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UNIVERZA NA PRIMORSKEM  
ČLANICA: Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) 
 
 
 
IZVLEČEK IZ POROČILA O REZULTATIH ANKETIRANJA, ŠTUDIJSKO LETO 2014/15  
 
 
 
Uvodno pojasnilo: 
V nadaljevanju so pri točkah I/2 in v tabeli 1 navedeni vsi študijski programi UP FAMNIT, vsi ostali 
podatki za študijske programe Aplikativna kineziologija pa so zajeti v ločenem poročilu za 
študijske programe Aplikativna kineziologija. 
 
 
I. SPLOŠNI PODATKI O IZVEDBI ANKETE 
 

1. Študijsko leto: 2014/2015 

2. Študijski programi, ki so se izvajali na UP FAMNIT v študijskem letu:  

2.1  Programi prve stopnje: Matematika, Računalništvo in informatika, Biodiverziteta, 
Sredozemsko kmetijstvo, Bioinformatika, Matematika v ekonomiji in financah, 
Biopsihologija, Aplikativna kineziologija; 

2.2  Programi druge stopnje: Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Varstvo 
narave, Matematika s finančnim inženiringom, Aplikativna kineziologija; 

2.3  Programi tretje stopnje: Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, 
Aplikativna kineziologija. 

3. Način izvedbe anketiranja 
Anketiranje je bilo izvedeno prek Študentskega informacijskega sistema (ŠIS). Ocenjevanje 
učiteljev in sodelavcev je za študente prostovoljno in anonimno, pri čemer so morali študenti 
izpolniti splošno anketo (vprašanja, vezana na organiziranost fakultete) najkasneje do vpisa v 
višji letnik, anketo za predmet pa ob prijavi na izpit oziroma najkasneje do vpisa v višji 
letnik. Pri tem so lahko študenti, ki ankete niso želeli izpolnjevati, pred začetkom 
izpolnjevanja ankete izbrali možnost »ne želim odgovarjati«. 

4. Čas (obdobje) anketiranja 

Anketiranje je potekalo od 23.12.2014 do 30.9.2015. Glej tudi pojasnila pod točko 3. 

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

Študenti so bili o izvedbi anketiranja obveščeni prek obvestil v ŠIS-u in po e-pošti, zaposleni 
pa prek e-pošte.  

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

Z rezultati anketiranja se seznanijo učitelji in asistenti (učitelji imajo vpogled tudi v 
rezultate za asistenta/-e pri predmetu), dekanja, predstojniki oddelkov in koordinatorji 
študijskih programov (za učitelje in asistente na študijskem programu). Pogovori o rezultatih 
anketiranja potekajo predvsem na ravni oddelkov – razprava na oddelčnih sestankih in po 
potrebi individualni pogovori predstojnikov s posameznimi zaposlenimi. Pogovore z 
zaposlenimi, po svoji presoji, na podlagi individualnih rezultatov anketiranja, opravi tudi 
dekanja. Izvleček poročila o rezultatih anketiranja je posredovan v obravnavo Študentskemu 
svetu UP FAMNIT, KSSK1 UP FAMNIT, KŠZ2 UP FAMNIT, potrdi pa ga Senat UP FAMNIT.  

                                                 
1 KSSK = Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela 
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7. Na kratko opišite, kako ste oziroma boste rezultate anketiranja in načrtovane izboljšave 
na podlagi pridobljenih rezultatov predstavili študentom  

Rezultate anketiranja in načrtovane izboljšave študentom predstavijo dekanja in 
koordinatorji študijskih programov. Dekanja je izvedla pogovore z vsemi skupinami študentov 
(ločeno po stopnjah študija).  

8. Navedite odgovorne za izvedbo anketiranja skladno s Pravilnikom:  

Zaposleni v Službi za izobraževanje UP FAMNIT: Tamara Puzić, Aida Sukanović, Mitja Tretjak. 

9. Pojasnila v zvezi s podatki, ki se nanašajo na odzivnost (tabela 1 – v prilogi) 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz anket za posamezne predmete in iz splošne ankete 
(slednja obsega vprašanja, vezana na organiziranost fakultete). Anketo za predmete so lahko 
izpolnjevali študenti, ki so prvič vpisani v letnik, splošno anketo pa tudi študenti, vpisani 
ponovno v letnik in absolventi. Anketiranci (stolpec D v tabeli 1) so tako vsi vpisani študenti 
(prvič in ponovno) ter absolventi, podatek o respondentih (stolpec E v tabeli 1) pa se nanaša 
na vse študente, ki so »vstopili« v anketo in so bodisi izpolnili anketo (izrazili svoje mnenje z 
oceno), ali so izbrali možnost »ne želim odgovarjati« (pri posameznem vprašanju ali pri 
posamezni anketi). 

 
 
II. REZULTATI ANKETIRANJA 
 
Rezultati anketiranja (povprečne ocene in standardni odkloni po posameznih trditvah iz 
anketnega vprašalnika) so dostopni v prilogah.  
 
PRILOGE: 
Tabela 1: Število anketirancev ter število in odstotek respondentov 
Tabela 2: ŠTUDIJ - visokošolski učitelji in sodelavci, predmeti, strokovna praksa 
Tabela 2a: ŠTUDIJ - študijska obremenitev študentov 
Tabela 3: SPLOŠNO - kontaktne službe, študijska literatura, študentski svet, anketa 
 
 
 
 
Predsednik Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti  
izobraževalnega in raziskovalnega dela (KSSK UP FAMNIT): 
 
Doc. dr. Branko Kavšek, l. r. 
 
 
Dekanja: 
 
Izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, l. r. 

                                                                                                                                                     
2 KŠZ = Komisija za študijske in študentske zadeve  


