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ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN ANKETA O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI
DIPLOMANTOV UM

Univerza v Mariboru postavlja študente v središče organizacije in izvajanja izobraževanja, zato v
okviru sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti izobraževalne dejavnosti načrtuje redno
zbiranje in analiziranje podatkov o izobraževanju, kompetencah študentov in diplomantov ter o
njihovi zaposljivosti in zaposlenosti.
Anketa o zadovoljstvu s študijem
Osnovni namen ankete o zadovoljstvu s študijem je na osnovi mnenja študentov ob zaključku študija
za vsak študijski program in v vsakem študijskem letu pridobiti celovito oceno kakovosti vsebine in
izvedbe študijskega programa.
Cilji ankete so pridobiti mnenje novih diplomantov o:








kakovosti študijskega programa ter o organizaciji in izvedbi študijskega procesa,
podpornih službah fakultete (referat, knjižnica idr.) in vodstvu fakultete,
prostorih in opremljenosti fakultete (knjižnica, računalniška in programska oprema,
dostopnost),
dejavnikih zadovoljstva diplomantov s študijem (povprečna ocena, prizadevnost in v študij
vloženo delo, obštudijske dejavnosti, študentska izmenjava in študij, praksa v tujini, praktično
usposabljanje in delo v stroki, način posredovanja znanja),
ravni kompetenc, ki so jih študenti (po lastni oceni) pridobili v času študija, ter o tem, katere
kompetence bi si še želeli pridobiti v večji meri,
dejavnikih pridobljenih kompetenc v teku študija (povprečna ocena, prizadevnost in v študij
vloženo delo, obštudijske dejavnosti, študentska izmenjava in študij ter praksa v tujini,
praktično usposabljanje in delo v stroki, način poučevanja idr.).

Anketa se izvaja po tem, ko študent diplomira oz. zaključi študij na kateri koli stopnji študija, pri čemer
ga ob vnosu podatka o zaključku študija v AIPS program AIPS pozove k izpolnitvi ankete o
zadovoljstvu s študijem.
Anketa o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov UM
Osnovni namen ankete o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov UM je na osnovni mnenja
diplomantov leto in pol ter pet let po zaključku študija za vsak študijski program v vsakem študijskem
letu pridobiti podatke o zaposljivosti in zaposlenosti ter o pridobljenih kompetencah, pomembnih za:



zaposljivost diplomantov,
konkurenčnost na trgu del,
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načrtovanje vseživljenjskega učenja diplomantov.

Cilji ankete o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov UM so pridobiti podatke in mnenja o:





potrebnem času do prve zaposlitve,
vrsti in ustreznosti zaposlitve glede na področje študija in raven izobrazbe,
ravni pridobljenih in potrebnih/zahtevanih kompetenc,
možnih razlogih, zakaj niso uspeli najti zaposlitve.

Poziv k izpolnitvi ankete bodo tisti, ki se bodo včlanili v alumni klub fakultete, s tem pa hkrati v Alumni
klub UM, prejeli po elektronski pošti in v elektronski obliki eno leto in pol, nato pa 5 let po
diplomiranju oz. zaključku študija na določeni stopnji.

Navodila o izvajanju anket o zadovoljstvu s študijem in o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov UM so objavljena na
spletnih straneh Univerze v Mariboru: http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx.
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