ANALIZA VPRAŠALNIKA ZA »NOVE« DIPLOMANTE 2019/2020
MLC Ljubljana je v oktobru 2020 izvedla Anketo med »novimi« diplomanti, to so tisti, ki so diplomirali v
študijskem letu 2019/2020.
Anketa obsega 13 vprašanj o zadovoljstvu s študijem in fakulteto na splošno, o predavateljih, delu strokovnih
služb, o pridobljenih kompetencah in značilnostih študija oz. fakultete zaradi katerih bi študij
priporočili/odsvetovali.
Anketa se je izpolnjevala anonimno preko spleta.

ANALIZA ANKETE PO VPRAŠANJIH
1. Spol (n=7)

Na anketni vprašalnik je odgovarjalo 7 diplomantov, od tega 2 moška in 5 žensk.

2. Starost
Vprašanje

Št. enot

Povprečje/
odstotek

Starost

7

28,3

Std. Odklon Minimum Maksimum
6,13

1

25

42

Anketirani so stari med 25 in 42 let, povprečna starost je 28,3 let.

3. Zanimivost programa (Ocenite od 1 do 5, pri čemer je 1 najnižja in 5 najvišja ocena.)

Diplomanti so ocenjevali zanimivost študijskega programa oz. ocenjevali ali se strinjajo s trditvijo »izvedel/a
sem veliko novih informacij«. V povprečju so trditev ocenili z oceno 4,1 (Std. 0,69).

4. Koristnost vsebin (Ocenite od 1 do 5, pri čemer je 1 najnižja in 5 najvišja ocena.)

Diplomanti so ocenjevali 2 trditvi. Trditev:
• »veliko povedanega bom uporabil/a v svojem poslu« so ocenili s povp. oceno 3,9 (Std. 0,69),
• »študij je izpolnil moja pričakovanja« so ocenili s povp. oceno 3,7 (Std. 1,11),

5. Po končanem študiju sem se odločil za nadaljevanje študija na MLC Ljubljana na
višji stopnji. (Označite ustrezen odgovor) (n = 7)

43% vprašanih diplomantov je študij nadaljevalo na MLC Ljubljana.

6. Predavatelji in asistenti na splošno. (Ocenite od 1 do 5, pri čemer je 1 najnižja in 5
najvišja ocena.)

Predavatelji in asistenti na splošno.
(Ocenite od 1 do 5, pri čemer je 1
najnižja in 5 najvišja ocena.)

Št. enot Povprečje/
odstotek

Std.
Minimum Maksimum
Odklon

Način podajanja vsebine in dela na vajah
je bil zanimiv in je prispeval k moji
motivaciji za učenje.

7

4,1

0,69

3

5

Predavanja so bila podkrepljena s
konkretnimi primeri.

7

4,6

0,79

3

5

Na predavanjih in vajah sem bil dobro
vključen v delo.

7

4,1

0,69

3

5

Ocenjevanje znanja in spretnosti je bilo
objektivno.

7

4,3

0,95

3

5

Diplomanti so ocenjevali 4 trditve o predavateljih ter asistentih. Trditev:
• »Predavanja so bila podkrepljena s konkretnimi primeri.« so ocenili s povp. oceno 4,6 (Std. 0,79)
• »Ocenjevanje znanja in spretnosti je bilo objektivno.« so ocenili s povp. oceno 4,3 (Std. 0,95)
• »Način podajanja vsebine in dela na vajah je bil zanimiv in je prispeval k moji motivaciji za učenje« so
ocenili s povp. oceno 4,1 (Std. 0,69)
• »Na predavanjih in vajah sem bil dobro vključen v delo.« so ocenili s povp. oceno 4,1 (Std. 0,69)
V povprečju je torej delo predavateljev in asistentov dobro ocenjeno. Najslabše je bila ocenjena vključenost v
delo.

7. Strokovne službe (Ocenite od 1 do 5, pri čemer je 1 najnižja in 5 najvišja ocena.)

Pri naslednjem vprašanju so diplomanti ocenjevali strokovne službe. Dostopnost in podpora referata je bila
ocenjena s povp. oceno 4,7 (0,49). Splošna ocena vodenja fakultete je bila 4,4 (Std. 0,79). Na splošno so bili
torej z delom strokovnih služb in vodenjem fakultete zadovoljni.

8. Gradiva in informacije (Ocenite od 1 do 5, pri čemer je 1 najnižja in 5 najvišja ocena.)

Gradiva in informacije (Ocenite od 1 do Št. enot Povprečje/ Std. Odklon Minimum Maksimum
5, pri čemer je 1 najnižja in 5 najvišja
odstotek
ocena.)
Učna gradiva so bila na ustrezni ravni
zahtevnosti.

7

3,7

1,11

2

5

Informacije o študiju (urniki, izpitni roki…)
so bile ažurne.

7

4,7

0,49

4

5

Uporabnost spletne platforme E-študij.

7

4,6

0,79

3

5

Diplomanti so ocenjevali tudi naslednje trditve:
• Učna gradiva so bila na ustrezni ravni zahtevnosti.
• Informacije o študiju (urniki, izpitni roki…) so bile ažurne.
• Uporabnost spletne platforme E-študij.
Od navedenih trditev je bila najslabše ocenjena raven zahtevnosti učnih gradiv, s povp. oceno 3,7 (Std. 1,11).

9. Kateri predmeti so bili po vaši oceni najzanimivejši?
Pri tem vprašanju so diplomanti naštevali predmete:
• od prof. varanellija, profesorice deželal in profesorice bergant
• obligacijsko pravo, gospodarsko pogodbeno pravo, kazensko in kaznovalno pravo.
• obligacijsko pravo, kazensko pravo, marketing, sap, nepremičnine (nina s.kavčnik), marketing
• kazensko in kaznovalno pravo, organizacijsko vedenje, poslovanje in organizacija
• management blagovnih znamk
Ugotovimo lahko, da se je večini diplomantov med pravnimi predmeti zdel zanimiv predmet Obligacijsko pravo
in Kazensko in kaznovalno pravo, sledijo tudi predmeti s področja managementa (Organizacijsko vedenje,
Marketing ter Poslovanje in org. podjetja).

10. Kateri predmeti so bili po vaši oceni najuporabnejši?
Pri tem vprašanju so diplomanti naštevali predmete:
•
•
•
•
•

obligacijsko pravo, nepremičnine
od prof. varanellija, profesorice deželak in profesorice bergant
pogodbeno pravo in pisanje pogodb
poslovanje in organizacija, racunovodstvo, delovno in socialno pravo
vsi

11. Je bilo pri študiju kaj, kar bi še posebej pohvalili?
Podali so naslednje odgovore:
• skoraj vse profesorje, ki teorijo podkrepijo z primeri iz njihovega poslovnega okolja in uporabljajo
veliko prakticnega znanja.

•
•
•

predajanje lastnih izkusenj iz strani profesorjev na studente
strokovnost in več mlajših predavateljev
prilagodljivost

Diplomanti so v večini pohvalili predavatelje, ki prihajajo iz prakse ter strokovnost in prilagodljivost.

12. Kaj bi želeli izboljšati pri študiju?
Prejeli smo sledeče odgovore:
•
•
•
•
•

vec poslovno usmerjenih predmetov, ki so tudi na ostalih fakultetah, kot so mikroekonomija,
makroekonomija, strateski management,
morda nekatere profesorje zamenjati ala: mužina, pohor, čebulj, bastič
boljše prosojnice in več praktičnih primerov iz vsakdanjika
/
moje osebno mnenje je, da so potrebne bolj zahtevne učne vsebine in več mreženja z morebitnimi
delodajalci...

13. Bi študij na MLC fakulteti priporočili prijateljem, znancem in sodelavcem? (n = 6)

Vsi vprašani so odgovorili, da bi študij priporočili prijateljem in znancem.

