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Študija
■ Anketiranje študentov na prenovljenih študijskih programih od 

januarja do marca 2012 (po vseh principih tovrstnega raziskovanja 

– anonimnost, seznanjenost udeležencev, povratne informacije itn)

■ Namen: analiza izvajanja študijskih programov (več elementov 

merjenja, med drugim tudi področje mobilnosti)

■ Odzivnost:

■ na 1. stopnji študija je odgovorilo 26,71% študentov, 

■ na 2. stopnji 23,84% študentov, 

■ na enovitem magistrskem študiju 16,54% in 

■ na tretji stopnji 30,73% študentov. 

■ Od vseh 39.719 študentov, vpisanih v prenovljene programe 

prve, druge in tretje stopnje, je anketo izpolnjevalo 10.231 

študentov, kar predstavlja 25,76% delež.

■ Izločene članice iz analize z manj kot 10% odzivnostjo 



MOBILNOST – 1. stopnja
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Da

Ne 

V času študija na trenutnem študijskem programu sem že bil/a na izmenjavi oziroma 
mobilen/mobilna:

Manj kot 5 % študentov, ki so se odzvali na vprašalnik, je bilo v času 

trenutnega študija na izmenjavi. 
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Drugo (navedite):

Iz zdravstvenih/socialnih vzrokov

Iz akademskih/študijskih vzrokov

Zaradi pomanjkanja časa

Zaradi pomanjkanja razpoložljivih mest

Zaradi staršev/partnerjev

Zaradi nepriznavanja v tujini opravljenih obveznosti

Zaradi pomanjkanja informacij

Zaradi strahu pred tujino

Zaradi finančnih sredstev

Zakaj se po vašem mnenju nekateri vaši kolegi ne odločajo za udeležbo na mednarodni 
mobilnosti? 

Razlogi za ‚nemobilnost‘: relativno visoko število študentov odgovarja, da 

so razlogi tudi nefinančne narave (npr strah pred tujino)
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Imam dovolj možnosti za mobilnost

Imam dovolj informacij o mobilnosti

V času študija na trenutnem študijskem programu želim na 
izmenjavo oz želim biti mobilen/mobilna

V kakšni meri se strinjate s spodnjimi izjavami o mobilnosti v tujini:

Popolnoma se strinjam Se strinjam Niti se strinjam, niti se ne strinjam

Se ne strinjam Sploh se ne strinjam
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Akademija za glasbo

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Biotehniška fakulteta

Ekonomska fakulteta

Fakulteta za elektrotehniko

Fakulteta za farmacijo

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za matematiko in fiziko

Fakulteta za pomorstvo in promet

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Fakulteta za šport

Filozofska fakulteta

Naravoslovnotehniška fakulteta

Pedagoška fakulteta

Pravna fakulteta

Teološka fakulteta

Fakulteta za socialno delo

Zdravstvena fakulteta

Imam dovolj informacij o mobilnosti.

Popolnoma se strinjam Se strinjam Niti se strinjam, niti se ne strinjam Se ne strinjam Sploh se ne strinjam



V nadaljevanju samo odgovori teh 

respondentov, ki so bili na izmenjavi



09. november 2012

9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Akademija za glasbo

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Biotehniška fakulteta

Ekonomska fakulteta

Fakulteta za elektrotehniko

Fakulteta za farmacijo

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za matematiko in fiziko

Fakulteta za pomorstvo in promet

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Fakulteta za šport

Filozofska fakulteta

Naravoslovnotehniška fakulteta

Pedagoška fakulteta

Pravna fakulteta

Teološka fakulteta

Fakulteta za socialno delo

Zdravstvena fakulteta

Ste bili po vašem mnenju ustrezno pripravljeni na študij v tujini?

Da Delno Ne
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Drugi izvajalci (npr. jezikovna šola)

Karierni center UL

Mednarodna pisarna fakultete/akademije/UL

Profesorji na fakulteti/akademiji

Kako ocenjujete kakovost priprave na študij v tujini s strani:

Odlična Dobra Osnovna Pomanjkljiva Slaba
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Splošnih medkulturnih vprašanj (npr. običaji v tujini, poslovno 
obnašanje)

Bivanja in drugimi praktičnimi zadevami

Vaše odgovornosti v zvezi s študijem/prakso (akademske 
obveznosti, splošna pravila sodelovanja, ipd.)

Prispevka študija/prakse pri oceni vaše diplome

Načina ovrednotenja in/ali priznavanja študija/prakse

Namena študija/prakse (učni cilji, vloga v študijskem programu 
ipd.)

Ali ste pred odhodom v tujino prejeli ustrezne informacije glede:

Odlične Dobre Ustrezne Pomanjkljive Slabe Sploh ne



MOBILNOST – 2. stopnja
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Več kot 90% anketiranih v času trenutnega študijskega programa ni bilo 

na izmenjavi.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Da

Ne

V času študija na trenutnem študijskem programu sem že bil/a na izmenjavi oz. 
mobilen/mobilna.
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Drugo (navedite):

Iz zdravstvenih/socialnih vzrokov

Iz akademskih/študijskih vzrokov

Zaradi pomanjkanja razpoložljivih mest

Zaradi pomanjkanja časa

Zaradi nepriznavanja v tujini opravljenih obveznosti

Zaradi pomanjkanja informacij

Zaradi staršev/partnerjev

Zaradi strahu pred tujino

Zaradi finančnih sredstev

Zakaj se po vašem mnenju nekateri vaši kolegi ne odločajo za udeležbo na mednarodni 
mobilnosti? (Možnih je več odgovorov.)

Podobna razvrstitev kot na 1. stopnji
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V času študija na trenutnem študijskem programu želim na 
izmenjavo oz. želim biti mobilen/mobilna

Imam dovolj informacij o mobilnosti

Imam dovolj možnosti za mobilnost

Posimo, ocenite spodnje izjave glede mobilnosti:

Popolnoma se strinjam Se strinjam Niti se strinjam, niti se ne strinjam Se ne strinjam Sploh se ne strinjam

Na 2. stopnji je informiranost o mobilnosti boljša kot na 1. stopnji
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Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Biotehniška fakulteta

Ekonomska fakulteta

Fakulteta za farmacijo

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za matematiko in fiziko

Fakulteta za pomorstvo in promet

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Filozofska fakulteta

Naravoslovnotehniška fakulteta

Pedagoška fakulteta

Pravna fakulteta

Teološka fakulteta

Zdravstvena fakulteta

Ste bili po vašem mnenju ustrezno pripravljeni na študij v tujini?

Da Delno Ne

Pomanjkljivi rezultati, ker 2. stopnja še ni vpeljana v celoti na UL. Sicer so 

z izjemno FKKT in FFA rezultati nekoliko boljši kot na 1. stopnji 
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Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Biotehniška fakulteta

Ekonomska fakulteta

Fakulteta za farmacijo

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za matematiko in fiziko

Fakulteta za pomorstvo in promet

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Filozofska fakulteta

Naravoslovnotehniška fakulteta

Pedagoška fakulteta

Pravna fakulteta

Teološka fakulteta

Zdravstvena fakulteta

Imam dovolj možnosti za mobilnost.

Popolnoma se strinjam Se strinjam Niti se strinjam, niti se ne strinjam Se ne strinjam Sploh se ne strinjam

Boljši rezultati kot na 1. stopnji (? dalj časa v študijskem procesu)
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Drugi izvajalci (npr. jezikovna šola)

Karierni center UL

Mednarodna pisarna fakultete/akademije/UL

Profesorji na fakulteti/akademiji

Kako ocenjujete kakovost priprave na študij v tujini?

Odlična Dobra Osnovna Pomanjkljiva Slaba

Podobna razvrstitev kot na 1. stopnji
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Splošnih medkulturnih vprašanj (npr. običaji v tujini, poslovno 
obnašanje)

Bivanja in drugimi praktičnimi zadevami

Vaše odgovornosti v zvezi s študijem/prakso (akademske 
obveznosti, splošna pravila sodelovanja, ipd.)

Načina ovrednotenja in/ali priznavanja študija/prakse

Namena študija/prakse (učni cilji, vloga v študijskem programu ipd.)

Ali ste pred odhodom v tujino prejeli ustrezne informacije glede:  

Odlične Dobre Ustrezne Pomanjkljive Slabe Sploh ne
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S strani gostujoče univerze oz visokošolske institucije s področja 
neakademskih zadev

S strani gostujoče univerze oz visokošolske institucije s področja 
akademskih zadev

S strani kolegov študentov

S strani mednarodne pisarne na vaši akademiji/fakulteti/UL?

Ali menite, da ste med študijem/prakso v tujini imeli ustrezno podporo za reševanje 
morebitnih težav? Ocenite kakovost te podpore.

Odlična Dobra Zadovoljiva Slaba Nisem imel podpore

Relativno ugodna podpora med samo mobilnostjo



MOBILNOST – 3. stopnja
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Znotraj trenutnega študijskega programa se je 15% anketiranih študentov 

udeležilo mednarodne izmenjave. Med njimi je bilo nekoliko več mladih 

raziskovalcev, sledijo jim študentje financirani preko inovativne sheme in 

mladi raziskovalci v gospodarstvu. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Da

Ne

V času študija na trenutnem študijskem programu sem že bil/a na izmenjavi oz. 
mobilen/mobilna:
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Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI

Interdisciplinarni doktorski študijski program HUMANISTIKA IN …

Doktorski študijski program EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE

Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA

Doktorski študijski program GRAJENO OKOLJE

Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI

Doktorski študijski program MATEMATIKA IN FIZIKA

Doktorski študijski program RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

Doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA

Doktorski študijski program TEKTSTILSTVO, GRAFIKA IN …

Doktorski študijski program IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN …

Doktorski študijski program PRAVO

Skupni doktorski študijski program SOCIALNO DELO – INDOSOW

Interdisciplinaren doktorski študijski program ZNANOST IN …

Doktorski študijski program POMORSTVO IN PROMET

V času študija na trenutnem študijskem programu sem že bil/a na izmenjavi oz. 
mobilen/mobilna.

Da Ne

Višja mobilnost kot pri prejšnjih stopnjah 
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V času študija na trenutnem študijskem programu želim na 
izmenjavo oz. želim biti mobilen/mobilna

Imam dovolj informacij o mobilnosti

Imam dovolj možnosti za mobilnost

Prosimo, ocenite spodnje izjave glede mobilnosti:

Popolnoma se strinjam Se strinjam Niti se strinjam, niti se ne strinjam Se ne strinjam Sploh se ne strinjam

Prav tako informiranost in občutek o možnostih za mobilnost…



■ Klasična mobilnost nujno ne velja

■ Veliko obiskov partnerskih institucij, seminarjev, znanstvenih 

konferenc – ‚individualno‘ raziskovalno delo

■ Večinoma so doktorski študenti UL zadovoljni s svojo 

mednarodno vpetostjo 

! Drugačna narava doktorskega 

študija 09. november 2012
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Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI

Interdisciplinarni doktorski študijski program HUMANISTIKA IN …

Doktorski študijski program EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE

Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA

Doktorski študijski program GRAJENO OKOLJE

Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI

Doktorski študijski program MATEMATIKA IN FIZIKA

Doktorski študijski program RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

Doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA

Doktorski študijski program TEKTSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO …

Doktorski študijski program IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN …

Doktorski študijski program PRAVO

Skupni doktorski študijski program SOCIALNO DELO – INDOSOW

Interdisciplinaren doktorski študijski program ZNANOST IN …

Doktorski študijski program POMORSTVO IN PROMET

Imam možnost udeležbe na znanstvenih konferencah v tujini.

Popolnoma se strinjam Se strinjam Niti se strinjam, niti se ne strinjam Se ne strinjam Sploh se ne strinjam

Na večini doktorskih programov doktorski kandidati menijo, da imajo 

možnosti za udeležbo na znanstvenih konferencah v tujini



ZAKLJUČKI



■ Interes za mobilnost obstaja med 20 do 50% študentov (nižji 

interes na 2. stopnji kot na 1. in 3.)

■ Relativno majhna realna mobilnost

■ Vendar se odstotek mobilnih veča po stopnjah

■ Po stopnjah se veča tudi informiranost študentov o 

mobilnosti ter občutek o možnostih za mobilnost

■ Osebni dejavniki pomembni za ‚nemobilnost‘ – npr strah 

pred tujino, tuji jeziki ipd.

■ Potrebna večja podpora pri pripravi na praktična in 

medkulturna vprašanja
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■ Hvala!

Pripravila:

Janja Komljenovič

Univerzitetna služba za spremljanje kakovosti,

analize in poročanje, UL
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