
 

ANALIZA ŠTUDENTSKE ANKETE 2021/2022 – Vpliv epidemije Covid-19 

na študij 

MLC Ljubljana je v decembru 2021 izvedla Študentsko anketo med študenti visokošolskega in 

magistrskega študijskega programa Management in pravo.  

Anketa obsega vprašanja o vplivu epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) in z njo 

povezanih ukrepov na študij oziroma študijski proces.  

Anketa se je izpolnjevala preko spleta in študenti so nanjo odgovarjali anonimno. Vsebuje 2 

vprašanji, kjer je prvo vprašanje merjeno na opisni lestvici in drugo vprašanje merjeno na številski 

lestvici.  

ANALIZA ANKETE PO VPRAŠANJIH 

1. Ali je epidemija koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) in z njo povezani ukrepi v 

letu 2021 vplivala na vaš študij? (n=55) 

 

Na vprašanje vpliva epidemije koronavirusa na študij je odgovorilo 55 oseb. 35% vprašanih je 

ocenilo, da je epidemija koronavirusa in z njo povezani ukrepi vplivala v negativnem smislu, 

medtem ko je 45% vprašanih ocenilo, da je vplivala v pozitivnem smislu. 11% vprašanih je ocenilo, 

da epidemija koronavirusa ni vplivala na njihov študij, 9% pa je odgovorilo »Ne vem.« 

 

2. Pojasnite, kako je epidemija koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) in z njo 

povezani ukrepi v letu 2021, vplivala na vaš študijski proces. (1 = sploh se ne 

strinjam, 5 = popolnoma se strinjam) (n=55) 

 



 

 

 

 

Podvprašanja Odgovori Št. 

enot 

Povprečje Std. 

Odklon 

  1 2 3 4 5 Skupaj       

Študij na 

daljavo mi je 

ustrezal 

4 4 4 10 32 54 55 4,1 1,28 

(7%) (7%) (7%) (19%) (58%) (100%) 

Študij sem si 

drugače 

organiziral/a 

4 2 11 16 22 55 55 3,9 1,19 

(7%) (4%) (20%) (29%) (40%) (100%) 

Prihranil/a sem 

čas za študij 

7 5 7 6 30 55 55 3,9 1,48 

(13%) (9%) (13%) (11%) (55%) (100%) 

Izgubil/a sem 

motivacijo 

24 5 9 9 8 55 55 2,5 154 

(44%) (9%) (16%) (16%) (15%) (100%) 

Delo in učenje 

je bilo bolj 

stresno 

19 9 9 10 8 55 55 2,6 1,48 

(35%) (16%) (16%) (18%) (15%) (100%) 

Imel/a sem več 

časa za 

zaključek 

študija, ki je 

pogoj za 

zaposlitev 

12 5 14 7 15 53 55 3,2 1,51 

(23%) (9%) (26%) (13%) (28%) (100%) 

Imel/a sem več 

časa za 

osebnostni 

razvoj 

13 5 11 9 16 54 55 3,2 1,55 

(24%) (9%) (20%) (17%) (30%) (100%) 

Drugo: 0 1 0 1 0 2 55 3 1,41 

(0%) (50%) (0%) (50%) (0%) (100%) 



Študente smo vprašali o vplivu epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) in z njo 

povezanih ukrepih v letu 2021 na njihov študijski proces. Vpliv so ocenjevali z ocenami od 1 do 

5.  

Študenti so ocenili, da je epidemija zelo vplivala na njihov študijski proces, saj so si morali študij 

organizirati drugače. Trditev so ocenili s povprečno oceno 3,9. Iz povprečne ocene 4,1 je moč 

sklepati, da študentom študij na daljavo ustreza. Kar 58% študentov je podalo oceno 5. Prav tako 

ni zanemarljiv podatek mnenje študentov, da so zaradi vpliva epidemije oziroma reorganizacijske 

študijskega procesa prihranili čas za študij. Trditev so ocenili s povprečno oceno 3,9. 

Potrebno je poudariti, da pri vseh treh zgoraj navedenih vplivih, je povprečna ocena enaka ali večja 

od 3,9 vendar pa so pri vseh odgovorih velika odstopanja, saj je standardni odklon enak ali večji 

od 1,19.  

Iz povprečne ocene 2,5 je moč sklepati, da je bila izguba motivacije negativna posledica epidemije. 

Kar 31% vprašanih je podalo oceno 4 ali 5. Je pa bilo tudi pri tej trditvi veliko odstopanje (Std. 

1,54). 

Študentom je bila v okviru te ocenjevalne lestvice ponujena tudi možnost »Drugo:«, kjer so lahko 

sami navedli vplive epidemije na njihov študijski proces. Prejeli nismo nobenega odgovora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALIZA ŠTUDENTSKE ANKETE 2021/2022 – Vpliv epidemije Covid-19 

na zaposlitev 

MLC Ljubljana je v decembru 2021 izvedla Študentsko anketo med študenti visokošolskega in 

magistrskega študijskega programa Management in pravo.  

Anketa obsega vprašanja o vplivu epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) in z njo 

povezanih ukrepov na zaposlitev oziroma zaposlitvene možnosti.  

Anketa se je izpolnjevala preko spleta in študenti so nanjo odgovarjali anonimno. Vsebuje 2 

vprašanji, merjeni na opisni lestvici.  

ANALIZA ANKETE PO VPRAŠANJIH 

1. Ali je epidemija koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) in z njo povezani ukrepi v 

letu 2021 vplivala na vašo zaposlitev oziroma zaposlitvene možnosti? (n=42) 

 

Na vprašanje vpliva epidemije koronavirusa na zaposlitev oziroma zaposlitvene možnosti je 

odgovorilo 42 oseb. 33% vprašanih je odgovorilo, da je epidemija koronavirusa in z njo povezani 

ukrepi vplivala na njihovo zaposlitev v negativnem smislu, na 19% vprašanih v pozitivnem mislu, 

na 38% vprašanih ni vplivala, medtem ko 10% vprašani ne ve, ali je vplivala. 

 

2. Pojasnite, kako je epidemija koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) in z njo 

povezani ukrepi v letu 2021 vplivala na vašo zaposlitev oziroma zaposlitvene 

možnosti: (n=40) 



 

Študente smo vprašali o vplivu epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) in z njo 

povezanih ukrepih v letu 2021 na njihovo zaposlitev oziroma zaposlitvene možnosti. Ponujenih je 

bilo 7 odgovorov. 

Negativne posledice epidemije: 38% je ocenilo, da je bilo delo bolj stresno kot pa v času pred 

epidemijo. Zaskrbljujoč podatek je, da je 8% vprašanih izgubilo službo. 

Pozitivne posledice epidemije: 33% vprašanih je imelo več časa za osebnosti razvoj, 18% vprašanih 

pa več časa za zaključek študija, ki je pogoj za zaposlitev.   

Študentom je bila v okviru tega vprašanja ponujena tudi možnost »Drugo:«, kjer so lahko sami 

navedli vplive epidemije na njihovo zaposlitev oziroma zaposlitvene možnosti. 

Podali so naslednje odgovore:  

• »nic od nastetega« 

• »vec casa z bliznjimi« 

• »dodatno delo, nadzor pri samotestiranju zaposlenih« 

• »v času zaprtja ni bilo dela drugače je potekalo tako kot prejšnja leta« 

• »prehod na digitalno, popolnoma brezpapirno poslovanje.« 

• »vpis na študij, delo od doma, napredovanje.... vse pozitivno« 

• »zmanjsanje denarja v panogi« 

• »ni vplivala,« 

• »težje usklajevanje službenih in študijskih obveznosti« 

• »ni vplivala« 

• »priložnost nove službe« 

• »odprtje novih trgov« 

• »ponudba zaposlitve za določen čas« 

 

Iz podanih odgovorov je možno razbrati negativne posledice epidemije koronavirusa na zaposlitev 

in zaposlitvene možnosti. Epidemija je s seboj prinesla predvsem pomanjkanje dela in denarja v 



nekaterih panogah, ponekod dodatno delo ter za posameznike težje usklajevanje službenih in 

študijskih obveznosti.  

Razbrati pa je tudi možno nekaj pozitivnih posledic kot na primer več možnosti za preživljanje 

skupnega časa z bližnjimi, vpis na študij, delo od doma, napredovanje oziroma nove karierne 

priložnosti, prehod na digitalno poslovanje ter odprtje novih trgov. 

 

 

 

 

 


