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Zadeva: Spremni dopis k analizi rezultatov anket o obremenitvi študentov
Spoštovani,
ob analizi rezultatov anket o obremenitvi študentov se je kolegom svetnikom in meni
osebno pojavilo kar nekaj vprašanj in pomislekov, ki bi jih želel tukaj zbrati na enem
mestu in za katere upam, da bodo naleteli na odprta ušesa.
Verjetno največji problem, na katerega smo naleteli ob analizi, je neverjetna
številčnost predmetov v prejeti razpredelnici. Filozofska fakulteta ima ob raznolikosti
dvopredmetnih programov zabeleženih daleč največ kombinacij predmetov – kar
3111! Naslednji v vrsti je FERI, s komaj 668 kombinacijami. Lahko je razumeti, da se v
tolikšnih kombinacijah reprezentativnost popolnoma izgubi ali pa je lažna, da bi bilo
potrebno posamezne smeri združevati po predmetih, da bi ocena dobila svojo
vrednost (obenem pa jo izgubila za vsak posamezen program), da je pri večini
predmetov zaradi razpršenosti le anketiranec ali dva (kar popolnoma razvrednoti
rezultate) in da se ogromno število predmetov bodisi zaradi konkretne novosti ali
spremembe imena v analizi pojavlja prvič (kar močno zmanjšuje možnost primerjave
in kontinuirane študije).
Rezultati, kakor so zbrani v razpredelnici, so z vidika analize uporabni le za
enopredmetni študij. Za analizo dvopredmetnega študija popolnoma zatajijo in
posledično bi se na tem področju morale uvesti nekatere spremembe. Bodisi se
analiza prepusti profesorjem, ki bodo trende zaznavali čez obdobje več let (ko bodo
rezultati pridobili na veljavnosti) bodisi se rezultati ankete zastavijo popolnoma
drugače, v nekoliko bolj prebavljivi obliki. Dokler do takšne spremembe ne bo prišlo,
analiza rezultatov omenjenih anket ne bo mogla ponuditi konkretnih in zadovoljivih
izsledkov, na podlagi katerih bi lahko signifikantno izboljšali študijski proces.
Upam, da bodo prihodnja leta prinesla napredek tudi v tej smeri, saj je anketa o
obremenitvi eden ključnih instrumentov, s katerim lahko določimo, kaj si študentje
pravzaprav želijo v svojem kurikulumu in kaj ne.
Za razumevanje se vam najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,
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