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1. UVOD 
 
Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) smo v tednu med 30. marcem in 5. aprilom oblikovali, 
izvedli in analizirali anketo o poteku študija na daljavo, ter na podlagi analize pripravili tudi 
priporočila ter smernice za nadaljnje izvajanje študija na daljavo. 

 
 

2. CILJ ANKETE 

 
Cilj ankete je bil ugotoviti mnenje študentov o študiju na daljavo, ki trenutno poteka v takšni obliki 
zaradi razglašene epidemije. Vsak zavod je moral študij na daljavo organizirati samostojno, v 
kratkem času, veliko profesorjev je bilo pri tem prepuščeno zgolj določenim smernicam. Z našo 
anketo smo želeli oceniti ter ugotoviti raven zadovoljstva študentov z omenjenim načinom študija 
ter se seznaniti z mnenjem ter predlogi študentov o nadaljnjem izvajanju.  

 
 

3. REZULTATI ANKETE IN INTERPRETACIJA 

 
V anketi je sodelovalo 1091 študentov iz različnih visokošolskih zavodov v Sloveniji. V spodnji 
tabeli je prikazana udeležba študentov po različnih Univerzah in ostalih visokošolskih zavodih. 
 

 
Graf 1: Udeležba študentov po visokošolskih zavodih 
 
Največ študentov je sodelovalo iz treh največjih univerz, svoje mnenje pa so podali tudi študenti iz 
drugih zavodov. Glede na število študentov vpisanih v določene zavode lahko ocenjujemo, da le ti 
reprezentirajo trenutno študentsko populacijo.  
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3.1. Ali imaš urejen dostop do digitalnih orodij? 

 
Pri vprašanju dostopnosti do digitalnih orodij nas je zanimalo, v kolikšni meri so digitalna orodja 
dostopna študentom od doma, torej če imajo dostop do interneta ter naprav, s katerimi lahko 
dostopajo in uspešno sodelujejo pri študiju od doma. 

 

 
Graf 2: Dostopnost do digitalnih orodij 
 
Študenti imajo v veliki večini urejen dostop do digitalnih orodij. Od 1091 jih je namreč 13 odgovorilo, 
da dostopa do teh orodij nima.  
 

3.2. Ali podpiraš študij na daljavo? 

 
V anketi smo zaznali večinsko podporo študija na daljavo, 788 odgovorov je bilo pozitivnih, 
negativnih 183, preostanek, 120 študentov, pa je bilo brez mnenja.  

 

 
Graf 3: Podpora študiju na daljavo 
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3.3. Ali te skrbi opravljanje študijskih obveznosti za tekoče študijsko leto? 

 
Študenti se trenutno udeležujejo prilagojenih študijskih obveznosti, zato smo povprašali po njihovih 
občutkih o rednem opravljanju študijskih obveznosti, ki bi jim omogočile dokončanje letnika in 
posledično redni vpis v višji letnik oziroma uspešen zaključek študija. 

 

 
Graf 4: Izražena skrb študentov glede opravljanja študijskih obveznosti 
 
Kar 77 % študentov je izrazilo skrb za redno opravljanje študijskih obveznosti za tekoče študijsko 
leto, kar je 836 študentov. Ta skrb odveč za 22 % študentov, brez mnenja pa ostaja 2 % študentov.  

 

3.4. Ali te skrbi, da boš imel zaradi trenutne situacije z epidemijo težave s 

plačevanjem tekočih stroškov študija? 

 
Zaradi trenutne situacije, v kateri so nastale spremembe ne samo v načinu študija, temveč tudi v 
možnosti zaslužka študenta, nas je zanimalo, ali študente skrbi plačilo rednih stroškov na fakulteti, 
ki so potrebni za uspešno opravljanje rednih študijskih obveznosti.  

 

 
Graf 5: Skrb za plačevanje tekočih stroškov študija 
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Študenti se delijo na dve skoraj enaki skupini glede strahu pred stroški za študij, 6 % študentov je 
brez mnenja.  
 

3.5. S kakšnimi tekočimi stroški se srečuješ na svoji fakulteti? 

 
Želeli smo identificirati stroške, ki se pojavljajo ob študiju doma, ter jih kvantitativno razporediti. 

 

 
Graf 6: Ocena stroškov povprečnega študenta 
 
Največ študentov ocenjuje, da so stroški kopiranja (77%) ter trenuten dostop do literature (53%) 
eden izmed večjih stroškov pri trenutnem delu, velik del stroškov pa prav tako predstavljajo 
vpisnina (60%)  ter šolnina (15%). Študentje navajajo kot strošek tudi komisijske izpite (12%) kot 
tudi stroške povezane z oddajo zaključnih del, nekateri študentje pa so izpostavili tudi dodatne 
stroške z diferencialnimi izpiti. Stroški nastajajo tudi pri študentih, ki morajo opraviti obvezne 
študijske obveznosti, kot tudi terenske, laboratorijske ter druge vaje in z njimi povezanimi stroški.  
 
Nekaj študentov je omenjalo, da se ne soočajo z nobenimi skritimi stroški, vendar je veliko 
študentov pod stroški študija omenjalo predvsem življenjske stroške, kot so plačilo najemnin, 
prevoza in prehrane, ki so se v nekaterih primerih v okviru študentske krize še povišali.  
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3.6. Kako ocenjuješ produktivnost študija na daljavo v primerjavi s študijem na 

fakulteti? 

 
Graf 7: Produktivnost študija na daljavo v primerjavi s študijem na fakulteti 
 
Študentje ocenjujejo, da je trenuten način študija manj učinkovit in manj produktiven kot klasičen 
način podajanja snovi v živo. Le 12 % študentov je na to vprašanje odgovorilo, da je tak način 
predavanj bolj učinkovit, 32 % pa jih ocenjuje, da je trenuten potek dela enako učinkovit kot klasičen 
študij.  
 

3.7. Kako na vaši fakulteti poteka študij na daljavo? 

 
Na spletu je na voljo ogromno digitalnih orodij, ki na takšen ali drugačen način pripomorejo k 
podajanju snovi študentov. Izvedeti smo želeli, če obstaja kakšno univerzalno orodje, ki ga zavodi 
uporabljajo pri svojih predavanjih, ali pa je slednje prepuščeno volji posameznika oziroma 
profesorja. 
 

 Spletna učilnica Zoom Teams Skype Hangouts Drugo 

Univerza na Primorskem 115 149 6 31 2 49 

Univerza v Mariboru 237 8 305 5 1 16 

Univerza v Ljubljani 372 355 198 40 7 131 

Univerza v Novi Gorici 2 1 0 1 0 0 

Nova Univerza 4 2 0 4 0 1 

Alma Mater Europaea 17 0 2 4 0 3 

Univerza v Novem mestu 3 2 1 1 1 0 

SKUPAJ 750 517 512 86 11 200 

Tabela 1: Izvajanje študija na daljavo 
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Graf 8: Uporaba digitalnih orodij po posameznih zavodih 
 
Univerza na Primorskem za večino svojega dela uporablja orodje Zoom ter spletno učilnico, 
majhen odstotek se izvaja tudi preko programa Skype. Največ so se v preostalih odgovorih 
opredelili tudi do uporabe spletnega orodja Jitsi ter Vox Arnes. 
 
Univerza v Mariboru ima študente vključene v delovno okolje Office365, kar omogoča, da pri 
svojem delu bolj ali manj konsistentno uporablja tako že od prej vzpostavljeno spletno učilnico kot 
tudi orodje MS Teams. Izpostavili so tudi, da za veliko predpisanih nalog uporabljajo kar 
elektronsko pošto.  
 
Univerza v Ljubljani za večino svojega dela uporablja tako podajanje snovi preko spletne učilnice 
ter uporabo delovnega orodja Zoom, delež študija pa se izvaja tudi preko orodja MS Teams.  Med 
ostalimi odgovori se najpogosteje znajde komunikacija preko elektronske pošte, popularna so pa 
tudi naslednja orodja: Cisco Webex, GoToMeeting, BigBlueButton, Vox Arnes, nekateri profesorji 
pa se odločijo za podajanje snovi preko YouTube posnetkov.  
 
Na Univerzi v Novi Gorici se tudi poslužujejo spletne učilnice, popularnega orodja Zoom ter Skype.  
 
Alma Mater za svoje delo pretežno uporablja že od prej vzpostavljeno spletno učilnico ter orodje 
Skype. Študentje so napisali, da uporabljajo tudi Vox Arnes.  
 
Spletna učilnica je popularna tudi na Univerzi v Novem mestu, za lažje podajanje snovi pa največ 
uporabljajo Zoom, medtem ko se dokaj redno uporabljajo tudi ostala orodja.  
 

3.8. Katere oblike študija se izvajajo? 

 
Ker je študijski proces sestavljen iz različnih oblik študija, ki so prilagojeni glede na specifični študij, 
nas je zanimalo, katere oblike študija se kljub študiju na daljavo še  izvajajo.  
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Graf 9: Izvajanje študija 
 
V veliki meri se na zavodih po Sloveniji izvajajo predavanja v 96 % ter vaje v 72 %. Seminarji se 
izvajajo pri polovici študentov, medtem ko se konzultacije ter govorilne ure izvajajo v malo manjšem 
odstotku 37 %. 
 

3.9. Kako se izvaja študij? 

 
Zaradi želje po boljšem pregledu izvajanja študija na daljavo smo želeli pridobiti vpogled v način 
podajanja snovi oziroma katera tehnika se najpogosteje uporablja. 
 

 
Graf 10: Način izvajanja študija 
 
Po rezultatih ankete je vidno, da se profesorji poslužujejo enosmernega komuniciranja, vseeno pa 
profesorji v 66 % redno sprožajo tudi debate med prisotnimi študenti. Samostojno delo brez 
predavanj, vaj in seminarjev se izvaja v kar 66 %, medtem ko je delo po skupinah prisotno v 31 %. 
Študentje pri študiju na daljavo imajo predstavitve študentov v 39 %, trenutno najmanj izvajana 
oblika študija pa je preverjanje znanja z izpiti in kolokviji, ki še niso prilagojeni delu od doma oz. so 
v fazi priprave. 
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3.10. Kako si zadovoljen z … : 

 
Študij na daljavo lahko ocenjujemo prek različnih aspektov, od digitalnih orodij, pripravljenosti 
profesorjev do prilagoditev, kot tudi prek načina podajanja snovi. Pri anketnem vprašanju nas je 
zanimalo ravno to; torej zadovoljstvo študentov s študijem na daljavo v različnih področjih. Številka 
1 na lestvici pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen.  

 
Graf 11: Zadovoljstvo študentov 
 
Ocenjujemo lahko, da so študentje dokaj zadovoljni s celotno izvedbo študija na daljavo.  
 

3.11. Koliko časa porabiš za študij na daljavo v primerjavi s študijem na 

fakulteti? 

 
Študij je ovrednoten z ECTS točkami, ki predstavljajo časovne vrednotenje obremenjenosti 
povprečnega študenta ter predstavlja lažjo primerljivost študijev. Povprečen študent bi moral, ne 
glede na način izvajanja študija, torej tako v predavalnici kot s študijem na daljavo, porabiti enako 
časa. 
 

 veliko manj manj enako več veliko več 

Univerza na Primorskem 8% 14% 23% 28% 28% 

Univerza v Mariboru 7% 22% 27% 27% 17% 

Univerza v Ljubljani 5% 16% 20% 33% 27% 

Univerza v Novi Gorici 0% 50% 0% 0% 50% 

Nova Univerza 0% 33% 50% 0% 17% 

Alma Mater Europaea 17% 11% 44% 28% 0% 

Univerza v Novem mestu 0% 25% 25% 25% 25% 

Tabela 2: Ocena porabljenega časa za študij na daljavo 
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Graf 12: Ocena porabljenega časa v primerjavi s študijem na daljavo po posameznih zavodih 
 
Po rezultatih ankete, razdeljene po različnih zavodih, lahko opazimo, da na večjih univerzah 
(Univerza na Primorskem, Univerza v Mariboru ter Univerza v Ljubljani) študentje ocenjujejo, da 
porabijo več oziroma veliko več časa za izvedbo študija. Pridružuje pa se tudi Univerza v Novem 
mestu, medtem ko študentje Alme Mater Europaea ter Nove univerze ocenjujejo delo časovno 
približno enako kot v normalni izvedbi študija. Na Univerzi v Novi Gorici smo v anketi imeli dva 
sodelujoča, tako da gre težko oceniti realno situacijo.  
 

3.12. Predlogi študentov 

 
Glede na določene specifike zavodov in možno drugačno organizirano delo študijskih procesov, 
so nas zanimali predlogi študentov za boljši študij na daljavo. Odgovore smo razdelili glede na 
zavod zaradi lažjega identificiranja problemov in kasnejšega apliciranja na dejansko stanje. 
 
Univerza na Primorskem 

 
Po večini so študenti komentirali, da prejemajo preveč snovi za obdelavo, da bi se morala učna 
vsebina skrčiti na najpomembnejše ter da je potrebno skrčiti obseg obveznosti. Ocenjujejo, da se 
trenutno ukvarjajo z nepomembnimi zadevami ter prevelikim obsegom samostojnega dela. 
Komentarji so se nanašali tudi na delo, za katerega predvidevajo, da jim ne bi bilo naloženo, v 
kolikor bi predavanja potekala normalno (prebiranje dodatnih in ‘nepotrebnih’ člankov). Kljub temu 
so nekateri študentje omenili, da bi si težji predmeti zaslužili več predavanj ter da bi posnetki bili 
dosegljivi tudi kasneje ter bi se tako omogočil večkraten ogled.  
 
Nekaj komentarjev se je nanašalo tudi na izbiro digitalnih orodij ter profesorjevo delo z njimi. 
Pravijo, da so profesorji dokaj neorganizirani in se ne držijo predpisanega urnika, kar naj bi 
predstavljalo zmedo pri organiziranju časa, ki ga glede na ugotovljeno že tako primanjkuje.  
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Problem predstavlja tudi dostopnost literature zaradi zaprtja knjižnic. Študente skrbi opravljanje 
izpitov in si želijo prilagoditve pridobitev ocen, predlagajo ustne izpite pri predmetih, drugi študentje 
pa ocenjujejo takšen način dela popolnoma neučinkovit ter ocenjujejo, da bi bilo potrebno študijsko 
leto prestaviti.  
 
Univerza v Mariboru 

 
Tudi študenti na Univerzi v Mariboru opažajo povečanje obsega študija, saj se naj bi jim nalagalo 
dodatno delo, ki ga v primeru normalnega študija ne bi bilo, poudarek je torej na samostojnem delu 
študenta s prebiranjem člankov in pisanjem seminarskih nalog. Želijo si, da bi predavanja bila 
dostopna tudi kasneje, nekateri pa poudarjajo nezadovoljstvo z digitalnimi orodji in profesorjevo 
delo z njimi oziroma slabo organiziranost. Kar nekaj študentov je omenilo, da si želijo, da bi nekateri 
profesorji predavanja izvajali, ter da ne bi celoten proces temeljil na posredovanju gradiva prek 
orodij in samostojnem delu študentov od doma.  
 
Nekaj študentov je izrazilo mnenje, da tak način študija ni primeren in da bi se moralo študijsko 
leto prestaviti, skrbi jih predvsem način zaključka študija, saj trenutno nimajo možnosti pisanja 
zaključnega dela zaradi nedostopnosti do laboratorijev ter literature po knjižnicah.  

 
Predlogi so bili tudi v smeri možnosti opravljanja izpitov na daljavo oziroma znižani kriteriji za 
prehod v naslednji letnik. Menijo, da bi se, glede na dolžino situacije, morali začeti ukvarjati z 
vprašanjem ocenjevanja.  
 
Univerza v Ljubljani 

 
Študentje Univerze v Ljubljani se strinjajo s predlogom zmanjšanja snovi oziroma preprečitve 
nepotrebnega obremenjevanje že tako natrpanega urnika. Nalagajo se večje količine gradiva, ki 
se v enem tednu predelajo na normalnih predavanj in se od študentov pričakuje, da jih bodo toliko 
več tudi predelali. Želijo si predavanj v živo namesto snemanih predavanj, ogromno študentov pa 
je izpostavilo, da nekateri profesorji študija na daljavo sploh ne izvajajo ali pa ga izvajajo samo na 
način posredovanih gradiv in posledično samostojno delo študentov. To je po mnenju študentov 
pogosto nesmiselno, saj profesorji vključujejo naloge in obveznosti, ki ob normalni obliki študija ne 
bi bile prisotne. Nekateri študentje opozarjajo na zmedo pri uporabi digitalnih orodij, saj je to 
odločitev posameznega profesorja in ni enotnega orodja na ravni univerze, ki bi se uporabljalo za 
študij na daljavo.  
 
Študente skrbi predvsem opravljanje rednih obveznosti, kot so možnost opravljanja izpitov na 
daljavo oziroma možnost znižanih kriterijev. Nekateri predlagajo, da se zniža kriterije za zaključek 
letnika, saj bo prišlo do težav pri opravljanju izpitov iz tega semestra, pa tudi tistih iz prejšnjega 
semestra. Skrb se pojavlja tudi glede nadomestitve praktičnega pouka, več študentov pa je 
izpostavilo mnenje, da je trenutno neprimeren čas za izvajanje pedagoškega procesa ter da bi se 
moralo celoten študijski proces premakniti.  
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Nova univerza 

 
Študent Nove univerze je opozoril na neorganiziranost profesorjev. Sporočeno jim je bilo, naj bi 
samostojno izvajali predavanja prek spleta ter poslali gradivo, da bi študentom omogočili nemoten 
študij, vendar se je organiziral samo profesor enega predmeta od petih, ki jih ima v tem semestru.  
 
Alma Mater Europaea 

 
Na vprašanje sta nam odgovorila dva študenta, ki sta oba izrazila željo po predavanjih v živo, saj 
imajo trenutno dostop le do lanskih posnetkov predavanj.  
 
Univerza v Novem mestu 

 
Na odgovor na to vprašanje se je oglasil študent Univerze v Novem mestu, ki je izrazil skrb s 
pisanjem diplomo glede na to, da trenutno nima dostopa do literature.  
 

4. PREDLOGI ŠOS GLEDE IZVAJANJA ŠTUDIJA NA DALJAVO 
 Izvajanje predavanj, seminarjev in vaj v živo, s čimer se omogoči dvosmerna 

komunikacija, s katero se spodbudi študente h kritičnem razmišljanju; 
 dostop do arhiva predavanj, seminarjev in vaj, ki so bila izvedena prek digitalnih orodij; 
 ponujanje pomoči in aktivno reševanje težave nedostopnosti študentov do digitalnih 

orodij; 
 zagotovitev elektronske dostopnosti gradiv, potrebnih za opravljanje izpitov in zaključnih 

del v času zaprtja knjižnic; 
 razumno omejevanje obsega gradiva, ki ga morajo študenti obdelati; 
 jasne smernice visokošolskih zavodov glede časovnega razporeda in načina izvajanja 

izpitov ter kolokvijev v prihajajočih izpitnih obdobjih; 
 spremembe pogojev za napredovanje v višji letnik s strani visokošolskih zavodov; 
 odpoved obvezne izvedbe in prisotnosti pri praktičnih delih izobraževanja, ki se v tem 

času ne izvajajo; 
 milejši pogoji za prehod v višji letnik; 
 podaljšanje rokov za prijavo in oddajo zaključnih del; 
 znižanje vseh skritih stroškov v izobraževanju (znižanje cene šolnin, znižanje cene 

vpisnine, znižanje cene diferencialnih izpitov, znižanje cene literature itn.); 
 oddaja zaključnih del v digitalni obliki (oddaja zaključnih del v fizični obliki predstavlja 

študentom velik strošek, finančno stanje študenta pa je trenutno precej zaskrbljujoče);  
 posredovanje konkretnih informacij študentom glede zaključka študija. 

 

5. ZAKLJUČEK 

 
Študij na daljavo za visokošolske zavode nedvomno predstavlja velik izziv. Bistveno pa je, da se 
zaradi lažjega in bolj učinkovitega prenosa študija s fakultet na splet v proces priprave kvalitetnega 
študijskega načrta in izvedbe na daljavo vključi vse deležnike, med katere se, poleg vodstev 
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fakultet, profesorjev in državnih institucij, kot sta Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem 
šolstvu (NAKVIS) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), vključi tudi študente, ki 
imajo dnevne izkušnje z izvedbo študijskega procesa na daljavo in so lahko pri pripravi načrtov ter 
strategij za nadaljnje delo v veliko pomoč odločevalcem.  
 
S pripravo ankete, ki smo jo nato tudi izvedli s pomočjo več kot tisoč študentov in jo nato skrbno 
analizirali, smo dobili splošni vpogled v izvajanje študijskega procesa, kakršen je bil slednji v prvih 
dveh tednih izvajanja. Ugotovili smo, 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 obdobja za univerze in fakultete pri nas.  
 
Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) smo mnenja, da je potrebno oblikovati skupno 
strategijo, ki bo temeljila na poenotenju študijskega procesa prek priporočil, namenjenim 
visokošolskim zavodom. Na ta način bomo lahko vsi deležniki sooblikovali študijski proces na 
daljavo, ki bo prijazen tako fakultetnim delavcem kot tudi študentom, obenem pa bo ohranjal 
kakovost in dostopnost, ki sta značilni za normalno obliko študija, ki je trenutno žal onemogočena. 
V prihodnjih tednih nas tako čaka velik izziv, ki pa ga je potrebno v najkrajšem možnem času 
nasloviti, se z njim spopasti in tako študijsko leto do zaključka izpeljati brez večjih težav, kar bo v 
prihodnosti olajšalo prehod nazaj v ustaljeno, preverjeno obliko študija na fakulteti. 
 

 


