
Anketa o študijskem procesu in splošnih pogojih študija študijskega programa 

Radiološka tehnologija 1. stopnje na fakulteti  

 

Študijsko leto 2015/16: 

Mnenje o študijskem procesu in splošnih pogojih študija študijskega programa Radiološka 

tehnologija 1. stopnje so študentje izrazili tako, da so izbrali eno od vrednosti na lestvici od 1 

do 5, ki pomenijo: 1 = sploh se ne strinjam oziroma sploh nisem zadovoljen/zadovoljna; 5 = 

popolnoma se strinjam oziroma sem zelo zadovoljen/zadovoljna 

Ocenjevali so naslednje kazalnike kakovosti: 

1. Obveščenost na fakulteti, 

2. Prostori, oprema in urnik, 

3. Knjižnica, 

4. Mednarodna mobilnost, 

5. Svetovalna pomoč in referat, 

6. Zunanja izbirnost, povezovanje z okoljem, 

7. Študentski svet in obštudijska dejavnost, 

8. Zadovoljstvo s študijem. 

Na splošno so kazalniki kakovosti dobri, saj se povprečne ocene pri posameznih vprašanjih 

gibljejo med 3,7 in 4,5. V splošnem so študenti s študijem zadovoljni (ocena 4,4). 

1. Mnenje študentov o obveščanju na fakulteti 

VPRAŠANJA / TRDITVE ocena 

Spletna stran fakultete/akademije vsebuje vse informacije, ki jih kot 

študent potrebujem 
4,1 

Informacije o študijskem procesu sem dobil/a pravočasno. 4,5 

Z brezžičnim omrežjem, ki ga nudi akademija/fakulteta, sem 

zadovoljen/zadovoljna 
3,8 
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2. Mnenje študentov o prostorih, opremi in urniku 

 

VPRAŠANJA / TRDITVE ocena 

Oprema za predavanja, vaje in druge oblike pedagoškega dela je 

ustrezna. 
4,4 

Na fakulteti/akademiji je dovolj primernega prostora za individualno 

učenje (čitalnice, učilnice, seminarji ...). 
4,4 

Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela mi ustreza. 4,1 

Prostori za predavanja, vaje in druge oblike pedagoškega dela so 

ustrezni. 
3,8 

 

 

 
 

3. Mnenje študentov o knjižnici 

VPRAŠANJA / TRDITVE ocena 

Obseg literature je ustrezen. 4 

Dostopnost literature je ustrezna. 4,1 

Osebje knjižnice mi zna ustrezno svetovati pri iskanju literature. 4,4 

Osebje knjižnice ima ustrezen odnos do uporabnika. 4,5 
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4. Mnenje študentov o mednarodni mobilnosti 

VPRAŠANJA / TRDITVE ocena 

Na voljo imamo dovolj informacij o možnih mednarodnih izmenjavah. 4,3 

Na voljo je dovolj zanimivih možnosti za mednarodno izmenjavo. 4,4 

Fakulteta/akademija spodbuja in podpira izmenjavo. 4,4 

Imam možnost opravljanja obveznih predmetov v tujini. 4,1 

Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti (ECTS) je ustrezno. 4,2 

Strokovna podpora mednarodni mobilnosti je na fakulteti/akademiji 

ustrezna. 4,2 
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5. Mnenje študentov o svetovalni pomoči in referatu 

VPRAŠANJA / TRDITVE ocena 

Če potrebujem tutorja, vem, na koga se lahko obrnem. 4,1 

Vem, na koga se na univerzi/fakulteti/akademiji/oddelku lahko obrnem 

za karierno svetovanje. 
3,9 

Uradne ure študentskega referata so primerne. 4 

Osebje študentskega referata je odzivno in učinkovito. 4,1 

Osebje študentskega referata ima ustrezen odnos do študentov. 4,4 

 

 

6. Mnenje študentov o zunanji izbirnosti, povezovanju z okoljem 

VPRAŠANJA / TRDITVE ocena 

Ponujeni so mi bili primerni izbirni predmeti z drugih 

fakultet/akademij UL. 
4 

Med študijem sem spoznal/a ustrezno število zunanjih inštitucij 3,7 
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7. Mnenje študentov o študentskem svetu in obštudijskih dejavnostih 

VPRAŠANJA / TRDITVE ocena 

V okviru študija mi je omogočena dobra izbira športnih aktivnosti. 3,5 

Z delovanjem študentskega sveta sem zadovoljen/na. 4 

 

 

 

8. Zadovoljstvo s študijem 

VPRAŠANJA / TRDITVE ocena 

V splošnem sem s študijem zadovoljen/na. 4,4 
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Študijska leta od 2012/13 do 2014/15: 
Mnenje o študijskem procesu in splošnih pogojih študija študijskega programa Radiološka 

tehnologija 1. stopnje so študentje izrazili tako, da so označili eno od številk, ki pomenijo: -3 

(zelo slabo), -1 (slabo), +1 (dobro), +3 (zelo dobro), N (če za odgovor niso imeli dovolj 

potrebnih informacij). 

Ocenjevali so naslednje kazalnike kakovosti: 

1. OBVEŠČANJE: Dobil/a sem pravočasne informacije o študijskem procesu.  

2. DOSTOP DO INTERNETA: Imel/a sem možnost uporabljati internet za študijske 

namene. 

3. PROSTORI IN OPREMA: Ustreznost prostorov za predavanja, vaje in druge oblike 

pedagoškega dela.  

4. URNIK: Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela v dnevu, tednu, semestru 

mi ustreza.  

5. KNJIŽNICA, ČITALNICA: Obseg in dostopnost literature; prostor, kjer lahko študiram 

(čitalnica); pomoč osebja.  

6. SVETOVALNA POMOČ ŠTUDENTOM: Vem na koga se lahko obrnem po pomoč v 

zvezi s študijem (tutorstvo, karierno svetovanje, pomoč pri zaposlitvi).  

7. ŠTUDENTSKI REFERAT: Uradne ure, osebje, pomoč in informacije.  

8. STROKOVNA/ŠTUDIJSKA PRAKSA: Izvedba obvezne strokovne / študijske / 

delovne prakse (če je predvidena).  

9. ŠTUDIJ V TUJINI, IZMENJAVE: Informacije o možnosti študij v tujini.  

10. KOLIKO VAM JE DOSEDANJI ŠTUDIJ IZPOLNIL PRIČAKOVANJA? Splošno 

zadovoljstvo in izkušnje s programom, fakulteto.  

11. KOLIKO STE LAHKO V TEJ ANKETI IZRAZILI SVOJE MNENJE, PREDLOGE?  

 

a) Za študijsko leto 2012/13: Na splošno so kazalniki kakovosti dobri, saj se povprečne 

ocene pri posameznih vprašanjih gibljejo med 1,16 in 2,03, z izjemo urnika, kjer je 

ocena 0,76. S spremembo študijskega programa predvidevamo, da se bo tudi ta 

kazalnik kakovosti spremenil, saj bodo študenti manj časovno obremenjeni s prakso. 

 

b) Za študijsko leto 2013/14: Na splošno so kazalniki kakovosti dobri, saj se povprečne 

ocene pri posameznih vprašanjih gibljejo med 1,31 in 2,17. Od lanskega leta se je 

ocena razporeditve urnika dvignila iz 0,76 na kar 1,31. To pripisujemo spremembi 

študijskega programa, saj so študenti manj časovno obremenjeni s prakso in je urnik 

temu primerno lažje prilagoditi. 

 

c) Za študijsko leto 2014/15: Na splošno so kazalniki kakovosti dobri, saj se povprečne 

ocene pri posameznih vprašanjih gibljejo med 1,3 in 2,02.  

 

 



 
Število prejetih odgovorov na vprašanje 1, 2, 7 in 11: N=128, vprašanje 3, 4, 8 in 10: N=127, vprašanje 

5: N=126; vprašanje 6: N=125; vprašanje 9: N=116; 

 

 
Število prejetih odgovorov na vprašanje 1, 3, 7 in 8: N=133, vprašanje 2: N=129, vprašanje 4: N=134; 

vprašanje 5 in 10: N=132; vprašanje 6: N=130; vprašanje 9: N=115; vprašanje 11: N=137. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

študijski proces in splošni pogoji študija RT 1  -
študijsko leto 2012/13

-3 -1 1 3

1,90 1,96 1,93
1,31

2,09

1,74 1,72

2,17

1,92 1,80

1,79

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%

študijski proces in splošni pogoji študija RT 1  -
študijsko leto 2013/14

(-3) % (-1) % (1) % (3) % povprečje



 

Predvideno število anketiranih: N = 144, število prejetih odgovorov na vprašanje 1 in 7: N=111, 

vprašanje 2: N=110; vprašanje 3, 4, 5, 8 in 10: N=112; vprašanje 6: N=107, vprašanje 9: N=99; 

vprašanje 11: N=117; 
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