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UNIVERZA NA PRIMORSKEM  

ČLANICA: Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) 
 
 
 
IZVLEČEK IZ POROČILA O REZULTATIH ANKETIRANJA ZA ŠTUDIJSKE PROGRAME APLIKATIVNA 
KINEZIOLOGIJA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016 
 
 
 

I. SPLOŠNI PODATKI O IZVEDBI ANKETE  
 

1. Študijsko leto: 2015/2016 

 

2. Študijski programi (navedite imena študijskih programov):  

2..1 Programi prve stopnje: Aplikativna kineziologija 

2..2 Programi druge stopnje: Aplikativna kineziologija 

2..3 Programi tretje stopnje: Aplikativna kineziologija 

 

3. Način izvedbe ankete: spletno anketiranje. 

 

4. Čas (obdobje) anketiranja: letna izvedba. Anketiranje je potekalo od 28.12.2015 do 30.9.2016. 

 

5. Na kratko predstavite načine obveščanja študentov in zaposlenih o izvedbi anketiranja (11. člen 
Pravilnika):  

Študente smo o izvedbi anketiranja obveščali preko obvestil v ŠIS-u in e-pošte. Seznanili smo jih z 
vsebino, cilji ter namenom ankete ter jih opozorili na pomen rezultatov študentskih anket. Zaposleni 
so bili obveščeni preko e-pošte. 

 

6. Na kratko opišite, kako ste oziroma boste rezultate anketiranja predstavili zaposlenim in spodbudili 
razpravo o rezultatih anketiranja v organih, komisijah, oddelkih, katedrah ipd.: …  

V skladu s Pravilnikom so o rezultatih anket obveščeni vsi udeleženci anket, ki lahko rezultate, vezane 
na svoje predmete preverijo v svojem ŠISu. Nosilec predmeta lahko preveri rezultate sodelujočih na 
predmetu, koordinatorji rezultate vseh na študijskem programu, dekan pa rezultate vseh zaposlenih. 

Izvleček poročila o rezultatih anketiranja bo posredovan vsem zaposlenim po elektronski pošti. Vodstvo 
študijskih programov je zadolženo, da se o rezultatih pogovori z zaposlenimi in s študenti. 

 

7. Na kratko opišite, kako ste oziroma boste rezultate anketiranja in načrtovane izboljšave na podlagi 
pridobljenih rezultatov predstavili študentom: 

Rezultate anketiranja in načrtovane izboljšave bo študentom predstavilo vodstvo študijskih programov. 
Vsak izvajalec ter izvajalci posameznih predmetov so odgovorni za izboljšave na podlagi rezultatov za 
posamezne predmete. 

 

8. Navedite odgovorne za izvedbo anketiranja skladno s Pravilnikom: Referat za študente Aplikativne 
kineziologije: Tina Jazbec 

 

9. Podatki o številu anketirancev (vsi študenti rednega in izrednega študija) in številu ter odstotku 
prejetih (izpolnjenih) vprašalnikov, in sicer za štiri (leto anketiranja ter tri predhodna leta). Podatke 
se prikaže v xcl. tabeli, v poročilu pa se podatke prikaže v grafični oliki. 
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Stopnja 
študija 

Način 
študija 

Študijsko leto 

2015/2016 2014/2015 2013/2014 

Št. 
anketir
ancev 

Prejeti 
(izpolnjeni) 

anketni 
vprašalniki 

Št. 
anketir
ancev 

Prejeti 
(izpolnjeni) 

anketni 
vprašalniki 

Št. 
anketi
rancev 

Prejeti 
(izpolnjeni) 

anketni 
vprašalniki 

 
Št.  %   Št.  %   Št.  % 

1. 
stopnja 

Redni  166 146 87,95 169 137 81,06 154 132 85,7 

Izredni                    

Skupaj 166 146 87,95 169 137 81,06 154 132 85,7 

2. 
stopnja 

Redni  45 40 88,89 41 32 78,05 27 20 74,1 

Izredni  3 1 33,33 6 4 66,67 4 3 75 

Skupaj 48 41 85,42 47 36 76,59 31 23 74,2 

3. 
stopnja 

Redni                    

Izredni  15 11 73,33 12 10 83,33       

Skupaj 15 11 73,33 12 10 83,33       

SKUPAJ 

Redni  211 186 88,15 210 169 80,48 181 152 84 

Izredni  18 12 66,67 18 14 77,78 4 3 75 

Skupaj 229 198 86,46 228 183 80,26 185 155 83,8 

 
 
Pred študijskim letom 2013/2014 se Študentska anketa ni izvajala ločeno za študijske programe 
Aplikativna kineziologija, zato ti podatki niso navedeni.  

 

II. PODATKI ZA POSAMEZNE ŠTUDIJSKE PROGRAME  

NAVODILO:  

V xcl. tabeli v prilogi so za vsako posamezno trditev prikazani naslednji podatki: 

- povprečna ocena in standardni odklon: navedite povprečje prejetih ocen brez upoštevanja 
odgovora N, ločeno za redni in izredni študij ter po stopnjah študija in skupno povprečno oceno za 
posamezni vidik izvedbe. Pri izračunu upoštevajte vse študijske programe na stopnji študija, na 
katero se nanaša poročilo; 

- število in delež prejetih ocen za vsako posamezno trditev:   

- frekvenčna porazdelitev posameznih odgovorov: število in delež prejetih odgovorov za vsako oceno 
(od 1 do 5, vključno z oceno »N«) 

 

V izvlečku iz poročila v grafični obliki prikažite:  

- Sklop 1 (Pedagoško delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev): Splošna ocena pedagoškega dela 
učitelja/asistenta 

- Sklop 2 (Predmet): Splošna ocena predmeta in izvedbe (predavanj/vaj). 

- Sklop 3 (Strokovna/študijska praksa/klinične vaje): Kakovost prakse z vidika pridobivanja 
uporabnih znanj. 

 

Za sklopa 4 (Storitve fakultete) in 5 (Anketa) grafično prikažite tiste vidike ocenjevanja, za katere menite, 
da so za članico pomembni.  
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Pri komentiranju povprečnih ocen posameznih trditev upoštevajte izvedene ukrepe in spremembe, ki so 
pripomogle k izboljšanju povprečne ocene. Navedite še načrtovane ukrepe, izboljšave, spremembe.  

 

III OCENA OBREMENITEV PRI PREDMETU 

 

Študentje so ocenili, da so za predmet porabili toliko ur, kot je za predmet predvideno v študijskem 

programu (25-30 ur študentove obremenitve = 1 ECTS; ki vključuje predavanja, vaje, seminar itd. in vse 

oblike samostojnega dela) 

 

 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja  

 Število 

odgovorov 

%  

odgovorov 

Število 

odgovorov 

% 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

% 

odgovorov 

Veliko manj 10 1,85 5 4,07 / 0 

Nekoliko manj 65 12,04 8 6,50 / 0 

Predvideno 337 62,41 74 60,16 12 70,59 

Nekoliko več 89 16,48 18 14,63 4 23,53 

Veliko več 39 7,22 18 14,63 1 5,88 

Skupaj 540 100 123 100 17 100 

 Opomba: navedeno tabelo lahko prikažete tudi v drugi grafični obliki.  

 

IV. PREDLOGI IN PRIPOMBE ŠTUDENTOV (navedite do 5 najpogostejših predlogov in pripomb, ki so jih 

študenti navedli ob posameznem vidiku anketiranja): 

 

1.  Pedagoško delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

- Več vaj v fitnesu ker so bile zelo zanimive. 

- Na vajah je včasih nekoliko prehiter vendar daje dovolj sprotnega dela ter spodbud da se lahko 

vsak aktivira. Na čase nekoliko nerazumljiv za tehnične idiote, kot smo nekateri študentje.  

- Želim si večji poudarek vlogi kineziologa ter programa kako prilagoditi vadbo specifični skupini.  

- Škoda je, da se vaje niso izvajale v praktičnem okolju (domu za ostarele, fizioterapije, vadbe za 

starostnike). V bodoče upam, da se vam bo uspelo dogovoriti za sodelovanje s podobnimi 

ustanovami. 

- Pohvale asistentu za izvedbo teh vaj ter angažiranost. Dejansko nas je uvedel ter nam predstavil 

obstoječe programe. Želimo si več tega že na prejšnjih letnikih, predvsem pri pedagoških 

predmetih,... 

- Super predavateljica, sproščena in zanimiva predavanja, na katerih smo pridobili veliko uporabnih 

info. 

 

2. Predmet  

- Všeč mi je cilj tega predmeta. Združitev ter realizacija v praktično znanje ter priprava za pisanje 
diplome.  

- Meritve so bile izvedeno pod velikim pritiskom. Tako časovnim, kot prostorskim. Sramotno je da 
moramo študentje sami iskati prostor za seminarske vaje, prostor bi morala priskrbeti fakulteta.  
Predmet poda veliko znanja. Nekoliko ne fer je od študentov zahtevati, da dan in noč prekličejo 
vse obveznosti in aktivnosti in se posvetijo le seminarskim vajam. 

- Sramotno je, da so se vaje začele šele decembra. To se ne bi smelo dogajati. Predmet je dober, 
prav tako je dobra izvedba predmeta. 

- Zaželeno bi bilo bolj razumljivo razlaganje snovi, po domače, pri predavanjih..  
- Večja povezanost vsebin vaj in predavanj. 

 
3. Strokovna/študijska praksa  
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- da se sami odločimo, kje in kdaj (tudi v Ljubljani/domačen kraju oz. med letom, ne pa med 

poletnimi počitnicami) opravljamo prakso 

- Nisem je še opravljala, prav tako pa nisem seznanjena z ničemer. Glede prakse bi morali biti 

obveščeni o možnostih in zahtevah 1. teden v začetku letnika. 

 

4.  Storitve referata in knjižnice 

- Predlagal, bi da se knjižnica razširi in deluje avtonomno ne v sklopu referata. 

- Čimprejšnjo selitev na novo lokacijo! 

- Da se jasno ve, kdo je koordinator za mednarodno sodelovanje na Aplikativni kineziologiji, ne pa 

da se študente pošilja od enega profesorja k drugemu in nobeden ne ve nič. 

- Predlagal bi, da se knjižnica razširi in deluje avtonomno, ne v sklopu referata. 

 

5.  Anketa  

- Pohvaliti moram upoštevanje naših predlogov, pri sestavi urnika. Upam, da bom lahko v drugem 

semestru dosegel kakšen dogovor glede prilagodljivosti predmetov. 

- Študentski svet ne obvešča študentov o svojih dejavnosti, predstavniki pa ne predstavljajo 

interesov, ker se bojijo za svoj ugled, oz. hočejo biti priljubljeni med profesorji. 

- Z denarjem vpisnine bi se študentom moral zagotoviti brezplačni prostor za vadbo izven 

študijskega časa (nekaj terminov) ter brezplačni promet na obali. 

 

 
 
Dekanja: 
izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, l.r. 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- podatki. 
 


