POROČILO O ZADOVOLJSTVU UDELEŽENCEV S POLETNO ŠOLO ZA
ŠTUDENTE IN MENTORJE 2010
Po zaključku izvedbe poletne šole na FKPV smo udeležence zaprosili za izpolnitev anket o
zadovoljstvu z izvedbo poletne šole. Anketni vprašalnik je bil objavljen v spletni učilnici za poletno
šolo kjer so imeli udeleženci na razpolago tudi vsa gradiva v zvezi s predavanji. Spletna učilnica se
nahaja na naslednjem naslovu: http://www.fkpv.si/_poletnasola/
Spletni naslov ankete: http://www.fkpv.si/_poletnasola/mod/quiz/attempt.php?q=19. Anketa se nahaja
tudi v prilogi tega dokumenta.
V nadaljevanju predstavljam rezultate raziskave po sklopih.

1. Splošni podatki o anketirancih
Anketo je izpolnilo 14 udeležencev. Med anketiranci je bilo 43% moških in 57% žensk. Na
anketo je odgovarjalo 5 udeležencev poletne šole za mentorje in 9 udeležencev poletne šole
za študente.

2. Pridobitev informacij o poletni šoli
Na vprašanje Kje ste izvedeli za poletno šolo?, jih je kar 64% odgovorilo, da so informacije o
poletni šoli dobili na spletnih straneh FKPV. 21% jih je za poletno šolo izvedelo preko
prijateljev in 14% preko jumbo plakatov.

3. Namen udeležbe na poletni šoli
Namen udeležbe na poletni šoli je bil pri večini udeležencev enoten - pridobitev novega
znanja. Zanimivi pa so odgovori, ki jih citiram:







pridobiti novo znanje
formalizirati že pridobljeno znanje
pridobitev kreditnih točk
Poletne šole sem se udeležila iz razloga, da bi si pridobila več informacij, teoretično in
praktično, saj je bil celoten program prilagojen posebej za nas informatike. Mislim, da vso
znanje, ki sem si ga pridobila tukaj mi bo koristilo v prihodnosti pri delu in študiju.
Ker sem se letos vpisala v program Poslovne informatike in ker sem se želela nekaj
novega naučiti in se seznaniti s tematikami, obravnavanimi v poletni šoli
ker se mi je zdela vsebina zanimiva, in novo znanje vedno pride prav
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izvedeti in se naučiti nova znanja
Zaradi zanimivih vsebin poletne šole.
radovednost
zaradi pridobivanja praktičnih znanj pri pisanju znanstveno raziskovalnih del, vključno z
magistrsko nalogo;
zaradi osebne seznanitve s predavatelji in spoznavanja primerov dobre prakse, ker se
želim v prihodnje tudi sam angažirati na tem področju
Zaradi pridobivanja novih znanj, ki mi bodo tudi v službi prišla prav.
Za pridobitev dodatnega znanja.
poglobiti in osvežiti znanje s področja metodologije znanstveno raziskovalnega dela,
SPSS, Excel in spletnega anketiranja
Pritegnila me je vsebina poletne šole, ki je bila prikazana na praktičnih primerih.
Poletne šole sem se udeležila, da bi pridobila oz. izpopolnila svoje znanje na področju
metodologij raziskovanja, se seznanila z uporabnimi programi za obdelavo gradiv pri
raziskovanju in izmenjala koristne informacije na področju mentorstva.
Zaradi zanimive vsebine, še zlasti pa zaradi uporabe SPSS in Excela v statistične
namene.

4. Zadovoljstvo z organizacijo poletne šole
Z organizacijo poletne šole so bili udeleženci v 71% zelo zadovoljni, 29% pa zadovoljni,
predlagali pa so izvedbo v poznejših urah (saj so nekateri ob tem času še v službah), počasnejši
tempo predvsem v smislu razširitve šole na več dni (cel teden).

5. Zadovoljstvo s predavanji in predavatelji
Predavanja so udeleženci zelo pozitivno ocenili. 64% udeležencev je bilo zelo zadovoljnih s
predavanji, 36% pa zadovoljnih. V nadaljevanju citiram navedene opombe:





Pohvalila bi predvsem gostujoče predavatelje ( oba profesorja iz Zagreba) saj sta bila
resnično podkovana z znanjem in sta več kot uspešno podala in predstavila svoje
znanje!
motila so me predavanja v hrvaškem jeziku
Predavanja so bila zelo zanimiva in koristna.
Predavanja po moji oceni so bila pripravljena zelo sistematično, uporabljena didaktična
sredstva so se smiselno dopolnjevala.

Udeležence smo povprašali tudi o tem v kolikšni meri so bili zadovoljni s predavatelji
(dostopnost, pripravljenost na diskusije, ipd.). 71% udeležencev je bilo zelo zadovoljno s
predavatelji, 29% pa zadovoljnih. Podali so naslednja sporočila za predavatelje (citiram):


Vsem predavateljem bi se rada zahvalila za zelo dobro predstavitev svojih delavnic,
organizacijo in dostopnostjo. Upam in se zelo veselim ponovnega srečanja z vsemi

Projekt priprave poletne šole »Razvijanje spletnih aplikacij in e-izobraževanja« delno financira Evropska unija, in sicer iz
Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013,
razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost,
konkurenčnost i odzivnost visokega šolstva«






sodelujočimi, če ne to pa naslednje leto.
Kot že omenjeno, pohvale za izbor kakovostnih predavateljev!
primerno podane informacije
Kakovostna, v prakso usmerjena predavanja, z veliko interaktivnosti si zaslužijo
pohvalo.
Izredno zadovoljna sem bila nad kvaliteto in strokovnostjo predavateljev. Izredno veliko
koristih informacij (za lastne interese) sem dobila od mag. Tatjane Dolinšek.

86% udeležencev je bilo mnenja, da so bila predavanja koristna in dovolj praktično
usmerjena, 7% (1 udeleženec) pa je mnenja, da so bila delno koristna. En udeleženec na to
vprašanje ni odgovoril.

6. Interes za takšna in podobna izobraževanja v prihodnje
Vsi udeleženci si želijo še več podobnih izobraževanj. 93% udeležencev bi udeležbo na
takšni poletni šoli priporočilo prijateljem. En udeleženec na to vprašanje ni odgovoril.
Na vprašanje Katere teme bi vas zanimale za poletno šolo 2011? so bili podani naslednji
odgovori:
1. tema: spletne strani - poudarek na grafičnem in zvokovnem
oblikovanju (razni triki in efekti),
2. tema: zakonodaja, ki bi jo moral poznati vsak informatik,
3. tema: vse o uporabi in vrstah grafičnih tablic za računalnike,
4. tema: računovodski programi v praktičnem pogledu
5. tema: praktična predstavitev (predavanje) poslovnega
informatika - osebe, ki bi natančneje opisala svoje delo
(prednosti, slabosti, možnosti, kako rešiti najpogostejše težave,
kako te prepoznati...)
-mogoče bi namenila več časa samemu praktičnemu delu o
izdelavi spletnih aplikacij
omrežja
nimam posebnih želja
Podatkovne baze, omrežja.
- sodobni pedagoški pristopi na višjih in visokih šolah
- potrebam gospodarstva prilagojeni študijski programi
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- veščine uspešnega pisanja znanstvenih prispevkov za objavo
v strokovnih revijah
Napredno izdelovanje spletnih strani.
-Vpliv svetovne gospodarske in finančne krize na poslovanje
slovenskih podjetij,
-poti vstopa slovenskih podjetij na tuje trge in pomoč države pri
tem,
-pomen SID banke za slovensko gospodarstvo,
-kako uporabljati tuje baze podatkov in servisov.
Še bolj poglobljeno delo s programom SPSS.
7. Končne opombe / sporočila za organizatorje
Zadnje vprašanje Ali imate kakšno sporočilo za organizatorje, mnenje, kaj bi
spremenili/dodali...? je bilo namenjeno poljubnemu sporočilu, ki ga udeleženci želijo
posredovati. Odgovori so bili naslednji (citiram):




Vse je bilo v redu.
Pohvale organizatorjem za uspešen projekt in prijazen odnos do udeležencev poletne
šole.
Predlagam organizacijo poletne šole tudi v naslednjem letu, z vsebinami, ki so zanimive
za predavatelje in seveda čim več delati na praktičnih primerih, saj na ta način
pridobimo koristno uporabno znanje, ki ga lahko uporabimo pri svojem delu in
prenesemo tudi na študente.

PRILOGA:
- anketa

Poročilo pripravila: doc. dr. Petra Povalej

V Celju, 30.9.2010

Projekt priprave poletne šole »Razvijanje spletnih aplikacij in e-izobraževanja« delno financira Evropska unija, in sicer iz
Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013,
razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost,
konkurenčnost i odzivnost visokega šolstva«

