
POVZETEK ANALIZE SPLOŠNEGA DELA ANKETE – združeni odgovori študentov 

I. in II. stopnje 

Izrazito visoke in izrazito nizke vrednosti povprečij dodatno obarvane. Obarvane so naslednje mejne vrednosti: 

 ocene 1.0 - 2.9 pomenijo izredno nizke vrednosti, saj je v takem primeru več študentov podalo negativno oceno kot 

pa pozitivno, kar pomeni, da pri obravnavanem dejavniku obstaja nesporen in zelo resen problem; 

 ocene 3.0 - 3.4 pomenijo razmeroma nizko vrednost, saj to običajno pomeni, da je študentov, ki so dali pozitivno 

oceno (4 ali 5), manj kot polovica (večina študentov torej ni zmogla pozitivne ocene, 4 ali 5), kar je vsekakor 

problematično; 

 ocene 3.5 - 3.9 predstavljajo glavnino vseh ocen in so načeloma sicer pozitivne, vendar obstaja znaten prostor za 

izboljšave, saj je v takem primeru odličnih ocen (5) običajno še vedno manj kot pa ocen, ki niso bile pozitivne (1, 2 in 

3); 

 ocena 4.0 - 4.4 pomenijo, da je dosežen osnovni nivo odličnosti, saj se meja 4.0 pogosto uporablja kot mejnik 

odličnosti in praviloma pomeni, da je odličnih ocen (5) več kot pa ocen, ki niso bile pozitivne (1, 2 in 3); 

 ocena 4.5 - 5.0 označuje višji nivo odličnosti, kjer ocene odlično (5) predstavljajo večino vseh ocen. 

 

Dejavniki n 
(št. anketirancev) 

povprečje 

Osebje knjižnice ima ustrezen odnos do uporabnika. 324 4.5 
Oprema za predavanja in vaje je ustrezna. 326 4.5 
Prostori za predavanja in vaje so ustrezni. 330 4.4 
Osebje knjižnice mi zna ustrezno svetovati pri iskanju literature 321 4.4 
Spletna stran vsebuje vse informacije, ki jih kot študent 
potrebujem. 

329 4.1 

Na voljo je dovolj zanimivih možnosti za mednarodno izmenjavo. 268 4.1 
Na voljo imamo dovolj informacij o možnih mednarodnih 
izmenjavah 

281 4.1 

Strokovna podpora mednarodni mobilnosti je ustrezna. 220 4.1 
Dostopnost literature je ustrezna. 326 4.0 
Informacije o študijskem procesu sem dobil/a pravočasno. 328 4.0 
Obseg literature je ustrezen. 327 3.9 
Če potrebujem tutorja, vem, na koga se lahko obrnem. 293 3.9 
Dovolj je primernega prostora za individualno učenje (čitalnice, 
učilnice, seminarji itd.). 

325 3.9 

Spodbuja in podpira se izmenjavo. 271 3.8 
V splošnem sem s študijem zadovoljen. 327 3.8 
Osebje študentskega referata ima ustrezen odnos do študentov. 316 3.7 
Osebje študentskega referata je odzivno in učinkovito. 314 3.7 
Z brezžičnim omrežjem sem zadovoljen/zadovoljna 310 3.5 
Vem, na koga se lahko obrnem za karierno svetovanje. 284 3.4 
Uradne ure študentskega referata so primerne. 319 3.4 
Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti (ECTS) je ustrezno. 204 3.3 
Med študijem sem spoznal ustrezno število zunanjih inštitucij (z 
ekskurzijami, vabljenjem zunanjih izvajalcev na seminarje itd.). 

283 3.3 

Imam možnost opravljanja obveznih predmetov v tujini. 212 3.3 
Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela mi ustreza. 327 3.3 
Z delovanjem študentskega sveta sem zadovoljen. 233 3.1 
Ponujeni so mi bili primerni izbirni predmeti z drugih fakultet UL. 241 2.7 
V okviru študija mi je omogočena dobra izbira športnih aktivnosti. 261 2.6 

 

 


