
Na podlagi 75. �lena Statuta Univerze v Ljubljani, 20. �lena Pravilnika o izvajanju študentskih anket o 
pedagoškem delu u�iteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani in 52. �lena Pravil Ekonomske fakultete 
Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani na svoji seji dne 24.11.2003 
sprejel Pravila o ravnanju s študentskimi anketami o pedagoškem delu u�iteljev in sodelavcev na 
Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in na predlog Pedagoškega centra fakultete na seji Senata 
fakultete dne 18.04.2005 in dne 27.03.2006 ter 23.10.2006 sprejel dopolnitve 
 
 

PRAVIL 
o izvedbi in ravnanju s študentskimi anketami o pedagoškem delu u�iteljev in sodelavcev na  

Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani 
 
 
I. Splošne dolo�be 
 

1. �len 

Pravila o izvedbi in ravnanju s študentskimi anketami o pedagoškem delu u�iteljev in sodelavcev na 
Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: pravila EF) dolo�ajo postopke pri izvedbi, 
analizi in uporabi rezultatov predpisanih anket – vprašalniki Univerze v Ljubljani in anketami o 
pedagoškem delu u�iteljev in sodelavcev Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: 
EF UL ali fakulteta). 
 

2. �len 

Na EF UL se izvajajo vsako študijsko leto v zimskem in letnem semestru ankete o pedagoškem delu 
u�iteljev, sodelavcev in drugih oseb, ki sodelujejo v pedagoškem procesu na EF UL, in sicer: 

- anketa o pedagoškem delu, ki jo predpiše Senat UL in 
- anketa o pedagoškem delu, ki jo predpiše Senat EF UL. 

 
Ankete se izvedejo skladno z dolo�ili Pravil o izvajanju študentskih anket o pedagoškem delu u�iteljev 
in sodelavcev UL, sklepi Senata UL in Senata EF UL. 
 

3. �len 

Oblike, izvajanje na�ina anketiranja, anketirance, potek anketiranja, zbiranje in prenos vprašalnikov, 
obdelavo ter uporabo rezultatov, kakor tudi zaupnost anket in hrambo vprašalnikov ter rezultatov 
anket dolo�ajo Pravila o izvajanju študentskih anket o pedagoškem delu u�iteljev in sodelavcev UL in 
ta pravila. 
 

4. �len 

Študentske ankete o pedagoškem delu u�iteljev, sodelavcev in drugih oseb, ki sodelujejo v 
pedagoškem procesu na EF UL, so mnenjske ankete, s katerimi študentje dodiplomskega in 
podiplomskega študija EF UL (redni, izredni, študentje študija na daljavo, študentje podiplomskih 
študijskih programov in absolventi) kvalitativno vrednotijo pedagoško delo u�iteljev in sodelavcev ter 
drugih oseb, ki sodelujejo v pedagoškem procesu na EF UL. 
 

5. �len 

Nameni študentskih anket UL in EF UL so: 
- informacija ocenjevanemu u�itelju oziroma sodelavcu in drugim osebam, ki sodelujejo v 

pedagoškem procesu o tem, kako študentje ocenjujejo njegovo pedagoško delo,  
- osnova za mnenje študentskega sveta EF UL o pedagoški usposobljenosti posameznega 

pedagoškega delavca v postopkih izvolitve v naziv u�iteljev ali sodelavcev,  
- informacija dekanu, prodekanu za študijske zadeve, prodekanu za podiplomski in doktorski 

študij, prodekanu za mednarodno sodelovanje, predstojnikom kateder oziroma izobraževalnih 
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enot, predstojnikom in vodjem enot za redni, izredni študij oz. študij na daljavo, vodjem 
programov in vodjem usmeritev ter nosilcem predmetov o pedagoškem delu posameznih 
u�iteljev in sodelavcev ter izboljšanju kakovosti pedagoškega dela, 

- informacija Centru za kakovost pedagoškega procesa EF UL o splošnem stanju pedagoškega 
dela in možnostih za izboljšavo kakovosti pedagoškega dela na fakulteti, 

- informacija Pedagoškemu centru EF UL (v nadaljevanju: PEC) o potrebi po dodatnem 
izobraževanju na podro�ju izvajanja pedagoškega dela na fakulteti zaradi izboljšav 
pedagoškega procesa.  

 
Študentske ankete o pedagoškem delu u�iteljev in sodelavcev na EF UL so lahko tudi osnova za 
vrednotenje pedagoškega dela v skladu s Pravilnikom o pla�ah na EF UL. 
 
 
II. Na�ela izvajanja anket 
 

6. �len 

Za izvajanje, uporabo rezultatov anket in vsakoletno poro�anje rektorju UL o izvajanju anket, ki se 
izvajajo na EF UL, je odgovoren dekan fakultete.  
 

7. �len 

Ekonomska fakulteta UL ima za spremljanje kakovosti Center za kakovost pedagoškega procesa EF 
UL. Center je podenota PEC, katerega dejavnost je izgradnja notranjega fakultetnega sistema 
ocenjevanja kakovosti in spremljanja kakovosti z vrednotenjem pedagoškega procesa ter svetovanje 
pedagogom za izboljšanje kakovosti pedagoškega procesa. Center za kakovost pedagoškega procesa 
EF UL vodi predstojnik, ki ga izmed visokošolskih u�iteljev, zaposlenih na fakulteti s polnim 
delovnim �asom imenuje senat fakultete na predlog dekana za obdobje dveh let.  
 
Predstojnik Centra za kakovost pedagoškega procesa EF UL v finan�nem na�rtu Centra letno planira 
sredstva za na�rtovanje, izdelavo, izvedbo anketiranja, obdelavo podatkov in nakup tehni�nih pomagal 
in pisarniške opreme, potrebne za izvedbo celotnega postopka. 
 
Dekan fakultete lahko za izvedbo, obdelavo in hrambo anket pooblasti Center za kakovost 
pedagoškega procesa  EF UL ali druge delavce fakultete – �lane skupine za izvedbo anket na EF UL. 
 

8. �len 

Na�in anketiranja in obdelave rezultatov ankete o pedagoškem delu u�iteljev, sodelavcev in drugih 
oseb, ki sodelujejo v pedagoškem procesu, spremlja in izpopolnjuje Center za kakovost pedagoškega 
procesa EF UL s pomo�jo skupine za študentske ankete EF UL. Anketiranje, vnos podatkov in 
obdelavo rezultatov organizira Enota za dodiplomski študij oziroma Enota za podiplomski študij EF 
UL. 
 
Skupino za izvedbo anket na predlog Centra za kakovost pedagoškega procesa EF UL imenuje dekan 
fakultete. V njej so predstavniki Študentskega sveta EF UL, vsaj en visokošolski u�itelj in en asistent 
ter delavci Enote za dodiplomski študij in Enote za podiplomski in doktorski študij EF UL. 
 

9. �len 

Center za kakovost pedagoškega procesa EF UL pripravi vsako leto poro�ilo o izvedenih anketiranjih 
in skladno s sklepi Senata EF UL uvaja spremembe anketiranja na fakulteti. 
 
Center za kakovost pedagoškega procesa EF UL poro�a o izvedenih anketah dekanu in Senatu 
fakultete. 
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III. Izvajanje ankete in posredovanje rezultatov anket 
 

10. �len 
 
Ankete o pedagoškem delu u�iteljev in sodelavcev na Ekonomski fakulteti se izvajajo na na�in in v 
rokih, kot jih dolo�ajo Pravila o izvajanju študentskih anket Univerze v Ljubljani in pravili oziroma 
sklepi senata Ekonomske fakultete.  
 
Ankete se izvajajo v elektronski obliki. So del rednih obveznosti študenta. Študentje morajo izpolniti 
poseben vprašalnik za vsak predmet, ki so ga poslušali v semestru (se evidentirati), pri �emer imajo 
pravico ne odgovoriti na nekatera ali vsa vprašanja v anketi.  
 
Anketo morajo izpolniti pred prvo prijavo na izpit. Anketiranje se izvaja v elektronski obliki, pri 
�emer se zagotovi popolna anonimnost odgovorov. Elektronska anketa je po vsebini identi�na 
dosedanji anketi, vendar omogo�a vklju�itev dodatnih vprašanj. 
 
Dekan v sodelovanju s PEC imenuje projektno skupino, ki skrbi za izvedbo  
 
Izpolnjevanje vprašalnika je za študenta anonimno. 
 

11. �len 
 
Za izvajanje anket o pedagoškem delu u�iteljev in sodelavcev skrbi PEC fakultete. 
 

12. �len 

Po kon�anem anketiranju študentov o pedagoškem delu u�iteljev in sodelavcev na fakulteti se oblikuje 
datoteka z obdelavo rezultatov ankete v Enoti za dodiplomski študij in v Enoti za podiplomski in 
doktorski študij EF UL po navodilih Centra za kakovost pedagoškega procesa. Oblikovanje datoteke 
in izpis rezultatov ankete izvedejo delavci fakultete, ki jih za to na predlog Centra za kakovost 
pedagoškega procesa imenuje dekan fakultete. 
 

13. �len 

Podatke o povpre�nih ocenah za fakulteto, vrsti programa in na�inu študija dobijo ocenjeni pedagoški 
delavci, predstojniki kateder oziroma izobraževalnih enot, dekan fakultete, Center za kakovost 
pedagoškega procesa in predstavniki Študentskega sveta fakultete. 
 
PEC fakultete je dolžan podatke o povpre�nih ocenah posredovati tudi vodjem programov na 
podiplomskih študijskih programih in vodjem usmeritev na dodiplomskih študijskih programih ter 
posameznim nosilcem predmetov na njihovo zahtevo. Na zahtevo posameznega nosilca predmeta 
lahko nosilec dobi rezultate za svoje sodelavce (asistente, demonstratorje in pogodbene sodelavce). 
Prav tako lahko asistent, ki je vodja vaj na zahtevo dobi rezultate za svoje demonstratorje. Zahtevo je 
potrebno predložiti PEC. 
 

14. �len 

Rezultati za posameznega ocenjevanega pedagoškega delavca se izpišejo v obliki tabele (e-dostop ali 
izpis), v kateri je navedeno: 

- datum anketiranja in obdelave, 
- podatki o študentih (vrsti študijskega programa, letnik, na�in študija), 
- število odgovorov, 
- aritmeti�na sredina in standardni odklon odgovorov na posamezna vprašanja za posamezne 

kategorije študentov in za vse študente, 
- povpre�je za EF UL oziroma katedro ali povpre�je za letnik v programu, znotraj katerega se 

predmet izvaja. 
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Na izpisu rezultatov se posebej ozna�i, ali je posameznega pedagoškega delavca ocenila vsaj polovica 
študentov, ki so vpisani v letnik (npr. na u�itelja v lanskem 1. letniku vsaj polovica študentov 2. 
letnika) v skladu s Pravili o izvajanju študentskih anket o pedagoškem delu u�iteljev in sodelavcev 
UL. 
 

15. �len 

Izpiski rezultatov ankete se po obdelavi v roku, ki ga dolo�i Center za kakovost pedagoškega procesa, 
predajo posameznim pedagoškim delavcem fakultete, ki lahko v roku 14 dni posredujejo pripombe 
oziroma svojo interpretacijo rezultatov ali ocene ter predlagajo izboljšave oziroma spremembe pri 
predmetu, ki ga izvajajo. Pedagoški delavci imajo tudi možnost, da predlagajo, kakšno pedagoško 
pomo� oziroma izpopolnjevanje bi potrebovali za izboljšanje izvedbe pedagoškega procesa. 
 

16. �len 

Izpis rezultatov študentskih anket, ki ga prejme posamezni pedagoški delavec, je dokument zaupne 
narave. Rezultat za posameznega ocenjevanega u�itelja in sodelavca se izpišejo v obliki tabele, v 
kateri so navedene opisne mere po posameznih anketiranih vprašanjih za posameznika, nato pa sledi 
grafi�na primerjava povpre�nih ocen pedagoškega delavca s povpre�ji letnika na študijskem programu 
v okviru katerega pedagoški delavec izvaja pedagoški proces. Primerjava je namenjena le kot 
orientacija posameznemu pedagoškemu delavcu, ki ima po prejemu poro�ila možnost izraziti svoje 
mnenje o rezultatih glede na specifiko predmeta, katero ni mogo�e zajeti v vprašalniku zaradi 
uniformiranosti instrumentov za celo fakulteto oziroma univerzo. 
 

17. �len 

Pedagoški delavci izpiske rezultatov in svoje pripombe predajo predstojnikom kateder oziroma 
izobraževalnih enot oziroma za predmete iz podiplomskih programov vodjem ustreznega 
podiplomskega programa v roku 14 dni po prejetju izpisa rezultatov študentskih anket. 
 
Predstojniki kateder in izobraževalnih enot oziroma vodje programov prve in druge stopnje ter 
programski vodje pregledajo izpise rezultatov študentskih anket in pripombe posameznih pedagoških 
delavcev. Posamezni rezultati o pedagoških delavcih so zaupni in služijo predstojnikom oziroma 
vodjem programov ter programskim vodjem za zaupen pogovor s posameznim pedagoškim delavcem. 
Predstojniki in vodje po lastni presoji opravijo individualne razgovore s posameznimi pedagoškimi 
delavci. Po kon�anih pogovorih predstojniki kateder oziroma izobraževalnih enot skli�ejo seje kateder 
oziroma izobraževalnih enot, na katerih razpravljajo o splošnih rezultatih ankete in predlagajo 
morebitne izboljšave pedagoškega dela na predmetih, ki jih izvaja katedra oziroma izobraževalna 
enota oziroma podiplomski program, in s tem dvig kakovosti pedagoškega procesa. Na sejo katedre 
oziroma izobraževalne enote se po presoji predstojnika povabijo vodje programov in programski 
vodje. 
 
Po kon�anih sejah kateder oziroma izobraževalnih enot predstojniki objavijo zapisnik katedre z 
rezultati anketiranja pedagoškega dela �lanov kateder oziroma izobraževalnih enotah in o pripombah 
pedagoških delavcev na rezultate ankete s predlogom izboljšav pedagoškega dela na katedri oziroma 
izobraževalni enoti. 
 
 
IV. Pristojnost vpogleda v rezultate anket 
 

18. �len 

Dekan fakultete seznani s poro�ili predstojnikov kateder oziroma izobraževalnih enot o rezultatih 
anket Center za kakovost pedagoškega procesa in Senat EF UL. 
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Center za kakovost pedagoškega procesa EF UL na podlagi rezultatov anket, zapisnikov kateder, 
predstojnikov kateder oziroma izobraževalnih enot in predlogov kateder oziroma izobraževalnih enot 
o možnostih za izboljšanje pedagoškega procesa, analizira stanje pedagoškega dela na EF UL in na 
posameznih katedrah oziroma izobraževalnih enotah. Center za kakovost pedagoškega procesa dekanu 
fakultete in Senatu fakultete poda predloge o možnih izboljšavah pedagoškega procesa na fakulteti. 
Center lahko predlaga tudi obvezno usposabljanje posameznih pedagoških delavcev preko PEC 
oziroma njegove podenote Centra za pedagoško – andragoško izobraževanje. 
 

19. �len 

Pristojnost vpogleda v rezultate anket imajo na fakulteti osebe, imenovane na funkcije, ki skrbijo za 
kakovost pedagoškega procesa, in sicer: 

- dekan fakultete do vseh rezultatov anket, 
- prodekan za študijske zadeve,prodekan za podiplomski in doktorski študij do vseh anket na 

dodiplomskem oz. podiplomskem študiju, 
- prodekan za mednarodno sodelovanje do rezultatov vseh anket pedagoških delavcev, ki 

izvajajo pedagoški proces v angleškem jeziku na dodiplomskem oz. podiplomskem študiju, 
- predstojnik PEC in predstojnik Centra za preverjanje kakovosti pedagoškega procesa do vseh 

rezultatov anket, 
- predstojniki kateder do rezultatov anket za �lane posameznih kateder, 
- predstojniki in vodje enot za redni, izredni študij oz. študij na daljavo do rezultatov anket za 

predmete, ki so se izvajali na rednem študiju, izrednem študiju oz. študiju na daljavo, 
- vodje programov na podiplomskem in doktorskem študiju ter vodje usmeritev na 

dodiplomskem študiju do rezultatov anket za predmete, ki se izvajajo na dolo�enem programu, 
- Študentski svet do rezultatov anket za potrebe habilitacijskega postopka, ki jih pridobijo preko 

PEC fakultete in 
- nosilci predmetov do rezultatov anket vseh izvajalcev pri lastnem predmetu. 

 
V vseh ostalih primerih o dostopu do podatkov anket odlo�ata predstojnik PEC ali dekan fakultete na 
podlagi pisne prošnje. 
 
Predstojniki kateder o rezultatih anket razpravljajo na sejah kateder. Ugotovitve razprave se vpišejo v 
zapisnik. Predstojniki in vodje študijskih enot ter vodje programov in vodje usmeritev uporabijo 
rezultate anket pri odlo�itvah o izbiri izvajalcev predmetov v posameznem programu ali usmeritvi.  
 
 
V. Izvajanje korektivnih ukrepov 
 

20. �len 

 
Na podlagi rezultatov anket lahko PEC sproži postopek izvajanja korektivnih ukrepov za dolo�enega 
izvajalca. PEC sproži postopek, �e se povpre�na ocena za posameznega izvajalca dve leti zapored 
znatno odstopa od povpre�ja ostalih izvajalcev in je pod kriterijem izlo�itve. Kriterij izlo�itve je 
povpre�na ocena 2,5 (povpre�je vseh trditev o pedagoškem delu izvajalca). PEC lahko na podlagi 
podatkov o doseženih povpre�nih ocenah in standardnih odklonih v preteklem letu spremeni vrednost 
kriterija izlo�itve za prihodnje šolsko leto. PEC lahko sproži postopek izvajanja korektivnih ukrepov 
tudi na pobudo vodstva fakultete ali študentskega sveta. 
 
Postopek izvajanja korektivnih ukrepov: 
1. PEC poda argumentirano pobudo za izvajanje korektivnih ukrepov za dolo�enega pedagoškega 

delavca na vodstvo EF UL. 
2. vodstvo pozove pedagoškega delavca, da v roku enega meseca po sklepu vodstva v pisni obliki 

pripravi na�rt sprememb in izboljšav pri na�inu izvedbe predavanj, seminarjev oz. vaj, s katerim 
se odzove na glavne pripombe razvidne iz študentskih anket.  
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3. pedagoški delavec se mora v roku enega leta udeležiti formalnih izobraževanj na podro�ju 
pedagogike in didaktike, ki jih organizira PEC EF UL ali podobne zunanje inštitucije. V tem letu 
mora izpolniti 12 ur izobraževanja.  

4. Na poziv vodstva so oblikuje tri�lanska »mentorska« komisija, ki jo dolo�i vodstvo fakultete.  
Komisija se udeleži predavanj, seminarjev oz. vaj pedagoškega delavca v postopku in oceni 
napredek v skladu z na�rtom izboljšav in sprememb. Komisija po potrebi tudi svetuje 
pedagoškemu delavcu pri nadaljnjem izboljšanju na�ina izvedbe pedagoških oblik dela s študenti. 

 
PEC prav tako spremlja odstopanja pri ocenah pedagoških delavcev na posameznih postavkah, 
oziroma trditvah študentske ankete v poglavju o izvajalcu. O tem poro�a vodstvu fakultete, kjer 
predvsem izpostavi pedagoške delavce in postavke, ki dosegajo zelo nizko povpre�no oceno (pod 2,5). 
Na podlagi sklepa vodstva lahko PEC tudi v tem primeru sproži postopek izvajanja korektivnih 
ukrepov, delno ali v celoti.  
 
 
VI. Zaupnost in hranjenje vprašalnikov in rezultatov 
 

21. �len 

Osebe, ki pridejo v stik z izpolnjenimi anketnimi vprašalniki ali rezultati o posameznikih so dolžne 
ravnati v skladu z dolo�ili Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
 
Rezultatov posameznikov ni dovoljeno objavljati na noben na�in, niti jih vklju�evati v dokumente, 
dopise, analize ipd. Za zaupnost je odgovoren dekan. 
 

22. �len 

Originalne izpolnjene vprašalnike hrani fakulteta eno leto in sicer do naslednjega anketiranja. 
 
Kopijo izpiska z rezultati posameznika se hrani v njegovi osebni mapi v kadrovski službi fakultete do 
zaklju�ka postopka njegove naslednje (oz. ponovne) izvolitve. 
 
Izpolnjeni anketni vprašalniki in druga gradiva, povezana z anketo, ki vsebujejo osebne podatke in 
ocene o posamezniki, se hranijo v elektronski obliki v okviru študentskih evidenc dodiplomskega oz. 
podiplomskega študija. Izdelavo in hranjenje varnostnih kopij zagotavlja Služba za informatiko EF 
UL. 
 
 
VII. Prehodne in kon�ne dolo�be 
 

23. �len 

Ta pravila in njegove spremembe oziroma dopolnitve sprejme Senat EF UL z ve�ino glasov navzo�ih 
�lanov Senata. S sprejemom teh pravil prenehajo veljati PRAVILA o izvedbi in ravnanju s 
študentskimi anketami o pedagoškem delu u�iteljev in sodelavcev na  Ekonomski fakulteti Univerze v 
Ljubljani (18.4.2005) in sicer v skladu z dolo�ili 23. �lena.  
 

24. �len 

Za tolma�enje teh pravil je pristojen Senat EF UL. 
 

25. �len 

Pravila stopijo v veljavo z dnem, ko jih sprejme Senat EF UL in se uporabljajo na starih in novih 
dodiplomskih študijskih programih od 1.5.2006 dalje. Na podiplomskih študijskih programih se 
uporabljajo od 1.10.2006. Do takrat veljajo stara pravila. 


