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ANALIZA ANKETE O ŠTUDIJU NA DALJAVO  

1.Cilj ankete  

Cilj ankete je bil ugotoviti mnenje študentov o študiju na daljavo, ki je v Sloveniji potekal zaradi 

razglašene epidemije. Želeli smo oceniti ter ugotoviti raven zadovoljstva študentov z omenjenim 

načinom študija na daljavo ter se seznaniti z mnenji in predlogi študentov o nadaljnjem izvajanju 

študijskega procesa. Anketa je bila izvedena od 8. 5. 2020 do 22. 5. 2020. 

2. Rezultati ankete in interpretacija  

V anketi je sodelovalo 90 študentov dveh študijskih programov Visoke šole za storitve. V 

spodnjem grafu je prikazana udeležba študentov, razporejena glede na spremenljivko ‘’študijski 

program’’. Od 90 odgovorov na anketo je bilo 29 odgovorov (32 %) na študijski smeri Fotografija 

in 61 odgovorov (68 %) na študijski smeri Kozmetika.  
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2.1. Težave z vključevanjem v študij na daljavo 

Pri vprašanju o težavah z vključevanjem v študij na daljavo nas je zanimalo, kakšne tehnične 

težave imajo (če jih imajo) študentje z vključevanjem v študij od doma. 
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Ali imate katere od navedenih težav pri vključevanju v študij na daljavo?

fotografija kozmetika

Študenti programa kozmetika v veliki večini nimajo tehničnih težav pri vključevanju v študij, 

največ težav pa se pojavlja zaradi odsotnosti kamere, nedostopnosti študijskega gradiva in 

zaradi zaprtja knjižnic. V manjšem odstotku imajo težave zaradi odsotnosti mikrofona oz. slušalk 

in slabe internetne povezave.  

Študenti programa fotografije kot največje težave pri vključevanju v študij na daljavo navajajo 

nedostopnost študijskega gradiva zaradi zaprtja knjižnic, zaradi slabe internetne povezave in 

zaradi odsotnosti kamere. Skoraj petina študentov pod drugo navaja nezmožnost dokončanja 
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nalog, zaradi nedostopnosti temnice in studia, opreme in materiala za delo in odsotnosti 

praktičnega dela pri predmetih.  

2.2. Poraba časa za študij na daljavo v primerjavi s fizičnim študijem na fakulteti 

Pri vprašanju o porabi časi pri študiju na daljavo nas je zanimalo, koliko časa porabijo študentje 

za študij na daljavo v primerjavi s fizičnim študijem na šoli. 
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Študenti programa kozmetike v večini porabijo manj časa ali veliko manj časa za študij na 

daljavo v primerjavi s študijem na šoli. Manj kot petina študentov porabi več časa za študij na 

daljavo. Samo 8 % študentov porabi veliko več časa za študij na daljavo. Enako časa za študij na 

daljavo porabi 26 % študentov. Več časa za študij porabi 18 %, veliko več časa pa 8 % študentov. 

Študenti programa fotografija v večini porabijo manj časa za študij na daljavo v primerjavi s 

študijem na šoli. Četrtina študentov porabi enako časa in več časa za študij na daljavo. Veliko več 

časa porabi samo 7 % študentov. Veliko manj časa porabi 10 % študentov za študij na daljavo v 

primerjavi s študijem na šoli. 

2.3. Združevanje klasične oblike izobraževanja z e-obliko izobraževanja? 

Pri vprašanju združevanja klasične oblike z e-obliko izobraževanja, nas je zanimalo ali se 

študentom zdi primerno združevati klasične oblike izobraževanja z e-obliko izobraževanja. 
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Študenti programa kozmetike so v večini mnenja, da je združevanje klasične oblike 

izobraževanja z e-obliko izobraževanja primerno za njihovo smer študija. 31 % študentov je 

mnenja, da je izobraževanje v e-obliki primerno samo za določene predmete in 18 % študentov 

meni, da združevanje klasične oblike izobraževanja z e-obliko izobraževanja ni primerno za 

njihovo smer študija. Študenti programa fotografije v večini menijo, da združevanje klasične 

oblike izobraževanja z e-obliko izobraževanja ni primerno za njihovo smer študija. 31 % jih meni, 

da je izobraževanje v e-obliki primerno samo za določene predmete. Ostalih 24 % študentov je 

mnenja, da je združevanje klasične oblike izobraževanja z e-obliko izobraževanja primerno za 

njihovo smer študija.  

2.4. Izobraževanje na daljavo za teoretične dele predmeta 

Pri vprašanju izobraževanja na daljavo za teoretične dela predmeta nas je zanimalo, ali se 
študentje menijo, da bi lahko izobraževanje za teoretične dele predmeta potekalo na daljavo. 
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Študentje programa kozmetike so v večini mnenja, da bi lahko teoretični predmeti potekali na 
daljavo. Zelo majhen odstotek študentov je mnenja, da bi na daljavo potekal samo del 
teoretičnega predmeta, in sicer navajajo predmeta Kozmetologija II in Kozmetična regulativa II. 
Majhen odstotek študentov je mnenja, da izobraževanje za teoretične dele predmeta ne more 
potekati na daljavo.  Na Oddelku za fotografijo je malo več kot polovica študentov mnenja, da bi 
lahko teoretični predmeti potekali na daljavo. V zelo majhnem odstotku študenti menijo, da bi 
lahko na daljavo potekal le del teoretičnega predmeta, in sicer Teorija fotografije, Etika in 
regulativa ter Reportažna in dokumentarna fotografija. 13 % študentov pa je mnenja, da 
izvajanje teoretičnih  predmetov ne more potekati na daljavo.  
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2.5. Komunikacija in motiviranost pri izobraževanju 

Pri vprašanjih nas je zanimalo, kakšna je študentom najljubša oblika komunikacije in kaj jih pri 

študiju najbolj motivira oziroma privlači. 

Študentom programa fotografije je osebni stik najljubša oblika komunikacije. Najmanj ljuba 
oblika komunikacije je diskusija preko forumov. Tudi e-pošta in telefon so med manj ljubimi 
oblikami komunikacije. 
 
Študentom programa kozmetike je najljubša oblika komunikacije osebni stik in videokonferenca 
preko MS Teams. Tudi komunikacija v obliki e-pošte jim je ljuba. Najmanj ljuba oblika 
komunikacije je komunikacija preko telefona in diskusije preko forumov na spletni učilnici. 
 

Kakšna oblika komuniciranja vam je pri izobraževanju najljubša (označite od 1 najmanj ljuba do 5 najljubša)? 
Osebni stik 
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Kakšna oblika komuniciranja vam je pri izobraževanju najljubša (označite od 1 najmanj ljuba do 5 najljubša)? 
Telefon 

 
Kakšna oblika komuniciranja vam je pri izobraževanju najljubša (označite od 1 najmanj ljuba do 5 najljubša)? 

E-pošta 

 
Kakšna oblika komuniciranja vam je pri izobraževanju najljubša (označite od 1 najmanj ljuba do 5 najljubša)? 
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Diskusija preko forumov na spletni učilnici  

 

 
Kakšna oblika komuniciranja vam je pri izobraževanju najljubša (označite od 1 najmanj ljuba do 5 najljubša)? 
Videokonferenca preko MS Teams  

 

 
Iz grafov je razvidno, da je osebni stik najljubša oblika komunikacije. Najmanj ljuba oblika 
komunikacije je diskusija preko forumov. Tudi e-pošta in telefon pri študentih fotografije spadajo 
med manj ljube oblike komunikacije. 
 
Študentom programa kozmetike je najljubša oblika komunikacije osebni stik in videokonferenca 
preko MS Teams. Tudi komunikacija v obliki e-pošte jim je ljuba. Najmanj ljuba oblika komunikacije 
študentom kozmetike je komunikacija preko telefona in diskusije preko forumov na spletni učilnici. 
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Kdaj je za vas študij bolj privlačen in vas bolj motivira?

fotografija kozmetika

 

Študentom programa kozmetike je študij najbolj privlačen in jih najbolj motivira, ko imajo s 

predavateljem osebni stik ali pa stik preko videokonference MS Teams. Za tem sledi e–pošta. 

Najmanj neprivlačne oblike, ki jih motivirajo so telefon in diskusije preko spletnih forumov.  

Študentom programa fotografije je najbolj privlačna oblika, ki jih tudi najbolj motivira, osebni stik. 

Temu sledi Videokonferenca preko MS Teams. Najmanj jih privlači in najmanj motivira stik preko 

telefona, e-pošte in diskusija preko spletnih forumov na spletni učilnici. 

Kdaj je za vas študij bolj privlačen in vas bolj motivira (označite od 1 do 5 od najmanj privlačne do najbolj privlačne trditve)? 
Kadar imam s pedagoškim osebjem več osebnih stikov. 

 
 
Kdaj je za vas študij bolj privlačen in vas bolj motivira (označite od 1 do 5 od najmanj privlačne do najbolj privlačne trditve)? 
Strokovna predavanja. 

http://vist.1ka.si/admin/survey/index.php?anketa=583&a=analysis&m=break
http://vist.1ka.si/admin/survey/index.php?anketa=583&a=analysis&m=break
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Kdaj je za vas študij bolj privlačen in vas bolj motivira (označite od 1 do 5 od najmanj privlačne do najbolj privlačne trditve)? 
Dobro pripravljena gradiva 

 
 
Kdaj je za vas študij bolj privlačen in vas bolj motivira (označite od 1 do 5 od najmanj privlačne do najbolj privlačne trditve)? 

Teža/lahkotnost snovi pri predmetih   

http://vist.1ka.si/admin/survey/index.php?anketa=583&a=analysis&m=break
http://vist.1ka.si/admin/survey/index.php?anketa=583&a=analysis&m=break
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Kdaj je za vas študij bolj privlačen in vas bolj motivira (označite od 1 do 5 od najmanj privlačne do najbolj privlačne trditve)? 
Uporabne seminarske in projektne naloge pri predmetih  

 

Študentom je študij bolj privlačen, kadar imajo s pedagoškim osebjem več osebnih stikov, kadar 

so predavanja strokovna in kadar so gradiva dobro pripravljena.  

2.6. Zadovoljstvo s spletno učilnico 

Pri vprašanju o zadovoljstvu s spletno učilnico nas je zanimalo, kako študentje ocenjujejo 
preglednost, uporabnost in funkcionalnost spletne učilnice in zadovoljstvo pri uporabni 
dejavnosti na spletni učilnici. 

http://vist.1ka.si/admin/survey/index.php?anketa=583&a=analysis&m=break
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Več kot polovica študentov programa kozmetika je zadovoljna s preglednostjo spletne učilnice. 
Zelo zadovoljnih je več kot četrtina študentov s preglednostjo spletne učilnice. Le 3 % študentov 
je nezadovoljnih in nihče od vprašanih ni zelo nezadovoljen s preglednostjo spletne učilnice. Niti 
nezadovoljnih niti zadovoljnih je 11 % študentov programa kozmetike. Malo manj kot polovica 
(45 %) študentov programa fotografija je zadovoljnih s preglednostjo spletne učilnice. 17 % 
študentov je zelo zadovoljnih s preglednostjo, medtem ko je zelo nezadovoljnih 14 % in 
nezadovoljnih 10 % študentov. Niti zadovoljnih niti nezadovoljnih je 14 % študentov. 
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Več kot polovica študentov programa kozmetika je zadovoljna z uporabnostjo spletne učilnice in 
več kot četrtina študentov je s spletno učilnico zelo zadovoljna. Le 2 % študentov je 
nezadovoljnih in nihče od vprašanih ni zelo nezadovoljen. Niti nezadovoljnih niti zadovoljnih je 
10 % študentov programa kozmetike. Študenti programa fotografija so v 31 % zadovoljni in v 21 
% zelo zadovoljni z uporabnostjo spletne učilnice. Zelo nezadovoljnih je 21 % in nezadovoljnih 14 
% študentov. Niti zadovoljnih niti nezadovoljnih je 14 % študentov. 

 

Študenti programa kozmetike so v 57 % zadovoljni in v 26 % zelo zadovoljni s funkcionalnostjo 
spletne učilnice. Nezadovoljnih študentov je 12 %, niti nezadovoljnih niti zadovoljnih je 8 %. Pri 
vprašanju o zadovoljstvu s funkcionalnostjo pri spletni učilnici študentov programa fotografija je 
31 % študentov zadovoljnih in 10 % študentov zelo zadovoljnih. 31 % študentov ni niti 
zadovoljnih niti nezadovoljnih, 17 % je nezadovoljnih in 10 % je zelo nezadovoljnih.  

 
2.7. Uporabnost dejavnosti v spletni učilnici 
Pri vprašanju o uporabnosti dejavnosti v spletni učilnici nas je zanimalo, kako so študentje 
zadovoljni z uporabnostjo forumov, objavami splošnih obvestil, e-gradiv, oddajo seminarskih 
nalog in izbire teme seminarskih nalog/terminov vaj. 
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Kako bi ocenili uporabnost dejavnosti v spletni učilnici?

fotografija kozmetika

 
Študentje programa kozmetike so najbolj zadovoljni z uporabnostjo objav e-gradiv, sledijo jim 
izbire tem seminarskih nalog/terminov vaj, oddaja seminarskih nalog in splošna obvestila. Manj 
so zadovoljni s forumi. Študenti programa fotografija so najbolj zadovoljni z uporabnostjo objav 
e-gradiv, sledi jim uporabnost seminarskih nalog/terminov vaj, oddaja seminarskih nalog in 
splošna obvestila. Manj so zadovoljni z uporabnostjo forumov. 

 

Kako bi ocenili uporabno dejavnost na spletni učilnici: Forumi 

 

Študenti programa fotografija so v 31 % mnenja, da so forumi popolnoma neuporabni, 21 % jih 
meni, da so neuporabni, 24 % jih je mnenja, da niti niso uporabni, niti so uporabni, petina 
študentov meni, da so forumi uporabni in zelo majhen odstotek (3 %) jih meni, da je forum zelo 
uporaben. Študentke programa kozmetike so v 38 % mnenja, da so forumi uporabni, 13 % jih 
meni, da so zelo uporabni, četrtina študentov meni, da niso niti uporabni niti neuporabni.  Zelo 
majhen odstotek, in sicer 8 % jih meni, da so popolnoma neuporabni in 15 % jih meni, da so 
neuporabni. 
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Kako bi ocenili uporabno dejavnost na spletni učilnici: Splošna obvestila 

 

Na vprašanje o uporabnosti splošnih obvestil je več kot polovica študentov programa kozmetika  
odgovorila, da so splošna obvestila uporabna, 34 % jih meni, da so zelo uporabna. Da so splošna 
obvestila neuporabna, meni 5 % študentov in da niti niso uporabna niti so uporabna meni 11 %. 
Študenti programa fotografija menijo, da so splošna obvestila v 41 % uporabna in 7 % zelo 
uporabna. 21 % jih meni, da splošna obvestila niso niti uporabna niti neuporabna, 24 % jih meni, 
da so neuporabna in 7 % študentov meni, da so popolnoma neuporabna. 

 

Kako bi ocenili uporabno dejavnost na spletni učilnici: Objava e-gradiv 

 

Na vprašanje o uporabnosti objav e–gradiv je 64 % študentov kozmetike mnenja, da so gradiva 
zelo uporabna in 18 % mnenja, da so uporabna. Da so gradiva neuporabna meni 2 % študentov 
kozmetike. Več kot polovica študentov programa fotografija je mnenja, da so e-gradiva 
uporabna in 31 % jih meni, da so gradiva zelo uporabna. 10 % študentov je mnenja, da gradiva 
niso niti neuporabna niti uporabna in 3 % študentov meni, da so popolnoma neuporabna in 3 % 
jih meni, da so neuporabna. 
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Kako bi ocenili uporabno dejavnost na spletni učilnici: Oddaja seminarskih nalog 

 

Na vprašanje o uporabnosti dejavnosti na spletni učilnici pri oddaji seminarskih nalog je več kot 
polovica študentov programa kozmetike odgovorila, da je dejavnost zelo uporabna, 3 % 
študentov ocenjuje, da je dejavnost neuporabna in 2 %, da je dejavnost popolnoma 
neuporabna. Da dejavnost niti neuporabna niti uporabna meni 10 % študentov programa 
kozmetike. Študenti programa fotografija v enakem odstotku, in sicer 34 % menijo, da je 
dejavnost uporabna oz. zelo uporabna. 10 % študentov je mnenja, da dejavnost ni uporabna, 10 
% da je popolnoma neuporabna in 10 % jih meni da niti neuporabna niti uporabna. 

 

Kako bi ocenili uporabno dejavnost na spletni učilnici: Izbira tem seminarskih nalog/terminov vaj 

 

Študenti kozmetike so na vprašanje o uporabnosti dejavnosti na spletni učilnici pri izbiri tem 
seminarskih nalog/terminov vaj v 41 % mnenja, da je dejavnost uporabna. 46 % jih meni, da je 
dejavnost zelo uporabna. Samo 3 % študentov meni, da je dejavnost popolnoma neuporabna, 
10 % pa jih meni da niti neuporabna niti uporabna. Študenti programa fotografije so na 
vprašanje o uporabnosti dejavnosti na spletni učilnici pri izbiri tem seminarskih nalog/terminov 
vaj v 45 % mnenja, da je dejavnost uporabna, 24 % jih meni, da je dejavnost zelo uporabna. 
Samo 7 % študentov meni, da je oddaja seminarskih nalog preko spletne učilnice neuporabna in 
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10 %, da je popolnoma neuporabna. Da dejavnost niti neuporabna niti uporabna meni 10 % 
študentov programa fotografije. 

2.9. Zadovoljstvo študentov v obliki vnaprej posnetih predavanj in zadovoljstvo študentov z 
izvedbo e-predavanj v obliki  videokonferenc preko MS Teams 

 

Kako ste zadovoljni z izvedbo e-predavanj: Vnaprej posnetih predavanj 

 

Več kot polovica študentov programa kozmetike je zelo zadovoljnih z vnaprej posnetimi 
predavanji in 31 % je zadovoljnih. Majhen odstotek študentov je nezadovoljnih z vnaprej 
posnetimi predavanji, 11 % pa jih ni niti zadovoljnih niti nezadovoljnih. Študenti programa 
fotografija so zelo zadovoljni v 24 % in zadovoljni v 10 %. Niti zadovoljnih niti nezadovoljnih je 28 
% študentov. Zelo nezadovoljnih z obliko vnaprej posnetimi predavanji je 14 % in nezadovoljnih 
24 % študentov. 

 

Kako ste zadovoljni z izvedbo e-predavanj v obliki videokonferenc preko MS Teams 

 

Več kot polovica študentov programa fotografija je zadovoljnih z e-predavanji v obliki 
videokonference in  21 % študentov je zelo zadovoljnih. Majhen odstotek študentov (7 %) je zelo 
nezadovoljnih z vnaprej posnetimi predavanji in 3 % nezadovoljnih. 14 % študentov pa jih ni niti 
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zadovoljnih niti nezadovoljnih. Študenti programa kozmetike so s predavanji v obliki 
videokonference preko MS Teams zelo zadovoljni v 31 % in zadovoljni v 38 %. Niti zadovoljnih 
niti nezadovoljnih je 25 % študentov. Zelo nezadovoljnih je majhen odstotek študentov, in sicer 
5 %. 

3.10 Splošno zadovoljstvo študentov s študijem na daljavo 

Pri vprašanju o splošnem zadovoljstvu s študijem na daljavo nas je zanimalo, kako zadovoljni so 
študentje s študijem na daljavo.  

 

Kako ste v splošnem zadovoljni s študijem na daljavo? 

 

Študenti programa kozmetike imajo v večini pozitivno mnenje o študiju na daljavo. 43 % 
študentov je zelo zadovoljnih s študijem na daljavo, 34 % študentov je zadovoljnih. Samo 2 % 
študentov je zelo nezadovoljnih in 5 % nezadovoljnih s študijem na daljavo. S študijem na 
daljavo ni zadovoljnih niti nezadovoljnih 16 % študentov. 

Študenti programa fotografije so v 31 % nezadovoljni s študijem na daljavo. Nekoliko manjši 
odstotek, in sicer 28 % je zadovoljnih s študijem na daljavo in 10 % je zelo zadovoljnih s študijem 
na daljavo. Zelo nezadovoljnih s študijem na daljavo je 14 % študentov, 17 % pa niti 
nezadovoljnih niti zadovoljnih. 

3.11. Želje študentov o opravljanju obveznosti 

Pri vprašanju o načinih opravljanja obveznosti v primeru podaljšanja ukrepov o koronavirusu nas 

je zanimalo, kako bi študentje najraje nadomeščali študijske obveznosti v primeru, da bi se 

ukrepi podaljšali čez izpitno obdobje. Možnih je bilo več odgovorov. 

 

Kakšen način opravljanja izpitnih obveznosti v času ukrepov zaradi koronavirusa podpirate? 
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Večina študentov programa kozmetika in fotografija je mnenja, da bi študijske obveznosti 

najraje nadomestili z reševanje izpitnih pol od doma (preko računalnika – na daljavo), drug 

najbolj podprt predlog je nadomestitev z ocenjevanjem seminarskih nalog in drugih pisnih nalog 

in ocenjevanje preko spletne učilnice. Slaba polovica študentov pa si želi ustno ocenjevanje. 

Najmanj študentov obeh programov je odgovorilo z odgovorom zamik izpitnega obdobja. 

 

3.12  Pozitivna in negativna izkušnja študija na daljavo 

ODDELEK ZA FOTOGRAFIJO 

POZITIVNA IZKUŠNJA 

- Predavanja preko MS Teams , uporabnost pogovorov s predavatelji, posneta predavanja 

- Predavanja RDF II – Jošt Franko – izvedba na visokem nivuju, nudenje konzultacij, 

dosegljivost predavatelja 

- Težji prenos okužbe 

NEGATIVNA IZKUŠNJA 

- Dostop do temnice, studia, opreme 

- Nezmožnost obiskovanja vaj 

- Zaprtje knjižnic 

- Oviran dostop do gradiv, zaradi zaprtja knjižnic 

- Slaba povezava interneta s tem slabše sodelovanje na predavanjih preko MS Teams 

- Predmet PSFT – 4 predavatelji, ki ne vejo en za drugega, odsotnost uvodnega predavanja 

na katerem bi razložili potek predmeta 
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- RMF II – manjka informacija o poteku izvajanja predmeta  

- Pomankanje količine znanja, kvalitete znanja 

ODDELEK ZA KOZMETIKO 

POZITIVNA IZKUŠNJA 

- Vnaprej posneta predavanja 

- Ogled predavanj za nazaj  

- Lažja prilagoditev drugih obveznosti 

- Lažje učenje ob poslušanju predavanj 

- Razporejanje časa 

- Večja produktivnost 

- Ni vožnje v šolo 

- Odlično pripravljena predavanja za Kemijo, konzultacije, dodatne razlage in kvize 

- Kvizi 

- prof. fortic se je izjemno potrudila, vse pohvale zelo dobro pripravljena predavanja v 
kombinaciji z vnaprej pripravljenih izročkov in dodatno še spredavane snovi preko 
teamsa.  

- Kemija 2 : zelo dobro pripravljena predavanja, razumljiva snov, veliko dodatnih gradiv za 
lažje učenje, testi po vsakem novem predavanju se mi zdijo zelo dobra ideja, tako za 
motivacijo za sprotno učenje, kot za ovrednotenje razumevanja snovi 

-  
NEGATIVNA IZKUŠNJA 

- Preveč natrpan študij 

- Predavanja v predavalnici so zanimivejša 

- Enosmerna komunikacija, ni odziva  

- Pomanjkljiva komunikacija med predavatelji 

- Predavatelji si vzamejo premalo časa za predavanja in razlago 

- Padec motivacije in produktivnosti zaradi pomanjkanja osebnega stika 

- Težko usklajevanje vseh obveznosti, zaradi prepoznega obveščanja  

- Prepozno objavljena predavanja 

- Prepozno objavljene informacije o obveznostih 
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- Predavanj v živo si ne moreš ogledati 

- Premalo predavanj v živo 

- Premalo časa za opravljanje izpita online 

- Nezmožnost opravljanja izpitov pred junijem, julijem 

- navodila s strani predavateljev so manj jasno zastavljena 

- težavno reševanje izpitov online ( preveč možnosti za izbiro, izguba časa, ne moreš se 
lotiti najprej tistega, kar znaš) 

- s predavanji v živo bi lahko spodbudili učence za sprotno delo, sedaj smo bili bolj 

prepuščeni sami sebi, kar je zahtevalo veliko samoiniciative 

4. Predlogi za izboljšave  

Študentje so v anketi navedli številne predloge, ki smo jih poskušali smiselno vsebinsko povezati. 

Študentom se na področju študija na daljavo zdijo najbolj smiselni naslednji ukrepi: 

ODDELEK ZA FOTOGRAFIJO 

- bolje začrtan plan 

- večjo kreativnost predavateljev 

- več predavanj preko MS Teams in ne posnetkov predavanj 

- izboljšati pretok informacij iz referata oziroma organov šole do študentov. 

- enotnejši in preglednejši urnik  

- tehnična usposobljenost predavateljev in študentov 

- večja interaktivnost. 

- več gradiva na e-učilnici 

- pri vnaprej posnetih predavnjih bi bilo potrebno dodati še video 

- možnost dodatnih pogovorov preko videoklica z določenimi  predavatelji o temah, ki so 

na posnetih predavanjih. 

ODDELEK ZA KOZMETIKO 

- ni možnosti odgovora na izpitna vprašanja 

- ne bi smelo biti minus točk 

- več časa za pisanje izpita 

- pred predavanji v živo bi morali dobiti sms, da ne pozabimo na predavanje 
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- lahko bi opravili teoretični izpit iz limfne drenaže in celo vaje 

- izboljšanje komunikacije med predavatelji, enotno sodelovanje 

- vsa predavanja bi morala biti posneta, literatura na voljo v učilnici, na voljo forum za 

vprašanja in videokonferenca za posvetovanje – primer osnove podjetništva 

- v začetku tedna bi bili obveščeni o vseh predavanjih/vajah.  

- Obveščanje o poteku vsakega predmeta posebej (pogojih za izpit, predavanja, vaje, 

seminarskih nalog itd...) 

- Nepreglednost spletne učilnice pri veliki količini gradiva 

- Več razlage o poteku e – izpitov 

- forum na e-učilnici bi bilo potrebno zamenjati z drugo podobno stvarjo 

- večja odzivnost predavateljev 

- Več predavanj v živo 

- Manjkajoči osebni stik in povezanost s predavateljev, če so predavanja vnaprej posneta 

- Limfna drenaža – predavanja bi se lahko posnela v naprej tako kot pri masaži (vadili in 

učili bi se doma) na vajah ponovili in hitreje osvojili  

 

6. Zaključek 

Študij na daljavo za visokošolske zavode nedvomno predstavlja velik izziv. Bistveno pa je, da je v 

teh težkih časih študij kvaliteten in dostopen vsem. S pripravo ankete, ki smo jo izvedli in nato 

skrbno analizirali, smo dobili splošni vpogled v izvajanje študijskega procesa, kakršen je bil  v 

prvih 7 tednih izvajanja na naši šoli. Iz ankete smo razbrali, da so študenti v veliki večini 

naklonjeni izvajanju tovrstnega študijskega procesa in da si ne želijo podaljšanja študijskega leta, 

pač pa so pripravljeni vložiti svoj trud in doprinos k skupni premostitvi neobičajnega kriznega 

obdobja. Študentje kažejo naklonjenost in zadovoljstvo nad študijem na daljavo, zato bi bilo 

smiselno, da ohranimo kombinirano poučevanje, zlasti na Oddelku za kozmetiko.  

 

V Ljubljani, 22.6.2020 

Pripravila: Vesna Hudovernik 


