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1 SPLOŠNI PODATKI O ŠTUDENTSKI TRIBUNI 
 
• Podane ugotovitve študentske tribune v kombinaciji z analizo ankete zadovoljstva študentov, analizo 

samoevalvacijskih delavnic nosilcev ob zaključku predavanj in analizo institucionalne samoevalvacije 

ponujajo ustrezen in učinkovit okvir za vpeljavo ukrepov za izboljšanje kakovosti FOŠ. 

• Deseta Študentska tribuna je potekala on-line preko aplikacije MS Teams, dne 24. 09. 2020 ob 18.00, ob 

zaključku Poletne šole. 

• Tribune se je udeležilo 44 študentov prve, druge in tretje stopnje, visokošolki učitelji, dekan fakultete,  

prodekanja, vodja pisarne za skupne zadeve in vodja študentskega referata. 

• Predlagani ukrepi za izboljšanje iz prejšnjih študentskih tribun so bili ustrezno izvedeni. 

• V tednu pred izvedbo študentske tribune je Študentski svet vsem študentom v študijskem letu 2019/2020 

poslal animacijo za sodelovanje na študentski tribuni. Ker je bilo študijsko leto 2019/2020 posebno, tako 

zaradi pričetka izvajanja kombinirane oblike študija (KOŠ) kot tudi predvsem zaradi prehoda izvajanja 

študija na daljavo v času omejitev zaradi koronavirusa, sta bili glavni tematiki študentske tribune prav 

kombinirana oblika študija in študij na daljavo. Vsi študentje so bili povabljeni, da posredujejo svoje mnenje, 

prednosti, slabosti in tudi priložnosti za izboljšanje, ki so tudi bili predstavljeni na sami tribuni. 

• V razpravi so bili podani dodatni komentarji in predlogi. Dekan fakultete je ob tem podal dodatne 

argumentacije in zagotovil, da bodo ugotovitve obravnavne na kolegiju dekana, kjer se bo oblikoval program 

ukrepov. Poročilo bo obravnaval tudi Senat fakultete. 

 

 

2  POVZETKI POSAMEZNIH STOPENJ 

 

2.1 Visokošolski strokovni študijski program Menedžment kakovosti: 

• Študij na daljavo je bolj sproščen in študentom prijazen način študija. 

• Študentje so z izvedbo na daljavo zelo zadovoljni. 

• Želja študentov po manj domačih nalog.  

• Študenti so ocenili prehod na študij na daljavo za hiter in uspešen. 

• Hitra odzivnost fakultete na vprašanja in morebitne težave. 

• Predlog za objavo posnetkov predavanj, ki jih lahko pogledaš za nazaj, če si v popoldanski izmeni. 

2.2 Magistrski študijski program Menedžment kakovosti: 

 

• Pozitivne izkušnje študentov s študijem na daljavo.  

• Pohvalno, da se je študij ob nastopu kriznih razmer nadaljeval in ni bilo zamikov. 

• (Virtualna) pomoč profesorjev je bila korektna.  

• Študij je bil prilagojen zaposlenim študentom. 

• Kombiniran način študija ustvari pristnejši stik tako s profesorji kot sošolci. 

• Izvajanje študija na daljavo je bolj ustrezen. 

• Pri izvajanju študija je velik poudarek na raziskovanju, ne le učenju na pamet. 

2.3 Doktorski študijski program Menedžment kakovosti: 

• Pohvalna dekanova tedenska motivacijska pisma v času študija na daljavo in njegova komunikacija. 

• Nenehna pomoč prodekanje na vprašanja in razpoložljivost za pogovor. 

• Odobravanje odločitve za zamik študijskih obveznosti, ki so bile prestavljene v poletne mesece. 

• Strinjanje s predavanji in srečanji na daljavo, ko je to mogoče in izvedljivo. 

• Zaposleni na FOŠ-u delujejo timsko in vzpodbudno. 

• Vzdušje je kljub virtualni povezavi pozitivno. 
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3 PROGRAM UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE 
 

 
Tek. 
Št. 

 
UGOTOVITVE ŠTUDENTSKE TRIBUNE 

 

 
 UKREPI  

                   

 
ODG. 

OSEBA 
 

 
ROK 

 
OPOMBA 

1.  Želja študentov po manj domačih nalog. Učitelji predmetov razložijo študentov o 
obremenjenosti študentov glede na kreditne 
točke (6 ECTS je enako 150 ur dela študenta) 

Prodekan 2020-10-30  

2.  Objava posnetkov predavanj v e-učilnici. Senat razmisli o praksi posnetih predavanj. Dekan 2020-10-30  

3.  Kombiniran način študija ustvari pristnejši 
stik tako s profesorji kot sošolci. 

Pri izvedbi predmetov v študijskem letu 
2020/2021 glede na COVID grožnje čim 
optimalneje izkoristiti opcije, ki jih za 
interaktivnost ponuja Teams okolje (delo v 
skupinah, articualate…). 

Prodekan 2020-10-30  

 


