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Spoštovana študentka, spoštovani študent!

Vljudno vas vabimo k izpolnjevanju študentske ankete, s katero spremljamo kakovost
pedagoškega procesa na fakulteti.
Študentska anketa je pomembno orodje za spremljanje študentskega mnenja
 o posameznih predmetih in pedagoškem delu visokošolskih učiteljev ter visokošolskih
sodelavcev,
 o splošnih vidikih študijskega procesa ter
 o obvezni študijski praksi.
Sodelovanje v anketi je prostovoljno in anonimno. Odgovorov posameznega študenta ni
mogoče povezati s posameznim študentom, saj so odgovori vedno prikazani le sumarno – se
pravi za vse študente skupaj.
Vaše sodelovanje v anketi je izjemnega pomena, saj na osnovi rezultatov ankete organi
akademije ali fakultete in posamezni izvajalci izboljšujejo študijske programe, način njihove
izvedbe in pedagoškega dela. Ker se rezultati ankete uporabljajo tudi za namene habilitacije
pedagogov, je pomembno, da je udeležba čim višja in da vaši odgovori odražajo čim bolj
realno stanje.
Študentska anketa je bila v letu 2013/2014 prenovljena in sicer tako, da na prvi in drugi
stopnji študija ocenjujete posamezen predmet in njegove izvajalce dvakrat – prvič pred
opravljanjem izpita in drugič po izpitu. Tako bomo pridobili celovito povratno informacijo o
celotnem predmetu. Enkrat v času študija na prvi oziroma drugi stopnji ste povabljeni tudi k
izpolnjevanju splošne ankete, kjer nas zanima vaše mnenje o splošnih vidikih študijskega
procesa.
Študenti na tretji stopnji imajo drugačno anketo in se izvaja dvakrat v času študija – prvič ob
koncu prvega letnika in drugič ob koncu drugega letnika.
Ankete so zasnovane tako, da vam njihovo izpolnjevanje ne vzame veliko časa. Ankete pred
izpitom se vklopijo in so na voljo pred prvim izpitnim obdobjem – 15. 12. za zimski semester
in 15. 5. za letni semester. Ankete pred izpitom lahko izpolnite pred prijavami na izpite.
Vabimo vas, da ankete izpolnite v miru pred prijavami na izpite. Ankete po izpitu se vklopijo
po prvem opravljanju izpita pri predmetu. Anketa vam ponudi v ocenjevanje več morebitnih

izvajalcev vaj pri in tiste izvajalce, ki jih niste poslušali, preskočite. Obvestilo o izpolnjevanju
posameznih anket boste dobili preko študijskega informacijskega sistema na fakulteti.
Za sodelovanje pri izboljševanju študija se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.
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