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6. Metodološko pojasnilo

6.1 Izvedba na FDV 2014/2015

V spodnji Tabeli Izvedba evalvacijske ankete FDV (anketa PRED izpitom in anketa PO izpitu) je prikazano
skupno število predmetov, izvajalcev (pedagogov), izvajalcev oziroma izvedb pri predmetih (IPP) in formalno vpisanih
študentov v študijskem letu 2014/2015. Navedeno je tudi skupno število anketnih vprašalnikov ter odstotki odgovor-
jenih oziroma neodgovorjenih (zavrnil, ni pristopil) vprašalnikov.

Kategorija "Zavrnil" vključuje študente, ki so predmet vpisali in tudi poslušali, vendar ga niso želeli oceniti (npr.
zaradi pomanjkanja časa), kot tudi študente, ki predmeta niso poslušali v tem študijskem letu, čeprav so ga formalno
vpisali. Kategorija "Ni pristopil" obsega študente, ki k evalvaciji določenega predmeta še niso pristopili (torej niso na
anketni vprašalnik niti odgovorili niti ga niso izrecno zavrnili).

Pri številu študentov so izločeni vsi absolventi, pavzerji, študenti na mednarodni izmenjavi ter občani. Ravno tako so
lahko dodatno izločeni izvajalci ali predmeti, ki so jih službe članice predhodno odstranile (npr. izvajalci imajo pri
predmetu manj kot 5 ur, predmeti nimajo kontaktnih ur).

Tabela 6.1: Izvedba evalvacijske ankete FDV v študijskem letu 2014/2015 (anketa PRED izpitom in anketa PO izpitu)

SEMESTER
IN ANKETA

Predmeti Izvajalci IPP* Študenti
Anketni vprašalniki**

Skupaj Odgovoril Zavrnil Ni pristopil
SEM I - PRED 221 138 339 2039 10447 49% 32% 19%
SEM I - PO 221 138 339 2039 10447 39% 33% 28%
SEM II - PRED 288 141 374 2039 10398 40% 40% 20%
SEM II - PO 288 141 374 2039 10398 36% 34% 30%
* IPP - Izvedbe (oziroma izvajalci) pri predmetih.
** Stanje na dan izvoza podatkov (28.10.2015).

Iz tabele je posredno razvidno, da npr. v I. semestru vsak predmet v povprečju izvaja 1.5 (339/221) izvajalcev, vsak
izvajalec pa v povprečju izvaja 2.5 (339/138) predmetov. Razmerja se spremenijo, če upoštevamo le predmete, kjer
so odgovarjali vsaj 4 študenti.

Iz tabele tudi izhaja, da so npr. v prvem semestru študenti v anketah PRED izpitom odgovorili na 49% vseh anketnih
vprašalnikov, v 32% primerov so zavrnili sodelovanje, v 19% primerih pa k vprašalniku niso pristopili. V anketah PO
izpitu je sodelovalo 39%, zavrnilo 33%, pristopilo pa ni 28% študentov.

Razmeroma velik delež kategorije "Ni pristopil" nastaja predvsem zaradi študentov, ki izpitov niso opravljali in se
konec študijskega leta tudi niso vpisali v višji letnik oziroma v dodatno leto, ker so bodisi študij opustili bodisi so
se v naslednjem študijskem letu odločili za ponoven vpis. Nastaja pa tudi zaradi študentov, ki so se lahko vpisali v
naslednji letnik oziroma v dodatno leto brez opravljenih obveznosti (izpitov) pri določenih predmetih.
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6.2 Splošna metodologija

Analiza je izdelana na osnovi ankete o predmetu in izvajalcih (pedagogih), ki jo študent izpolnjuje PRED izpitom, ter
ankete o predmetu, ki jo študent izpolnjuje PO izpitu. Če je izpitna ocena predmeta že vpisana, ankete PRED izpitom
ni mogoče izpolnjevati. Ankete PO izpitu pa ni mogoče izpolnjevati, če ocena še ni vpisana.

Ankete izpolnjujejo študenti prve in druge stopnje, ki so imeli v odgovarjajočem semestru predmet formalno vpisan
in so ga tudi poslušali. Študenti imajo pri vsaki anketi možnost, da označijo, da predmeta v tem študijskem letu niso
poslušali, čeprav so ga formalno vpisali (npr. ponavljalci, priznanje izpita). Ravno tako lahko evalvacijo določenega
predmeta zavrnejo tudi zaradi kateregakoli drugega razloga (npr. zaradi pomanjkanja časa).

Študenti so lahko znotraj vprašalnika izpustili odgovor na določeno vprašanje. Pri tem so zgolj opomnjeni ("soft
reminder"), ne prepreči pa se jim nadaljevanje ankete ("hard reminder"). Ostale podrobnosti in vprašalniki so v Izved-
benih priporočilih (http://ul.1ka.si/).

Anketa PRED izpitom za predmete v zimskem semestru poteka od 15.12.2014 do 30.9.2015, za predmete v polet-
nem pa od 15.5.2015 do 30.9.2015. Anketa PO izpitu je načeloma omogočena od začetka prvega izpitnega obdobja
(26.1.2015). Odziv (bodisi sodelovanje bodisi izrecna zavrnitev) na anketni vprašalnik je predpogoj za prijavo na
izpite in tudi za vpis v naslednji letnik oziroma dodatno leto.

Ankete se ne izvajajo na vzorcu, ampak na celotni populaciji študentov. Tako npr. odgovori 5 študentov pri predmetu,
kjer je tudi vpisanih 5 študentov, pomenijo osnovo za izračun dejanskega povprečja na populaciji. Ker ne gre za
vzorčno oceno, statistično sklepanje in intervali zaupanja niso potrebni.

Nižje sodelovanje v anketi (npr. v anketah PRED izpitom v I. semestru je bilo izpolnjenih 49% vprašalnikov, (glej
tabelo Izvedba evalvacijske ankete FDV na prejšnji strani) pomeni določeno tveganje pri interpretaciji, saj imajo
manjkajoči študenti lahko drugačno mnenje. Izkušnje sicer kažejo, da v primeru povprečij (npr. na lestvici, od 1-5)
znižana stopnja sodelovanja (npr. zmanjšanje od 65% na 45%) ne spremeni siceršnjega nivoja povprečnih vrednosti,
saj npr. ostaja povprečno zadovoljstvo v anketi PRED izpitomnespremenjeno (na dodiplomskem študiju 4.2 in na
podiplomskem študiju 4.3).

Ocene, ki temeljijo na manj kot 4 enotah, zaradi slabše kvalitete ocenin varovanja zasebnosti niso prikazane, zato je
ponekod v analizah število predmetov oziroma izvajalcev nižje kot v tabeli Izvedba evalvacijske ankete FDV (an-
keta PRED izpitom in anketa PO izpitu) na prejšnji strani.

Ker sta nizko število odgovorov in stopnja sodelovanja pomembni za interpretacijo rezultatov, je v izpisih posebej oz-
načeno število enot in stopnja sodelovanja, kjer obstaja povečano tveganje za manj kvalitetne ocene. Gre za naslednje
arbitrarno določene vrednosti:

• Absolutno število odgovorov in absolutno število vpisanih študentov manjše od 10 je označeno z enojnim
oklepajem, manjše od 5 pa z dvojnim oklepajem; imamo torej (9), (8), (7), (6), (5) ter ((4)), ((3)), ((2)), ((1)).

• Delež "Odgovoril" (stopnja odgovorov) je v primeru vrednosti manjših od 25% označen z enojnim oklepajem
(), v primeru vrednosti manjših od 10% pa z dvojnim oklepajem (()).

• Deleža "Zavrnil" in "Ni pristopil" sta v primeru vrednosti manjših od 50% označena z enojnim oklepajem (), v
primeru vrednosti večjih od 75% pa z dvojnim oklepajem (()).

Poleg vprašanj na lestvici 1-5 so študenti odgovarjali tudi na odprta vprašanja. Pri tem je treba upoštevati, da so
tovrstni odgovori razmeroma redki, zato lahko prevladujejo (nasprotujoča) ekstremna mnenja zadovoljnih ali nezado-
voljnih študentov, ki pa jih ni mogoče posploševati.
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6.3 Kritične vrednosti in zaokroževanja

Ocenam so v izpisih dodana obarvanja, ki označujejo odstopanja glede na absolutne in glede na relativne kriterije.
Obarvanja podajajo okvirne orientacijske vrednosti za interpretacijo. Pri tem so ocene na ravni fakultete ali programa
izračunana na osnovi povprečij ocen predmetov oziroma izvajalcev (in ne na osnovi ocen vseh študentov). Predmeti
z malo ali veliko študenti imajo zato enako težo.

Ocene povprečij na lestvici 1-5 - gre za lestvico: (1) sploh se ne strinjam, (2) se bolj ne strinjam kot strinjam,
(3) niti se ne strinjam, niti se strinjam, (4) se bolj strinjam kot ne strinjam in (5) popolnoma se strinjam. Obarvana
so povprečja, ki so nižja od določene spodnje meje. Z oranžno barvo so označene opozorilne vrednosti, z rdečo
barvo pa kritične vrednosti. Uporabljeni meji sta 4.0 (oziroma 3.9) in 3.0 (oziroma 2.9). Vrednost 4.0 je namreč
za vprašanja na lestvicah 1-5 uveljavljen kriterij odličnosti, ki je v zahtevnejših pedagoških okoljih tudi že postal
standard. Vrednosti 3.0-3.9 so sicer še vedno pozitivne, vendar opozarjajo, da obstaja znaten prostor za izboljšanje.
Vrednosti pod 3.0 (torej 1.0-2.9) pa pomenijo kritično nizke vrednosti in kažejo, da pri predmetu oziroma izvajalcu
zelo verjetno obstaja resen problem. Razmejitvi 3.0 in 4.0 sta postavljeni neodvisno od povprečij celotne fakultete (ki
so običajno nad 4.0), saj gre za standardni meji pri merjenju zadovoljstva na lestvicah 1-5.

Ocene porabe ur so prav tako merjene na lestvici 1-5 in tudi obarvane, vendar optimalna vrednost tokrat ni 5.0,
ampak 3.0. Gre za odgovore na vprašanje, ali so študenti (glede na kreditne točke) porabili predvideno število ur, in
sicer: (1) veliko manj, (2) nekoliko manj, (3) predvideno, (4) nekoliko več, (5) veliko več. Oranžno (opozorilno)
obarvanje pomeni, da porabljene ure opazno odstopajo od pričakovanega sredinskega intervala (2.7-3.3), bodisi navz-
gor (3.4-3.6) bodisi navzdol (2.6-2.4). Rdeče (kritično) obarvanje pa pomeni, da porabljene ure močno odstopajo od
predvidenih (2.7-3.3) bodisi navzgor (nad 3.7) bodisi navzdol (pod 2.3).

Kvantilni rangi kažejo položaj predmeta oziroma izvajalca (pedagoga) med vsemi predmeti oziroma izvajalci na
fakulteti ali na programu. Vrednost npr. 24 (oziroma 0.24) pomeni, da je 24% vseh predmetov prejelo nižjo oceno
od obravnavanega predmeta, vrednost npr. 98 (oziroma 0.98) pa pomeni, da sta imela le 2% predmetov višjo oceno.
Pri izpisu kvantilnih rangov se zgornja četrtina (75-100) obarva zeleno (pohvalno). Spodnja četrtina (0-25), se obar-
vana oranžno (opozorilno). Osrednja polovica (kvantilni rangi 25-75) ni obarvana. Dodatno je poudarjeno zeleno
(odlično) obarvanih zgornjih 10% (90-100). Poudarjeno rdeče (kritično) je obarvanih spodnjih 10% (0-10) enot.
Kvantilni rang sicer označuje sredino odgovarjajočega intervala kvantilnih vrednosti; v primeru 10 enot ima torej
najbolje ocenjena enota kvantilni rang 95 (oziroma 0.95) in ne 100 (oziroma 1.00), najslabše ocenjena enota pa ima
v takem primeru kvantilni rang 5 (oziroma 0.05) in ne 0 (oziroma 0.00). Dodati velja, da se obarvanja kvantilnih
rangov z obarvanji absolutnih vrednosti (povprečij) sicer ujemajo, ne pa seveda pri vsakem predmetu, saj gre za dva
neodvisna kriterija.

Kvantlini rangi za ocene porabljenih ur imajo tudi zgornje vrednosti (nad 75%) obarvane oranžno (opozorilno),
zgornjo desetino (nad 90%) pa rdeče (kritično), saj gre za nezaželena odstopanja – za predmete, ki glede na število
kreditnih točk zahtevajo največji obseg ur. Vrednost npr. 95% tako pomeni, da ima kar 95% predmetov nižjo oceno
obsega porabljenih ur; tak predmet torej sodi med 5% (najbolj »težkih«) predmetov. Pri spodnji četrtini oziroma
spodnji desetini ni sprememb v obarvanju. Vrednost npr. 15% pomeni, da so študenti pri 15% vseh predmetov pora-
bili manjše število ur. Vrednost 3% pa pomeni, da so študenti le pri 3% predmetov porabili (relativno) manj časa V
obeh primerih gre torej za razmeroma »lahek« predmet.

Decimalna mesta: Izračuni za povprečja se prikazujejo na eno decimalno mesto, odstotki pa so zaokroženi brez dec-
imalnih mest. Pri kvantilnih rangih lahko zato prihaja do manjših neujemanj, saj je bila npr. vrednost 4.35 zaokrožena
na 4.4, v histogramu pa križec (X) še vedno označuje vrednost 4.35. Podobno lahko zaradi zaokroževanj prihaja tudi
do manjših neujemanj izračunov pri vsotah in povprečjih.
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