
Zdravstvena nega 1. 
stopnja (VS)

Predstavitev študija



Predstavitev oddelka za Zdravstveno nego

Predstojnica oddelka za zdravstveno nego:

doc. dr. Andreja Kvas, soba 403

andreja.kvas@zf.uni-lj.si

Namestnica predstojnice oddelka za zdravstveno nego:

mag. Marija Milavec Kapun, soba 111

marija.milavec@zf.uni-lj.si

Vodja katedre za zdravstveno nego:

mag. Albina Bobnar, soba 107 (do 1.11.2018)

albina.bobnar@zf.uni-lj.si

mailto:andreja.kvas@zf.uni-lj.si
mailto:marija.milavec@zf.uni-lj.si
mailto:Albina.bobnar@zf.uni-lj.si


Kontaktna oseba 1. letnika

Mentor letnika: 

Manca Pajnič, soba 106

manca.pajnic@zf.uni-lj.si

Govorilne ure: ponedeljek 12.30-14.30

Telefonska številka: 01 300 11 36

Naslednji mentorski sestanek, v sredo, 10.10.2018 od 13.00-13.50.

mailto:manca.pajnic@zf.uni-lj.si


Kontaktna oseba - referat

Strokovni sodelavec oddelka in službe za študijske zadeve:

• Nataša Malič

• Uradne ure: od ponedeljka do četrtka od 12.00-14.00,                    
petek od 13.00-14.30 

• Uradne ure referata v petek do 15.30 ure (med 14.30 in 15.30 uro za 
vse študijske programe ZF)

• Telefonska številka: 01 300 11 26

• e-naslov: natasa.malic@zf.uni-lj.si

mailto:natasa.malic@zf.uni-lj.si


Tutorji

Sevšek Patricija
Ismet Halilović
Santini Buzuk

Učitelj tutor za osebno svetovanje študentom:
dr. Darja Thaler, soba 101
darja.thaler@zf.uni-lj.si

mailto:Darja.thaler@zf.uni-lj.si


ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2018/19

• Organizirano pedagoško delo: 30 TEDNOV

• Programi, ki vključujejo PRAKSO: + 12 TEDNOV DODATNO

1. semester od vključno do vključno

organizirano pedagoško delo 1. 10. 2018 18. 1. 2019

zimsko izpitno obdobje 21. 1. 2019 15. 2. 2019

2. semester

organizirano pedagoško delo 18. 2. 2019 31. 5. 2019

spomladansko izpitno obdobje 3. 6. 2019 28. 6. 2019

jesensko izpitno obdobje 19. 8. 2019 13. 9. 2019



Predmetnik 1. letnik

KREDITI ZA PREDMET SE DODELIJO ŠTUDENTU ŠELE, KO OPRAVI VSE PREDPISANE OBVEZNOSTI PRI PREDMETU 

1. LETNIK

1. SEMESTER Kontaktne ure

Predmet Nosilec Predavanja Seminar Vaje

Klinične 

vaje

Druge 

oblike

Samostojno 

delo 

študenta

Ure 

skupaj ECTS

1 Anatomija in fiziologija s patologijo
Raja Gošnak 

Dahmane
70 25 85 180 6

2 Zdravstvena nega I
Andreja Mihelič 

Zajec
75 15 90 90 270 9

3
Etika s filozofijo zdravstvene nege in 

zakonodaja

Darja Ovijač, 

Blaž Ivanc
45 15 60 120 4

4
Raziskovanje in informatika v 

zdravstveni negi 

Andreja Mihelič 

Zajec
60 30 90 180 6

5 Biokemija, biofizika in farmakologija Irina Milisav Ribarič 60 15 75 150 5

Skupaj 310 15 85 90 400 900 30



1. LETNIK

2. SEMESTER Kontaktne ure

Predmet Nosilec Predavanja Seminar Vaje

Klinične 

vaje

Druge 

oblike 

študija

Samostojno 

delo 

študenta

Ure 

skupaj ECTS

1
Mikrobiologija s parazitologijo in 

higiena
Anamarija Zore 60 15 75 150 5

2 Tuji jezik  Angleščina Tina Levec 30 15 45 90 3

3 Diagnostično terapevtski program Darja Ovijač 26 60 34 120 4

4
Zdravstvena nega starostnika in 

rehabilitacija
Manca Pajnič 30 30 330 60 450 15

5 Izbirni predmet 90 3

Skupaj 150 45 15 390 210 900 30

KREDITI ZA PREDMET SE DODELIJO ŠTUDENTU ŠELE, KO OPRAVI VSE PREDPISANE OBVEZNOSTI PRI PREDMETU 

Predmetnik 1. letnik



KREDITI ZA PREDMET SE DODELIJO ŠTUDENTU ŠELE, KO OPRAVI VSE PREDPISANE OBVEZNOSTI PRI PREDMETU 

Predmetnik 2. letnik

2. LETNIK

3. SEMESTER Kontaktne ure

Predmet Nosilec Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje

Druge 

oblike

Samostojno 

delo 

študenta

Ure 

skupaj ECTS

1
Zdravstvena nega internističnega in 

onkološkega bolnika z interno medicino
Albina Bobnar 90 30 90 210 7

2
Zdravstvena nega kirurškega bolnika s 

kirurgijo
Mirjam Ravljen 90 30 90 210 7

3 Supervizija v zdravstveni negi Darja Thaler 15 15 30 30 90 3

4
Javno zdravje z epidemiologijo in 

prehrana
Ruža Pandel Mikuš 55 20 30 75 180 6

5 Zdravstvena nega II Renata Vettorazzi 20 10 150 30 210 7

Skupaj 280 15 20 270 315 900 30



KREDITI ZA PREDMET SE DODELIJO ŠTUDENTU ŠELE, KO OPRAVI VSE PREDPISANE OBVEZNOSTI PRI PREDMETU 

Predmetnik 2. letnik

2. LETNIK

4. SEMESTER Kontaktne ure

Predmet Nosilec Predavanja Seminar Vaje

Klinične 

vaje

Druge 

oblike 

študija

Samostojno 

delo 

študenta

Ure 

skupaj

ECT

S

1
Metodika zdravstvene vzgoje in 

promocija zdravja
Andreja Kvas 30 15 30 45 120 4

2 Sociologija zdravja in bolezni Matic Kavčič 30 15 45 90 3

3 Psihologija v zdravstveni negi Asja Nina Kovačev 30 15 45 90 3

4 Klinično usposabljanje II Mirjam Ravljen 420 420 14

5 Izbirni predmet 180 6

Skupaj 90 30 15 450 135 900 30



KREDITI ZA PREDMET SE DODELIJO ŠTUDENTU ŠELE, KO OPRAVI VSE PREDPISANE OBVEZNOSTI PRI PREDMETU 

Predmetnik 3. letnik
3. LETNIK

5. SEMESTER Kontaktne ure

Predmet Nosilec Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje

Druge 

oblike 

študija

Samostojno 

delo 

študenta

Ure 

skupaj ECTS

1
Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in 

porodništvom
Suzana Mlinar 45 30 45 120 4

2
Zdravstvena nega otroka in mladostnika 

s pediatrijo
Martina Bizjak 45 30 45 120 4

3 Zdravstvena nega in mentalno zdravje
Jožica Peterka 

Novak
45 30 45 120 4

4
Zdravstvena nega v patronažnem in 

dispanzerskem varstvu

Marija Milavec 

Kapun
30 15 60 45 150 5

5 Klinično usposabljanje III/1 Robert Sotler 390 390 13

Skupaj 180 540 180 900 30



KREDITI ZA PREDMET SE DODELIJO ŠTUDENTU ŠELE, KO OPRAVI VSE PREDPISANE OBVEZNOSTI PRI PREDMETU 

Predmetnik 3. letnik

3. LETNIK

6. SEMESTER Kontaktne ure

Predmet Nosilec Predavanja Seminar Vaje

Klinične 

vaje

Druge 

oblike 

študija

Samostojno 

delo 

študenta

Ure 

skupaj ECTS

1

Organizacija in management v 

zdravstveni negi Andrej Starc
30 30 30 90 3

2

Zdravstvena obravnava vitalno 

ogroženega posameznika Damjan Slabe
45 60 45 150 5

3 Klinično usposabljanje III/2 Bernarda Djekić 270 270 9

4 Diplomsko delo 

Andreja Mihelič 

Zajec
15 15 60 30 120 4

5 Izbirni predmeti 270 9

Skupaj 75 15 15 420 105 900 30



Pozor – predmeti so lahko sestavljeni

• Večina predmetov je oblikovanih (in akreditiranih) tako, da so 
obveznosti študenta razdeljene v podenote (izpiti, vaje, kolokviji, ipd.)

• Študent mora pri posameznem predmetu narediti VSE predvidene 
obveznosti – šele tako se v VISu prikažejo ECTS 

• Končna ocena predmeta je tudi lahko sestavljena

• Določene obveznosti ni nujno, da so ocenjene s številčno oceno, samo 
končne ocene se upoštevajo pri povprečju.

• Izpitni roki bodo znani do konec oktobra – objava v VISu



Anatomija in fiziologija s patologijo 

• Študentje morajo izkazati pozitivno 
znanje iz vsebin anatomije, da lahko 
pristopijo k preverjanju znanja iz 
vsebin fiziologije in patologije

• Predmet se zaključi z izpitom

• Študent mora imeti opravljene še vaje 
iz Anatomije ter vaje iz Fiziologije

• Opravljen predmet je pogoj za pristop 
k izpitoma 2. letnika - ZN kirurškega 
bolnika ter ZN internističnega bolnika 

Sprotno 
preverjanje

Delež končne 
ocene

Opombe 

Anatomija 1/3

Izpit 
Fiziologija s 
patologijo 

Obe 
preverjanji na 
isti dan

Fiziologija 1/3

Patologija 1/3



Zdravstvena nega 1

Sprotno preverjanje Delež končne 
ocene

Opombe 

Zdravstvena nega 1 – izpit 7/10 Opravljen izpit je pogoj za 
pristop k izpitu ZN 2

Prva pomoč – kolokvij 1/10 Sprotno preverjanje po 
skupinah – ocena kolokvija

Zdravstvena nega 1 – seminarske vaje 1/10 Sprotno preverjanje po 
skupinah – ocena 
seminarske naloge

Zdravstvena nega otroka in 
mladostnika – simulirano klinično 
usposabljanje

1/10 Sprotno preverjanje po 
skupinah – ocena kolokvija



Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodaja

Sprotno preverjanje Delež končne 
ocene

Opombe

Etika s filozofijo – seminarske vaje 1/4 Sprotno preverjanje po 
skupinah –
seminarska naloga

Etika s filozofijo v ZN – izpit 1/4

Zakonodaja – izpit 1/2



Raziskovanje in informatika v zdravstveni negi

Sprotno preverjanje Delež končne 
ocene

Opombe 

Informatika - kolokvij 17/100 Sprotno preverjanje po 
skupinah 

Informatika – izpit 1/3

Raziskovanje - vaje 17/100 Sprotno preverjanje po 
skupinah

Raziskovanje – izpit 1/3



Biokemija, biofizika in farmakologija

Sprotno preverjanje Delež končne 
ocene

Opombe 

Biokemija – kolokvij Sprotno preverjanje po 
skupinah – opisna ocena 

Biokemija – izpit 1/3

Biofizika - izpit 1/3

Farmakologija – izpit 1/3



Mikrobiologija s parazitologijo in higiena

Sprotno preverjanje Delež končne 
ocene

Opombe 

Higiena – izpit 1/2

Mikrobiologija s parazitologijo – izpit 1/2

Mikrobiologija s parazitologijo –
kolokvij 

Sprotno preverjanje po  
skupinah – ocena 
kolokvija



Tuji jezik - Angleščina

Sprotno preverjanje Delež končne 
ocene

Opombe

Angleščina – izpit 1/1

Angleščina – seminarske vaje



Diagnostično terapevtski program

Sprotno preverjanje Delež končne 
ocene

Opombe

Preprečevanje bolnišničnih okužb Sprotno preverjanje 
po skupinah – opisna 
ocena 

Medicinska propedevtika – izpit 1/2

Transfuzijska medicina – izpit 1/2

Diagnostično terapevtski program - vaje Sprotno preverjanje 
po skupinah – ocena 
kolokvija



Zdravstvena nega starostnika in rehabilitacija

Sprotno preverjanje Delež končne 
ocene

Opombe

ZN starostnika – izpit 4/10

Rehabilitacija - izpit 4/10

ZN odrasli - izpit 1/10

ZN starostnika – seminarske vaje Sprotno preverjanje po skupinah – opisna 
ocena

Rehabilitacija – seminarske vaje Sprotno preverjanje po skupinah – opisna 
ocena

ZN starostnika – klinično 
usposabljanje

Sprotno preverjanje po skupinah – ocena 
opredeljena v Portfoliu

ZN odraslega – simulirano klinično 
usposabljanje

1/10 Sprotno preverjanje po skupinah – ocena 
kolokvija



Prehod v 2. letnik

• Redno napredovanje: Študenti morajo imeti za vpis v višji letnik
opravljene vse vaje in klinično prakso ter doseženih najmanj 54
kreditnih točk 1. letnika.

• Izjemno napredovanje: 44 kreditnih točk 1. letnika + opravičljivi
razlogi podprti z uradno ustrezno dokumentacijo

• Ponavljanje letnika: najmanj 30 kreditnih točk 1. letnika.

• Pazite na pogoje pri izpitih – Anatomija ter ZN 1



Izjemno napredovanje v 2. letnik ali dodatno leto 

• Izjemno napredovanje v višji letnik ali dodatno leto odobri Komisija za 
študijske zadeve izključno na podlagi:

• ustreznih zdravniških potrdil o bolezni/poškodbi/zdravljenju, ki jih je 
študent dolžan sproti posredovati v Referat oziroma najkasneje v 
osmih dneh po končanem zdravljenju,

• ostalih potrdil: odločba Centra za socialno delo, izpisek iz matične 
knjige otroka, status študenta s posebnimi potrebami,…



Spremembe Zakona o visokem šolstvu (31.5.2012)

• Študent lahko v času študija 1x izkoristi možnost ponovnega
vpisa v isti letnik (ponavljanje ali po končanem 3. letniku
„absolvent“)

• V primeru prepisa iz drugega študijskega programa možnosti
ponavljanja ni



Ostale informacije

• Status študenta s posebnimi potrebami (tudi športniki, 
kulturniki…) - Prej veljavni statusi prenehajo veljati z vpisom na 
fakulteto, zato je vlogo za dodelitev statusa na Komisijo za 
študijske zadeve ZF – čim prej! 

• Priznavanje obveznosti (če so delali izpite na drugih fakultetah) –
poleg prošnje na Komisijo za študijske zadeve ZF priložiti še 
potrdilo o opravljenih ocenah in učni načrt predmeta – čim prej!

• Sistematski pregled bo v študijskem letu še večkrat organiziran 
(udeležite se ga takrat, ko nimate vaj in prakse)



Uniforme

• Uniforme bodo dostavljene predvidoma v sredini novembra. 

• Termini za pomerjanje so še:
• 1. 10. 2018 med 12.00-16.00 ter 

• Od 2.-5.10. 2018 med 10.00-14.00

• 4. 10. 2018 med 10.00-16.00 za izredne študente

Reklamacij ni. 

Priponke bodo razdeljene na naslednjem mentorskem sestanku. 



Ostale informacije

• V kolikor imate neporavnane finančne obveznosti, prijava na izpite ni 
možna

• Portfolio – nakup v Vložišču (soba 16), cena 11 €.

• Spletna učilnica: ključ za vpis v SU (1 letnik – zdravstvena nega): 8876



Pomembna pravilnika

• Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja
• Kdaj se prijaviti na izpit / odjaviti od izpita

• Izpitni red

• Število opravljanj, ipd.

• Pravilnik o praktičnem usposabljanju študentov
• Dolžnosti študenta na kliničnem usposabljanju

• Urejenost

• Varovanje podatkov

• Ipd.



Vaše obveznosti

• Bodite točni in ne zamujajte! 

• Prisotnost na predavanjih (lahko se preverja)

• 100 % prisotnost na seminarskih vajah, laboratorijskih vajah, 
kliničnem usposabljanju (se vedno preverja) – ni možnosti za 
nadomeščanja ali menjave skupin

• Skrb za uniformo – čista, zlikana, s priponko

• Nakup obutve – sami in čim prej oziroma najkasneje od prvega KU na 
ZF

• Skrb za čistočo in inventar ZF



Visokošolski informacijski sistem - VIS

• Študentove obveznosti v elektronski obliki vodi referat za študentske 
zadeve v sistemu VIS



Urnik v sistemu VIS



Urnik v sistemu VIS – vaje po skupinah in predavanja 
za celotni letnik

Menjava študentov 
med skupinami ni 
možna in je določena 
za celo leto!



Izostanek zaradi bolezni – vaje in praksa

• Odsotnost zaradi bolezni javite prvi dan bolezni na e-naslov:
natasa.malic@zf.uni-lj.si, ter obvezno izvajalcu in mentorici letnika.

• V kolikor ne javite odsotnosti zaradi bolezni, vas v tem študijskem letu ne
razpišemo na vaje ali prakso. Prosti termin poišče referentka glede na prosta
mesta in vašo zasedenost.

• Če termina ni možno najti, lahko v primeru izpolnjevanja pogojev za izjemno
napredovanje napredujete v naslednji letnik, ob daljši odsotnosti pa
zaprosite za dodatno leto

• Obrazec, zdravniško opravičilo – oddate v referat najkasneje v 8 dneh!

• Za neopravičeno odsotnost se šteje tudi, če pridete na vaje brez uniforme in
ostalih pripomočkov

mailto:natasa.malic@zf.uni-lj.si


Pravilnik o preverjanju znanja - izpit

• Pogoji za prijavo k izpitu: prisotnost na predavanjih in vajah –
pri vseh predmetih študijskega programa

• Pogoji za pristop k izpitu: Študent lahko pristopi k izpitu iz
posameznega predmeta, ko ima izpolnjene vse študijske
obveznosti, predpisane za ta predmet z učnim načrtom
predmeta in študijskim redom



Prijava in odjava od izpita

• Študent je dolžan prijavo in odjavo izpita, kolokvija… opraviti 
preko sistema e- študent

• Prijava je možna 14 dni pred izpitnim rokom
• Študent se na izpit lahko prijavi najkasneje 5 dni pred izpitnim 

rokom.
• Odjava od izpita je možna do 12.00 en dan pred izpitom. Pri 

tem se štejejo vsi dnevi v letu. 



Opravljanje izpitov

• od 7. do 20.30 ure

• Nosilec predmeta ali namestnik med izpitom ni dolžan
pojasnjevati izpitnih vprašanj ali odgovarjati na vprašanja
študentov

• Pri pisanju pisnega izpita študenti v prostoru sedijo tako, kot jih
razporedi nosilec predmeta oziroma namestnik

• Goljufanje pri izpitu je hujša kršitev študijskega reda



Obnašanje študentov med opravljanjem izpita

• Študenti razen izrecno dovoljenega študijskega materiala in drugih
pripomočkov, ki jih dovoli nosilec predmeta, ne smejo imeti ničesar
v dosegu rok. To velja tudi za mobilni telefon in druge elektronske
naprave.

• Študenti se med izpitom ne smejo sporazumevati med seboj ali
uporabljati dovoljenih pripomočkov na nedovoljen način.

• Študenti med izpitom ne smejo motiti drugih študentov.

• Študenti morajo na vprašanja odgovarjati na izpitnih polah, ki
morajo biti ves čas na mizi



Pritožba zoper oceno in zoper potek izpita

• Študent ima pravico do vpogleda v svoj popravljeni in ocenjeni
pisni izdelek, iz katerega mora biti razvidna ocena odgovorov na
posamezna vprašanja

• Študent, ki meni, da je bil na izpitu krivično ocenjen, vloži prvi
naslednji delovni dan po koncu ustnega izpita ali tri (3) delovne
dni po objavi izpitnega rezultata pisnega izpita pisno pritožbo
zoper izpitno oceno, naslovljeno na dekana, v dekanat fakultete



Komisijski izpit

• Četrtič in petič študent opravlja komisijski izpit

• Komisijski izpit mora študent plačati glede na cenik UL 
(2018/19 = 183,40 €)



Izboljševanje ocene

Študent lahko popravlja pridobljeno oceno samo v primeru, da 
je študent predmet opravljal prvič ali drugič. 

Vsak izpit študent lahko izboljšuje le 1x.

V posameznem študijskem letu trije izpiti ali deli predmeta.

Upošteva se boljša ocena.

Prijava preko VISa. 



Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze 
v Ljubljani – objavljen na spletni strani ZF

Težje disciplinske kršitve:

• prevara pri preverjanju znanja ali prevara pri opravljanju drugih študijskih 
obveznosti (plagiatorstvo, goljufanje pri izpitu),

• dejanje, ki ima znake kaznivega dejanja zoper življenje, telo ali spolno 
nedotakljivost ali drugega nasilnega kaznivega dejanja zoper študenta, 
zaposlenega in zunanjega sodelavca Univerze,

• ponareditev listine ali uporaba ponarejene ali spremenjene listine kot prave,

• neupravičena proizvodnja, promet ali posest prepovedanih drog ali nedovoljenih 
snovi v športu v prostorih Univerze,

• zloraba statusa študenta s posebnim statusom itd. 



Disciplinski ukrepi

1. opomin (lažja kršitev),

2. ukor,

3. prepoved opravljanja izpitov za obdobje enega do treh izpitnih rokov,

4. prepoved opravljanja študijskih obveznosti ali udeleževanja izobraževanj za 
časovno omejeno obdobje, 

5. začasna izključitev z Univerze in prepoved opravljanja študijskih obveznosti, 

6. trajna izključitev z Univerze in trajna prepoved opravljanja študijskih obveznosti,

7. trajna prepoved vpisa na Univerzo in trajna prepoved opravljanja študijskih 
obveznosti.



Stopenjsko reševanje težav: 1-2-3-4

V primeru individualnih težav, nesoglasij, pritožb, ipd. se zadeve 
rešujejo stopenjsko:

1. Izvajalec oziroma nosilec predmeta

2. Mentor letnika

3. Vodja oddelka za zdravstveno nego

4. Prodekan za študijske zadeve/namestnik

5. Dekan 



ZAKAJ Študentska anketa?

• Študentska anketa je možnost, da študenti vplivate na kakovost 
študija. 

• Z izpolnjevanjem ankete pomagate doseči cilj fakultete = 
kakovosten študijski proces, ki ga vodijo odlični visokošolski 
učitelji.

• Študenti ste edini, ki lahko poveste, kako vi doživljate potek
študijskega procesa. S svojimi realnimi in objektivnimi odgovori
naredite prvi korak v procesu izboljšav.

• Več študentov kot odgovori, bolj uporabni so rezultati.



Študentska anketa – KAKO?

• Študent v spletni anketi ocenjuje razmere za študij, izvedbo
predmetov in delo visokošolskih učiteljev.

• Anketa je prostovoljna in anonimna, kljub temu je pomembno,
da se ji študenti resno posvetijo ter odgovarjajo realno.

• Izvedbo ankete ter ravnanje z rezultati ureja Pravilnik o
študentski anketi UL

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2014092609210542/


Zagotavljanje anonimnosti

• Študentska anketa UL je enotna za vse fakultete.

• Anketiranje se izvaja fizično ločeno od VIS-a (študentskega 
informacijskega sistema). 

• Odgovori se zbirajo na ločenem strežniku, kamor zaposleni 
fakultete nimajo dostopa.

• Pri obdelavi rezultatov se odstrani identifikacija študenta (IP 
naprave, čas izpolnjevanja …).

• Fakulteta prejme že obdelane rezultate, iz katerih ni možno 
identificirati študenta.



Katere ankete in kdaj?

• anketiranje o splošnih vidikih študijskega procesa – pred 
vpisom v višji  letnik

• anketiranje o izvajalcih in predmetih (pred zaključnim 
preverjanjem znanja) – ob prvi prijavi na izpit

• anketiranje o predmetu po zaključnem preverjanju znanja – ob 
potrditvi vnosa ocene v elektronskem indeksu

• anketiranje o obvezni študijski praksi – ob vnosu ocene /opravil 
v elektronski indeks



Zakaj je izpolnjena anketa pomembna 
za študente in za fakulteto?

• Rezultati študentske ankete so podlaga Študentskemu svetu za
predloge izboljšav vodstvu fakultete.

• Povratna informacija pomaga učiteljem ter vodstvu pri izboljšavah
študijskih programov.

• Anketa o izvajalcih je pomemben del pri odločanju o napredovanjih
visokošolskih učiteljev.

• Pomembno je, da učitelji vedo, kaj je dobrega v njihovem delu in kaj
bi bilo dobro spremeniti. Tekstovni odgovori študentov so pomembni,
naj bodo v obliki konstruktivnih predlogov in v nobenem primeru naj
ne bodo žaljivi.



Rezultati študentske ankete

• Rezultati (številčno obdelani) splošne študentske ankete so 
objavljeni na spletni strani fakultete, Pisni komentarji študentov 
na odprta vprašanja v anketi so zaupni in niso javno niti širše 
interno dostopni. 

• Rezultati ankete o izvajalcih se uporabijo tudi kot podlaga za 
izdelavo mnenja Študentskega sveta o pedagoškem delu 
učiteljev.

• V rezultate o izvedbi predmeta ima vpogled izvajalec, nosilec 
predmeta in skrbnih študijskega programa.

http://www2.zf.uni-lj.si/si/?option=com_content&view=article&id=1563:kakovost-2&catid=8:predstavitev-splosno


Ukrepi na osnovi rezultatov preteklih anket

Vodstvo fakulteta obvešča študente o spremembah, ki izhajajo iz
rezultatov študentske ankete v preteklih letih, ter sodeluje s
Študentskim svetom pri načrtovanju in izvedbi izboljšav študija.



VPRAŠANJA


