ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA:
Gostujoče predavanje Alje Stepišnik z naslovom »BISNODE podatkovne
baze – uporaba aplikacije Gvin.com«, 7.10.2020
CILJ ANKETE: Na podlagi analiziranih rezultatov ankete želimo pridobiti mnenja študentov
povezana s celotno organizacijo ter izvedbo gostujočega predavanja. S pridobljenimi odgovori
želimo upoštevati predloge in želje študentov in gostujoča predavanja narediti še zanimivejša,
uporabnejša in bolj obiskana.
ANKETNI VPRAŠALNIK: Anketni vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj. Pri devetih
vprašanjih je anketiranec ocenjeval trditev od 1 - se ne strinjam do 5 - poplnoma se strinjam.
Medtem, ko je pri desetem vprašanju lahko podal svoje predloge o izboljšavi gostujočega
predavanja.
Zadovoljstvo z izvedenim gostujočim predavanjem: Na vprašanja odgovarjate tako, da
obkrožite ustrezno številko pri vsaki trditvi, pri čemer pomeni: 1 – se ne strinjam, 2 –
večinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – večinoma se strinjam in 5 – popolnoma
se strinjam. (n = 12)
Graf: Zadovoljstvo študentov z izvedenim gostujočim predavanjem

Anketni vprašalnik »Zadovoljstvo z gostujočim predavanjem« je izpolnilo 12 anketirancev.
92% udeležencev je z oceno (5) potrdilo, da so imeli možnosti postavljati vprašanja, da so
na le ta prejeli korektne odgovore ter da so bili o predavanju pravočasno obveščeni.

83% udeležencev je z oceno (5) potrdilo, da je bil termin predavanja primeren, 75% udeležencev
pa je z oceno (5) potrdilo, da je gostujoči predavatelj temo predstavil zanimivo ter da je bilo trajanje
predavanja primerno glede na obseg teme.
Pri vseh postavljenih vprašanjih je bila povprečna ocena 4,4 ali višje iz česar lahko
sklepamo, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z izvedenim gostujočim predavanjem.
Pri deseti trditvi smo študentom omogočili, da podajo svoje predloge za izboljšave gostujočih
predavanj. Dobili smo en odgovor:
»vse je super!«

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA:
Gostujoče predavanje doc. dr. Roka Stritarja z naslovom »Kako narediti
podjetje, ki me ne potrebuje«, 4.11.2020
CILJ ANKETE: Na podlagi analiziranih rezultatov ankete želimo pridobiti mnenja študentov
povezana s celotno organizacijo ter izvedbo gostujočega predavanja. S pridobljenimi odgovori
želimo upoštevati predloge in želje študentov in gostujoča predavanja narediti še zanimivejša,
uporabnejša in bolj obiskana.
ANKETNI VPRAŠALNIK: Anketni vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj. Pri devetih
vprašanjih je anketiranec ocenjeval trditev od 1 - se ne strinjam do 5 - poplnoma se strinjam.
Medtem, ko je pri desetem vprašanju lahko podal svoje predloge o izboljšavi gostujočega
predavanja.
Zadovoljstvo z izvedenim gostujočim predavanjem: Na vprašanja odgovarjate tako, da
obkrožite ustrezno številko pri vsaki trditvi, pri čemer pomeni: 1 – se ne strinjam, 2 –
večinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – večinoma se strinjam in 5 – popolnoma
se strinjam. (n = 32)
Graf: Zadovoljstvo študentov z izvedenim gostujočim predavanjem

Anketni vprašalnik »Zadovoljstvo z gostujočim predavanjem« je izpolnilo 32 anketirancev.

100% udeležencev je z oceno (5) potrdilo, da so imeli možnosti postavljati vprašanja. 94%
je z oceno (5) potrdilo, da so na vprašanja prejeli korektne odgovore ter da je gostujoči
predavatelj temo predstavil zanimivo.
97% udeležencev je z oceno (5) potrdilo, da so bili o predavanju pravočasno obveščeni, 91% pa
da so bili z izvedenim predavanjem na splošno zadovoljni, da je bilo trajanje predavanja primerno
glede na obseg teme ter da je gostujoči predavatelj temo predstavil razumljivo.
Pri vseh postavljenih vprašanjih je bila povprečna ocena 4,8 ali višje z zelo majhnimi
odstopanji v odgovorih, iz česar lahko sklepamo, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z
izvedenim gostujočim predavanjem.
Pri deseti trditvi smo študentom omogočili, da podajo svoje predloge za izboljšave gostujočih
predavanj. Dobili smo naslednja predloga:
•
•

»še več takih zanimivih predavanj o podjetništvu«
»želim si še več podjetniško usmerjenih predvanj«

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA:
Gostujoče predavanje as. dr. Iztoka Štefaneca z naslovom »Vloga in
pristojnost Ustavnega sodišča«, 18.11.2020
CILJ ANKETE: Na podlagi analiziranih rezultatov ankete želimo pridobiti mnenja študentov
povezana s celotno organizacijo ter izvedbo gostujočega predavanja. S pridobljenimi odgovori
želimo upoštevati predloge in želje študentov in gostujoča predavanja narediti še zanimivejša,
uporabnejša in bolj obiskana.
ANKETNI VPRAŠALNIK: Anketni vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj. Pri devetih
vprašanjih je anketiranec ocenjeval trditev od 1 - se ne strinjam do 5 - poplnoma se strinjam.
Medtem, ko je pri desetem vprašanju lahko podal svoje predloge o izboljšavi gostujočega
predavanja.
Zadovoljstvo z izvedenim gostujočim predavanjem: Na vprašanja odgovarjate tako, da
obkrožite ustrezno številko pri vsaki trditvi, pri čemer pomeni: 1 – se ne strinjam, 2 –
večinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – večinoma se strinjam in 5 – popolnoma
se strinjam. (n = 18)
Graf: Zadovoljstvo študentov z izvedenim gostujočim predavanjem

Anketni vprašalnik »Zadovoljstvo z gostujočim predavanjem« je izpolnilo 18 anketirancev.

100% udeležencev je z oceno (5) potrdilo, da so imeli možnosti postavljati vprašanja ter da
so bili o predavanju pravočasno obveščeni. 94% je z oceno (5) potrdilo, da so na vprašanja
prejeli korektne odgovore ter da je gostujoči predavatelj temo predstavil zanimivo.
S povprečno oceno 4,3 je bila najslabše ocenjena primernost trajanja predavanja glede na obseg,
vendar je bilo odstopanje v odgovorih nekoliko višje (Std. 0,84).
Pri vseh postavljenih vprašanjih je bila povprečna ocena 4,3 ali višje z zelo majhnimi
odstopanji v odgovorih, iz česar lahko sklepamo, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z
izvedenim gostujočim predavanjem.
Pri deseti trditvi smo študentom omogočili, da podajo svoje predloge za izboljšave gostujočih
predavanj. Dobili smo en predlog:
»odličen predavatelj, bilo bi dobro poslušati še kakšno predavanje od omenjenega prof.«

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA:
Gostujoče predavanje prof. dr. Massima Bianchija z naslovom
»Entrepreneurship (SME) in the Bologna region«, 10.12.2020
CILJ ANKETE: Na podlagi analiziranih rezultatov ankete želimo pridobiti mnenja študentov
povezana s celotno organizacijo ter izvedbo gostujočega predavanja. S pridobljenimi odgovori
želimo upoštevati predloge in želje študentov in gostujoča predavanja narediti še zanimivejša,
uporabnejša in bolj obiskana.
ANKETNI VPRAŠALNIK: Anketni vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj. Pri devetih
vprašanjih je anketiranec ocenjeval trditev od 1 - se ne strinjam do 5 - poplnoma se strinjam.
Medtem, ko je pri desetem vprašanju lahko podal svoje predloge o izboljšavi gostujočega
predavanja.
Zadovoljstvo z izvedenim gostujočim predavanjem: Na vprašanja odgovarjate tako, da
obkrožite ustrezno številko pri vsaki trditvi, pri čemer pomeni: 1 – se ne strinjam, 2 –
večinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – večinoma se strinjam in 5 – popolnoma
se strinjam. (n = 9)
Graf: Zadovoljstvo študentov z izvedenim gostujočim predavanjem

Anketni vprašalnik »Zadovoljstvo z gostujočim predavanjem« je izpolnilo 9 anketirancev.
100% udeležencev je z oceno (5) potrdilo, da je gostujoči predavatelj temo predstavil
zanimivo, da so imeli možnost postavljati vprašanja, da je bil termin predavanja primeren ter da

je bilo trajanje predavanja glede na obseg teme primerno. Vse ostale trditve je 89% udeležencev
potrdilo z oceno (5).
Pri vseh postavljenih vprašanjih je bila povprečna ocena 4,8 ali višje z zelo majhnimi
odstopanji v odgovorih, iz česar lahko sklepamo, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z
izvedenim gostujočim predavanjem.
Pri deseti trditvi smo študentom omogočili, da podajo svoje predloge za izboljšave gostujočih
predavanj. Dobili smo en predlog:
»naj jih bo čim več.«

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA:
Gostujoče predavanje Tadeje Pušnar, univ. dipl. prav. z naslovom »Status,
pristojnosti in delo Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje
javnih naročil«, 13.1.2021
CILJ ANKETE: Na podlagi analiziranih rezultatov ankete želimo pridobiti mnenja študentov
povezana s celotno organizacijo ter izvedbo gostujočega predavanja. S pridobljenimi odgovori
želimo upoštevati predloge in želje študentov in gostujoča predavanja narediti še zanimivejša,
uporabnejša in bolj obiskana.
ANKETNI VPRAŠALNIK: Anketni vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj. Pri devetih
vprašanjih je anketiranec ocenjeval trditev od 1 - se ne strinjam do 5 - poplnoma se strinjam.
Medtem, ko je pri desetem vprašanju lahko podal svoje predloge o izboljšavi gostujočega
predavanja.
Zadovoljstvo z izvedenim gostujočim predavanjem: Na vprašanja odgovarjate tako, da
obkrožite ustrezno številko pri vsaki trditvi, pri čemer pomeni: 1 – se ne strinjam, 2 –
večinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – večinoma se strinjam in 5 – popolnoma
se strinjam. (n = 14)
Graf: Zadovoljstvo študentov z izvedenim gostujočim predavanjem

Anketni vprašalnik »Zadovoljstvo z gostujočim predavanjem« je izpolnilo 14 anketirancev.

93% udeležencev je z oceno (5) potrdilo, da so bili o predavanju pravočasno obveščeni,
86% da so bili z izvedenim predavanjem na splošno zadovoljni ter 77%, da so pridobili
uporabna znanja za svoj profesionalni razvoj.
Pri vseh postavljenih vprašanjih je bila povprečna ocena 4,4 ali višje iz česar lahko
sklepamo, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z izvedenim gostujočim predavanjem.
Pri deseti trditvi smo študentom omogočili, da podajo svoje predloge za izboljšave gostujočih
predavanj. Dobili smo en predlog:
»predlagala bi predavanje prav tako na temo državne revizijske komisije, vendar na praktičnem
primeru dejanske revizije.«

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA:
Gostujoče predavanje mag. Mitje Jermola z naslovom »Umetna inteligenca
v managementu in pravu«, 27.1.2021
CILJ ANKETE: Na podlagi analiziranih rezultatov ankete želimo pridobiti mnenja študentov
povezana s celotno organizacijo ter izvedbo gostujočega predavanja. S pridobljenimi odgovori
želimo upoštevati predloge in želje študentov in gostujoča predavanja narediti še zanimivejša,
uporabnejša in bolj obiskana.
ANKETNI VPRAŠALNIK: Anketni vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj. Pri devetih
vprašanjih je anketiranec ocenjeval trditev od 1 - se ne strinjam do 5 - poplnoma se strinjam.
Medtem, ko je pri desetem vprašanju lahko podal svoje predloge o izboljšavi gostujočega
predavanja.
Zadovoljstvo z izvedenim gostujočim predavanjem: Na vprašanja odgovarjate tako, da
obkrožite ustrezno številko pri vsaki trditvi, pri čemer pomeni: 1 – se ne strinjam, 2 –
večinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – večinoma se strinjam in 5 – popolnoma
se strinjam. (n = 11)
Graf: Zadovoljstvo študentov z izvedenim gostujočim predavanjem

Anketni vprašalnik »Zadovoljstvo z gostujočim predavanjem« je izpolnilo 11 anketirancev.

82% udeležencev je z oceno (5) potrdilo, da so bili z izvedenim predavanjem na splošno
zadovoljni, da so na postavljena vprašanja prejeli korekten odgovor ter da je bil termin
predavanja primeren.
S povprečno oceno 4,3 (Std. 0,9) so udeleženci najslabše ocenili primernost trajanja predavanja
glede na obseg teme.
Pri vseh postavljenih vprašanjih je bila povprečna ocena 4,3 ali višje iz česar lahko
sklepamo, da so bili udeleženci zadovoljni z izvedenim gostujočim predavanjem.
Pri deseti trditvi smo študentom omogočili, da podajo svoje predloge za izboljšave gostujočih
predavanj. Dobili smo en predlog:
»lahko bi bila daljša.«

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA:
Gostujoče predavanje Marka Čenčiča z naslovom »Kako SAP danes sodeluje
pri digitalizaciji Slovenije in kaj prihaja«, 27.1.2021
CILJ ANKETE: Na podlagi analiziranih rezultatov ankete želimo pridobiti mnenja študentov
povezana s celotno organizacijo ter izvedbo gostujočega predavanja. S pridobljenimi odgovori
želimo upoštevati predloge in želje študentov in gostujoča predavanja narediti še zanimivejša,
uporabnejša in bolj obiskana.
ANKETNI VPRAŠALNIK: Anketni vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj. Pri devetih
vprašanjih je anketiranec ocenjeval trditev od 1 - se ne strinjam do 5 - poplnoma se strinjam.
Medtem, ko je pri desetem vprašanju lahko podal svoje predloge o izboljšavi gostujočega
predavanja.
Zadovoljstvo z izvedenim gostujočim predavanjem: Na vprašanja odgovarjate tako, da
obkrožite ustrezno številko pri vsaki trditvi, pri čemer pomeni: 1 – se ne strinjam, 2 –
večinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – večinoma se strinjam in 5 – popolnoma
se strinjam. (n = 14)
Graf: Zadovoljstvo študentov z izvedenim gostujočim predavanjem

Anketni vprašalnik »Zadovoljstvo z gostujočim predavanjem« je izpolnilo 14 anketirancev.

100% udeležencev je z oceno (5) potrdilo, da so imeli možnost postavljati vprašanja ter da
so bili o predavanju pravočasno obveščeni. 92% udeležencev je z oceno (5) potrdilo, da so na
postavljena vprašanja prejeli korektne odgovore.
S povprečno oceno 4,4 so udeleženci najslabše ocenili trditvi, da je gostujoči predavatelj temo
predstavil razumljivo ter da so pridobili uporabna znanja za svoj profesionalni razvoj. Pomembno
je poudariti, da je bilo visoko odstopanje v odgovorih pri obeh trditvah (Std. 1,15 in 1,16).
Pri vseh postavljenih vprašanjih je bila povprečna ocena 4,4 ali višje iz česar lahko
sklepamo, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z izvedenim gostujočim predavanjem.
Pri deseti trditvi smo študentom omogočili, da podajo svoje predloge za izboljšave gostujočih
predavanj. Dobili smo en predlog:
»več takih predavanj..na vseh področij.«

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA:
Gostujoče predavanje prof. Walterja Scherrerja z naslovom »The impact of
the COVID-19 Pandemic on Austria's Economy«, 10.3.2021
CILJ ANKETE: Na podlagi analiziranih rezultatov ankete želimo pridobiti mnenja študentov
povezana s celotno organizacijo ter izvedbo gostujočega predavanja. S pridobljenimi odgovori
želimo upoštevati predloge in želje študentov in gostujoča predavanja narediti še zanimivejša,
uporabnejša in bolj obiskana.
ANKETNI VPRAŠALNIK: Anketni vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj. Pri devetih
vprašanjih je anketiranec ocenjeval trditev od 1 - se ne strinjam do 5 - poplnoma se strinjam.
Medtem, ko je pri desetem vprašanju lahko podal svoje predloge o izboljšavi gostujočega
predavanja.
Zadovoljstvo z izvedenim gostujočim predavanjem: Na vprašanja odgovarjate tako, da
obkrožite ustrezno številko pri vsaki trditvi, pri čemer pomeni: 1 – se ne strinjam, 2 –
večinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – večinoma se strinjam in 5 – popolnoma
se strinjam. (n = 2)
Graf: Zadovoljstvo študentov z izvedenim gostujočim predavanjem

Anketni vprašalnik »Zadovoljstvo z gostujočim predavanjem« sta izpolnila 2 anketiranca.

S povprečno oceno 4,5 (Std. 0,71) je bila ocenjena trditev pridobitve uporabnih znanj za
svoj profesionalni razvoj. Vse ostale trditve so bile ocenjene s povprečno oceno 5, iz česar
lahko sklepamo, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z izvedenim gostujočim
predavanjem.
Pri deseti trditvi smo študentom omogočili, da podajo svoje predloge za izboljšave gostujočih
predavanj. Prejeli nismo nobenega predloga.

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA:
Gostujoče predavanje prof. dr. Siniša Zarića z naslovom »How COVID-19
has affected the economies of the Western Balkans : Searching for the
effective measures«, 7.4.2021
CILJ ANKETE: Na podlagi analiziranih rezultatov ankete želimo pridobiti mnenja študentov
povezana s celotno organizacijo ter izvedbo gostujočega predavanja. S pridobljenimi odgovori
želimo upoštevati predloge in želje študentov in gostujoča predavanja narediti še zanimivejša,
uporabnejša in bolj obiskana.
ANKETNI VPRAŠALNIK: Anketni vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj. Pri devetih
vprašanjih je anketiranec ocenjeval trditev od 1 - se ne strinjam do 5 - poplnoma se strinjam.
Medtem, ko je pri desetem vprašanju lahko podal svoje predloge o izboljšavi gostujočega
predavanja.
Zadovoljstvo z izvedenim gostujočim predavanjem: Na vprašanja odgovarjate tako, da
obkrožite ustrezno številko pri vsaki trditvi, pri čemer pomeni: 1 – se ne strinjam, 2 –
večinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – večinoma se strinjam in 5 – popolnoma
se strinjam. (n = 8)
Graf: Zadovoljstvo študentov z izvedenim gostujočim predavanjem

Anketni vprašalnik »Zadovoljstvo z gostujočim predavanjem« je izpolnilo 8 anketirancev.

100% udeležencev je z oceno (5) potrdilo, da je bil termin predavanja primeren ter da so bili o
predavanju pravočasno obveščeni. 88% udeležencev je z oceno (5) potrdilo, da je gostujoči
predavatelj temo predstavil razumljivo ter da so bili z izvedenim predavanjem na splošno
zadovoljni.
S povprečno oceno 4,4 je bila najslabše ocenjena trditev možnosti postavljanja vprašanj, vendar pa
je bilo odstopanje v odgovorih visoko (Std. 1,41).
Pri vseh postavljenih vprašanjih je bila povprečna ocena 4,4 ali višja, iz česar lahko
sklepamo, da so bili udeleženci zadovoljni z izvedenim gostujočim predavanjem.
Pri deseti trditvi smo študentom omogočili, da podajo svoje predloge za izboljšave gostujočih
predavanj. Dobili smo naslednje odgovore:
•
•
•

»/«
»ni«
»ali bi lahko dobili slajde.«

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA:
Gostujoče predavanje Marka Vukobrata z naslovom »Izdelava poslovnega
načrta za mlade podjetnike«, 31.3.2021
CILJ ANKETE: Na podlagi analiziranih rezultatov ankete želimo pridobiti mnenja študentov
povezana s celotno organizacijo ter izvedbo gostujočega predavanja. S pridobljenimi odgovori
želimo upoštevati predloge in želje študentov in gostujoča predavanja narediti še zanimivejša,
uporabnejša in bolj obiskana.
ANKETNI VPRAŠALNIK: Anketni vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj. Pri devetih
vprašanjih je anketiranec ocenjeval trditev od 1 - se ne strinjam do 5 - poplnoma se strinjam.
Medtem, ko je pri desetem vprašanju lahko podal svoje predloge o izboljšavi gostujočega
predavanja.
Zadovoljstvo z izvedenim gostujočim predavanjem: Na vprašanja odgovarjate tako, da
obkrožite ustrezno številko pri vsaki trditvi, pri čemer pomeni: 1 – se ne strinjam, 2 –
večinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – večinoma se strinjam in 5 – popolnoma
se strinjam. (n = 3)
Graf: Zadovoljstvo študentov z izvedenim gostujočim predavanjem

Anketni vprašalnik »Zadovoljstvo z gostujočim predavanjem« so izpolnili 3 anketiranci.

Vse trditve je 67% udeležencev potrdilo z oceno (5). S povprečno oceno 4 sta bili najslabše
ocenjeni trditvi pridobitve uporabnih znanj za profesionalni razvoj ter zanimivost predstavitve
teme s strani gostujočega predavatelja, vendar pa je bilo odstopanje v odgovorih visoko (Std. 1,73).
Pri vseh postavljenih vprašanjih je bila povprečna ocena 4 ali višja, iz česar lahko
sklepamo, da so bili udeleženci zadovoljni z izvedenim gostujočim predavanjem.
Pri deseti trditvi smo študentom omogočili, da podajo svoje predloge za izboljšave gostujočih
predavanj. Prejeli nismo nobenega predloga.

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA:
Gostujoče predavanje doc. dr. Andraža Rangusa z naslovom »Vpliv
demografskih trendov in digitalizacije na pojmovanje dela in upokojevanje«,
12.5.2021
CILJ ANKETE: Na podlagi analiziranih rezultatov ankete želimo pridobiti mnenja študentov
povezana s celotno organizacijo ter izvedbo gostujočega predavanja. S pridobljenimi odgovori
želimo upoštevati predloge in želje študentov in gostujoča predavanja narediti še zanimivejša,
uporabnejša in bolj obiskana.
ANKETNI VPRAŠALNIK: Anketni vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj. Pri devetih
vprašanjih je anketiranec ocenjeval trditev od 1 - se ne strinjam do 5 - poplnoma se strinjam.
Medtem, ko je pri desetem vprašanju lahko podal svoje predloge o izboljšavi gostujočega
predavanja.
Zadovoljstvo z izvedenim gostujočim predavanjem: Na vprašanja odgovarjate tako, da
obkrožite ustrezno številko pri vsaki trditvi, pri čemer pomeni: 1 – se ne strinjam, 2 –
večinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – večinoma se strinjam in 5 – popolnoma
se strinjam. (n = 10)
Graf: Zadovoljstvo študentov z izvedenim gostujočim predavanjem

Anketni vprašalnik »Zadovoljstvo z gostujočim predavanjem« je izpolnilo 10 anketirancev.

100% udeležencev je z oceno (5) potrdilo, da so na postavljena vprašanja prejeli korektne
odgovore. 90% udeležencev je z oceno (5) potrdilo, da so imeli možnost postavljati
vprašanja, da je gostujoči predavatelj temo predstavil zanimivo ter da so bili o predavanju
obveščeni pravočasno.
S povprečno oceno 4,2 so udeleženci najslabše ocenili trditev primernosti trajanja predavanja glede
na obseg teme, vendar pa je bilo v odgovorih visoko odstopanje (Std. 1,4).
Pri vseh postavljenih vprašanjih je bila povprečna ocena 4,2 ali višje iz česar lahko
sklepamo, da so bili udeleženci zadovoljni z izvedenim gostujočim predavanjem.
Pri deseti trditvi smo študentom omogočili, da podajo svoje predloge za izboljšave gostujočih
predavanj. Prejeli nismo nobenega predloga.

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA:
Gostujoče predavanje Mitje Kandareta z naslovom »Odnosi. Tudi z
javnostmi.«, 26.5.2021
CILJ ANKETE: Na podlagi analiziranih rezultatov ankete želimo pridobiti mnenja študentov
povezana s celotno organizacijo ter izvedbo gostujočega predavanja. S pridobljenimi odgovori
želimo upoštevati predloge in želje študentov in gostujoča predavanja narediti še zanimivejša,
uporabnejša in bolj obiskana.
ANKETNI VPRAŠALNIK: Anketni vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj. Pri devetih
vprašanjih je anketiranec ocenjeval trditev od 1 - se ne strinjam do 5 - poplnoma se strinjam.
Medtem, ko je pri desetem vprašanju lahko podal svoje predloge o izboljšavi gostujočega
predavanja.
Zadovoljstvo z izvedenim gostujočim predavanjem: Na vprašanja odgovarjate tako, da
obkrožite ustrezno številko pri vsaki trditvi, pri čemer pomeni: 1 – se ne strinjam, 2 –
večinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – večinoma se strinjam in 5 – popolnoma
se strinjam. (n = 6)
Graf: Zadovoljstvo študentov z izvedenim gostujočim predavanjem

Anketni vprašalnik »Zadovoljstvo z gostujočim predavanjem« je izpolnilo 6 anketirancev.

83% udeležencev je z oceno (5) potrdilo, da so bili z izvedenim predavanjem na splošno
zadovoljni, da so bili o predavanju pravočasno obveščeni, da je gostujoči predavatelj temo
predstavil zanimivo in razumljivo ter da so imelo možnost postavljati vprašanja in so na le
ta prejeli korektne odgovore.
S povprečno oceno 4,3 so udeleženci najslabše ocenili primernost termina predavanja, primernost
trajanja predavanja glede na obseg teme ter pridobitev uporabnih znanj za svoj profesionalni
razvoj. Pomembno je poudariti, da je bilo odstopanje v odgovorih visoko (Std. 1,21).
Pri vseh postavljenih vprašanjih je bila povprečna ocena 4,3 ali višje iz česar lahko
sklepamo, da so bili udeleženci zadovoljni z izvedenim gostujočim predavanjem.
Pri deseti trditvi smo študentom omogočili, da podajo svoje predloge za izboljšave gostujočih
predavanj. Prejeli nismo nobenega predloga.

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA:
Ekskurzija v Rutar (Celovec), 15.09.2021
CILJ ANKETE: Na podlagi analiziranih rezultatov ankete želimo pridobiti mnenja študentov
povezana s celotno organizacijo ter izvedbo ekskurzije. Pravtako želimo pridobiti mnenje mentorja
v organizaciji. S pridobljenimi odgovori želimo upoštevati predloge in želje študentov in ekskurzije
narediti še zanimivejše, uporabnejše in bolj obiskane.
ANKETNI VPRAŠALNIK: Anketni vprašalnik je sestavljen iz štirinajstih vprašanj. Pri trinajstih
vprašanjih je anketiranec ocenjeval trditev od 1 - se ne strinjam do 5 - poplnoma se strinjam.
Medtem, ko je pri štirinajstem vprašanju lahko podal svoje predloge o izboljšavi ekskurzije.
Graf: Zadovoljstvo študentov z izvedeno ekskurzijo. (n=4)

Anketni vprašalnik »Zadovoljstvo z izvedeno ekskurzijo« so izpolnili 4 anketiranci.
S povprečno oceno (5) so udeleženci potrdili, da so bili z izvedeno ekskurzijo na splošno
zadovoljni, da so bili o njej pravočasno obveščeni, da je bil termin primeren ter da so imeli
možnost postavljati vprašanja.
Najslabše so udeleženci ocenili, da so spoznali materialne in kadrovske pogoje za delo
podjetja (4,0), vendar pa je bilo odstopanje v odgovorih visoko (Std. 1,41).

Pri vseh postavljenih vprašanjih je bila povprečna ocena 4 ali višje, iz česar lahko
sklepamo, da so bili udeleženci zadovoljni z izvedeno ekskurzijo.
Pri štirinajsti trditvi smo študentom omogočili, da podajo svoje predloge za izboljšave ekskurzij.
Dobili nismo nobenega predloga.

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA:
Ekskurzija v Kruschitz (Celovec), 15.09.2021
CILJ ANKETE: Na podlagi analiziranih rezultatov ankete želimo pridobiti mnenja študentov
povezana s celotno organizacijo ter izvedbo ekskurzije. Pravtako želimo pridobiti mnenje mentorja
v organizaciji. S pridobljenimi odgovori želimo upoštevati predloge in želje študentov in ekskurzije
narediti še zanimivejše, uporabnejše in bolj obiskane.
ANKETNI VPRAŠALNIK: Anketni vprašalnik je sestavljen iz štirinajstih vprašanj. Pri trinajstih
vprašanjih je anketiranec ocenjeval trditev od 1 - se ne strinjam do 5 - poplnoma se strinjam.
Medtem, ko je pri štirinajstem vprašanju lahko podal svoje predloge o izboljšavi ekskurzije.
Graf: Zadovoljstvo študentov z izvedeno ekskurzijo. (n=4)

Anketni vprašalnik »Zadovoljstvo z izvedeno ekskurzijo« so izpolnili 4 anketiranci.
S povprečno oceno (5) so udeleženci potrdili, da so bili o ekskurziji pravočasno obveščeni
ter da so imeli možnost postavljati vprašanja.
S povprečno oceno 4,3 so udeleženci najslabše ocenili, da so spoznali materialne in kadrovske
pogoje za delo podjetja ter da so spoznali položaj podjetja v okolju (Std. 0,96).

Pri vseh postavljenih vprašanjih je bila povprečna ocena 4,3 ali višje, iz česar lahko
sklepamo, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z izvedeno ekskurzijo.
Pri štirinajsti trditvi smo študentom omogočili, da podajo svoje predloge za izboljšave ekskurzij.
Dobili nismo nobenega predloga.

