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ANALIZA - Grafi    

 

 

 Zbiranje podatkov je potekalo od 18. 5. do 11. 6. 2018 
 

 

 

V kateri letnik ste na Pravni fakulteti v Ljubljani vpisani v študijskem letu 2017/18?  (n = 125)  

 
 
 

 

 

Zanima nas, ali se v času študija nameravate udeležiti Erasmusove ali katere druge oblike študijske 

izmenjave?     (n = 124)  

 
 

 

 
 

Na prejšnje vprašanje ste odgovorili »Verjetno.«. Zanima nas, od česa je to (da bi odšli v tujino na študijsko 

izmenjavo) odvisno?   

 

  od moje volje 

  odvisno od studijskega uspeha 

  od uspešno opravljenih letnikov v prihodnosti 
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  od ponujenih univerz 

  od študijskega uspeha 

  za začetek to, če bom sploh lahko vzela absolventa glede na to, da po 60% študentov vsaj enkrat ponavlja kakšen letnik. če bom lahko vzela 

absolventa, bom seveda takoj odšla na izmenjavo, v nasprotnem pa dvomim, da bom odšla glede na to, da profesorji priznavajo tako malo 
predmetov, ki jih narediš v tujini. 

  odvisno od studijskih obveznosti 

  od poteka študija 

  od stroškov 

  odvisno od tega koliko študijske snovi bi zamudil 

  sredstev 

  ocen, časa za učenje, potencialne nastanitve, izvenšolskih dejavnosti 

  financnih zmoznosti in ce bo dosti casa za izpite 

  od časa ter od financ 

  od tega, v kakšni meri bi bili opravljeni predmeti v tujini priznani doma. 

  od dosedanjega uspeha pri izpitih 

  od uspešnosti v izpitnem obdobju 

  odprtih mest na ustreznih (boljših) fakultetah 

  družinske razmere 

  količine študijskih obveznosti 

  od obveznosti pri delodajalcu. 

  od časa in obveznosti na fakulteti 

  zahtevnosti pogojev za resno možnost izmenjave. 

 

 

 
 

Na prejšnje vprašanje ste odgovorili »Ne«. Kakšni so razlogi za to?  (n = 32)  
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Zanima nas, kaj bi vas potencialno lahko prepričalo, da se udeležite Erasmusove ali katere druge oblike 

študijske izmenjave.   Za vsako od spodaj navedenih izjav izberite, v kolikšni meri   velja za vas.   (n = 29)  

 
 

 

 
 

  Ali kdaj spremljate objave pod zavihkom »Mednarodno sodelovanje« na spletni strani Pravne fakultete?    

(n = 108)  

 
 

 

 
 

  Ali veste, da na Pravni fakulteti deluje mednarodna pisarna?   (n = 108)  
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  Preko katerih komunikacijskih kanalov bi si v bodoče najraje želeli prejemati/spremljati informacije in 

novice iz fakultetne mednarodne pisarne?    (n = 103)  

 
 

 

 
 

Zanima nas, za katere dejavnosti s področja mednarodnega sodelovanja si vi osebno želite, da bi se (še 

pogosteje) izvajale na Pravni fakulteti?  Za vsako od spodaj navedenih izjav izberite, v kolikšni meri   

velja za vas   (n = 99)  

 
 

 

 

 

 Je kaj v zvezi z možnostmi v tujini ali mednarodnim sodelovanjem nasploh, za kar mislite, da bi Pravna 

fakulteta oziroma njena mednarodna pisarna morala storiti več?   

 

  omogociti tudi tistim, ki nimajo vseh pogojev ali najboljsega povprecja, sodelovanje na mednarodnem podrocju, tudi v tujino. 

  ne 

  več predstavitev poletnih šol, štipendij za študij v tujini itd. 

  aktivno osveščanje študentov o možnosti študija v tujini 
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  ne vem 

  delovanje fakultete na mednarodnem podrocju je ze sedaj na visoki ravni 

  da, zaposlena v mednarodni pisarni naj se zave, da se zaradi njenega zadircnega in neprimernega odnosa marsikdo cuti odvrnjen od kakrsnegakoli 
mednarodnega sodelovanja! 

  menim, da bi glede na zahtevnost studija, ki ga imamo, fakulteta morala bolj pomagati studentom, pri moznosti, da gredo na izmenjsvo, ne pa da 
nam to na nek nacin se otezuje. predvsem ciljam na ukrep sprejt lani, zaradi previsokega stevila odjav erazmus izmenjav. vcasih se zgodijo 

nepredvidljuve druzinske, zdravstvene situacije...menim da bi se to moralo upostevatu, ne pa da se vse studente mece v isti kos in da ce se enkrat od 

izmenjave odjavis se ne mores ponovno prijaviti. zato zal stevilo prihavljenih upada, ksr pa je velika skoda. vec bi lahko bilo tudi mednarodnih 
prohektov, sodelivanj z lokalnimi podjetji ipd. torej vec prakse. mislim, da bi studente to zelo zanimalo, veliko bi tudi doprineslo fakulteti. je pa res 

da fakulteta veliko lazje prido do taksnib projektov, povezav kot pa mi studentje sami, zsto bi bila podpora s strani fakultete na tem mestu v veliko 

pomoc. lp 

  mogoče podpisati kakšen sporazum s srbsko pravno fakulteto 

  morebitno sofinanciranje praks in mednarodnih projektov 

  ne strinjam se z omejitvijo, da se lahko na izmenjave prijavlja šele v 4. letniku (kolikor vem, je pf tukaj precejšen unikum v ul). verjetno gre za 

prepričanje določenih profesorjev v 2. in 3. letniku o večvrednosti in neizmerni nepogrešljivosti njihovih predmetov. najslabše pa so govorice, ki 
smo jim izpostavljeni tudi študentje nižjih letnikov, da v kolikor greš v 4. letniku na izmenjavo, moraš nujno vzeti tudi absolventsko leto, saj je 

malo v tujini opravljenega dela dejansko priznanega s strani profesorjev in nato skorajda ni mogoče poleti opraviti manjkajočega in še spisati 

diplomsko nalogo. če slednje vsaj deloma drži, je preprosto abotno -- študente se sankcionira, ker so pripravljeni pokukati onkraj meja svoje 
zaplankane domovine. 

  glede na to, da moramo že trpet to bolonjsko reformo, bi lahko profesorji priznavali po več predmetov. že tako in tako nam ni z rožicami postlano 

(glede na število izpitnih rokov in težavnosti izpitov), potem ti pa še zelo malo predmetov priznajo... 

  / 

  lahko bi se izmenjave udeležile študentje tudi mlajših letnikov, ne pa samo 4. letnik in magisterij 

 

 


