študentka,
ki se financira sam/a
Sem doktorski študent/doktorska študentka,
ki mi šolnino plačuje delodajalec
Sem mlad raziskovalec/mlada raziskovalka
v gospodarstvu
Sem doktorski študent/doktorska študentka,
ki ima štipendije oz sofinanciranje iz drugih virov
Sem doktorski študent/doktorska študentka,
ki je sofinanciran/a iz sredstev MVZT
(preko stare sheme – to ni inovativna shema)
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ALI NAMERAVATE OSTATI NA FAKULTETI, KO ZAKLJUČITE DOKTORAT?
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Doktorski študijski program
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Doktorski študijski program Kineziologija
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Doktorski študijski program Kemijske znanosti
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Glavne ugotovitve študije

Študenti so eni glavnih deležnikov univerze; s svojim študijem
in drugimi aktivnostmi ter s svojim kritičnim odnosom do nje
sooblikujejo univerzo. Zato je treba njihove poglede na programe,
delo in študij obravnavati resno in zaupati njihovim ocenam;
predvsem v višjih letnikih študija, ko se skozi študijski proces
oblikujejo v zrele osebnosti. Na to kažejo tudi njihovi odgovori,
ki ne izražajo zgolj negativnih kritik, temveč tudi pohvale, ki jih
pogosto naslavljajo na isto fakulteto ali na isti program.
Dobro sporočilo študentov UL je, da je UL zelo
zaželena institucija za študij. Njeno ime,
ugled ter pestrost raziskovalnih in študijskih področij pritegnejo veliko študentov,
ki na njej v veliki večini najdejo program,
ki ustreza njihovim študijskim interesom.
To pa UL ne bi smelo uspavati, saj se bo
treba ob zmanjševanju števila šolajočih se
generacij ter večanju ponudbe programov potruditi, da bi pridobili najboljše
študente. Nekatere članice, kot so AG,
FSD in FGG, so deležne precejšnje negativne kritike študentov glede obveščanja
o programih, na katere vabijo študente.
Dobro sporočilo je tudi, da je večina študentov po vpisu, zadovoljna z obveščanjem o izvajanju programov ter o
sprotnem spreminjanju razporeda dela in
izvajalcev. To kaže na resnost in dobro organizacijo izobraževalnega dela na UL.

Zaskrbljujoče so navedbe študentov, da med kolegi opažajo precej takih, ki niso zainteresirani za študij. Iz ankete sicer ne moremo
razbrati razlogov za to, lahko pa je to posledica fiktivnega vpisa, ko posamezniki
iščejo ugoden socialni status, ki ga izkoristijo za koriščenje socialnih pravic in dostopnosti do študentskega dela; lahko pa
jim je motivacija za študij upadla, ko so
prišli v novo okolje ter izbrani program in
izvedba študijskega procesa nista izpolnila njihovih pričakovanj ali nista ustrezala njihovim zmožnostim. Vsekakor pa je
to pomembna informacija, saj nezainteresirani študenti ne prispevajo k uspešnemu študiju ter ustvarjalni in delovni
klimi na univerzi.
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Več kot 60 % študentov meni, da je vsebina njihovega študijskega programa kot celota
primerna za doseganje učnih ciljev. To je
dober, ne pa najboljši rezultat. Še posebej
ga postavlja pod vprašaj dejstvo, da na nekaterih članicah (FGG, ZF, AG, NTF, PF,
FKKT in VF) več kot 30 % študentov meni,
da njihov program ni primeren. 40 % študentov prve stopnje študija na EF in FE, ki
so ocenili programe za neprimerne, pravi,
da je v njih več kot 40 % neprimernih vsebin. Da so programi neprimerni, meni
tudi več kot polovica študentov druge
stopnje študija na EF, FMF, FF in ZF.
Do takih ocen ne smemo biti ravnodušni, še posebej, ker so bili programi oblikovani na
novo. Nekoliko nas lahko pomirijo ocene
o razlogih neprimernosti. Na prvo mesto
študenti postavljajo neuporabnost vsebine. Glede na to, da bolonjski študenti še
nimajo delovnih izkušenj, je treba ta razlog
obravnavati bolj previdno. O uporabnosti
bi morali vprašati diplomante, potem ko
imajo že nekaj let delovnih izkušenj. Na
drugo mesto študenti postavljajo preobsežnost programov, čemur bi lahko dodali
še sicer najredkeje omenjeno težavnost
programov. Ta razloga lahko opozarjata na
nerealno in morda preveč enciklopedično
oblikovane programe, kar so izpostavili
zlasti študenti FMF, FKKT, AGRFT, PF, FGG
in FRI. Posredno govorita tudi o učiteljih in
njihovem izvajanju pedagoškega procesa.
Ne nazadnje pa govorita tudi o študentih,
med katerimi je precej nezainteresiranih in
pri množičnem odločanju za študij tudi
nekaj takih, za katere je študij prezahteven.

Študenti želijo več izbirnosti v programih, zlasti
možnost izbire predmetov na drugih članicah UL. Le okrog polovica študentov
meni, da je izbirnosti v programih dovolj.
Pričakovanju in zahtevi študentov po
večji izbirnosti bi težko oporekali, čeprav
so bili programi sprejeti nedavno in bi že
morali upoštevati izbirnost. Vsekakor je
bolj racionalno slediti zahtevi po specializaciji znanja z izbirnostjo v programih kot
z njihovim drobljenjem.
Lahko smo zadovoljni s splošno oceno predmetov, ki je ugodnejša od ocene programov.
To gre pripisati bolj specifičnemu izkustvu za razliko od celostnega ocenjevanja
programov. Kljub temu pa na vsebinsko
neprimernost predmetov opozarja več
kot 30 % študentov druge stopnje študija
na FKKT, FRI in NTF. Podobna je tudi
ocena glede števila predmetov v programih; pripombe nad številom predmetov
ima več kot 30 % študentov ZF, FŠ, FKKT,
FMF in PF.
Kritična je ocena kreditnega ovrednotenja predmetov v programih, saj je z njim zadovoljnih manj kot 40 % študentov. Moti jih tako
vrednotenje predmetov glede zahtevnosti
vsebine, obsega literature in vloženega samostojnega dela kot tudi razpored kreditov po predmetih. Te ocene študentov bi
kazalo obravnavati resno, saj izkazujejo
njihove občutke nepravičnosti.
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Pričakovanja študentov glede izvajanja programov so le delno izpolnjena. Največ neizpolnjenih pričakovanj imajo študenti
FGG, ZF, NTF, FKKT, FRI in VF. Študenti
so sicer zelo zadovoljni z izvajanjem programov v skladu z urnikom, tako glede
razporeda dela kot glede izvajalcev. Še posebej so zadovoljni študenti FMF, EF, FE,
PF, TEOF in FPP. Tudi s profesorji je zadovoljnih več kot 70 % študentov, še posebej
na FMF, TEOF, FSD, AGRFT in FPP. To je
vsekakor razveseljiv podatek, ki kaže tako
na kadrovsko kot organizacijsko urejenost UL. Ne smemo pa prezreti, da študenti navajajo težave z opravljanjem
izbirnih predmetov na drugih članicah.
Čeprav njihov delež ni velik, bi lahko prav
te težave prispevale k temu, da se velike
želje po izbirnosti ne uresničujejo. Veliko
študentov verjetno prav zato sploh ne poskuša izbrati predmeta na drugi članici.
To kaže na potrebo po boljšem medsebojnem povezovanju fakultet in izvajanju
programov.

Eno najbolj kritičnih ocen dajo študenti glede
mednarodnih študijskih izmenjav. Po eni
strani si veliko študentov želi na izmenjave in ocenjuje, da imajo tudi možnosti
za to; na drugi stopnji študija ocenjene
možnosti celo presegajo želje. Po drugi
strani pa je dejanska mobilnost študentov
izjemno nizka, saj ne dosega niti 5 % anketiranih študentov na prvi stopnji študija
in niti 10 % študentov na drugi stopnji študija. Izjemno nizko mobilnost na prvi
stopnji študija izkazujeta PEF in FGG. Na
programih druge stopnje študija ni na izmenjavi noben študent AGRFT, FPP, FRI,
PEF in PF, na enovitem magistrskem študiju pa noben študent VF in FMF. Študenti
med razlogi za nemobilnost na prvo
mesto postavljajo pomanjkanje finančnih
sredstev, s čimer se univerza težko spoprijema brez podpore ustreznih ministrstev.
Toda študenti med razlogi za nemobilnost
že na drugo mesto postavijo strah pred tujino, kar je izjemno presenečenje. Po pogostosti navedbe sta tretji in četrti razlog
pomanjkanje informacij in nepriznavanje
v tujini opravljenih študijskih obveznosti.
Te tri razloge morajo imeti univerza in
njene članice nedvomno pod svojim nadzorom. Zadevajo zlasti obveščanje, motiviranje, svetovanje in pripravo študentov
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na študij na tujih univerzah, s katerimi bi
lahko zmanjšali obseg odprtih medkulturnih vprašanj in praktičnih vprašanj, povezanih z bivanjem v tujini, na katera
študenti opozarjajo v največji meri. To je
tem bolj pomembno, ker imajo študenti,
ki so bili na izmenjavah, z njimi pozitivne
izkušnje, tako v smislu priprav na študij v
tujini kot glede podpore tujih institucij, na
katerih so nabirali novo znanje.
Okrog tri četrtine študentov programov prve
stopnje študija in 83 % študentov druge
stopnje študija porabi za študij do osem
ur na dan, kar je normalna oz. želena delovna obveznost. Drugi študenti porabijo
za študij več časa, kar velja tudi za skoraj
polovico študentov enovitih magistrskih
programov. Z vidika resnosti študija bi
moralo univerzo bolj skrbeti 15 % študentov, ki dnevno porabi za študij manj kot
štiri ure. Teh je največ na AGRFT, FPP in
EF. Kljub temu da tako veliko študentov
ne namenja študiju več kot osem ur na
dan, se jih nad preobremenjenostjo pritožuje skoraj 40 %, na enovitih magistrskih
programih pa več kot polovica. Naj ob tem
navedemo, da je mednarodna primerjalna
raziskava HEGESCO7, izvedena med diplomanti evropskih držav pet let po končanju

7

Allen idr.: Competencies and Early Labour Market Careers of
Higher Education Graduates in Europe, UL, FDV, 2011.
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njihovega študija, pokazala, da so bili slovenski študenti na predbolonjskih programih med najmanj obremenjenimi študenti
v Evropi. Občutka preobremenjenosti
vendarle ne kaže zanemarjati, čeprav so
lahko razlogi zanj različni. Na strani univerze jih je mogoče iskati v pretiravanju
profesorjev z obveznostmi, ki jih nalagajo
študentom, v neprijaznih urnikih, ki študentom onemogočajo učinkovito organizacijo časa, v pomanjkanju prostora za
študij in v prenizki sposobnosti motiviranja za študijsko delo. Na strani študentov
pa se odpirajo vprašanja o njihovih delovnih navadah, zmožnostih in usposobljenosti za študij, o obremenjenosti s študentskim delom in tudi o načinu preživljanja
prostega časa. Prav tako gre za samopercepcijo, ki je sama po sebi subjektivna
enota. Ne smemo pa zanemariti tudi razlik
med študenti; če nekaj odstotkov študentov poroča o preobremenjenosti, jih prav
tako nekaj odstotkov poroča o podobremenjnosti.
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Večina diplomantov prve stopnje študija nadaljuje študij na drugi stopnji, saj želijo pridobiti višjo stopnjo izobrazbe. Gre bolj za
težnjo po nadgrajevanju znanja kot po
njegovi širitvi, saj se večina študentov
odloča za magistrski študij na fakulteti in
programih, ki so podobni tistim na prvi
stopnji študija. To storijo tudi zaradi enostavnosti in težav, ki bi jih imeli s priznavanjem znanja ob prehodu na drug
program ali drugo fakulteto. Kljub temu
okrog četrtina študentov zamenja smer
študija. Čeprav je smisel druge stopnje
študija in, zdi se, tudi interes študentov v
poglabljanju in nadgrajevanju znanja, so
ocene študentov glede tega zelo kritične.
To potrdi manj kot 40 % študentov. Najbolj kritični so študenti PF in Tehniške
varnosti FKKT, kjer jih polovica meni, da
na drugi stopnji študija ne gre za nadgrajevanje znanja. Ena izmed najbolj kritičnih ocen študentov je, da na drugi
stopnji študija v okviru svojega študijskega programa niso vključeni v znanstvenoraziskovalno delo. To trdi kar 85 % študentov, in sicer vsi študenti Tehniške varnosti FKKT, FGG in AGRFT ter nad 90 %
študentov FRI in EF. Predstave o tem, kakšno je raziskovalno delo in kakšno bi moralo biti, so seveda lahko različne,
nedvomno pa je, da je naloga študijskih
programov tudi, da razjasnijo te predstave. Če navedbe študentov držijo, ima
UL zelo zahtevno nalogo na poti med priznane raziskovalne univerze. Pri tem pa
najbrž ne gre toliko za premajhen obseg
raziskovanja kot za zmožnost njegove povezave z izobraževalnim procesom. In to

kljub temu, da so študenti ocenjevali nove
magistrske programe, za katere pričakujemo, da se bo med njihovim izvajanjem
in uveljavljanjem vendarle povečala povezanost izobraževalnega procesa z raziskovanjem.
Skoraj 60 % študentov meni, da jih je predhodna
stopnja študija primerno pripravila za nadaljevanje študija, kar je razmeroma
ugodna ocena. Do predhodne izobrazbe
so najbolj kritični študenti AGRFT in TEOF,
ki so v največji meri zamenjali program
študija. Podobno meni tudi okrog 60 %
študentov FRI in FGG. Razveseljiv podatek
pa je, da večina študentov potrjuje, da študij na drugi stopnji zahteva več samostojnega dela, da je bolj zahteven in bolj
individualen ter da jih učitelji jemljejo bolj
resno. Najboljše ocene dajejo študenti
AGRFT, NTF, PF, FPP, FKKT, TEOF in EF.
Splošno zadovoljstvo študentov prve in druge
stopnje študija s študijskimi programi ni
posebej veliko, še najmanjše je zadovoljstvo z magistrskimi programi, s katerimi
je zadovoljna le polovica študentov, nezadovoljna pa skoraj četrtina študentov.
Programom pa ne očitajo zastarelosti,
razen na magistrskih programih očita zastarelost skoraj 30 % študentov FRI in
NTF. Presenetljivo malo študentov prve
stopnje študija (manj kot polovica) se strinja, da je triletni študij na prvi stopnji primeren. Le malo več študentov meni
enako na drugi stopnji študija.
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Ocene bolonjskega študija, ki so jih dali študenti
prve in druge stopnje, so namenjene UL v
celoti in še posebej posameznim članicam.
Pri tem je zanimivo, da so študenti nekatere članice ocenili izrazito pozitivno,
druge pa izrazito kritično. Pri posameznih
članicah so dali tako pozitivne kot kritične

ocene, nekatere članice pa ne izstopajo iz
povprečja. Rezultate lahko strnemo v
spodnji preglednici. V veliki meri se ujemajo s splošno oceno zadovoljstva študentov s študijskimi programi, kjer so študenti
na obeh stopnjah študija najbolje ocenili
prav FPP, TEOF, FFA in FMF.

Preglednica 1: RAZVRSTITEV ČLANIC UNIVERZE V LJUBLJANI GLEDE ODSTOPANJA OD POVPREČJA POZITIVNIH IN KRITIČNIH
OCEN ŠTUDENTOV PRVE IN DRUGE STOPNJE ŠTUDIJA SKUPAJ*

Ekstremne pozitivne ocene
malo (10>)

veliko (9<)

veliko (9<)

Ekstremne
kritične
ocene

malo (10>)

Uravnoteženo odstopanje:

Kritično odstopanje:

+ AGRFT, + EF, – FRI, + FSD,
– NTF, – PF, – PEF

FGG, FKKT, VF, ZF

Pozitivno odstopanje:

Povprečje:

FFA, FMF, FPP, TEOF

AG, BF, FE, FF, FŠ, MF

*Pogledali smo, kolikokrat so dali študenti posamezni članici ekstremne ocene. Če je bilo vseh ekstremnih
ocen manj kot 10, smo članico uvrstili v povprečje. Če je bila razlika ekstremnih pozitivnih in negativnih
ocen 10 ali več, smo članice uvrstili bodisi v kritično bodisi v pozitivno odstopanje. Pri uravnoteženem odstopanju je s + in – označeno, ali prevladujejo pozitivne ali kritične ocene.
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Doktorski študij je zasnovan drugače kot študij na
prvi in drugi stopnji. Zdi se, da je splošna
ocena tega študija nekoliko boljša kot ocena
prvih dveh stopenj študija. Gre za izbrano
skupino študentov, ki imajo poseben interes za študij, in najbrž tudi za posebno pozornost, ki jo doktorskemu študiju namenja
UL. Slaba polovica študentov prejema finančno podporo države, delodajalcev ali obojih, med študenti pa prevladujejo ženske. Vsi
doktorski študenti menijo, da imajo mladi
raziskovalci poseben status in ugodnejši položaj od drugih doktorskih študentov.
Večina študentov ocenjuje programe ter organiziranost in izvajanje doktorskega študija
pozitivno. Kljub temu je na posameznih
programih tudi tretjina študentov, ki
pravi, da so ti zastareli ali da se izvajajo na
prenizki ravni. Razmeroma visoko je tudi
zadovoljstvo z mentorji oz. njihovo podporo. Nad preobremenjenostjo se doktorski študenti ne pritožujejo v večji meri.
Nekaj več težav je po mnenju študentov z izbirnostjo programov oz. z izvedbo izbirnosti.
Prav tako si želijo večjo podporo fakultet,
posebej, kar zadeva dostopnost laboratorijev in raziskovalne opreme. Najbolj izsto-

pata dve težavi, ki sta očitni tudi na prvih
dveh stopnjah študija – nizka vključenost v
raziskovalno delo na fakultetah oz. v raziskovalnih skupinah ter nizka mednarodna izmenjava. Za kakovosten doktorski študij je
oboje nedopustno. Nekateri doktorski študenti se kljub temu vključujejo v raziskovalno delo preko inštitutov in pri svojih
delodajalcih. Povezava z delodajalci nasploh
deluje dobro glede hitrosti študija in zadovoljstva z njim. Mednarodna izmenjava pa je
daleč pod željami študentov. Zanjo nimajo
ne dovolj informacij ne dovolj možnosti. To
se kaže tudi v razmeroma nizkih ambicijah
glede objavljanja raziskovalnih rezultatov.
Posamezni programi doktorskega študija so dobili
zelo različne ocene študentov. Študenti najbolj pozitivno ocenjujejo programe Grajeno okolje, Kemijske znanosti ter Matematika in fizika. Dokaj uravnoteženo kombinacijo pozitivnih in kritičnih ocen imata
programa Elektrotehnika ter Ekonomske
in poslovne vede. Kritične ocene prevladujejo na programu Računalništvo in informatika, najbolj kritično pa študenti ocenjujejo
programa Pravo ter Humanistika in družboslovje. Drugi programi ne odstopajo v
večji meri od povprečnih ocen.

Preglednica 2: RAZVRSTITEV DOKTORSKIH PROGRAMOV GLEDE POZITIVNIH IN NEGATIVNIH OCEN
Najbolj pozitivno ocenjeni doktorski programi

Grajeno okolje, Kemijske znanosti,
Matematika in fizika

Uravnoteženost pozitivnih in negativnih ocen

Elektrotehnika, Ekonomske in poslovne vede

Najbolj kritično ocenjeni programi

Pravo, Humanistika in družboslovje,
Računalništvo in informatika
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Študentskih ocen programov bolonjskega študija in njihovega
izvajanja na UL ne moremo jemati kot izključno diagnozo stanja
študijske dejavnosti, saj je treba upoštevati vrsto drugih podatkov
in kazalnikov ter tudi kontekstualnih dejavnikov delovanja UL.
Vendar so zelo pomemben pokazatelj simptomov, med katerimi so
nekateri povezani z bolonjsko prenovo, drugi pa so se ob prenovi
pokazali v jasnejši luči. Študentska ocena bolonjske prenove ni niti
pretirano dobra niti pretirano zaskrbljujoča. Ne govori o tem,
da bi bili doseženi vsi s prenovo zastavljeni cilji, čeprav se nekateri
že uresničujejo. Upoštevati je namreč treba, da je prenova v teku
(zlasti kar zadeva izvajanje nazadnje pripravljenih in sprejetih
programov) in da gre v veliki meri za proces kolektivnega učenja.

P1:

UL mora pridobiti še druge
ocene bolonjskih programov, kot
so ocene diplomantov nekaj let
po koncu študija, ocene delodajalcev in ocene
učiteljev.

P2:

UL in posamezne članice morajo
podrobneje analizirati sporočila,
ki so jih v tej raziskavi nanje naslovili študenti, ugotoviti morajo njihov pomen
oz. težo in sprejeti ustrezne ukrepe.

P3:

UL mora zagotavljati stalno
spremljanje in ocenjevanje programov in njihovega izvajanja ter
na podlagi evalvacij sproti sprejemati in izvajati
ukrepe za njihovo izboljšavo.

Nekatere študentske ocene programov
je treba posebej proučiti in razmisliti
kako naprej. Mednje sodijo zlasti
ocene kreditnega vrednotenja programov in izpolnitev pričakovanj študentov, izbirnosti predmetov, študijske
obremenitve, vključno z učnimi metodami (vsaj na nekaterih članicah) in nekoliko pomanjkljiva podpora mobilnosti. Na te ocene ne kaže reagirati
nepremišljeno v stilu reforme reforme,
saj gre za proces prenove, na katerega
se je treba navaditi in v katerem moramo sproti vnašati popravke.

P4:

Izogibati se je treba nasilnemu
poenotenju modela izobraževanja in prisluhniti specifičnim potrebam posameznih področij, ki so že bile
upoštevane v začetni prenovi.
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P5:

Boljše kreditno ovrednotenje
predmetov je mogoče doseči s
pozornejšo pripravo letnih izvedbenih načrtov, ki vključujejo obveznosti študentov, ter z njihovo uskladitvijo na ravni
programov. Prav tako je treba nenehno meriti
obremenjenost študentov in njihovo napredovanje v študijskem procesu.

univerza le z velikim obsegom in visoko
kakovostjo raziskovanja, temveč mora
zagotoviti večjo povezanost raziskovanja in izobraževanja, tj. vključevanje
študentov v raziskovalno delo, njihovo
usposabljanje za samostojno raziskovalno in razvojno delo ter neposreden

P6:

Večjo izpolnitev pričakovanj študentov je mogoče doseči z izboljšanjem informacij o programih, z
boljšim načrtovanjem izvedbe programov ter z
usposabljanjem učiteljev.

Ena izmed najšibkejših strani izobraževalnega procesa, ki jo razkriva in dodatno poudarja bolonjska prenova,
je šibka povezanost med raziskovalno
in izobraževalno dejavnostjo. Gre za
prenizko neposredno vključenost študentov v raziskovalno delo v okviru
njihovih izobraževalnih programov,
kar je tem bolj kritično, čim bolj študenti prehajajo na drugo in tretjo stopnjo izobraževanja. UL se ne more
uveljaviti kot odlična raziskovalna

prenos raziskovalnih izsledkov nanje
v okviru pedagoškega procesa. Raziskovanje, v katerega se vključujejo
študenti, lahko poteka v različnih
okoljih: na fakultetah, inštitutih ali v
podjetjih in drugih organizacijah.

P7:

Izvajanje izobraževalnih programov mora biti zlasti na tretji stopnji študija neposredno povezano
z raziskovalnimi in razvojnimi projekti. Na prvi
in drugi stopnji pa se mora omogočiti stik z raziskovalnim okoljem. To mora biti razvidno iz letnih izvedbenih načrtov.

P8:

Univerza in njene članice morajo
z raziskovalnimi in delodajalskimi organizacijami skleniti zavezujoče dogovore o sodelovanju, ki vsebujejo
vključevanje študentov v raziskovalno in razvojno delo ter vključevanje raziskovalcev v izvajanje pedagoškega procesa.
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P10:

Druga izrazito šibka točka, ki jo razkrivajo ocene študentov, je mednarodna
izmenjava študentov. Ta izmenjava je
daleč pod željami študentov, pod njihovimi načelnimi možnostmi in tudi
pod strateškimi načrti UL. Na prvi stop-

Mednarodne pisarne na UL
in njenih članicah morajo
okrepiti informiranje študentov o možnostih za mednarodno izmenjavo.
To informiranje mora postati proaktivno ter se
mora nadaljevati v svetovanje in pripravo študentov na študij na tujih univerzah ter na bivanje v
drugih državah.

nji študija ne dosega niti 5 %, na drugi

P11:

stopnji študija 10 % in na tretji stopnji
študija 15 %. UL bo težko povečala
svojo kakovost in kulturno odprtost,
če ne bo bistveno povečala (tj. vsaj
podvojila) mednarodne izmenjave študentov. Pri tem je simptomatično, da

UL mora zagotoviti priznavanje v tujini pridobljenega
znanja na podlagi pisnih dogovorov med visokošolskimi organizacijami. Nepriznavanje tega znanja s strani domačih
učiteljev mora sankcionirati.

P12:

UL mora podvojiti število
tujih učiteljev, ki občasno
ali za daljše obdobje sodelujejo v pedagoškem procesu. V ta namen mora
odpraviti institucionalne ovire, kot so habilitacije
v najnižji naziv, zaprti postopki kadrovanja ipd.

študenti med ovirami za mobilnost
poleg materialnih možnosti zelo visoko postavljajo strah pred tujino, ki
mu dodajajo še pomanjkanje informacij ter težave s priznavanjem v tujini

P13:

V informiranje in usmerjanje študentov v mednarodne izmenjave se morajo
vključiti tudi učitelji in koordinatorji programov.

pridobljenega znanja. Vsi razlogi,
razen prvega, so v rokah UL.

P9:

UL mora z ustreznimi ministrstvi
doseči dogovor o podvojitvi
sredstev za mednarodno izmenjavo študentov in učiteljev. To je tudi skupna
naloga Rektorske konference RS.
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Ocene študentov opozarjajo na nizko

tem bolj kritično, ker so bili programi

izbirnost v študijskih programih, kar

pripravljeni in akreditirani na novo.

razkriva tradicionalno zaprtost progra-

Navedene težave bi lahko zmanjšali z

mov in fakultet. UL torej ni premalo

vključevanjem študentov v razisko-

odprta le v mednarodno okolje, tem-

valno delo.

več tudi navznoter. Kljub nekaterim
načelnim možnostim izbire predmetov
na drugih programih in fakultetah študenti naletijo na organizacijske težave
in težave s priznavanjem pridobljenega znanja.

P16:

Nujno je zaostriti zahtevo
po izdelavi in koordinaciji
letnih izvedbenih načrtov
predmetov na ravni programov ter dati ustrezne
pristojnosti koordinatorjem programov.

Ocene študentov opozarjajo tudi na

P14:

UL bi morala spodbuditi izbiro predmetov na drugih
članicah s sistemom medsebojnega obračunavanja kreditov ter s sankcioniranjem nepriznavanja pridobljenega znanja.

nekatere notranje neskladnosti v programih in med njimi, ki so povezane s
celotnim sistemom študija. Študenti
tako opozarjajo na preveliko zahtevnost in preobsežnost programov ter na

P15:

UL bi morala študentom
omočiti izbiro predmetov
na drugih članicah in programih z ustreznimi organizacijskimi rešitvami v
urnikih.

svojo preobremenjenost. Na drugi
strani pa ocenjujejo, da so programi na
prenizki ravni, da velik delež študentov ne porabi veliko časa za študij in
da je velik delež študentov nezaintere-

Študenti bolj kritično ocenjujejo pro-

siranih. Tudi obveščenost o programih

grame druge stopnje kot programe

pred vpisom je relativno nizka. To

prve stopnje študija. Izpostavljajo

kaže na premalo diferenciran pristop k

predvsem, da ti programi ne nadgraju-

načrtovanju in izvajanju študijskega

jejo oz. ne poglabljajo znanja s prve
stopnje študija, da so zastareli in da gre
za ponavljanje vsebin. Pripombe imajo

procesa glede na populacijo, ki vstopa
v študij.

tudi nad vsebinsko primernostjo. To je
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P17:

UL mora bolj dosledno izpeljati razločevanje med strokovnimi in univerzitetnimi
programi, ki naj poleg vsebinske dimenzije vključuje tudi organizacijsko in kadrovsko dimenzijo.
Prav tako mora pozorno ločiti različne stopnje
študija.

Ob vseh kritičnih ocenah študentov,

P18:

dentov omogoča, da izberejo želeni

UL mora okrepiti sistem
usmerjanja kariere študentov, ki mora v večji meri kot
sedaj zagotavljati izbiro študija in študijske poti
ter zaposlitve v skladu z interesi in zmožnostmi
posameznikov. Ta sistem mora vključevati:
• Obveščanje o vsebini in zahtevnosti študijskih
programov ter o načinu dela in življenja v akademskem okolju
• Svetovanje posameznikom in (če je treba) tudi
preverjanje zmožnosti pred izbiro študija
• Tutorstvo
• Pozorno izbiro predmetov in učiteljev v prvem
semestru in v prvem letniku študija
• Svetovanje pri prehajanju na višje stopnje študija
• Ponudbo dodatnih študijskih vsebin in aktivnosti za najbolj nadarjene študente
• Usposabljanje učiteljev za diferenciran pristop
pri pedagoškem delu s posamezniki, ki imajo
različne zmožnosti in interese
• Pomoč pri navezovanju stikov z delodajalci
• Spremljanje karierne poti diplomantov
• Povezovanje diplomantov v alumni klube

na katere se bo morala UL odzvati z
ustreznimi ukrepi, naj še enkrat poudarimo tudi posebej izpostavljene pozitivne ocene. UL je visoko zaželena
visokošolska institucija, ki večini štuprogram študija. Splošno zadovoljstvo
s študijskimi programi in predmeti je
visoko, študenti pa so posebej zadovoljni s svojimi profesorji. Visoko ocenjujejo tudi izvajanje programov, ki je
skladno s programi in poteka brez
večjih sprememb, o katerih ne bi bili
pravočasno obveščeni. Posebej je razveseljivo, da študenti nekatere fakultete in programe ocenjujejo izrazito
pozitivno. Zrelost njihovih ocen pa
kaže tudi to, da nekatere fakultete ocenjujejo tako pozitivno kot kritično.
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Analiza pogledov študentov UL na bolonjski sistem študija sovpada
s pripravo Strategije Univerze v Ljubljani 2012–2020 in tako njenim snovalcem prinaša pomembna sporočila.

O

srednje sporočilo je, da mora UL okrepiti zaznane šibke člene v krogotoku
upravljanja. Prvi šibki člen je premalo
sistematično spremljanje, analiza in ovrednotenje oz. evalvacija glavnih dejavnosti univerze. Pričujoča analiza je izjemno koristna, vendar
nezadostna za celovit vpogled v potek študijske
dejavnosti. Poleg študentov bi morali študijske
programe in njihovo izvajanje oceniti še učitelji,
diplomanti in delodajalci, in to ne le enkrat, temveč v več časovnih obdobjih. Potrebovali bi tudi
podoben vpogled v druge dejavnosti univerze.
Zato je ena od osrednjih strateških nalog krepitev ustrezne informacijske, analitske in razvojne
službe univerze.
Drugi šibki člen upravljavskega krogotoka je
operativni oz. izvajalski. Tega večinoma obvladujejo članice UL. Izjemno resno moramo jemati
sporočilo, da ni dovolj le sprejeti glavne strateške
usmeritve ter opredeliti strateške cilje in načine
njihovega uresničevanja. Ključni bodo akcijski
načrti članic in rektorata, spremljanje njihovega
uresničevanja in ukrepanje v primeru odstopanj.
Na podlagi tega bo mogoče odpravljati slabosti
v delovanju univerze, na katere nas opozarjajo
študenti, kot so prešibko informiranje o programih, prešibko usmerjanje študentov v programe,
boljša izvedba študijskih programov v letnikih
skozi ves čas študija, vključno z boljšim vodenjem

programov in usposabljanjem učiteljev za njihovo izvajanje, zagotavljanje izbirnosti tudi v urnikih, in ne le v programih, boljše informiranje,
motiviranje in priprava študentov na študijske izmenjave ipd. To so naloge vseh zaposlenih, posebej pa vodij programov, kateder, oddelkov,
fakultet in kariernih centrov mednarodnih pisarn.
Pogledi študentov opozarjajo še na eno ključno
pomanjkljivost krogotoka upravljanja, tj. njegova
nepovezanost oz. necelovitost. Po eni strani sporočajo o težavah z realizacijo izbirnosti programov, ki razkrivajo šibko povezanost med
programi in fakultetami. Še posebej pa izpostavljajo nepovezanost izobraževalnega procesa z
raziskovanjem. Za dvig kakovosti vseh dejavnosti
univerze in za povečanje njenega mednarodnega
ugleda bo zato izjemno pomembno krepiti mehanizme medsebojnega sodelovanja in povezovanja, da bi tako dosegli več sinergijskih oz.
nadseštevnih učinkov. V ospredju mora biti medfakultetno in meddisciplinarno povezovanje izobraževalnih in raziskovalnih programov ter
povezovanje izobraževalne, raziskovalne in razvojne dejavnosti. Enako pomembno pa je tudi
povezovanje z drugimi domačimi in tujimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami, gospodarskimi organizacijami in javnimi službami.
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Anketa o izvajanju študijskih programov 1. stopnje
I. Osnovni podatki o študentu in študijskem programu
(demografski podatki)
1. Prosimo, izberite fakulteto/akademijo, na katero ste vpisani (spustni seznam)
• Akademija za glasbo
• Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
• Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
• Biotehniška fakulteta
• Ekonomska fakulteta
• Fakulteta za arhitekturo
• Fakulteta za družbene vede
• Fakulteta za elektrotehniko
• Fakulteta za farmacijo
• Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
• Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
• Fakulteta za matematiko in fiziko
• Fakulteta za pomorstvo in promet
• Fakulteta za računalništvo in informatiko
• Fakulteta za strojništvo
• Fakulteta za šport
• Fakulteta za upravo
• Filozofska fakulteta
• Medicinska fakulteta
• Naravoslovnotehniška fakulteta
• Pedagoška fakulteta
• Pravna fakulteta
• Teološka fakulteta
• Veterinarska fakulteta
• Fakulteta za socialno delo
• Zdravstvena fakulteta
2. Študijski program, na katerem študirate:
• Prejšnji univerzitetni študij
• Prejšnji visokošolski strokovni študij
• Novi študijski program 1. stopnje – univerzitetni
• Novi študijski program 1. stopnje – visokošolski strokovni
• Enoviti magistrski program
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3. Prosimo, navedite ime študijskega programa, na katerega ste vpisani:

4. Letnik študija:
• 1. letnik
• 2. letnik
• 3. letnik
• Absolvent
5. Spol
• Moški
• Ženski
6. Starost
• 21-22 let
• 23-24 let
• 25-26 let
• 27-30 let
• 31-35 let
• 36-40 let
• Več kot 40 let

II. Informiranje in svetovanje o vsebini študijskega programa
7. Ali ste bili pred vpisom na študijski program seznanjeni z njegovimi cilji in pričakovanimi učnimi
dosežki?
Sploh ne
1

Nekoliko
2

Delno
3

8. Kje ste dobili največ teh informacij:
• Na univerzi
• Na fakulteti
• Na spletnih straneh
• Starši
• Prijatelji
• Drugo:
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9.

V kolikšni meri menite, da je vsebina študijskega programa kot celota primerna oz. ustrezna za doseganje ciljev in učnih dosežkov študijskega programa?

Zelo neprimerna
1

Neprimerna
2

Niti primerna,
niti neprimerna
3

Primerna
4

Zelo primerna
5

10. (Vprašanje se pojavi samo, če je oseba odgovorila z manj kot 3):
V kolikšni meri menite, da je vsebina neustrezna?
• Neustrezne je med 0 do 20 % vsebine oz. predmetov
• Neustrezne je med 20 in 40 % vsebine oz. predmetov
• Neustrezne je med 40 in 60 % vsebine oz. predmetov
• Neustrezne je več kot 60 % vsebine oz. predmetov
11. (Vprašanje se pojavi samo, če je oseba odgovorila z manj kot 4):
Zakaj je vsebina neprimerna?
• Pretežka
• Preobsežna
• Ni uporabna
• Zastarela
• Drugo:
12. V kolikšni meri se skladajo vaša pričakovanja in realno stanje?
Pričakovanja
sploh
niso izpolnjena
1

Pričakovanja
večinoma
niso izpolnjena
2

Pričakovanja
so delno izpolnjena,
delno niso
3

Pričakovanja
so večinoma
izpolnjena
4

Pričakovanja
so v celoti
izpolnjena
5

III. Izvedba študijskega programa
13. Koliko časa dnevno v povprečju porabite za študij (oceno oblikujte tako, da razporedite delo čez
celo leto in naredite povprečno oceno za en dan; pri tem upoštevajte udeležbo na predavanjih,
vajah, seminarjih, učenje doma, priprava nalog itn.)
• Manj kot 4 ure
• Od 4 do 6 ur
• Od 6 do 8 ur
• Od 8 do 10 ur
• Več kot 10 ur

83

6

ANKETA O IZVAJANJU ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

14. V kakšni meri se strinjate s spodnjimi izjavami o primerni in pravočasni obveščenosti o izvedbi študija:
Popolnoma
Niti se
se
Se
strinjam, niti
strinjam strinjam se ne strinjam

Sploh
Se ne
se ne
strinjam strinjam

Z urnikom sem bil/a pravočasno seznanjen/a
Urnik je vedno javno objavljen
in dostopen
Z morebitnimi spremembami urnika sem
vedno primerno in pravočasno seznanjen/a
Vsi predmeti se izvajajo skladno z urnikom
Izvajalci predmetov (predavanj, vaj,
seminarjev) so tisti, ki so navedeni na urniku
Vsi predmeti, ki sem jih vpisal/a
v vpisni obrazec, se izvajajo
Število predmetov v študijskem
programu je ustrezno
Kreditno ovrednotenje predmetov je
primerno (glede na zahtevnost vsebine,
obseg literature in vloženo samostojno delo)
15. V kakšni meri se strinjate s spodnjimi izjavami o izbirnosti:
Popolnoma
Niti se
se
Se
strinjam, niti
strinjam strinjam se ne strinjam
Ponudba izbirnih predmetov je primerna
Želim si več izbirnih predmetov
Menim, da bi moralo več izbirnih
predmetov potekati na drugih fakultetah
ali akademijah Univerze v Ljubljani
Menim, da bi moralo več izbirnih predmetov
potekati na drugih univerzah v Sloveniji
Poskusil/a sem opravljati izbirni predmet
na drugi fakulteti ali akademiji znotraj
Univerze v Ljubljani, pa sem imel/a
pri tem težave
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IV. Mobilnost v tujini
16. V kakšni meri se strinjate s spodnjimi izjavami o mobilnosti v tujini:
Popolnoma
Niti se
se
Se
strinjam, niti
strinjam strinjam se ne strinjam

Sploh
Se ne
se ne
strinjam strinjam

Imam dovolj možnosti za mobilnost
Imam dovolj informacij o mobilnosti
V času študija na trenutnem študijskem
programu želim na izmenjavo oz. želim
biti mobilen/mobilna
17. V času študija na trenutnem študijskem programu sem že bil/a na izmenjavi oz. mobilen/mobilna
• Da
• Ne
18. (Vprašanje se pojavi samo, če je odgovoril, da je bil na izmenjavi) Ste bili po vašem mnenju ustrezno
pripravljeni na študij v tujini?
• Da
• Delno
• Ne
19. (Vprašanje se pojavi samo, če je odgovoril, da je bil na izmenjavi)
Kako ocenjujete kakovost priprave na študij v tujini?
slaba
Profesorji na fakulteti/akademiji
Mednarodna pisarna fakultete/akademije/UL
Karierni center UL
Drugi izvajalci (npr. jezikovna šola)
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20. (Vprašanje se pojavi samo, če je odgovoril, da je bil na izmenjavi)
Ali ste pred odhodom v tujino prejeli ustrezne informacije glede (izberite primeren odgovor za
vsako trditev):
sploh ne slabe pomanjkljive ustrezne dobre odlične
Namena prakse/študija (učni cilji, vloga
v študijskem programu ipd.)
Načina ovrednotenja in/ali priznavanja
študija/prakse
Prispevka študija/prakse pri oceni
vaše diplome
Vaše odgovornosti v zvezi s
prakso/študijem (akademske obveznosti,
splošna pravila sodelovanja, ipd.)
Bivanja in drugimi praktičnimi zadevami
Splošnih medkulturnih vprašanj
(npr. običaji v tujini, poslovno obnašanje)
21. (Vprašanje se pojavi samo, če je odgovoril, da je bil na izmenjavi)
Ali menite, da ste med študijem/prakso v tujini imeli ustrezno podporo za reševanje morebitnih težav?
Ocenite kakovost te podpore.
nisem imel podpore slaba
S strani mednarodne pisarne na vaši
akademiji/fakulteti/UL?
S strani kolegov študentov
S strani gostujoče univerze
oz. visokošolske institucije s področja
akademskih zadev
S strani gostujoče univerze
oz. visokošolske institucije s področja
neakademskih zadev
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22. Zakaj se po vašem mnenju nekateri vaši kolegi ne odločajo za udeležbo na mednarodni mobilnosti
(možnih je več odgovorov)?
• Zaradi finančnih sredstev
• Iz akademskih/študijskih vzrokov
• Zaradi nepriznavanja v tujini opravljenih obveznosti
• Iz zdravstvenih/socialnih vzrokov
• Zaradi staršev/partnerjev
• Zaradi pomanjkanja časa
• Zaradi pomanjkanja informacij
• Zaradi pomanjkanja razpoložljivih mest
• Zaradi strahu pred tujino
• Drugo:

V. Ostalo
23. Prosimo ocenite spodnje izjave:
Popolnoma
Niti se
se
Se
strinjam, niti
strinjam strinjam se ne strinjam
Večina predmetov je po vsebini primernih
S študijem sem zadovoljen/zadovoljna
Profesorji so večinoma dobri
Študij je zastarel in nezanimiv
Študij sem izbral/a na podlagi lastnega interesa
Želel/a sem študirati na Univerzi v Ljubljani
ECTS je ustrezno razporejen med
predmeti glede na dejanske obremenitve
Popolnoma ustrezno je, da študij na
1. stopnji traja 3 leta
S študijem sem preveč obremenjen/a
in ne morem opravljati vseh obveznosti
Imam veliko sošolcev ali sošolk,
ki so nezainteresirani za študij
24. Ali imate še kak drug komentar?
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Anketa o izvajanju študijskih programov 2. stopnje
I. Osnovni podatki o študentu in študijskem programu
(demografski podatki)
1. Prosimo, izberite fakulteto/akademijo, na katero ste vpisani (spustni seznam)
• Akademija za glasbo
• Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
• Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
• Biotehniška fakulteta
• Ekonomska fakulteta
• Fakulteta za arhitekturo
• Fakulteta za družbene vede
• Fakulteta za elektrotehniko
• Fakulteta za farmacijo
• Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
• Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
• Fakulteta za matematiko in fiziko
• Fakulteta za pomorstvo in promet
• Fakulteta za računalništvo in informatiko
• Fakulteta za strojništvo
• Fakulteta za šport
• Fakulteta za upravo
• Filozofska fakulteta
• Medicinska fakulteta
• Naravoslovnotehniška fakulteta
• Pedagoška fakulteta
• Pravna fakulteta
• Teološka fakulteta
• Veterinarska fakulteta
• Fakulteta za socialno delo
• Zdravstvena fakulteta
2. Študijski program, na katerem študirate
• Novi študijski program 2. stopnje
• Enoviti magistrski program
3. Prosimo, navedite ime študijskega programa, na katerega ste vpisani:
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4. Letnik študija:
• 1. letnik
• 2. letnik
• absolvent
5. Spol
• Moški
• Ženski
6. Starost
• 21-22 let
• 23-24 let
• 25-26 let
• 27-30 let
• 31-35 let
• 36-40 let
• Več kot 40 let

II. Informiranje in svetovanje o vsebini študijskega programa
7. Ali ste bili pred vpisom na študijski program seznanjeni z njegovimi predvidenimi cilji in
pričakovanimi učnimi dosežki?
Sploh ne
1

Nekoliko
2

Delno
3

Dobro
4

Popolnoma
5

8.

Kje ste dobili največ teh informacij:
• Na univerzi
• Na fakulteti
• Na spletnih straneh univerze/fakultete
• Starši
• Prijatelji
• Drugo:

9.

V kolikšni meri menite, da je vsebina študijskega programa kot celota primerna oz ustrezna za
doseganje ciljev in učnih dosežkov študijskega programa?

Zelo neprimerna
1

Neprimerna
2

Niti primerna,
niti neprimerna
3
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10. (Vprašanje se pojavi samo, če je oseba odgovorila z 1 ali 2 ):
V kolikšni meri menite, da je vsebina neustrezna?
• Neustrezne je med 0 do 20 % vsebine oz predmetov
• Neustrezne je med 20 in 40 % vsebine oz predmetov
• Neustrezne je med 40 in 60 % vsebine oz predmetov
• Neustrezne je več kot 60 % vsebine oz predmetov
11. (Vprašanje se pojavi samo, če je oseba odgovorila z 1, 2 ali 3):
Zakaj je vsebina neprimerna?
• Pretežka
• Preobsežna
• Ni uporabna
• Zastarela
• Drugo:
12. V kolikšni meri se skladajo vaša pričakovanja o vsebini in ciljih študijskega programa in dejansko stanje?
Pričakovanja
sploh
niso izpolnjena
1

Pričakovanja
večinoma
niso izpolnjena
2

Pričakovanja
so delno izpolnjena,
delno niso
3

Pričakovanja
so večinoma
izpolnjena
4

Pričakovanja
so v celoti
izpolnjena
5

III. Izvedba študijskega programa
13. Koliko časa dnevno v povprečju porabite za študij (oceno oblikujte tako, da razporedite delo čez
celo leto in naredite povprečno oceno za en dan; pri tem upoštevajte udeležbo na predavanjih, vajah,
seminarjih, učenje doma, priprava nalog itn.)
• Manj kot 4 ure
• Od 4 do 6 ur
• Od 6 do 8 ur
• Od 8 do 10 ur
• Več kot 10 ur
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14. V kakšni meri se strinjate s spodnjimi izjavami o obveščenosti o izvedbi študija:
Popolnoma
Niti se
se
Se
strinjam, niti
strinjam strinjam se ne strinjam

Sploh
Se ne
se ne
strinjam strinjam

Z urnikom sem bil/a pravočasno seznanjen/a
Urnik je vedno javno objavljen in dostopen
Z morebitnimi spremembami urnika sem
vedno primerno in pravočasno seznanjen/a
Vsi predmeti se izvajajo skladno z urnikom
Izvajalci predmetov (predavanj, vaj,
seminarjev) so tisti, ki so navedeni na urniku
Vsi predmeti, ki sem jih vpisal/a
v vpisni obrazec, se izvajajo
Število predmetov v študijskem
programu je ustrezno
Kreditno ovrednotenje predmetov je primerno
(glede na zahtevnost vsebine, obseg literature
in vloženo samostojno delo)
15. V kakšni meri se strinjate s spodnjimi izjavami o izbirnosti:
Popolnoma
Niti se
se
Se
strinjam, niti
strinjam strinjam se ne strinjam
Ponudba izbirnih predmetov je primerna
Želim si več izbirnih predmetov
Menim, da bi moralo več izbirnih
predmetov potekati na drugih fakultetah
ali akademijah Univerze v Ljubljani
Menim, da bi moralo več izbirnih
predmetov potekati na drugih
univerzah v Sloveniji
Poskusil/a sem opravljati izbirni predmet
na drugi fakulteti ali akademiji znotraj
Univerze v Ljubljani, pa sem imel/a
pri tem težave

91

Sploh
Se ne
se ne
strinjam strinjam

6

ANKETA O IZVAJANJU ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

IV. Mobilnost v tujini
16. V kakšni meri se strinjate s spodnjimi izjavami o mobilnosti v tujini:
Popolnoma
Niti se
se
Se
strinjam, niti
strinjam strinjam se ne strinjam

Sploh
Se ne
se ne
strinjam strinjam

Imam dovolj možnosti za mobilnost
Imam dovolj informacij o mobilnosti
V času študija na trenutnem študijskem
programu želim na izmenjavo oz. želim
biti mobilen/mobilna
17. V času študija na trenutnem študijskem programu sem že bil/a na izmenjavi oz mobilen/mobilna
• Da
• Ne
18. (Vprašanje se pojavi samo, če je odgovoril, da je bil na izmenjavi)
Ste bili po vašem mnenju ustrezno pripravljeni na študij v tujini?
• Da
• Delno
• Ne
19. (Vprašanje se pojavi samo, če je odgovoril, da je bil na izmenjavi)
Kako ocenjujete kakovost priprave na študij v tujini?
slaba
Profesorji na fakulteti/akademiji
Mednarodna pisarna fakultete/akademije/UL
Karierni center UL
Drugi izvajalci (npr. jezikovna šola)
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20. (Vprašanje se pojavi samo, če je odgovoril, da je bil na izmenjavi)
Ali ste pred odhodom v tujino prejeli ustrezne informacije glede
(izberite primeren odgovor za vsako trditev):
sploh ne slabe pomanjkljive ustrezne dobre odlične
Namena prakse/študija (učni cilji, vloga
v študijskem programu ipd.)
Načina ovrednotenja in/ali priznavanja
študija/prakse
Prispevka študija/prakse pri oceni
vaše diplome
Vaše odgovornosti v zvezi s
prakso/študijem (akademske obveznosti,
splošna pravila sodelovanja, ipd.)
Bivanja in drugimi praktičnimi zadevami
Splošnih medkulturnih vprašanj
(npr. običaji v tujini, poslovno obnašanje)
21. (Vprašanje se pojavi samo, če je odgovoril, da je bil na izmenjavi)
Ali menite, da ste med študijem/prakso v tujini imeli ustrezno podporo za reševanje morebitnih težav?
Ocenite kakovost te podpore.
nisem imel podpore slaba

zadovoljiva

dobra

odlična

S strani mednarodne pisarne na vaši
akademiji/fakulteti/UL?
S strani kolegov študentov
S strani gostujoče univerze
oz. visokošolske institucije s področja
akademskih zadev
S strani gostujoče univerze
oz. visokošolske institucije s področja
neakademskih zadev
22. Zakaj se po vašem mnenju nekateri vaši kolegi ne odločajo za udeležbo na mednarodni mobilnosti
(možnih je več odgovorov)?
• Zaradi pomanjkanja časa
• Zaradi finančnih sredstev
• Zaradi pomanjkanja informacij
• Iz akademskih/študijskih vzrokov
• Zaradi pomanjkanja razpoložljivih mest
• Zaradi nepriznavanja v tujini opravljenih obveznosti
• Zaradi strahu pred tujino
• Iz zdravstvenih/socialnih vzrokov
• Drugo:
• Zaradi staršev/partnerjev
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V. Magistrski študijski program 2. stopnje
23. Zakaj ste se odločili za študij na 2. stopnji?
• Ker nisem našel/-a zaposlitve
• Ker menim, da je pomembno imeti vsaj 2. stopnjo izobrazbe
• Ker želim imeti akademsko kariero in nadaljevati na doktorskem študiju
• Drugo:
24. Ali študirate na isti fakulteti kot ste študirali na 1. stopnji?
• Da
• Ne
25. (če DA) Zakaj ste se odločili za študij na isti fakulteti?
• Sem želel/a na drugi fakulteti, pa sem imel/a težave s priznavanjem in dodatnimi izpiti
• Ker me to področje najbolj zanima
• Ker je tako bilo najlažje glede na administrativne postopke
• Nisem imel/a informacij o drugih možnostih
• Drugo (navedite):
26. Ali študirate na isti smeri kot na 1. stopnji?
• Da
• Ne
27. (če DA): Ali se znanje na 2. stopnji študija nadgrajuje glede na 1. stopnjo?
• Da
• Ne
• Le pri posameznih predmetih
• Ostalo
28. (če NE): Ali menite, da je znanje iz 1. stopnje primerna podlaga za študij na izbranem študijskem
programu 2. stopnje?
• Da
• Delno
• Ne
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29. Ali se študij razlikuje glede na 1. stopnjo po spodnjih izjavah?
Bolj zahteven
Bolj individualen
Učitelji me jemljejo »bolj resno«
Več samostojnega dela
Obvezna praksa

da
da
da
da
da

ne
ne
ne
ne
ne

30. Ali ste vključeni v znanstvenoraziskovalno delo v okviru študijskega programa?
• Da
• Ne
31. (če da) Pojasnite kako.

32. Prosimo ocenite spodnje izjave:
Popolnoma
Niti se
se
Se
strinjam, niti
strinjam strinjam se ne strinjam
Večina predmetov je po vsebini primernih
S študijem sem zadovoljen/zadovoljna
Profesorji so večinoma dobri
Študij je zastarel in nezanimiv
Študij sem izbral/a na podlagi lastnega interesa
Želel/a sem študirati na Univerzi v Ljubljani
ECTS je ustrezno razporejen med
predmeti glede na dejanske obremenitve
Popolnoma ustrezno je, da študij na
1. stopnji traja 3 leta
Popolnoma ustrezno je, da študij na
2. stopnji traja 2 leti
S študijem sem preveč obremenjen/a
in ne morem opravljati vseh obveznosti
Imam veliko sošolcev ali sošolk,
ki so nezainteresirani za študij
33. Ali imate še kak drug komentar?
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Anketa o izvajanju doktorskih študijskih programov
1. Doktorski študijski program, na katerem študirate (spustni seznam)
• Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA
• Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA
• Interdisciplinarni doktorski študijski progam VARSTVO OKOLJA
• Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI
• Interdisciplinarni doktorski študijski program HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE
• Doktorski študijski program EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
• Doktorski študijski program ARHITEKTURA
• Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA
• Doktorski študijski program GRAJENO OKOLJE
• Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI
• Doktorski študijski program MATEMATIKA IN FIZIKA
• Doktorski študijski program RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
• Doktorski študijski program STROJNIŠTVO
• Doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA
• Doktorski študijski program TEKTSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE
• Doktorski študijski program IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE
• Doktorski študijski program PRAVO
• Doktorski študijski program TEOLOGIJA
• Skupni doktorski študijski program SOCIALNO DELO – INDOSOW
• Interdisciplinaren doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV
• Doktorski študijski program POMORSTVO IN PROMET
• Doktorski študijski program PREVODOSLOVJE

I. Vsebina študijskih programov
2. Doktorski študijski programi so v 60 ECTS strukturirani (torej potekajo seminarji, predavanja, predstavitev teme doktorske disertacije, doktorski seminarji oz. predstavitev doktorske disertacije ipd.).
V kolikšni meri menite, da je vsebina vašega doktorskega študija v tem strukturiranem delu primerna
oz ustrezna za vaše raziskovalno oz doktorsko delo?

Zelo neprimerna
1

Neprimerna
2

Niti primerna,
niti neprimerna
3
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3. (Vprašanje se pojavi samo, če je oseba odgovorila z manj kot 3):
V kolikšni meri menite, da je vsebina neustrezna?
a.
Neustrezne je med 0 do 20 % vsebine oz predmetov
b.
Neustrezne je med 20 in 40 % vsebine oz predmetov
c.
Neustrezne je med 40 in 60 % vsebine oz predmetov
d.
Neustrezne je več kot 60 % vsebine oz predmetov
e.
4. (Vprašanje se pojavi samo, če je oseba odgovorila z manj kot 4): Zakaj je vsebina neprimerna?
a.
Ni relevantna za mojo doktorsko temo
b.
Ni relevantna za doktorski študij
c.
Zastarela
d.
Drugo:

II. Organizacija strukturiranega dela doktorskega študija (60 ECTS)
Na spodnja vprašanj prosimo odgovarjajte le za tisti del doktorskega študija, ki je strukturiran in zanj
torej potekajo predavanja, seminarji, predstavitev teme doktorske disertacije, doktorski seminarji oz.
predstavitev doktorske disertacije, ipd.
5. V kolikšni meri se strinjate s spodnjimi izjavami o primerni in pravočasni obveščenosti o izvedbi študija:
Popolnoma
Niti se
se
Se
strinjam, niti
strinjam strinjam se ne strinjam
Z urnikom sem bil/a pravočasno seznanjen/a
Urnik je vedno javno objavljen in dostopen
S spremembami urnika in spremembami
poteka predavanj, vaj ali seminarjev sem
vedno primerno in pravočasno seznanjen/a
Vsi predmeti in moduli se izvajajo po urniku
Izvajalci predmetov (predavanj, vaj,
seminarjev) so tisti, ki so navedeni na urniku
Vsi predmeti, ki sem jih vpisal/a
v vpisni obrazec, se izvajajo
Število predmetov v študijskem
programu je ustrezno
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6. V kolikšni meri se strinjate s spodnjimi izjavami o izbirnosti:
Popolnoma
Niti se
se
Se
strinjam, niti
strinjam strinjam se ne strinjam

Sploh
Se ne
se ne
strinjam strinjam

Število izbirnih predmetov je primerno
Želim si več izbirnih predmetov
Menim, da bi moralo več izbirnih predmetov
potekati na drugih fakultetah ali akademijah
Univerze v Ljubljani
Menim, da bi moralo več izbirnih predmetov
potekati na drugih univerzah v Sloveniji
Ponudba izbirnih predmetov je primerna
Poskusil/a sem opravljati izbirni predmet na
drugi fakulteti ali akademiji znotraj Univerze
v Ljubljani, pa sem imel/a pri tem težave
7. Ali ste izbrali sledeče predmete, ki izhajajo iz skupnega nabora generičnih znanj in spretnosti za študente
doktorskega študija UL?
SKLOP 1 – komunikacije
Računalništvo in komuniciranje v raziskovalnem delu
Komunikacije v razvoju in raziskovanju
Farmacevtska komunikologija
Sistemi likovnega urejanja
Veščine v znanstvenem delu I
Konvergenčne komunikacije
SKLOP 2 – planiranje raziskovalnega dela
Anketna metodologija
Internetno raziskovanje
Načrtovanje in analiza poskusov
Planiranje raziskovalnega dela
SKLOP 3 – medčloveški odnosi
Teološki, religiološki in psihoterapevtski pogledi na človeka
SKLOP 4 – organizacija, upravljanje in vodenje
Napredne metode planiranja in spremljanja projektov
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8. (Vprašanje se pojavi samo, če je oseba odgovorila z NE pri vseh zgornjih možnostih):
Ali poznate zgoraj omenjene izbirne predmete, ki izhajajo iz skupnega nabora generičnih znanj in
spretnosti za študente doktorskega študija UL?
• Da
• Ne
9. (Vprašanje se pojavi samo, če je oseba odgovorila z DA pri eni od zgornjih možnosti):
Kako ste zadovoljni z izvedbo tega predmeta?
Niti zadovoljen/
Zelo
zadovoljna,
Zelo
zadovoljen / Zadovoljen / niti nezadovoljen/ Nezadovoljen / nezadovoljen/
zadovoljna zadovoljna
nezadovoljna
nezadovoljna nezadovoljna
Vsebina predmeta
Uporabnost za vaše
raziskovalno delo
Izvedba (točnost predavatelja, ažuriranje sprememb
termina izvedbe itn.)

III. Organizacija individualnega dela doktorskega študija
Na spodnja vprašanja prosimo odgovarjajte le za individualni del, torej za vaše lastno raziskovalno delo.
10. V kolikšni meri se strinjate s spodnjimi izjavami:
Popolnoma
Niti se
se
Se
strinjam, niti
strinjam strinjam se ne strinjam
Mentor mi nudi vso potrebno podporo,
pomoč in svetovanje pri raziskovalnem delu
Mentor mi daje jasne informacije o tem,
kako in kje naj objavim svoj članek
Sem član raziskovalne skupine
Sem vključen/a v raziskovalno delo,
ki poteka na fakulteti
S sošolci na doktorskem študiju imam stik
in diskutiram o svojem in njihovem
raziskovalnem delu
Idejo za svoj raziskovalni načrt sem imel/a
pred vpisom na doktorski študij
Mentor je preveč zaseden, da bi mi nudil
primerno pomoč za moje doktorsko delo
Procesi na univerzi za odobritev teme in
dokončanje študija so primerni
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11. V kolikšni meri se strinjate s spodnjimi izjavami glede podpore za vaše doktorsko raziskovalno delo:
Popolnoma
Niti se
se
Se
strinjam, niti
strinjam strinjam se ne strinjam

Sploh
Se ne
se ne
strinjam strinjam

Fakulteta mi nudi vse informacije in pomoč
o virih za raziskovalno delo (kako se išče po
bazah podatkov, kakšne revije so relevantne
zame, kako se najde članke itn.)
Fakulteta mi nudi vso potrebno infrastrukturo
za pridobivanje virov za moje raziskovalno
delo (dostop do revij, člankov itn.)
Fakulteta mi nudi vso potrebno drugo
infrastrukturo za moje raziskovalno delo
(laboratoriji, raziskovalna oprema ipd.)
Fakulteta mi omogoča vse pogoje, da moje
raziskovalno delo poteka nemoteno
Fakulteta ali mentor mi nalagata drugo delo,
ki ni neposredno povezano z mojim
doktorskim študijem (npr delo na drugih
nepovezanih projektih, poučevanje ipd.)
Imam možnost udeležbe na znanstvenih
konferencah v tujini
Pri objavah in člankih, ki nastanejo predvsem
iz mojega raziskovalnega dela sem naveden
kot prvi ali edini avtor
12. V kolikšni meri se strinjate s spodnjimi izjavami o mobilnosti v tujini:
Popolnoma
Niti se
se
Se
strinjam, niti
strinjam strinjam se ne strinjam
Imam dovolj možnosti za mobilnost
Imam dovolj informacij o mobilnosti
V času študija na trenutnem študijskem
programu želim na izmenjavo oz želim biti
mobilen/mobilna
V času študija na trenutnem študijskem
programu sem že bil/a na izmenjavi oz
mobilen/mobilna
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IV. Ostalo
13. Prosimo ocenite spodnje izjave:
Popolnoma
Niti se
se
Se
strinjam, niti
strinjam strinjam se ne strinjam
S študijem sem zadovoljen/zadovoljna
Študij sem izbral/a ker želim imeti
akademsko kariero
Študij sem izbral/a ker menim, da je dobro
imeti doktorsko izobrazbo
Doktorat sem želel/a opravljati prav
na Univerzi v Ljubljani
Doktorat sem želel/a opravljati prav
pri svojem mentorju
14. Mislim, da bom doktorat zaključil/a v 3 letih
• Da
• Ne
15. Do končanja študija bom objavil/-a vsaj:
• 1 članek v slovenski znanstveni reviji
• 1 članek v tuji znanstveni reviji
• 1 članek v prvih treh tujih znanstvenih revijah na mojem področju
16. (Vprašanje se pojavi samo, če je oseba odgovorila z zadnjo možnostjo): Kateri?

17. Ali nameravate ostati in delati na fakulteti, ko zaključite doktorat?
• Da
• Ne
• Če NE, zakaj ne?

18. Koliko časa preživite na fakulteti?
• Povprečno manj kot 2 uri na dan
• Povprečno 2 uri na dan
• Povprečno 2 do 4 ure na dan
• Povprečno 4 do 8 ur na dan
• Povprečno več kot 8 ur na dan
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19. Ali se vam zdi ta čas ustrezen?
• Zdi se mi popolnoma ustrezen
• Želel/a bi si preživeti več časa na fakulteti
• Želel/a bi preživeti manj časa na fakulteti
20. Koliko časa porabite za svoj doktorski študij in raziskovalno delo?
• Povprečno 2 uri na dan
• Povprečno 2 do 4 ure na dan
• Povprečno 4 do 8 ur na dan
• Povprečno več kot 8 ur na dan
21. Ali se vam zdi ta čas ustrezen?
• Zdi se mi popolnoma ustrezen
• Želel/a bi več časa nameniti za svoj doktorski študij in raziskovalno delo
• Želel/a bi manj časa nameniti za svoj doktorski študij in raziskovalno delo
22. Koliko časa vam v povprečju nameni mentor?
• Povprečno manj kot 2 uri na teden
• Povprečno 2 do 4 ure na teden
• Povprečno 4 do 8 ur na teden
• Povprečno več kot 8 ur na teden
23. Kako je mentor odziven?
Na odgovor po elektronski
pošti čakate
Ko naletite na težavo pri
svojem raziskovalnem delu,
vam pomaga

Manj kot
en dan

Takoj

Več kot
en dan
V manj
kot enem
tednu

Več kot
dva dni
Med enim
in dvema
tednoma

Več kot
tri dni
Med
dvema in
tremi tedni

Več kot
štiri dni
Več kot
tri tedne

24. Ali menite, da imajo doktorski študenti, ki so mladi raziskovalci boljše pogoje za doktorski študij kot
drugi doktorski študenti?
• Da
• Ne
25. Zakaj da in zakaj ne?
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26. Ali imate še kak drug komentar?

V. Demografski podatki
27. Spol
• Moški
• Ženski
28. Starost
• 20-24 let
• 24-26 let
• 26-30 let
• 30-35 let
• 35-40 let
• Več kot 40 let
29. Kako študirate
• Sem mlad raziskovalec/mlada raziskovalka
• Sem mlad raziskovalec/ mlada raziskovalka v gospodarstvu
• Sem doktorski študent/doktorska študentka, ki je financiran/a preko inovativne sheme
• Sem doktorski študent/doktorska študentka, ki se financira sam/a
• Sem doktorski študent/doktorska študentka, ki mi šolnino plačuje delodajalec
• Sem doktorski študent/doktorska študentka, ki je sofinanciran/a iz sredstev MVZT (preko stare
sheme – to ni inovativna shema)
• Sem doktorski študent/doktorska študentka, ki ima štipendije oz. sofinanciranje iz drugih virov
• (prosimo navedite, katerih)
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