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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. 

• Dvanajsta Študentska tribuna je potekala on-line preko aplikacije MS Teams, dne 29. 6. 2022 ob 17.00, po 

zaključku Poletne šole. 

• V tednu pred izvedbo študentske tribune je Študentski svet vsem študentom v študijskem letu 2021/2022 

poslal animacijo za sodelovanje na študentski tribuni. Tudi to študijsko leto 2021/2022 se je zaradi omejitev 

koronavirusa izvajalo na daljavo, kar je bila glavna tematika študentske tribune. Vsi študentje so bili 

povabljeni, da posredujejo svoje mnenje, prednosti, slabosti in tudi priložnosti za izboljšanje.  

• Tribune se je udeležilo 18 študentov prve, druge in tretje stopnje, visokošolski učitelji, dekan fakultete,  

prodekanja in strokovni sodelavci fakultete. 

• Na študentski tribuni je bil predstavljen sam namen in pomen dogodka, pregledan je bil seznam ukrepov 

pretekle študentske tribune, kjer je bilo ugotovljeno, da so bili ukrepi ustrezno izvedeni.  

• Predstavljen je bil samo potek študijskega leta 2021/2022 ter krajši izsledki rezultatov ankete zadovoljstva 

študentov FOŠ za študijsko leto 2021/2022 s ključnimi poudarki: 

• Anketo je v tem študijskem letu izpolnilo 18% več študentov kot preteklo leto, kar pripisujemo 

posodobitvi anketnega vprašalnika. 

• Ocene so bile tudi letos na vseh treh stopnjah v povprečju visoke (nad 4,5) pri vseh sklopih vprašanj 

(splošno zadovoljstvo, zadovoljstvo z e-izobraževanjem, zadovoljstvo s storitvami fakultete ter 

zadovoljstvo z mentorstvom). 

• Posebno velik odziv študentov je bil v delu nanizanja dejavnikov, ki so vplivali na 

zadovoljstvo/nezadovoljstvo z e-izobraževanjem, iz katerega je razvidno, da so bili študentje z e-

izobraževanjem na daljavo zelo zadovoljni in dajejo predvsem na prvi in drugi stopnji veliko 

prednost in iniciativo za izvajanje študija na daljavo tudi v prihodnje.    

• V drugem delu je sledila razprava s strani prisotnih študentov o študijskem letu, podani so bili komentarji, 

pohvale in predlogi za izboljšanje. 

• Poudarjeno je bilo, da bodo ugotovitve obravnavne na kolegiju dekana, kjer se bo oblikoval program 

ukrepov. Poročilo bo obravnaval tudi Senat fakultete. 

 

 

2  POVZETEK 

 

• Študij je bil dobro organiziran, vloženega je bilo veliko truda za izvedbo.  

• Potekalo je dobro sodelovanje, tako v relaciji študent-profesor kot tudi študent-študent.  

• Okrepi naj se delo kariernega centra, na področju kariernega svetovanja, saj si študentje želijo novih 

priložnosti na področju zaposlitve.  

• Pogrešan je bil stik oziroma druženje s študenti, na neformalen način.  

• Študij na daljavo je veliko lažji, zaradi usklajevanja in organizacije časa, ob tem pa pridobitev znanja 

ni manjša, je celo večja.  

• Izvedba izpitov kot izdelava članka je veliko boljša za pridobitev bolj poglobljenega in trajnejšega 

znanja kot pa pisanje klasičnih izpitov. 

• S študijem na daljavo je lažje slediti predavanjem. 

• Predavatelji in mentorji so bili zavzeti, motivirani in dostopni, komunikacija je potekala brez težav. 

• Pohvala dekanu za spodbudne in motivacijske nagovore ob različnih priložnostih (na začetku 

študijskega leta, pred počitnicami, v času koronavirusa). 
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3 PROGRAM UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE 
 

 
Tek. 
Št. 

 
UGOTOVITVE ŠTUDENTSKE TRIBUNE 

 

 
 UKREPI  

                   

 
ODG. 

OSEBA 
 

 
ROK 

 
OPOMBA 

1.  Pomanjkanje osebnega fizičnega stika 
med študenti. 

Oblikovanje koledarja dogodkov v živo za 
druženje s študenti za študijsko leto 2022/23. 

Tajništvo 2022-11-30  

2.  Želja študentov po kariernem svetovanju, 
saj si študentje želijo novih priložnosti na 
področju zaposlitve. 

Izvedba dogodkov kariernega svetovanja ali 
drugih dogodkov izven študijske dejavnosti, ki bi 
študentom predstavile karierne priložnosti.  

Karierni center 2023-09-30  

 


