
 

 
ANALIZA ŠTUDENTSKE ANKETE MLC LJUBLJANA 2019 

 

MLC Ljubljana je v novembru 2019 izvedla Študentsko anketo med študenti visokošolskega študijskega 
programa Management in pravo VS.  
 
Anketa obsega vprašanja o vsebini in organizaciji študijskega procesa, kot tudi o vsebini in organizaciji 
posameznih predmetov, o storitvah referata za študentske zadeve, o splošnem zadovoljstvu, o ustreznosti 
računalniške opreme in e-gradiv, o medsebojni povezanosti študentov idr.  
 
Anketa se je izpolnjevala preko spleta in študenti so nanjo odgovarjali anonimno. 
 
Anketa vsebuje 14 vprašanj. Večina jih je v obliki ocenjevalne lestvice za postavljeno vprašanje, nekatera 
zahtevajo pisni odgovor. Pri vsakem vprašanju pa so vprašani imeli možnost podati tudi pisno opombo.  
 
 
 
ANALIZA ANKETE PO VPRAŠANJIH 
 
 
1. Spol  (n = 29)  
 
Anketo je izpolnilo 29 oseb, od tega 10 moških in 19 žensk.  
 

Spol  (n = 29)  

 
 

 
2. Leto vpisa na MLC Ljubljana:   (n = 29)  
 
Od 29 anketiranih je bilo število vpisanih študentov po letih sledeče: 

• v letu 2013: 0 

• v letu 2014: 1 

• v letu 2015: 2 

• v letu 2016: 3  

• v letu 2017: 8 

• v letu 2018: 14 

• v letu 2019: 1 
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Iz odgovorov na vprašanje glede leta vpisa na MLC Ljubljana lahko sklepamo, da so študenti, ki so se na 
fakulteto vpisali v zadnjih dveh letih bolj aktivni ter so zato tudi v večjem številu odgovarjali na anketno 
vprašanje.  
 
 
3. Kako vam je všeč organiziranost študijskega procesa na MLC Ljubljana? (označite številko med 1 
in 5, kjer 5 pomeni največ in 1 najmanj)   (n = 29)  
 
Anketiranci so ocenjevali kako so zadovoljni z organiziranostjo študijskega procesa na MLC Ljubljana. 
Organiziranost so ocenjevali glede na 4 faktorje: 

- Ure predavanj in vaj 

- Izvedba predavanj v dveh mesecih 

- Izpit po koncu predavanj 

- Število izpitnih rokov 

 

 
 
 
Ugotavljamo, da je 83% študentov je zadovoljnih z izvedbo predavanj v dveh mesecih ter 72% študentom je 
zelo všeč, da je izpit na koncu izpeljanih predavanj. Glede postavke »Ura predavanj in vaj« je kar 59% vprašanih 
odgovorilo, da jim je tak razpored najbolj všeč in so z njim zelo zadovoljni. Večina vprašanih študentov je zelo 
zadovoljna tudi s številom izpitnih rokov – 55%. Tak način organiziranja študijskega procesa je torej v večini 
sprejemljiv za študente oz. so z njim zadovoljni. 
 
 
 
 
 



 Stran 3 / 24 

4. Prosimo označite: 
A) Kako zanimiva so se vam zdela predavanja pri predmetih, ki ste jih obiskovali? (I. tabela); 
(označite številko med 1 in 3, kjer 3 pomeni največ in 1 najmanj; po potrebi dodajte še svojo 
opombo). Izpolnjujte samo za tiste predmete, ki ste jih obiskovali in tudi opravili izpit.  (n = 14)  
 
Študenti so označevali kako zanimiva so se jim zdela predavanja pri posameznih predmetih. V vprašalniku so 

bili navedeni vsi predmeti iz predmetnika vseh treh letnikov, pogoj za izpolnjevanje pa je bil, da so predavanja 

pri predmetu obiskovali in so pri njem tudi opravljali izpit. Ocenjevalna lestvica je bila sledeča: 

- 1 – ni zanimivo 

- 2 – je zanimivo 

- 3 – zelo je zanimivo.  
 
Zanimivost predavanj/vaj  
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Iz podanih odgovorov se da ugotoviti, da je večina predavanj pri predmetih za 1. letnik za študente »zanimiva« 

ali »zelo zanimiva«. Posebej izstopa predmet Uvod v pravo – vaje, kjer se kar 91% vprašanim zdijo vaje zelo 

zanimive, nihče pa ni odgovoril, da niso zanimive.  

Pri predmetih iz 2. letnika je večina vprašanih odgovorila, da so predavanja »zelo zanimiva«. Še posebej so 

zadovoljni z zanimivostjo predavanj pri predmetih »Praksa SAP« ter »Poslovna informatika – vaje«, kjer se kar 

88% študentom zdijo predavanja/vaje »zelo zanimiva«.  

Pri predmetih iz 3. letnika je večina študentov odgovorila, da so bila predavanja »zelo zanimiva«. Pri predmetu 

Upravno pogodbeno pravo je 100% vprašanih, odgovorilo, da so predavanja »zelo zanimiva«.    

Pri izbirnih predmetih je bilo število odgovorov bistveno manjše, ker je tudi udeležba na predavanjih manjša, 

oz. je majhno samo število prijavljenih študentov na posamezni izbirni predmet. Iz sicer majhnega vzorca 

odgovorov (5) za predmet »Osnove davčnega prava«, so vsi vprašani odgovorili, da so bili s predavanji »zelo 

zadovoljni«. Iz navedenega lahko sklepamo, kateri so izbirni predmeti, za katere je koristno, da se jih vključi v 

študijski program tudi v prihodnje in kateri, so tisti, ki jih ne bi več izvajali. 

*Skupno število odgovorov vprašanih sicer variira glede na to, koliko študentov je posamezna predavanja 

dejansko obiskovalo in opravljalo izpit.  

 

 

B) Kako uporabna je bila študijska  literatura, ki ste jo uporabljali pri posameznem predmetu? (II. 

tabela)  (označite številko med 1 in 3, kjer 3 pomeni največ in 1 najmanj; po  potrebi dodajte še svojo 

opombo). Izpolnjujte samo za tiste predmete, ki  ste jih obiskovali in tudi opravili izpit.  (n = 14)  

 
Študenti so označevali kako uporabna se jim je zdela študijska literatura pri posameznih predmetih. V 

vprašalniku so bili navedeni vsi predmeti iz predmetnika vseh treh letnikov, pogoj za izpolnjevanje pa je bil, da 

so predavanja pri predmetu obiskovali in so pri njem tudi opravljali izpit. Ocenjevalna lestvica je bila sledeča: 

- 1 – ni uporabna 

- 2 – je uporabna 

- 3 – zelo je uporabna.  
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Pri predmetih iz 1. letnika je večina študentov odgovorila, da je bila študijska literatura pri večina predmetov 

»zelo uporabna«. Pri predmetih »Uvod v pravo – vaje«, »Marketing« in »Finance - vaje«, nihče od vprašanih ni 

odgovoril, da je študijska literatura neuporabna. Se je pa v primerjavi z lanskim letom število predmetov, kjer se 

jim zdi študijska literatura neuporabna precej povečalo.  

Iz odgovorov izhaja, da je tudi študijska literatura za predmete iz 2. letnika po mnenju večine študentov »zelo 

uporabna« (vseh 7 predmetov dosega ta odgovor z več kot 50%).  



 Stran 6 / 24 

Tudi pri predmetih iz 3. letnika je večina študijske literature »zelo uporabna«, pri predmetih »Organizacijsko 

vedenje« ter »Upravno pogodbeno pravo« so vsi vprašani tega mnenja.  

Pri izbirnih predmetih so rezultati glede uporabnosti literature primerljivi z ostalimi predmeti. Samo pri 2 

predmetih je 25% vprašanih odgovorilo, da študijska literatura ni uporabna.  

 

C) Ali ste pridobili uporabno teoretično in praktično znanje? (III. tabela) 

(označite številko med 1 in 3, kjer 3 pomeni največ in 1 najmanj; po  potrebi dodajte še svojo 
opombo). Izpolnjujte samo za tiste predmete, ki  ste jih obiskovali in tudi opravili izpit.  (n = 14)  
 
Študenti so označevali ali se strinjajo s trditvijo, da so pri posameznem predmetu pridobili uporabna teoretična 

in praktična znanja. Ocenjevalna lestvica je bila sledeča: 

- 1 – se ne strinjam 

- 2 – se strinjam 

- 3 – zelo se strinjam   
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Pri večini predmetov iz 1. letnika (6 od 8) se študenti »strinjajo« ali »zelo strinjajo«, da so pridobili uporabna 

teoretična in praktična znanja. Pri predmetu »Uvod v pravo – vaje« se kar 100% vprašanih »zelo strinja« s 

trditvijo. V primerjavi z lanskim letom se je število predmetov, kjer študenti menijo, da niso pridobili uporabnih 

in praktičnih znanj povečalo, saj je kar pri 5 predmetih (lansko leto samo pri 2) opaziti takšne rezultate.  

Pri vseh predmetih iz 2. letnika so študentje v večini odgovorili, da se »zelo strinjajo«, da so pridobili uporabna 

teoretična in praktična znanja. Slabše so ocenili predmete: »Pogodbeno gospodarsko pravo«,  »Osnove 

raziskovanja v managementu in pravu« ter »Poslovna informatika – predavanja«, kjer se vprašani »ne strinjajo« 

z navedbo, da so pridobili uporabna znanja. Pri predmetu »Poslovna informatika – vaje« so bili študentje najbolj 

zadovoljni s pridobljenim znanjem (100% vprašanih se »zelo strinja«).  

Tudi pri vseh predmetih iz 3. letnika so se študentje v več kot 88% »zelo strinjali« s trditvijo, da so pridobili 

uporabno teoretično in praktično znanje. Pri predmetu »Upravno pogodbeno pravo« so se s to trditvijo strinjali 

vsi.  

Pri večini izbirnih predmetov so študentje mnenja, da so pridobili uporabna teoretična in praktična znanja. V 

pozitivnem smislu izstopa predmet »Osnove davčnega prava« (100% se zelo strinja), v negativnem smislu 

izstopa predmet »Podjetništvo«, kjer je 13% vprašanih mnenja, da niso pridobili uporabnih teoretičnih in 

praktičnih znanj.  

 
 
D) Kako korekten se vam je zdel/a predavatelj/predavateljica posameznega predmeta? (IV. tabela) 
(označite številko med 1 in 3, kjer 3 pomeni največ in 1 najmanj; po potrebi dodajte še svojo 
opombo). Izpolnjujte samo za tiste predmete, ki  ste jih obiskovali in tudi opravili izpit.  (n = 14)  
 
Študenti so ocenjevali, kako korekten se jim zdi predavatelj/predavateljica in asistenti posameznega predmeta. 
Pri tem so presojali, ali je bila izvedba predavanj zanimiva, razlaga jasna, predavatelj/ica prijazen/na, 
dostopen/na, točen/na, odziven/na ipd. Ocenjevalna lestvica je bila sledeča: 

- 1 – ni korekten/na 

- 2 – korekten/na 

- 3 – zelo je korekten/na.   
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Glede na podane odgovore ugotavljamo, da se večina predavateljev, ki izvajajo predmete za 1. letnik študentom 

zdijo »korektni« ali »zelo korektni«. V primerjavi s preteklim letom je bilo letos več predavateljev ocenjenih kot 

»ne korektnih« (v letu 2019: 7, v letu 2018: 3). Vzorec je sicer letos manjši, vendar iz rezultatov lahko sklepamo, 

da so bili bolj kritični pri podajanju odgovorov.   
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Tudi s predavatelji predmetov za 2. letnik so študenti na splošno zelo zadovoljni, saj so vsi prejeli večinski 

odgovor (60% ali več), da so »zelo korektni«. V negativnem smislu izstopa predavatelj pri predmetu »Pogodbeno 

gospodarsko pravo«, kjer je 25% vprašanih odgovorilo, da »ni korekten«.  

Pri predavateljih pri predmetih za 3. letnik so rezultati podobni, saj je pri vseh predmetih večina študentov (več 

kot 80%) ocenila predavatelje kot »zelo korektne«.  

Pri večini izbirnih predmetov študentje menijo, da so predavatelji »zelo korektni« (50% ali več vprašanih), pri 

čemer so pri predmetu »Internetno pravo« ter »Osnove davčnega prava« vsi študentje (100%) ocenili 

predavatelja kot »zelo korektnega«. Pri izbirnih predmetih nihče od vprašanih ni odgovoril, da kateri od 

predavateljev »ni korekten«.  

 

Študentje so imeli možnost, da so pri zgornjih vprašanjih podali opombe/pripombe, predloge in mnenja, vendar 

nismo prejeli nobenega opisnega odgovora.  

 
 
5. Študijske ekskurzije. (označite številko med 1 in 3, kjer 3 pomeni največ in 1 najmanj)  (n = 15)  
 
 

 
 
Iz obeh grafov je razvidno, da so se študenti udeleževali ekskurzij »zelo redko« (73% vprašanih), vendar so bili 

udeleženci v večini z izvedbo »zelo zadovoljni« (55%).  

Na vprašanje »Kakšnih ekskurzij bi se radi udeležili v prihodnje?«, smo prejeli odgovor: 

»več obiskov glede na predmete...primer: čebulj...obisk upravnega sodišča...«  

 

6. Računalniška podpora: E-študij.  (označite številko med 1 in 5, kjer 5 pomeni največ in 1 najmanj)  
(n = 16)  
 
Glede računalniške podpore smo študentom postavili dve vprašanji: 

Kako pogosto spremljate in uporabljate računalniško podporo (e-študij)? 
Kako uporabna se vam zdi računalniška podpora (e-študij)? 
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Iz grafičnega prikaza izhaja, da največ študentov uporablja računalniško podporo E-študij »zelo pogosto« (44%), 

vendar je ta odstotek v primerjavi z lanskim nižji (50%). Glede uporabnosti platforme je večina študentov 

odgovorila, da se jim zdi »uporabna« (50%), kar je tudi slabši rezultat od lanskega, ko se je večini zdela platforma 

»zelo uporabna«.   

Študentje so imeli možnost, da so pri zgornjih vprašanjih podali opombe/pripombe, predloge in mnenja. Prejeli 

smo sledeče odgovore:  

          Opomba 

  
Q9_Q29a 

  Kako pogosto spremljate in 
uporabljate računalniško 
platformo  E-študij? (1-zelo 
redko, 5-zelo pogosto) 

-1 

  
Q9_Q29b 

  Kako uporabna se vam zdi 
računalniška platforma E-
študij? (1-popolnoma 
neuporabna, 5-zelo uporabna) 

Zelo slaba , stare prosojnice. Kar ene fotokopije. 

 
 
 
 
7. Povezanost z ostalimi študenti. (označite številko med 1 in 3, kjer 3 pomeni največ in 1 najmanj)  (n 
= 16)  
 
Glede povezanosti študentov s kolegi, smo jim postavili vprašanji: 

Kako dobro ste po vaše mnenju povezanimi z ostalimi študenti MLC Ljubljana? 

Kako pogosto ste se udeležili dogodkov, ki jih je organizirala MLC Ljubljana?  
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Iz odgovorov študentov izhaja, da se počutijo »povezane« (56%) z drugimi študenti. Glede na rezultate prejšnjih 

let se je delež »povezanih« študentov malo povišal, kar je spodbuden rezultat.  

Iz prikaza izhaja, da se je večina vprašanih študentov dogodkov MLC Ljubljana udeleževala »pogosto« (63%), 

kar pomeni, da so jim bili dogodki všeč. Kljub temu, je delež tistih, ki so se dogodkov udeleževali »zelo redko« 

precej visok (25%), kar pomeni, da bo treba organizirati še bolj zanimive dogodke in srečanja ter biti pri tem 

fleksibilen tako glede vsebine, kot glede termina izvedbe. V primerjavi z lanskoletnimi odgovori pa je delež 

študentov, ki so se udeleževali pogosto povišal.   

 
 
8. Na kakšen način bi po vašem mnenju lahko še izboljšali medsebojno povezanost med študenti 
MLC? Prosimo, napišite svoje predloge.    
 
Na vprašanje smo prejeli naslednje odgovore:  
 

  povezanost studija s podjerji....primer: kazensko pravo. praksa v neki odvetniski pisarni 

  več športnih aktivnosti in druženj 

 
 
 
9. Na kakšen način bi izven urnika najraje komunicirali s predavatelji v  zvezi s študijem?  (označite 
številko med 1 in 5, kjer 5 pomeni najraje  in 1 najmanj radi)  (n = 22)  
 
 

 
Iz odgovorov izhaja, da bi študentje najraje komunicirali s predavatelji preko e-pošte (75%). Drugi način je 

osebno (33%), nekaj pa bi jih želelo komunicirati tudi preko Facebooka (13%). 

Glede na rezultate, bomo še naprej ažurno skrbeli za dostopnost kontaktnih podatkov predavateljev, da bodo 

dobro dosegljivi za študente.  

 
10. Študij na MLC. (označite številko med 1 in 5, kjer 5 pomeni največ in 1 najmanj)  (n = 16)  
 
Študentom smo postavili 2 vprašanji: 

Kako ste na splošno zadovoljni s študijem na MLC? 
Kako verjetno bi študij na MLC priporočili tudi drugim? 
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Od skupno 16 prejetih odgovorov je kar 81% študentov s študijem »zelo zadovoljnih«. »Zelo nezadovoljnih« in 

»nezadovoljnih« študentov ni. 

Glede na to, da so študenti v večini zadovoljni s študijem, bi jih velika večina vprašanih (80%) študij »zelo 

verjetno« priporočila tudi prijateljem in znancem. 

11. Zaradi katerih glavnih značilnosti bi študij na MLC Ljubljana PRIPOROČILI tudi prijateljem? In 

po katerih pomembnih dobrih lastnostih se po vašem mnenju MLC Ljubljana razlikuje od ostalih 

fakultet?  

 
Prejeli smo naslednje odgovore: 

  nisi samo številka, osebni pristop. predavatelji vedno na voljo za pomoč. 

  mlc nam preda konretno  znanje ki ga dejansko potrebuješ v poslovnem svetu 

  zaradi strokovnega pristopa in zelo korektnih in dobrih profesorjev, ter usluzbencev na fakulteti. 

  osebni stik, transparentnost 

  osebni pristop 

  indiviualnost in prilagodljivost. 

  zanimiv študij, povezava management in pravo 

 
12. Zaradi katerih glavnih značilnosti bi študij na MLC Ljubljana ODSVETOVALI prijateljem oz. na 
kakšen način bi za vas še lahko izboljšali proces študija?    
 

Prejeli smo naslednje odgovore: 

  več on line gradiva. mogoče študij na daljavo. v primeru da nisi v slo, da lahko poslušaš predavanja preko 
skypa 

 
 
13. Kako ste zadovoljni s storitvami referata in strokovnih služb MLC? (označite številko med 1  in 5, 
kjer 5 pomeni zelo zadovoljni in 1 zelo nezadovoljni)   (n = 16)  
 

Študente smo vprašali: 

- Kako ste na splošno zadovoljni s storitvami referata MLC? 

- Kako ste zadovoljni z dostopnostjo in odzivnostjo zaposlenih v referatu? 
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Na podlagi podanih odgovorov ugotavljamo (16), da so študenti s storitvami referata v povprečju »zelo 

zadovoljni« (4,5), std. odklon 0,7.  Pozitivno je, da ni takšnih študentov, ki bi bili s storitvami referata »zelo 

nezadovoljni« ali »nezadovoljni«. Prav tako so v povprečju (4,5) zadovoljni tudi z dostopnostjo in odzivnostjo 

zaposlenih v referatu, std. odklon 0,6. »Zelo nezadovoljen« ni nihče od vprašanih. V bodoče se bomo potrudili, 

da se odzivni čas še zmanjša in študenti kar najhitreje pridejo do željenih informacij.  

 

14. Ker se trudimo, da bi v bodoče še izboljšali kakovost dela in storitev MLC, vas prosimo, da vpišite 
vaše predloge za izboljšavo (oblikovnega in  vsebinskega dela) anketnega vprašalnika.   
 
Na koncu smo študente prosili še, da nam svetujejo glede oblike in vsebine samega anketnega vprašalnika. 

Podan je bil samo en odgovor:  

  preveč papirologije. digitalizacija poslovanja....   
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ANALIZA ŠTUDENTSKE ANKETE MLC LJUBLJANA 2019 – MAGISTRSKI PROGRAM 

 

MLC Ljubljana je v novembru 2019 drugič izvedla Študentsko anketo med študenti magistrskega študijskega 
programa Management in poslovno pravo.   
 
Anketa obsega vprašanja o vsebini in organizaciji študijskega procesa, kot tudi o vsebini in organizaciji 
posameznih predmetov, o storitvah referata za študentske zadeve, o splošnem zadovoljstvu, o ustreznosti 
računalniške opreme in e-gradiv, o medsebojni povezanosti študentov idr.  
 
Anketa se je izpolnjevala preko spleta in študenti so nanjo odgovarjali anonimno. 
 
Anketa vsebuje 13 vprašanj. Večina jih je v obliki ocenjevalne lestvice za postavljeno vprašanje, nekatera 
zahtevajo pisni odgovor. Pri vsakem vprašanju pa so vprašani imeli možnost podati tudi pisno opombo.  
 
 
ANALIZA ANKETE PO VPRAŠANJIH 
 
 
1. Spol  (n = 40)  
 
Anketo je izpolnilo 40 oseb, 16 moških in 24 žensk.   

 
 
2. Leto vpisa na MLC Ljubljana (n=39) 
 

 
 
41% sodelujočih je bilo vpisanih v letu 2017, kar pomeni, da so prva generacija magistrskih študentov. Nekaj 
študentov (23%) je bilo vpisanih že v letu 2019 ter so do izvedbe ankete že prisostvovali določenim 
predavanjem.  
3. Diplomant/ka MLC Ljubljana?   (n = 25)  
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Študente smo vprašali, če so diplomanti MLC Ljubljana, ali magistrski študij nadaljujejo iz kakšne druge 
fakultete. 56% vprašanih je diplomantov MLC Ljubljana, ostali prihajajo iz drugih fakultet.  

 
 
 

4. Kako vam je všeč organiziranost študijskega procesa na MLC Ljubljana? (označite številko med 1 
in 5, kjer 5 pomeni največ in 1 najmanj)   (n = 27)  

 

 
 

Anketiranci so ocenjevali kako so zadovoljni z organiziranostjo študijskega procesa na MLC Ljubljana. 
Organiziranost so ocenjevali glede na 4 faktorje: 

- Ure predavanj in vaj 

- Izvedba predavanj v dveh mesecih 

- Izpit po koncu predavanj 

- Število izpitnih rokov 

Večini vprašanim je »všeč« ali »zelo všeč« urnik predavanj in vaj, prav tako dvomesečni cikli predavanj ter izpiti 
po koncu predavanj. V povprečju so najmanj zadovoljni s število izpitnih rokov (ocena 4.1, std. odklon 1.1).  
 
 
 
 
 
 
 
Prosimo označite: 
A) Kako zanimiva so se vam zdela predavanja pri predmetih, ki ste jih obiskovali? (I. tabela) 
(označite številko med 1 in 3, kjer 3 pomeni največ in 1 najmanj; po  potrebi dodajte še svojo 
opombo). Izpolnjujte samo za tiste predmete, ki ste jih obiskovali in tudi opravili izpit.  (n = 21)  
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Pri vseh predmetih 1. in 2. letnika , so se študentom zdela vprašanja »zanimiva« ali »zelo zanimiva«, izjema je le 
predmet »Metode znanstvenega raziskovanja – vaje«, kjer je kar 69% vprašanih odgovorilo, da vaje niso bile 
zanimive.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) kako uporabna je bila študijska literatura, ki ste jo uporabljali pri posameznem predmetu? (II. 
tabela) (označite številko med 1 in 3, kjer 3 pomeni največ in 1 najmanj; po potrebi dodajte še svojo 
opombo). Izpolnjujte samo za tiste predmete, ki  ste jih obiskovali in tudi opravili izpit.  (n = 21)  
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Študijska literatura se je pri večini predmetov vprašanim zdela »zelo uporabna« ali vsaj »uporabna«, medtem, ko 
se pri predmetu »Metode znanstvenega raziskovanja – predavanja« (32%) ter »Metode znanstvenega 
raziskovanja – vaje« (69%), vprašanim literatura ni zdela uporabna. Pozitivno je, da pri večini predmetov ni 
odgovorov, da bi bila literatura neuporabna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Ali ste pridobili uporabno teoretično in praktično znanje? (III. tabela)  
(označite številko med 1 in 3, kjer 3 pomeni največ in 1 najmanj; po potrebi dodajte še svojo 
opombo). Izpolnjujte samo za tiste predmete, ki  ste jih obiskovali in tudi opravili izpit.  (n = 21)  
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Pri veliki večini predmetov študenti menijo, da so pridobili uporabna teoretična in praktična znanja. Ponovno 
je izjema predmet »Metode znanstvenega raziskovanja – predavanja in vaje«, kjer se študentje ne strinjajo s 
trditvijo, da so pridobili uporabna znanja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Kako korekten se vam je zdel/a predavatelj/predavateljica posameznega predmeta? (IV. tabela) 
(označite številko med 1 in 3, kjer 3 pomeni največ in 1 najmanj; po  potrebi dodajte še svojo 
opombo). Izpolnjujte samo za tiste predmete, ki  ste jih obiskovali in tudi opravili izpit.  (n = 3)  
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Od 20 predmetov je bila večina predavateljev (17, več kot 50% vprašanih)) ocenjenih kot »zelo korektni«. 
Slabše (več kot 20% odgovorov »ni korekten«) so bili ocenjeni predavatelji pri predmetih: Trg dela (27%), 
Metode znanstvenega raziskovanja – predavanja (32%) in vaje (33%) ter Razvoj podjetij in drugih družb 
(21%).  
 
Pri tem vprašanju so imeli študenti možnost, da podajo svoje opombe, mnenje tudi opisno. Prejeli smo 
naslednje odgovore, ki pojasnjujejo tudi rezultate pri vprašanjih glede zadovoljstva z določenim predmetom 
(zanimivost, uporabnost znanj, literature in korektnosti predavatelja).  
 

  domače naloge ne sodijo v učni načrt. še posebej vezane na rok od predavanja do predavanja kot je to pri predmetu razvoj podjetja. 

  na vajah doc.dr. steinbacherja nisem dobila pričakovane razlage in pojasnil v zvezi z uporabo programa pspp, dodajam pa tudi, da je materija 
obširna in glede na pričakovanja predavateljice in zahtevnost seminarske naloge bi bilo potrebnih več ur nameniti vajam. pod pričakovanji relativno 

zanimive teme pa je bilo tudi predavanje prof. dr. novaka, saj le z prebiranjem prosojnic in načinom podajanja snovi takšno predavanje ne more biti 

pohvale vredno. na koncu še pohvala za doc.dr. varanellija, ki je eden boljših predavateljev in ga je vedno zanimivo poslušati in doc. dr. brečko, ki 
nas z vsemi zanimivimi prispevki motivira k poslušanju in sodelovanju tudi v poznih popoldanskih urah na mlc ljubljana. 

  metode znanstvenega raziskovanja- predavanja so zelo nezanimiva in težka za poslušat po službi, brali smo prosojnice. absolutno premalo vaj, kar 

dokazuje tudi uspešnost pri predmetu v dveh letih. iz predavanj nismo odnesli nikakeršnega znanja, iz vaj prav tako ne. seminarska naloga pri tem 

predmetu ne bi smela biti pogoj za pristop k izpitu, le del ocene pri izpitu, saj bi to omogočilo večjo prisotnost na izpitu in bi večina seminarsko 
oddala naknadno, ko bi sami imeli dovolj časa ponovno predelati vso snov in ugotoviti, kako uporabljati program za reševanje seminarke naloge.     

razvoj podjetij in drugih družb- absolutno nezanimiva predavanja, celotna predavanja so bila debata o stvareh, ki se ne navezujejo na snov, 

absolutno nesmiselno je bilo printanje zahtevanih člankov, ki jih niti na enem predavanju nismo predelali in pregledali v celoti. prav tako je bilo 
totalno preveč domačih nalog, kar je za nekogar, ki obiskuje predavanja 5x na teden ne izvedljivo, da odda domačo nalogo pravočasno prav tako za 

tiste, ki domače naloge na morejo napisati v službi in tiste, ki imajo družine. torej absolutno neprimerno za fakulteto, ki je privat in izredna smer, če 

bi imeli dovolj časa bi delali redno in zastonj. poleg domačih nalog je zahtevana tudi seminarska naloga, s katero bi se strinjala pod pogojem, da ne 
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bi bilo domačih nalog, vse skupaj pa je nesmiselno. na predavanji nismo predelali nobene snovi, nimamo gradiva za učenje, razen člankov (na 

prosojnicah ni nobene snovi). poleg vsega pa mi ni všeč odnos profesorice, ki vidi težavo v tem, da neko stvar, ki jo nekdo ne razme ponovi 

dvakrat. vidim veliko priložnost za izboljšanje v teh dveh primerih. 

  vseh predavateljwv in načrta nisem ocenila,ker vseh predavanj še nisem obiskovala. 

  seminarske naloge nam vzamejo preveč časa 

  nasplošno pri veliko predmetih preveč domačega dela (seminarske naloge, domače naloge...) 

  prof. dr. marko novak: bolj razgibano predavanje z več primeri z prakse. prof. dr. majda bastič; snov prehitro razložena za tiste, ki se nismo nikoli 
prej srečali z njenim področjem predavanja 

  pri predmetu razvoj podjetij in drugih družb, je preveč nalog in nekorektnost profesorice. ni samo ona, ki ima predavanje. naloge preobsežne, cca 
3 ure na dan. če imaš službo in družino, ter ostala predavanja, ne utegneš vsega narediti. predlagam, da se naloge ukinejo. aja in še seminarsko 

povrhu moraš napraviti in to obsežno.  pri drugih predmetih, nimam pritožb. naj ječi je varanelli 

  posebej bi pohvalila doc. dr. lidijo breznik. menim, da želi zahtevnost, ki se pričakuje na magistrskem študiju. prav tako predava na način, da se 
lahko tekom predavanj dovolj naučiš za izpit. 

 
 
 
5. Računalniška podpora: E-študij.  (označite številko med 1 in 5, kjer 5 pomeni največ in 1 najmanj)  
(n = 26)  
 

 
Iz grafičnega prikaza izhaja, da študentje v povprečju uporabljajo računalniško podporo E-študij »pogosto«, kar 

je pozitivno, saj so na platformi objavljena študijska gradiva za vse predmete. Glede uporabnosti platforme je 

povprečni odgovor študentov, da se jim zdi platforma »uporabna«.  

Študentje so imeli možnost, da so pri zgornjih vprašanjih podali opombe/pripombe, predloge in mnenja. Prejeli 

smo samo en odgovor:  

 

          Opomba 

  Q7_Q29b 

  Kako uporabna se vam zdi 
računalniška platforma E-študij? (1-
popolnoma neuporabna, 5-zelo 
uporabna) 

Dobra.,  

Če bi lahko profesorji direktno odlagali na portal bi hitreje prišli do podatkov. Prav tako se ne bi pošiljalo 
na mail, kjer je možno, da spregledaš., 

 
6. Povezanost z ostalimi študenti. (označite številko med 1 in 3, kjer 3 pomeni največ in 1 najmanj)  (n 
= 26)  
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Iz odgovorov študentov izhaja, da se po večini počutijo »dobro povezane« (46%) z drugimi študenti, kar pomeni, 

da se je rezultat v primerjavi s prejšnjim letom izboljšal.   

Iz prikaza izhaja, da so se vprašani študenti dogodkov MLC Ljubljana v povprečju udeleževali »pogosto« (54%), 

kar je pozitivno, saj je tudi ta rezultat boljši od tistega iz prejšnjih let. Verjetno je rezultat tudi posledica tega, da 

je veliko študentov, ki so sodelovali v anketi tudi diplomtov MLC Ljubljana, ki imajo že izoblikovano mrežo 

poznanstev.   

 

7. Na kakšen način bi po vašem mnenju lahko še izboljšali medsebojno povezanost med študenti 
MLC? Prosimo, napišite svoje predloge.    
 
Prejeli smo sledeče odgovore:  

  organizirani izleti za študente, npr. v decembru skupni kuhanček, ... 

  možnost skupnega učenja za izpite. 

  organizacija učnih ur pred izpiti na fakulteti. 

  poslušanje prispevkov študentov (npr. seminarskih) širši skupini študentov ipd. 

  več ekskurzij, okrogle mize, ki bi jih pripravljali študentje, več dogodkov 

  povezanost se mi zdi zelo dobra. še posebaj po ideji tutorstva. 

  več druženja, več dogodkov, organizacija kakih zabav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Na kakšen način bi izven urnika najraje komunicirali s predavatelji v  zvezi s študijem?  (označite 
številko med 1 in 5, kjer 5 pomeni najraje  in 1 najmanj radi)  (n = 26)  
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Iz odgovorov izhaja, da bi študentje najraje komunicirali s predavatelji preko e-pošte, drugi način je po 

telefonu ali osebno. Kot »drugo« so predlagali LinkedIn ali E-študij, nekaj pa bi jih v ta namen želelo 

uporabljati tudi Facebook.  

 
 
9. Študij na MLC. (označite številko med 1 in 5, kjer 5 pomeni največ in 1 najmanj)  (n = 25)  
 

 
V povprečju so vprašani študentje s študijem na MLC Ljubljana »zelo zadovoljni« ali »zadovoljni« (4.4, std. 
odklon 0.7) in bi posledično študij tudi »zelo verjetno« ali »verjetno« (4.4, std. odklon 1.1) priporočili svojim 
prijateljem ter znancem. 
 
Pri tem vprašanju smo prejeli tudi eno pripombo: 
»Magisterski študij ne bi priporočila nikomur. Med tem, ko sem dodiplomski študij priporočila veliko študentom, kar nekaj pa 
se jih je nato tudi vpisalo na MLC. Dodiplomski študij JA, magisterski NE.« 
 
 
10. Zaradi katerih glavnih značilnosti bi študij na MLC Ljubljana PRIPOROČILI tudi prijateljem? In 
po katerih pomembnih dobrih lastnostih se po vašem mnenju MLC Ljubljana razlikuje od ostalih 
fakultet?    
 
Prejeli smo naslednje odgovore: 

  sap, bisnode, odlični predavatelji. zaradi velikega poudarka na praktiki. vsi predavatelji, so zaposleni v drugih 
firmah in niso samo predavatelji. velika možnost, do uspeha v svoji karierni poti 

  uspešno približevanje potrebam študenta. 

  praktični primeri to je bilo zelo uporabno in veliko se naučiš tako 

  osebni odnos, razumevanje vseh situacij, sap akademija, dobri odnosi med študenti, profesionalni profesorji, 
ki so pripravljeni poslušati in pomagati 

  študij z veliko osvojenega praktičnega znanja, delo v majhnih skupinah, odlična komunikacija s predavatelji, 
razporeditev predmetov, skupina študentov različnih strokovnih podlag,... 

  osebni odnos, kvalifixirani predavatelji(prakticna zna ja ki jih imajo), parking, dobra razloreditev predavanj in 
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kvalitetna literatura. 

  sproščenost celotnega kolektiva, prilagodljivost 

  organizacija in sodelovanje s profesorji 

  osebni odnosi, način razporeditve predavanj in vaj, študij se zaključi v maju 

  zaradi odličnih predavateljev in odl. referata. 

  po dodatnih možnostih izobraževanja, projekti, prilagodljivosti in razumljivosti profesorjev ter medsebojnem 
povezovanju tako med študenti kot med fakulteto in študenti. 

  odlični predavatelji, uporabna znanja. 

  majhne skupine v razredih, individualen pristop, prijazno osebje, dostopnost profesorjev 

  priporočil(a) bi zaradi dostopnosti in raznolikosti znanja in tudi zaradi dobrih profesorjev, ki znajo predavanja 
in svoje znanje delijo zelo dobro. 

  prijazen način študija, korektnost predavateljev in referata 

  priporočam ga, ker je to enostavno najboljša fakulteta! profesorji so dostopni, strokovni, vedno na razpolago 
za dodatna pojasnila. tudi tajništvo je  1a, kjer se dobi vse odgovore na vprašanja. tudi izpiti niso pretežki in če 
si vsaj malo pogledaš gradivo, jih narediš. poleg tega je super, da so predavanja med tednom (in ne v soboto), 

saj imaš potem vikend res lahko le zase. 

  organizacija 

  osebni stik s predavatelji 

  dodiplomski študij bi priporočila vsem zaradi korektnosti, neke normalne zahtevnosti, ki omogoča 
dokončanje študija brez dodatnega stresa poleg službe in otrok. zaradi strokovnih predavateljev, zaradi odnosa, 

ki ga imajo punce iz referata... 

 
11. Zaradi katerih glavnih značilnosti bi študij na MLC Ljubljana ODSVETOVALI prijateljem?Oz. 
Na kakšen način bi za vas še lahko izboljšali proces študija?    
 

Prejeli smo naslednje odgovore: 

 

  zahtevnost na magisterskem študiju, kar se tiče domačih nalog in seminarskih nalog je nesmiselna in potrata 
časa. predlagam, da zvišate kriterij pri ocenjevanju izpitov in sami zahtevnosti izpitov ter zmanjšate število 

nepotrebnih domačih nalog ter, da poskušate nadzorovati odnost predavateljev, ki ga imajo do študentov, saj 
vam nekateri uničujejo ugled, ki je bistvo vsega tistega, zaradičesar študentje prihajajo. 

  študija na mlc ljubljana ne bi nikomur odsvetovala. proces študija bi lahko izboljšali tako, da bi predavanja 
vsebovala več vaj oz. praktičnega dela, lahko tudi kot del prakse. 

  zaradi zelo obsežnih seminarskih nalog in domačih nalog ostane poleg službe premalo prostega časa 

  zaradi nekaterih predavateljev, katere sem tudi ocenil slabo. odsvetoval bi jim tudi zaradi prevelike količine 
seminarskih in domačih nalog na magisteriju, ki poleg službe družine in predavanj vzamejo ogromno časa 

  / 

  če si kdo želi žura naj gre na mlc  ... torej bi bilo potrebno nivo strogosti malo dvignit. 

  nimam razloga 

  mogoče zaradi preveč seminarskih nalog, ki ti ob službi vzamejo ogromno časa. 

  ne bi odsvetoval. 

  na magistrskem študiju sem pri nekaterih predmetih, glede na stopnjo študija, pričakovala večjo zahtevnost. 
sploh glede na čas, ki ga vložiš v določen predmet. 
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  cena 

  cena studija 

 
12. Kako ste zadovoljni s storitvami referata in strokovnih služb MLC? (označite številko med 1  in 5, 
kjer 5 pomeni zelo zadovoljni in 1 zelo nezadovoljni)   (n = 25)  

 
 
Na podlagi podanih odgovorov ugotavljamo, da so študenti s storitvami referata v povprečju »zadovoljni« ali 

»zelo zadovoljni« (ocena 4.9, std. odklon 0.4). Pozitivno je, da ni takšnih študentov, ki bi bili s storitvami referata 

»nezadovoljni« ali »zelo nezadovoljni«. Prav tako so v povprečju »zadovoljni« ali »zelo zadovoljni« (ocena 4.8, 

std. odklon 0.5) tudi z dostopnostjo in odzivnostjo zaposlenih v referatu. »Zelo nezadovoljen« ali »nezadovoljen« 

ni nihče od vprašanih.  

Študentje so imeli možnost, da so pri zgornjih vprašanjih podali opombe/pripombe, predloge in mnenja, 

vendar nismo prejeli nobenega odgovora.  

 
13. Ker se trudimo, da bi v bodoče še izboljšali kakovost dela in storitev  MLC, vas prosimo, da 
vpišite vaše predloge za izboljšavo (oblikovnega in  vsebinskega dela) anketnega vprašalnika.     
 
Prejeli smo sledeče odgovore: 

  odprt e-študij, kjer lahko profesorji in morbit študenti kaj odlagajo (npr. seminarske/online izpiti ipd.) 

  predlagam anketo o zadovoljstvu glede domačih nalog in seminarskih nalog, o obsežnosti, pogostosti, smiselnosti za določen predmet 
in podobno. 

  možnosti komentiranja posamezne profesorice / profesorja 

  referat je hitro odziven, osebni pristop je zame izrednega pomena zato nimam pripomb. 

 
 
 


