Na podlagi Pravilnika o ECTS kreditnem sistemu študija na Univerzi v Mariboru št. A5/200641 AG (Obvestila UM št. XXIV-1-2006) in na podlagi 8. člena Pravilnika o delovanju in
sestavi študentskih svetov št. A19/2005-81 AH (Obvestila UM št. XXIII-5-2005) je sprejel
Senat Univerze v Mariboru na svoji 30. redni dne 30.03.2010 naslednji
PRAVILNIK
o izvajanju študentskega vprašalnika o dejanski študijski obremenitvi študenta
1. člen
(namen navodil)
Pravilnik o izvajanju študentskega vprašalnika o dejanski študijski obremenitvi študenta na
Univerzi v Mariboru (v nadaljevanju: pravilnik) urejajo način, čas, okvir, roke in postopke
vezane na izvajanje študentskega vprašalnika o dejanski študijski obremenitvi študenta na
Univerzi v Mariboru (v nadaljevanju: vprašalnik).
Vprašalnik je priloga in sestavina tega pravilnika. Vprašalnik je mnenjska anketa, s katerim
študenti izražajo svoje mnenje o dejanski študijski obremenitvi študentov pri posameznih
predmetih v novih študijskih programih.
Študentski sveti članic lahko, upoštevajoč ta pravilnik, izvedejo posebne (dodatne)
vprašalnike s študenti in diplomanti o študijski obremenitvi, programu in organizaciji
študija, z namenom izboljšanja kakovosti.
2. člen
(namen vprašalnika)
S pomočjo rezultatov vprašalnika lahko študentski sveti članic spremljajo dejansko
študijsko obremenitev študenta v novih študijskih programih in pripravijo predloge ter
načrte za izboljšanje kakovosti ter spremembe študijskih programov.
3. člen
(odgovornost izvajanja vprašalnika)
Za izvajanje vprašalnika in obravnavo rezultatov po članicah so odgovorni študentski sveti
članic.
Za obdelavo rezultatov vprašalnikov je odgovoren Računalniški center Univerze v Mariboru
(v nadaljevanju RCUM).
Na ravni Univerze je za izvajanje vprašalnika in tega pravilnika pristojen Študentski svet
Univerze v Mariboru.
4. člen
(poročanje o rezultatih vprašalnika)
Študentski sveti članic o rezultatih vprašalnika redno obveščajo ECTS koordinatorja in
dekana članice, ki ukrepata skladno s svojimi pristojnostmi.
V primeru, da so dve leti zapored ugotovljena večja odstopanja med potrjenim kreditnim
vrednotenjem in izmerjeno dejansko obremenitvijo študentov pri posameznem predmetu,
študentski svet članice o tem nemudoma obvesti senat članice in predlaga ustrezne
ukrepe.
Na zahtevo Študentskega sveta Univerze v Mariboru ali prorektorja za študentske zadeve so
študentski sveti članic dolžni posredovati izsledke iz opravljenih vprašalnikov in predstaviti
svojo aktivnost na področju uresničevanja teh navodil.
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5. člen
(čas izvedbe in obveščanje)
Po uvedbi novega študijskega programa se vprašalnik izvaja vsako študijsko leto do
diplomiranje prve vpisne generacije, potem pa najmanj vsaki dve leti.
Vprašalnik se izvaja na vseh članicah Univerze v Mariboru za vse nove študijske programe
in njihove predmete, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
Vprašalnik se izvaja od začetka jesenskega izpitnega obdobja do konca študijskega leta za
vse predmete novih študijskih programov, pri katerih je študent opravil izpit.
O anketiranju, njegovem namenu in vprašalniku prodekan za študentska vprašanja
predhodno na primeren način (npr. s posebnim dopisom, na oglasni deski, po elektronski
pošti ali na spletni strani članice ipd.) obvesti študente članice.
6. člen
(dolžnost izpolnjevanja vprašalnika)
Študenti so dolžni sodelovati pri izpolnjevanju vprašalnika. Izpolnjevanje poteka
anonimno.
Posamezni študent oceni vse tiste predmete po študijskem programu, pri katerih je
študent opravil izpit.
Vprašalnik izpolnijo vsi redni in izredni študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju.
7. člen
(vprašalnik)
Vprašalnik je v definiranem obsegu in vsebini enoten za vse članice Univerze v Mariboru.
Vprašalnik v uvodu vsebuje nagovor, osnovne podatke o članici, študijskem programu, v
katerega je študent vpisan (ime programa, letnik študija in letnik študija), ime predmeta z
navedbo nosilca, izpis oblik izvedbe pedagoškega procesa z navedenim številom študijskih
ur, kot jih določa študijski program. Na vprašalniku se izpiše tudi končna ocena izpita, s
katero je študent izpit opravil.
Študenti pri vsaki obliki izvedbe pedagoškega procesa označijo, ali je ta presegala število
študijskih ur, določenih v študijskem programu. Morebitne razlike v številu ur vnesejo v
poseben prostor.
Natančna oblika vprašalnika je priloga in sestavina tega pravilnika.
8. člen
(reprezentativnost)
Za reprezentativnost je potrebno, da vprašalnik izpolni večina študentov, ki so vpisani v
posamezni letnik.
9. člen
(potek anketiranja)
Študentu se v obdobju izvajanja vprašalnika ob vsakem vpisu v sistem AIPS ponudi
možnost, da izpolni vse manjkajoče vprašalnike za posamezne predmete. Ko študent
izpolni posamezni vprašalnik, le-to potrdi s klikom na poseben gumb.
Možnost elektronskega vpisa se študentu omogoči šele, ko izpolni vse potrebne vprašalnike.
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10. člen
(obdelava podatkov)
Zajemanje podatkov in obdelavo rezultatov ankete za vse članice UM opravi RCUM
(izvajalec). Izvajalec je dolžan izvesti obdelavo in študentskemu svetu članice predati
rezultate najkasneje v roku treh mesecev po začetku študijskega leta.
11. člen
(prikaz rezultatov)
Rezultati se predstavijo v dveh tabelah, pri čemer tabela 1 prikazuje splošne podatke o
obremenjenosti študentov, tabela 2 pa podatke o obremenjenosti študentov, glede na
doseženo oceno.
Rezultati za posamezni predmet se izpišejo v obliki tabele 1, v kateri je navedeno:
datumi anketiranja in obdelave;
podatki o številu respondentov, ime študijskega programa, letnik, ime
ovrednotenega predmeta in število vseh vpisanih študentov v letnik;
frekvence odgovorov pri posameznih oblikah izvedbe pedagoškega procesa,
aritmetična sredina in standardni odklon (SD) za razliko v številu ur, ki jo
študentje vnesejo samostojno.
Označi se, ali je bila zagotovljena reprezentativnost vzorca.
Rezultati po doseženi oceni na izpitu se izpišejo v obliki tabele 2, v kateri je navedeno:
datumi anketiranja in obdelave;
podatki o številu respondentov, ime študijskega programa, letnik, ime
ovrednotenega predmeta in število vseh vpisanih študentov v letnik;
frekvence odgovorov pri posameznih oblikah izvedbe pedagoškega procesa,
aritmetična sredina in standardni odklon (SD) za razliko v številu ur, ki jo
študentje vnesejo samostojno in prikazuje rezultate, glede na doseženo oceno
na izpitu.
Označi se, ali je bila zagotovljena reprezentativnost vzorca.
12. člen
(zaupnost)
Izpolnjevanje anketnega vprašalnika je anonimno.
13. člen
(hranjene vprašalnikov)
Vsa gradiva, povezana z vprašalnikom, se v elektronski obliki hranijo šest (6) let po
izvedeni anketi.
14. člen
(veljavnost)
Študentski vprašalnik o dejanski študijski obremenitvi študenta na Univerzi v Mariboru se
prične izvajati v skladu s tem pravilnikom v študijskem letu 2009/2010.
Ta pravilnik stopi v veljavo 15 dni po objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru.
Rektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Ivan Rozman, l. r.
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PREDLOG ZA ECTS ANKETO – INTERNO!!!

VPRAŠALNIK O DEJANSKI ŠTUDIJSKI OBREMENITVI ŠTUDENTA

Predmet: _________________ (vnese AIPS)
Nosilec: ___________________ (vnese AIPS)

Pred vami je vprašalnik, s katerim želi študentski svet članice meriti dejansko študijsko obremenitev študentov v prenovljenih programih. Vaši podatki in
vsi odgovori so popolnoma anonimni in bodo skupaj z ostalimi uporabljeni samo za izboljšanje študijskega procesa na članici. Za vaše sodelovanje se vam
iskreno zahvaljujemo.

Članica UM: _________________ (vnese AIPS)
Študijski program: _______________ (vnese AIPS)
Letnik: ______ (vnese AIPS)

izvedbe Ocenjena razlika v številki
brez enot(vnese študent)

Navodilo:
Prosimo označite, ali študijski program določa ustrezno število ur študijske obremenitve. Morebitne razlike vnesite v predvideni prostor.
Primer: V predvidenem številu ur po predmetniku ste uspeli obravnavati le desetih poglavij snovi, čeprav je bilo na izpitu zahtevanih dvanajst
poglavij. Potem označite rubriko »preveč« in vnesite ocenjeno skupno razliko ur (npr. 20). Enako ponovite pri vseh rubrikah.

obliko

(-) premalo
(-) točno
(-) preveč
(-) premalo
(-) točno
(-) preveč
(-) premalo
(-) točno
(-) preveč
Za samostojno delo sem glede na predvideno število ur
potreboval: (izpolni študent)
(-) več časa
(-) toliko časa
(-) manj časa

Oblika
izvedbe Število ur po študijskem Predvideno število ur za posamezno
pedagoškega procesa programu (vnese AIPS)
pedagoškega procesa je: (izpolni študent)
(vnese AIPS)
Predavanja
Seminarji
Vaje
Samostojno delo
Ocena izpita: ____ (vnese AIPS)
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