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1 NAMEN ANALIZE IN CILJI 
 
Skupnost VSŠ je v aprilu 2020 za višješolske študente izvedla Anketo o poteku študija na daljavo in 
priporočila. Ugotovitve analize so pokazale določena mnenja študentov glede prilagoditev izvajanja 
višješolskega študija, ki so bile potrebna zaradi epidemije COVID19. Opravljena Anketa o poteku študija 
na daljavo in priporočila Skupnosti VSŠ je pokazala tudi naslednje pomanjkljivosti: 
    

 Pomanjkanje določenih podatkov vezanih na doživljanje in dojemanje poteka študijskega 
procesa s strani študentov. Vezano na okoliščine ankete, določeni podatki niti niso bili na 
razpolago (ocenjevanje, zaključevanje obveznosti, praktično izobraževanje, itn.).   

 Izključenost preostalih ključnih deležnikov v višješolskem študijskem izobraževanju: zaposleni 
na šolah (predavatelji, organizatorji praktičnega izobraževanja) in ravnatelji oz. direktorji višjih 
strokovnih šol.   
 

Na osnovi Ankete o poteku študija na daljavo in priporočil so bila pripravljena Priporočila za nadaljevanje 
in zaključevanje študijskega procesa v višjih strokovnih šolah in Navodila in smernice za izvedbo študija 
na daljavo v višjem strokovnem šolstvu.  
 
V ta namen je bila izvedena dodatna, poglobljena analiza, ki je zajela obe ciljni populaciji: študente in 
zaposlene na višjih strokovnih šolah za nadgradnjo obstoječih Navodil in smernic za izvedbo študija na 
daljavo v višjem strokovnem šolstvu z naborom potrebnih ukrepov na ustreznih ravneh.  
 
S celovito analizo študija na daljavo želimo podrobneje razjasniti, kako so spremenjene okoliščine, ki 
so nastopile zaradi epidemije COVID19 vplivale na potek in zaključevanje študijskih procesov, tako z 
vidika študentov, kot tudi pedagoškega osebja na višjih strokovnih šolah. 
 
Zanima nas: 

- Kakšno je bilo zadovoljstvo z usposobljenostjo oz. osvojenimi digitalnimi kompetencami 
študentov pri izvedbi študija na daljavo? 

- Kakšno je bilo zadovoljstvo z usposobljenostjo oz. osvojenimi digitalnimi kompetencami 
predavateljev pri izvedbi študija na daljavo? 

- Kakšna je kakovost in zahtevnost izvajanja študijskih obveznosti na daljavo? 
- Kakšna je raven usposabljanj in podpore za predavatelje pri uporabi digitalne tehnologije? 
- V kolikšni meri je bilo izvedeno praktično izobraževanje (PRI) na VSŠ med epidemijo? 
- Na kakšen način je bil izveden PRI in kakšne so bile najpogostejše težave?  

 
 
  



 

 

 

2 METODOLOGIJA 
 
Pri Analizi študija na daljavo smo uporabili metodologijo anketiranja preko vprašalnikov, ki je bilo 
izvedeno preko spletnega orodja 1ka. Izvedli smo tri anketiranja v dveh različnih časovnih obdobjih za 
dve ciljni skupini. Prvo anketiranje je bilo izvedeno v mesecu aprilu 2020 za študente VSŠ, druga dva pa 
v mesecu septembru 2020 za študente VSŠ in zaposlene na VSŠ. Pri obdelavi rezultatov smo uporabili 
standardno analizo podatkov preko frekvenc, odstotka in standardnega odklona. Reprezentativnost in 
zanesljivost vzorca smo vsakokrat preverili preko spletnega orodja za izračun, dostopnega na povezavi: 
https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/. 
 
2.1. Anketa o poteku višješolskega strokovnega študija na daljavo (april 2020)  

 
Anketa o poteku študija na daljavo in priporočila je bila posredovana preko Skupnosti višjih strokovnih 
šol Republike Slovenije v obdobju med 21. 4. 2020 in 4. 5. 2020 v spletnem anketnem orodju 1ka. Ciljna 
skupina so bili študentje višjih strokovnih šol, anketni vprašalnik je bil posredovan na 47 VSŠ. V raziskavi 
je sodelovalo 1.177 respondentov od v študijskem letu 2019/2020 skupno vpisanih 10.661 študentov.  
 

2.2 Anketa študij na daljavo 2019/2020 – študentje (september 2020) 

 
Zaradi pomanjkljivih podatkov študentov VSŠ glede doživljanja in zaključevanja študija na smo v 
mesecu septembru 2020 izvedli dodatno zbiranje podatkov. Pri izbiri vsebine anketnih vprašalnikov 
smo se naslonili na že izvedene anketne vprašalnike na ravni Evropske unije (raziskava Evropske 
komisije, EfVET, DG EMPL on VET, VLEE projekt), ki se dotikajo predvsem področja praktičnega 
izobraževanja v višjem strokovnem šolstvu in na raziskavo »Izobraževanje na daljavo v času epidemije 
Covid-19 v Sloveniji« izvedene s strani Zavoda za šolstvo RS.  
 
Anketa Študij na daljavo 2019/2020 za študente je bila izvedena preko spletnega orodja 1ka med 
25.8.2020 in 4.9.2020. Posredovana je bila 47 višjim strokovnim šolam preko spletnih referatov, kjer je 
bila na razpolago študentom v izpolnitev. Odzvalo se je 653 respondentov. V anketnem vprašalniku je 
bila večina vprašanj zaprtega izbirnega tipa in obveznih vprašanj, neobvezna so bila zgolj tista, ki so se 
navezovala na izvajanje praktičnega izobraževanja oz. določena opisna vprašanja.  
 
Na tej točki izpostavljamo, da smo pri vprašanjih, vezanih na področje praktičnega izobraževanja (od 
št. 10 do št. 14) v analizi izvedli naknadno korekcijo podatkov zaradi tehnične napake v vprašalniku 
(manjkajoči izločitveni pogoj)  Ohranili smo podatke študentov, ki so PRI med epidemijo COVID19 le-
tega tudi izvedli. Podatke študentov, ki niso opravljali PRI, smo izločili zaradi neustreznosti.  
 
 
 
  



 

 

 

2.3 Anketa študij na daljavo 2019/2020 – predavatelji (september 2020) 

 
Anketa Študij na daljavo 2019/2020 za predavatelje je bila izvedena preko spletnega orodja 1ka tudi 
med 25.8.2020 in 9.9.2020. Posredovana je bila preko elektronske pošte ravnateljem 47 višjih 
strokovnih šol, ki so jo posredovali naprej do svojih predavateljev in organizatorjev praktičnega 
izobraževanja. Tudi v tem anketnem vprašalniku je bila večina vprašanj zaprtega izbirnega tipa in 
obveznih vprašanj, neobvezna so bila zgolj tista, ki so se navezovala na izvajanje praktičnega 
izobraževanja in opisna vprašanja. Prvoten rok za izpolnitev ankete je bil podaljšan za 5 dni za 
doseganje ustreznega vzorca respondentov. Anketni vprašalnik za predavatelje je izpolnilo 270 
respondentov.  
 
Izpostavljamo še, da smo pri vprašanjih, vezanih na področje praktičnega izobraževanja (od št. 19 do 
št. 26) v analizi izvedli korekcijo podatkov Ob analizi podatkov smo ugotovili, da se delež ustreznih 
odgovorov o statusu organizatorja PRI in realno število organizatorjev PRI ne ujemata. . Število tistih, ki 
so odgovorili pritrdilno je bilo namreč višje kot je skupno število organizatorjev PRI na vseh VSŠ. (Vir: 
podatki VSŠ) Ta del podatkov smo izločili.  
  



 

 

 

3 REZULTATI 
 

3.1 Anketa o poteku višješolskega strokovnega študija na daljavo (april 2020)  

 
Anketiranje je potekalo preko Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije v obdobju med 21. 4. 
2020 in 4. 5. 2020. Na pobudo Upravnega odbora Skupnosti VSŠ se je izvedla identična anketa kot je 
bila izvedena s strani ŠOS med 30. marcem in 5. aprilom 2020 med slovenskimi visokošolskimi 
študenti. Vir: http://www.studentska-org.si/wp-content/uploads/2020/04/Analiza-ankete-o- %C5 
%A1tudiju-na-daljavo-in-priporo %C4 %8Dila- %C5 %A0OS.pdf.  
  
Cilj ankete je bil ugotoviti mnenje študentov o študiju na daljavo.  
 
Najpomembnejše ugotovitve raziskave sodi  večinska podpora študiju na daljavo - kar 71 % študentov 
je potrdilo, da ga podpira. Študentje ocenjujejo tudi, da je študij na daljavo manj učinkovit, kar je 
neposredno odgovorilo 44 % višješolskih študentov, medtem ko jih je 38 % ocenilo, da je trenuten potek 
dela enako učinkovit kot klasičen študij. Respondenti navajajo, da izobraževanje na daljavo največkrat 
poteka preko spletnih učilnic – kar 63 % višješolskih študentov je potrdilo to izkušnjo. Microsoft Teams 
uporablja 40 % in ZOOM platformo 36 % višješolskih študentov. Na višjih strokovnih šolah je potekal 
študij na daljavo preko predavanj v 89 %, 74 % študentov je opravljalo vaje, medtem ko se je seminarjev 
in konzultacij ter pogovornih ur udeležilo 13 % študentov. Praktičnega izobraževanje na daljavo se je 
udeležilo 5 % višješolskih študentov.  
 
V delu preverjanja zadovoljstva so študentje ocenjevali angažiranost in usposobljenost predavateljev, 
uporabnost in smiselnost vsebin, izbiro digitalnih orodij ter izvajanje študijskega procesa na daljavo. 
Ocene so bile razmeroma visoke – med 3,7 in 3,9 – pri čemer je bilo najnižje ocenjeno izvajanje 
pedagoškega procesa na daljavo (3,7), najvišje pa angažiranost in usposobljenost predavateljev (3,9). 
 
Predlogi višješolskih študentov za izboljšave študija na daljavo so bili: 
 

- 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; 
- razumno omejevanje obsega gradiva, ki ga morajo študenti obdelati; 
- jasne smernice višješolskih zavodov glede časovnega razporeda in načina izvajanja izpitov ter 

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

izvajajo in 
- milejši pogoji za prehod v višji letnik. 

 
 
 
 



 

 

 

3.2. Anketa študij na daljavo 2019/2020 – študentje (september 2020) 

 
Anketa je bila posredovana 47 višjim strokovnim šolam, tako študentom preko spletnih referatov kot 
tudi predavateljem preko ravnateljev VSŠ. Odzvalo se je 653 študentov od  v študijskem letu 2019/2020 
skupno vpisanih 10.661, kar predstavlja 6,13 % vseh višješolskih študentov.  
 

1. Razporeditev respondentov po višjih strokovnih šolah:  
 
V anketiranju so sodelovali študentje iz 19 od skupno 49 višjih strokovnih šol.  

   
 



 

 

 

2. Ste redni/a ali izredni/a študent/ka? 
 
V študijskem letu 2019/2020 je bilo v višjih strokovnih šolah vpisanih 5.332 rednih študentov, kar 
predstavlja 52 % vseh študentov VSŠ. Naš vzorec je sestavljalo 61 % rednih študentov in 39 % izrednih 
študentov.   

   
 

3. Ali ste zaključili oz. načrtujete zaključiti študijske obveznosti do 30.9.2020? 
 

Zanimalo nas je, če so študentje uspeli dokončati vse svoje študijske obveznosti do 30. 9. 2020, čemur 
je pritrdilo 69 %. 30. 9. 2020 

   
 

4. Ali ste oz. boste opravili praktično izobraževanje (PRI) do 30.9.2020?  
 

Večina študentov (79 %) je ocenila, , da bo do 30. 9. 2020  uspela dokončati praktično izobraževanje.  



 

 

 

   
 

5. Ocenite navedene kazalnike pri izvedbi študija na daljavo v primerjavi z izvedbo v predavalnici: 
 

Zaradi nastalih sprememb v načinu študija, ki se je iz predavalnic preselil v delo od doma, nas je 
zanimalo, kako so študentje ovrednotili zahtevnost študijskih vsebin in kakovost izvedenih predavanj. 
46 % študentov je ocenilo zahtevnost študijskih vsebin kot nekoliko višjo, 51 % študentov pa kakovost 
izvedenih predavanj kot nekoliko nižjo.  

 

   
 

 

 

 



 

 

 

6. Je študij na daljavo za vas predstavljal stres ali stisko? 
 

78 %  respondentov je izjavilo, da jim študij na daljavo ni predstavljal dodatnega stresa ali stiske. Za 21 
% študentov je študij na daljavo predstavljal vir stresa oz. stiske. 

   

   
 

7. Če ste pri prejšnjem vprašanju izbrali odgovor da, napišite zakaj: 

Med razlogi, ki so jih študentje navedli kot povod za stres in stisko so bile tehnične težave, slabša 
dostopnost predavateljev, pomanjkanje osebnega stika s sošolci in predavatelji ter pomanjkanje 
dodatnih razlag in preveč obveznosti hkrati. Njihovi odgovori so bili sledeči:  
 
- nestalni urnik, 
- pomanjkanje fizičnega stika s sošolci in predavatelji, 
- ni osebnega pristopa,  
- pri nerazumevanju snovi, pravil ali načina ocenjevanja je bilo težje dobiti dodatno razlago, 
- težave pri komunikaciji (slabša odzivnost),  
- nejasno predstavljene obveznosti in naloge,  
- nenehna razpoložljivost – 24 urno spremljanje e-pošte in drugih obvestil za delo preko spleta,  
- večja količina snovi (vaj) s kratkimi roki, 
- tehnične ovire (potrebna pridobitev in namestitev kamere za izpite), 
- več iskanja učnih virov, pravilnih podatkov, manj snovi podanih preko predavanj. 

 
8. Kaj lahko izpostavite kot slabosti pri vašem študiju na daljavo? 

 
Med najpogostejšimi dejavniki, ki so jih študentje zaznali kot slabosti njihovega študija na daljavo so 
bili odsotnost sodelovanja in druženja s sošolci (57 %) ter pomanjkanje dodatnih razlag v trenutkih 
nejasnosti (53 %). Sledilo je pomanjkanje povratnih informacij o pravilnosti študijskih izdelkov v 30 % 



 

 

 

in uporabnost ter obsežnost študijskih vsebin v 25 %. Kot slabost je 19 % študentov navedlo tudi 
angažiranost in usposobljenost profesorjev. Med drugimi slabostmi so študentje navajali še slabo 
obveščanje in slabšo dostopnost do knjižnih virov. Za druge slabosti se je odločilo 6 % študentov, ki so 
med nje uvrstili: 
 
- tehnične težave (npr. nepripravljenost mrežne infrastrukture, težave pri vzpostavitvi video klicev), 
- praktični del predmetov (npr. nezmožnost naučiti se vrste lesa), 
- obseg samostojnega dela se poveča, 
- večja urna obremenitev, 
- slabo obveščanje,   
- nezbranost in nezainteresiranost študentov, 
- slabša organiziranost predavanj. 
 
4 % študentov se je jasno opredelilo, da ni bilo slabosti pri izvajanju študija na daljavo.  
 

   
 

9. Kaj pa ste zaznali kot prednosti pred obiskovanjem študijskega procesa v predavalnicah? 
 

Študentje so poleg slabosti ocenjevali tudi prednosti njihovega študija na daljavo. Kar 76 % študentov 
je izbralo več svobode pri razporejanju časa za študij kot glavno prednost, velik odstotek - 66 % jim je 
predstavljala tudi odsotnost dnevne vožnje. Krepitev neodvisnosti in kreativnosti je zaznalo kot 
prednost 35 %, bolj umirjen ritem in več časa za spanje 34 % ter manj nastopov v živo pred sošolci 33 
%. Med drugimi razlogi so študentje navedli možnost opravljanja več aktivnosti hkrati in nižje stroške 
pri študiju na daljavo.  

Za druge prednosti se je odločilo 6 % študentov, ki so med nje uvrstili: 
 
- veliko ostajajočega časa, 
- zadovoljstvo s predavatelji (korektnost, vestnost), 
- lažje prilagajanje in organizacija nalog (npr. služb in študija),  
- manj stroškov, 



 

 

 

- boljše razlage, 
- večopravilnost, 
- dostopnost gradiv na daljavo omogoča ponovni vpogled predavanj/gradiv; 
- večja odgovornost in samodisciplina. 
 

   
 
10. Je bilo med epidemijo COVID19 izvedeno praktično izobraževanje (PRI) na višji strokovni šoli?  
 

Študentom smo zastavili tudi nekaj vprašanj vezanih na opravljanje praktičnega izobraževanja na 
njihovih šolah v času epidemije COVID19. Epidemija je termin, ki smo ga uporabili za razumevanje 
obdobja  od pričetka uvedbe karantene 18.3.2020 do trenutka pričetka izvajanja anketne raziskave, 
25.8.2020. Po pridobljenih podatkih je praktično izobraževanje med epidemijo opravljalo 52 % 
študentov oz. 268 študentov. Kljub temu podatku opozarjamo na odgovore iz Q4, kjer jih kar 79 % 
odgovarja, da so oz. bodo do 30. 9. 2020 uspeli opraviti PRI.    
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11. V kolikor da, na kakšen način je bilo izvedeno?  
 

Med respondenti, ki so odgovorili pritrdilno na predhodno vprašanje o izvajanju PRI med epidemijo, nas 
je zanimalo, na kakšen način se je PRI izvedel. V 47 % se je praktično izobraževanje izvedlo v 
partnerskem podjetju oz. organizaciji, 30 % jih je opravljalo na daljavo, 17 % v kombinirani obliki, 6 % 
pa v medpodjetniških izobraževalnih centrih.  
 

  
 

12. Ste med izvedbo PRI na daljavo uporabljali katerega od navedenih digitalnih orodij? 

Pri izvedbi praktičnega izobraževanja nas je zanimalo, katera digitalna orodja so študentje največ 
uporabljali. Več kot polovica višješolskih študentov je pri izvajanju PRI kot digitalna orodja uporabljala 
spletne učne programe in vire (53 %), 44 % video konferenčna orodja, 31 % posnetke in predavanja 
dostopna na spletu, 7 % TV, 4 % simulacijo virtualne resničnosti. Med 17 %, ki so se opredelili za 
možnost drugo, je bilo 15 % respondentov, ki ni uporabljalo digitalnih orodij pri PRI.   
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13. S kakšnimi izzivi ali težavami ste se soočali med opravljanjem PRI v času epidemije?  
 
Skoraj polovica študentov oz. 44 % vprašanih ni izkusila posebnih težav med izvajanjem PRI. Med 
tistimi, ki so imeli težave, jih je največ naletelo na karanteno in prepoved opravljanja PRI – 37 %, 13 % 
jih je imelo težave pri opravljanju PRI v živo, pri 11 % so naleteli na zavračanje sodelovanja s strani 
podjetja oz. organizacije in 8 % na neprilagojene programe za izvedbo na daljavo. Med 4 % študentov, 
ki so izbrali možnost drugo, so 3 % izjavili, da niso opravljali PRI med epidemijo.  
 
Druge izzive in težave pri opravljanju PRI je identificiral 1 % študentov in sicer: 
  
- prevelika količina ur za PRI glede na karanteno,  
- tehnične težave pri izvedbi on-line. 
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14. Glede na vašo izkušnjo bi lahko tudi v prihajajočem študijskem letu opravljali PRI na enak 
način?  

 
Respondente, ki so opravljali praktično izobraževanje med epidemijo smo povprašali, če bi lahko takšno 
izkušnjo ponovili tudi v prihajajočem študijskem letu. Kar 72 % jih je odgovorilo pritrdilno, 21 % jih je 
imelo preveč težav, 7 % pa bi PRI izvedlo na enak način, le pod določenimi pogoji. Med njimi so bili 
takšni, ki so navedli, da PRI sploh niso izvajali na daljavo (5 %). 
 
Med njihovimi posebnimi pogoji so bili navedeni odgovori, da se PRI ne bi opravljal v času počitnic in 
da bi bilo manjše število obveznih ur, enotno orodje za komunikacijo, transparentno določeni pogoji in 
naloge, večja odzivnost organizatorjev PRI in mentorjev.  
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15. Na katere od morebitnih težav ste naleteli ob zaključevanju vaših študijskih obveznosti na 
daljavo? 

 

Najpogostejše težave, ki so jih imeli študentje pri zaključevanju njihovih študijskih obveznosti na daljavo 
so bile tehnične, kar je odgovorilo 50 % respondentov, sledile so težave pri zagotavljanju neposrednega 
nadzora nad odgovarjanjem v 27 %. Z neažurnostjo ali slabo odzivnostjo predavateljev po zaključenem 
ocenjevanju je imelo težave 19 % študentov in 13 % z dokazovanjem avtentičnosti študijskih izdelkov.  

Med drugimi težavami, na katere so študenti naleteli pri ocenjevanju, so: 

- prekratek rok za oddajo dispozicije diplomskega dela, 
- nedostopnost obveznega učnega gradiva zaradi zaprtja šole in knjižnic, 
- nejasni pogoji za opravljanje izpita, 
- časovno pozna ura za ustno video ocenjevanje, 
- izvajanje izpita mi ni omogočilo pregledovanje odgovorov, 
- skrajšane laboratorijske vaje. 

Med drugimi dejavniki, ki so bili izbrani v 16 % je 14 % respondentov navedla, da ni imela posebnih težav. 
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16. Ocenite, kakšne so vaše trenutne digitalne kompetence za opravljanje študijskih obveznosti na 
daljavo:  

 

Pri vprašanju o digitalni usposobljenosti študentov za opravljanje študijskih obveznosti na daljavo nas 
je zanimalo, v kolikšni meri respondenti ocenjujejo svojo kompetentnost po Okvirju digitalnih 
kompetenc za državljane. 72 % študentov je ocenilo, da zmorejo samostojno in brez težav slediti 
študijskemu procesu v digitalnem okolju, 21 %, da zmorejo samostojno a z določenimi težavami, 5 % 
jih zmore ob pomoči drugih in 2 % respondentov tega ne zmore. Pri informacijski in digitalni pismenosti 
je 67 % respondentov povsem samostojnih, 26 % je samostojnih s težavami, 6 % potrebuje pomoč in le 
1 % respondentov se ocenjuje kot informacijsko in digitalno nepismenih.   

Medsebojno komunikacijo in sodelovanje s predavatelji in sošolci preko digitalnih vsebin 72 % 
respondentov zmore samostojno brez težav, 22 % ima določene težave, 4 % potrebuje pomoč drugih in 
2 % tega ne zmore. Prav tako je delež tistih, ki zmorejo samostojno izdelati digitalne vsebine v sklopu 
svojih študijskih obveznosti relativno visok – 64 %, 25 % je takšnih, ki to zmorejo z določenimi težavami, 
9 % potrebuje ob tem pomoč, 2 % respondentov pa tega ne zmore. Pri odgovorni rabi digitalnih vsebin 
in varnosti osebnih podatkov so respondenti prav tako zelo suvereni, saj jih kar 71 % zmore zagotavljati 
te pogoje samostojno in brez težav, 22 % jih zmore a s težavami, 6 % jih zmore s pomočjo drugih in 2 % 
tega ne zmore. Pri reševanju tehničnih težav in izzivov pa so bili respondenti malenkost manj 
prepričani v svoje sposobnosti, saj jih je 49 % odgovorilo, da bi se reševanja težav lotili samostojno, 36 
% bi jih ob tem imelo težave, 12 % bi potrebovalo pomoč drugih in 2 % se tega ne bi zmoglo lotiti.    
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17. Označite, do katerih storitev oz. gradiv ste imeli v času študija na daljavo dostop:  
 

Za kakovostno in nemoteno opravljanje študijskih obveznosti na daljavo potrebujejo študentje 
določena gradiva in podporne storitve, zato nas je zanimalo, kakšna je bila dostopnost do teh kategorij. 
Do obveznih študijskih vsebin v digitalni in/ali fizični obliki, kot so skripte, e-knjige, prosojnice in druga 
študijska gradiva na dan pričetka predmeta je imelo dostop 75 % respondentov, do informacij in 
usposabljanj kako dostopati do spletnih učilnic in drugih virov je imelo dostop 67 % vprašanih, do 
učinkovite, načrtovane in redne študijske, osebnostne in karierne podpore šole (referata in kariernih 
centrov) je imelo možnost dostopa 42 %, video vodičev in ostalega gradiva za učinkovito rabo digitalne 
tehnologije 34 % in primerne IKT podpore 22 % respondentov. Med drugim so respondenti navedli 
dostop do povzetkov skript in primerov rešenih nalog.  

   

   



 

 

 

3.3. Anketa študij na daljavo 2019/2020 – predavatelji (september 2020) 

 
Anketiranje predavateljev je potekalo preko spletnega orodja 1ka med 25. 8. 2020 in 9. 9. 2020. 
Povezava je bila posredovana preko elektronske pošte ravnateljem 47 višjih strokovnih šol, ki so jo 
zatem posredovali naprej do svojih predavateljev in organizatorjev praktičnega izobraževanja. Tudi v 
tem anketnem vprašalniku je bila večina vprašanj zaprtega izbirnega tipa in obveznih za odgovoriti; 
neobvezna so bila zgolj tista, ki so se navezovala na izvajanje praktičnega izobraževanja in tista, ki so 
bila opisnega značaja. Anketni vprašalnik za predavatelje in organizatorje PRI je na koncu izpolnilo 270 
respondentov.  
 

1. Izberite višjo strokovno šolo na kateri poučujete:  
 
V anketnem vprašalniku so sodelovali predavatelji in organizatorji praktičnega izobraževanja iz 38 od 
skupno 49 višjih strokovnih šol.  
   



 

 

 

   



 

 

 

2. Ali ima vaša šola strategijo oz. načrt IKT, ki vključuje varnost in zaščito podatkov skladno s 
standardi zaščite in zakonskimi določili, tudi določili GDPR (npr. pravilnik o zbiranju, obdelavi 
in zavarovanju osebnih podatkov) in ste z njo oz. z njim seznanjeni?  
 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kako imajo višje strokovne šole sistemsko poskrbljeno za 
varnost in zaščito podatkov skladno s standardi in zakonskimi določili, npr. s pravilniki o zbiranju, 
obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov in če so zaposleni s tem tudi seznanjeni. Kar v 88 % so 
respondenti odgovorili pritrdilno, le 12 % je bilo takšnih, ki so navedli, da tega na njihovih šolah 
nimajo oz. s tem niso seznanjeni.  
 

 
   

3. Ali ste pred epidemijo COVID19 na šoli uporabljali enotni informacijski sistem (Learning 
management system) – e-platformo za izvedbo študija na daljavo?  
 

Iz odgovorov respondentov na vprašanje o uporabi enotnega informacijskega sistema za izvedbo 
študija na daljavo pred epidemijo smo razbrali, da jih je dobra polovica (54 %) takšen sistem uporabljala 
že prej, 46 % pa ne.  

   



 

 

 

4. Kateri enotni informacijski sistem (Learning management system) - e-platformo za izvedbo 
študija na daljavo uporabljate (za izvedbo predavanj, vaj, delitev študijskih gradiv, izvedbo 
preverjanj in ocenjevanj)?  
 

To vprašanje se navezuje na predhodnega in podrobneje preučuje, kateri enotni informacijski sistem 
za izvajanje študija na daljavo je največ v uporabi med VSŠ. 43 % respondentov je odgovorilo, da je to 
sistem Moodle, 29 % uporablja Microsoft Teams, 10 % Blackboard, 2 % Google Classroom in 4 % 
nobenega. 12 % respondentov je izbralo možnost drugo, kjer so nekateri navedli, da uporabljajo 
kombinacijo zgoraj omenjenih. Med drugimi odgovori so bili tudi Edulibry, E-asistent in Arnes Vox.  

 

   
 
Nadaljnje povezovanje z odgovori študentov je pokazalo, da imajo zgolj 4 višje strokovne šole celovit 
informacijski sistem za študente in predavatelje (več v 3.4 Skupne ugotovitve - A Podpora informacijsko 
komunikacijske tehnologije ).    
 

5. Ali na vaši šoli obstajajo sistemski postopki in standardi, ki zagotavljajo pravilno rabo avtorsko 
zaščitenih ali odprtih študijskih gradiv (interni akti, navodila za osebje, ipd.) in ste z njimi 
seznanjeni? 
 

Poleg varnosti in zaščite osebnih podatkov ter enotnega informacijskega sistema nas je zanimalo tudi, 
ali imajo VSŠ standardizirano pravilno rabo avtorsko zaščitenih ali odprtih študijskih gradiv in ali so z 
njo seznanjeni. V 63 % so respondenti odgovorili pritrdilno, 37 % vprašanih pa je odgovorilo, da takšnih 
postopkov in standardov nimajo vzpostavljenih.  



 

 

 

  
  

6. Ali obstaja načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih, ki zagotavlja kontinuiteto zbirke 
podatkov ter kontinuiran dostop študentov in zaposlenih do platforme za izvedbo študija na 
daljavo ter ste z njim seznanjeni? 
 

Od 270 respondentov jih je kar 53 % odgovorilo, da glede stalnosti zbiranja podatkov in dostopa do 
platforme za izvedbo študija na daljavo nič ne vedo, 37 % je odgovorilo, da obstaja načrt ukrepov za 
kontinuirano zbiranje podatkov in dostop do platforme za izvedbo študija na daljavo, 10 % pa da tega 
njihova šola nima.   

 

 
 

 

   



 

 

 

7. Katero videokonferenčno orodje za komunikacijo uporablja šola pri izvedbi študijskega 
procesa na daljavo? 

 

Poleg enotnega informacijskega sistema smo predavatelje na VSŠ povprašali tudi po uporabi 
komunikacijskih orodij pri izvedbi študijskega procesa na daljavo. 56 % respondentov je odgovorilo, da 
uporabljajo Microsoft Teams, 50 % uporablja Zoom, 17 % Skype, 4 % Hangouts, med 19 % ostalih pa so 
bila komunikacijska orodja, kot so: Blackboard collaborate, Cisco Webex, Jitsi meet, Google meet in 
Edulibry video konference. 

 

   
 

8. V kakšni obliki je potekal študijski proces na daljavo? 
 

Med epidemijo se je študijski proces iz predavalnic premaknil v domača okolja. Zanimalo nas je, v 
kakšnih oblikah je le-ta potekal. Med respondenti jih je večinsko odgovorilo, da se je študijski proces 
odvijal preko predavanj (91 %), sledile so vaje s 76 %, konzultacije in pogovorne ure s 65 %, seminarji 
v 38 % in praktično izobraževanje v 9 %. Pod drugo (7 %) so respondenti navedli domače naloge in 
preverjanja znanja.  

 



 

 

 

   
 

9. Ali so predavanja, vaje in seminarji potekali po urniku?  
 

Glede ažurnosti in doslednosti izvajanja predavanj in vaj je 76 % respondentov odgovorilo, da je delo 
potekalo po urniku, 21 % se je s tem delno strinjalo, le 3 % vprašanih je to zanikalo.  

 

  
  

10. Ali se predavanja in vaje snemajo in so zatem posnetki na razpolago študentom? 
 

Med 270 respondentov je 63 % potrdilo, da snemajo in razpolagajo s posnetki predavanj ter vaj, 37 % 
pa je odgovorilo da se študijski proces pri njih ni snemal in posnetki niso bili na razpolago študentom.   



 

 

 

   
 

11. Ali šola uporablja enotni sistem za spremljanje prisotnosti študentov na on-line predavanjih in 
vajah ter za izvedbo kontaktnih ur?  

 

Med enotnimi sistemi nas je zanimalo tudi ali višje strokovne šole uporabljajo kakšnega za spremljanje 
prisotnosti študentov na on-line predavanjih. Rezultati kažejo, da šole na tem področju niso toliko 
opremljene, saj jih je pritrdilno odgovorilo le 37 %. Po nadaljnji analizi, ki smo jo izvedli za to področje, 
smo prišli do natančnejših podatkov. Na tej osnovi lahko z gotovostjo trdimo, da imajo izmed teh šol 
zgolj dve vzpostavljen enotni sistem za spremljanje prisotnosti študentov.  

 

   
 

 

 

 



 

 

 

12. Ali ima šola vzpostavljen sistem za spremljanje obremenitev pri samostojnem delu študenta? 
 

Kar 64 % respondentov je izjavilo, da nimajo vzpostavljenega  sistema za spremljanje obremenitev 
študentov pri samostojnem delu.  36 % respondentov pa je potrdilo uporabo takšnega sistema. Tudi 
pri tem vprašanju smo po natančnejši nadaljnji analizi prišli do rezultata, na osnovi katerega lahko z 
gotovostjo trdimo, da imajo izmed teh šol zgolj tri vzpostavljen enotni sistem za spremljanje 
obremenitev pri samostojnem delu študentov.  

 

   
 

13. Kako bi ocenili izvedbo študijskega procesa na daljavo v primerjavi z izvedbo študijskega 
procesa na višji strokovni šoli skozi spodnje kazalnike?  

 

Pri izvajanju študijskega procesa na daljavo so tako študentje kot tudi predavatelji izkusili navedene 
kazalnike z različno stopnjo strinjanja. Zahtevnost izvedbe študijskega procesa je 34 % ocenilo kot 
nekoliko višjo, 33 % kot občutno višjo, 30 % kot nekoliko nižjo in 3 % kot občutno nižjo. Kakovost izvedbe 
študijskega procesa je kot nekoliko nižjo ocenilo 62 % respondentov, 23 % kot nekoliko višjo, občutno 
nižjo 11 % in občutno višjo 4 %. Zahtevnost izvedbe ocenjevanja znanja je 39 % ocenilo kot nekoliko 
višjo, 23 % kot občutno višjo, 32 % kot nekoliko nižjo in 6 % kot občutno nižjo. Učinkovitost usmerjanja 
k sodelovanju in doseganju učnih rezultatov študentov je kar 49 % respondentov ocenilo kot nekoliko 
nižjo, 33 % kot nekoliko višjo, 10 % kot občutno nižjo in 9 % kot občutno višjo. Stopnjo obremenjenosti 
in stresa pri izvedbi študijskega procesa na daljavo je 44 % ocenilo kot nekoliko višjo, 29 % kot občutno 
višjo, 23 % kot nekoliko nižjo in 4 % kot občutno nižjo. Kontaktno komunikacijo s študenti pa 
respondenti ocenjujejo v 37 % kot nekoliko nižjo, 32 % kot nekoliko višjo, po 16 % pa kot občutno višjo 
in občutno nižjo.  

        



 

 

 

 

 

14. Ali ste bili seznanjeni s strani vaše šole o tem, da je bilo potrebno zaradi epidemije COVID19 
prilagoditi oz. skrajšati študijski proces pri posameznem predmetu?  

 

Kot posledica epidemije COVID19 se je izkazala tudi potreba po prilagoditvah oz. krajšanju študijskih 
procesov na višjih strokovnih šolah. O tem je bilo seznanjenih kar 70 % respondentov, 30 % 
respondentov je odgovorilo, da o prilagoditvah s strani šol niso bili seznanjeni.  

 

   
 

 

 

 



 

 

 

15. Katere so bile po vaših izkušnjah prednosti izvedbe študijskega procesa na daljavo?  
 
Izvajanje študijskega procesa med epidemijo je za udeležence predstavljalo tudi priložnosti za uvedbo 
drugačnih pristopov in lasten napredek. Med potencialnimi prednostmi, ki so jih zaznali respondenti, je 
bila v ospredju prilagodljivost in kreativnost kar pri 68 % le-teh, inovativnost in svoboda pri tehnikah 
poučevanja pri 53 %, večja samostojnost, motiviranost in discipliniranost pri 47 %, širok nabor spletnih 
orodij in dostopnost virov in platform pri 33 %, enostavna raba in uporabnost pri 26 %, angažiranost in 
ažurnost študentov pri 20 %, izboljšan odnos s študenti pa pri 19 % respondentov. 13 % respondentov 
pri izvedbi študijskega procesa na daljavo ni zaznalo nobenih prednosti napram izvedbi v predavalnici. 
Pod drugo pa so respondenti navedli, da so imeli pri študijskem procesu na daljavo več možnosti za 
lastno učenje.  
   

   
 

16. Katerega od načinov ocenjevanja ste se največ posluževali med izvedbo študijskega procesa 
na daljavo? 

 

Študijski proces na daljavo je zahteval tudi drugačne načine izvedbe ocenjevanja znanja študentov na 
VSŠ. Izmed 270 respondentov jih je 53 % odgovorilo, da so izvedli ocenjevanje preko seminarskih in 
projektnih nalog, 42 % je izvajalo ustne izpite preko videokonferenčnih klicev in zagovore seminarskih 
in projektnih nalog, 33 % je ocenjevalo študente preko videokonferenčnih pisnih izpitov in 17 % jih je 
ocenjevalo izdelke študentov. Izmed 12 %, ki se niso opredelili za nobeno od navedenih možnosti, so 
navedli, da ocenjevanja niso izvedli med epidemijo, oz. so ga izvedli v živo po zaključenem delu na 
daljavo.    

 



 

 

 

   
 

17. S katerimi težavami ste se najpogosteje soočali pri izvedbi ocenjevanja znanja na daljavo? 
 

Pri tem neobveznem opisnem vprašanju smo želeli preveriti, katere težave so imeli predavatelji pri 
ocenjevanju študentov na daljavo. Na to vprašanje je odgovorilo 65 % respondentov. Med navedenimi 
odgovori so bile tehnične težave pri izvedbi ocenjevanja, nezmožnost nadzora nad izvajanjem izpitov, 
objektivnost ocenjevanja, slabša odzivnost študentov, slabša motiviranost, nepristnost in odsotnost 
osebnega stika. 22 % respondentov je odgovorilo, da ni imelo posebnih težav pri ocenjevanju na daljavo.   

 

18. Ali je vaša šola izvedla evalvacijo študija na daljavo, v katero so bili vključeni študentje in 
osebje? 
 

Skladno z Navodili in smernicami za izvedbo študija na daljavo v višjem strokovnem šolstvu naj bi višje 
strokovne šole izdelale letna samoevalvacijska poročila, ki vključujejo tudi izvedbo študija na daljavo. 
Po pridobljenih podatkih je 68 % respondentov potrdilo, da je njihova šola izvedla evalvacijo študija na 
daljavo, 32 % pa je bilo takšnih, ki so to zanikali.  

 



 

 

 

   
 

19. Ali na vaši šoli opravljate naloge organizatorja praktičnega izobraževanja (PRI)? 
 

Izmed 49 višjih strokovnih šol jih je v anketnem vprašalniku sodelovalo 38. Med njimi so razlike v številu 
zaposlenih organizatorjev praktičnega izobraževanja. Podrobneje je interpretacija tega vprašanja 
razdelana v poglavju 3.4 Skupne ugotovitve. Delež, ki smo ga zajeli kot vzorec za vsa nadaljnja 
vprašanja, vezana na praktično izobraževanje, je 47 organizatorjev PRI iz 24 višjih strokovnih šol od 
skupno 270 respondentov.  

  

   
 

20. Ste na vaši šoli izvedli PRI med epidemijo COVID19? 

Od 47 respondentov, ki so odgovorili pritrdilno na predhodno vprašanje, katero je bilo tudi pogoj za vsa 
naslednja vprašanja vezana na praktično izobraževanje, jih je 38 % oz. 18 odgovorilo, da so med 
epidemijo izvedli praktično izobraževanje, 62 % oz. 29 respondentov pa, da PRI niso izvedli.   
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21. Kako je bilo izvedeno PRI? 
 

Med respondenti, ki so med epidemijo izvedli praktično izobraževanje na VSŠ (18) jih je polovica (50 %) 
opravljala PRI v partnerskem podjetju oz. organizaciji, 11 % jih je opravljalo na daljavo, 28 % jih je izbralo 
kombinacijo med obema možnostma, 11 % pa medpodjetniški izobraževalni center. 

  

   
 

22. Ste med izvedbo PRI na daljavo uporabljali katerega od navedenih digitalnih orodij?  
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Pri izvajanju praktičnega izobraževanja na daljavo nas je od respondentov zanimalo, s katerimi 
digitalnimi orodji so si pri tem pomagali. Izmed 18 vključenih jih je 33 % uporabljalo spletne učne 
programe in digitalna orodja, 44 % pa jih je uporabljalo video konferenčna orodja. Ostala digitalna 
orodja, ki smo jih vključili ni uporabljal nihče izmed respondentov, velik pa je bil delež tistih, ki so izbrali 
kategorijo drugo (28 %). Tukaj so navedli, da pri PRI niso uporabljali digitalnih orodij za izvedbo na 
daljavo.   

 

   
 

23. S kakšnimi izzivi ali težavami ste se soočali med izvedbo PRI v času epidemije? 

 

Praktično izobraževanje je med epidemijo COVID19 utrpelo občutne posledice, zato nas je zanimalo, 
katere so bile tiste težave, ki so udeležence najbolj pestile. Med 18 respondenti jih je 67 % odgovorilo, 
da je bila glavna težava karantena in prepoved opravljanja PRI, 56 % se jih je soočalo z zavračanjem 
sodelovanja s strani partnerskega podjetja, 39 % jih je imelo težave pri opravljanju PRI v živo, 28 % se 
je soočalo s slabo informacijsko pismenostjo deležnikov, 22 % je izkusilo neprilagojene programe za 
izvedbo na daljavo in težave z zagotavljanjem potrebne opreme (internetno povezavo, razpoložljivostjo 
računalniške opreme), 11 % ni imelo posebnih težav, 6 % pa je imelo težave z omejenimi digitalnimi 
kompetencami. Višjih stroškov ni izkusil nihče izmed respondentov.    
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24. Ali so morali študentje med izvajanjem PRI upoštevati posebne previdnostne ukrepe zaradi 
COVID19? Opišite:  

 

Pri tem opisnem vprašanju so nam respondenti odgovorili, da je bilo potrebno upoštevati splošne 
previdnostne ukrepe. Uporabljati je bilo potrebno zaščitno masko in upoštevati varnostno razdaljo; 
upoštevati navodila, ki so ji dobili v organizaciji, kjer so opravljali PRI in priporočila NIJZ.  

 

25. Glede na vaše izkušnje bi takšno obliko izvedbe PRI ponovili tudi v prihajajočem študijskem 
letu?  

 

Ne glede na predhodno opisane težave jih je od 18 respondentov 39 % odgovorilo, da bi praktično 
izobraževanje lahko ponovili v enaki obliki, 33 % je imelo preveč težav, 28 % pa bi takšno izvedbo PRI 
ponovilo pod določenimi pogoji. Tukaj so respondenti izpostavili predvsem smisel in učinkovitost 
izvedbe praktičnega izobraževanja v virtualnem okolju in ključni pomen neposrednega stika študentov 
z delodajalci.   
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26. Kaj ocenjujete kot nujno potrebno za izvedbo PRI v spremenjenih okoliščinah?  

 

To vprašanje je bilo izbirnega tipa in nanj je skupno odgovorilo 22 respondentov. 86 % respondentov 
podpira in vztraja pri izvajanju praktičnega izobraževanja v živo pri delodajalcih, saj je neposredna in 
osebna prisotnost študentov ključna za kakovostno izkušnjo praktičnega udejstvovanja v realnem 
okolju. Izvedba v digitalni obliki z vidika respondentov študentom ni nudila realnih in primerljivih 
pogojev.  

 

27. Ocenite vaše trenutne digitalne kompetence za izvedbo študijskega procesa na daljavo:  

 

Enako, kot nas je zanimalo pri študentih, smo tudi predavatelje in organizatorje PRI pozvali, naj ocenijo 
svoje kompetence z uporabo digitalnih tehnologij pri izvedbi študijskega procesa na daljavo. Izmed 260 
respondentov, ki so odgovorili na to vprašanje se jih je 198 (76 %) opredelilo kot povsem samostojne 
pri izvedbi študijskega procesa v digitalnem okolju (spletne učilnice, videokonference), 51 
respondentov (20 %) izvede študijski proces samostojno s težavami, 10 oz. (4 %) jih izvede s pomočjo 
drugega in 1 respondent tega ne zmore izvesti. Pri informacijski in podatkovni pismenosti (iskanju 
podatkov, izbiranju informacij in digitalnih vsebin) jih je kar 208 oz. 80 % odgovorilo, da so pri tem 
povsem samostojni in brez težav,  42 oz. 16 % jih to izvede samostojno a s težavami, 9 respondentov 
oz. 3 % to izvede s pomočjo drugega in 1 respondent tega ne zmore. Medsebojno komunikacijo in 
sodelovanje s študenti preko digitalnih tehnologij izvede povsem samostojno 202 respondentov (78 
%), samostojno a s težavami 52 oz. 20 % respondentov, 5 respondentov oz. 2 % s pomočjo drugega in 
1 respondent, ki tega ne zmore. Pri izdelovanju digitalnih vsebin v sklopu študijskega procesa jih je 
povsem samostojnih 156 respondentov (60 %), 82 oz. 32 % jih to zmore izvesti samostojno a s 
težavami, 16 oz. 6 % jih izvede s pomočjo drugega in 6 respondentov (2 %) tega ne zmore. Pri 
zagotavljanju varnosti vsebin in osebnih podatkov ter zaščiti naprav so respondenti malenkost manj 
suvereni, saj jih 106 oz. 41 % to zmore samostojno brez težav, 81 respondentov oz. 31 % jih to zmore 
samostojno a s težavami, 54 oz. 21 % s pomočjo drugega in 19 respondentov oz. 7 % tega ne zmore 
izvesti.       
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28. Ocenite, kaj še potrebujete za suvereno in učinkovito rabo digitalne tehnologije pri izvedbi 
študijskega procesa v predavalnici ali na daljavo.  

 

Kot zadnje nas je zanimalo katera so tista področja oz. storitve, ki bi predavateljem in organizatorjem 
PRI pomagale pri njihovi suverenosti in učinkovitosti izvedbe študijskega procesa. Več kot polovica 
izmed 260 respondentov je izpostavila izmenjavo dobrih praks (57 %) in dodatna usposabljanja za 
uporabo digitalnih tehnologij (53 %). Skoraj polovica (48 %) pogreša večjo odzivnost študentov pri 
izvedbi študijskega procesa na daljavo, 35 % potrebuje učna in podporna gradiva s področja pravilne 
uporabe, plagiatorstva, pravnih in etičnih standardov avtorskega prava ter uporabe digitalnih in spletnih 
virov, tretjina (32 %) pogreša pomoč in podporo sodelavcev pri tehnični izvedbi, 22 % je izbralo natančna 
navodila o poučevanju in 19 % interne akte šole, ki določajo načine komunikacije in odzivni čas 
pedagoškega osebja šole. Med drugimi so respondenti navedli še več časa in manj zadolžitev na 
različnih področjih, kar bi prispevalo k njihovi višji učinkovitosti.    

 



 

 

 

   
 
 
  



 

 

 

3.4. Skupne ugotovitve 

 
Z Analizo izvedbe študija na daljavo med študenti, predavatelji ter organizatorji praktičnega 
izobraževanja smo želeli podrobneje razjasniti, kako so spremenjene okoliščine, ki so nastopile zaradi 
epidemije COVID19 vplivale na potek in zaključevanje študijskih procesov na VSŠ. Prav tako smo 
želeli preveriti kako so višje strokovne šole pripravljene za sledenje Navodilom in smernicam za 
izvedbo študija na daljavo v višjem strokovnem šolstvu. 
 
Dokument Navodila in smernice za izvedbo študija na daljavo v višjem strokovnem šolstvu opredeljuje 
minimalne standarde na področjih:  
 
A Podpora informacijsko komunikacijske tehnologije  
B Podpora pedagoškemu osebju 
C Podpora študentom 
Č Načrt izvedbe študija na daljavo 
D Načrt Izvedbe predmeta 
E Ocenjevanje znanja 
F Samoevalvacija študija na daljavo 
G Materialni in kadrovski pogoji šole za izvedbo študija na daljavo 
 
Kot bistvene smo v analizi pregledali področja A Podpora informacijsko komunikacijske tehnologije, B 
Podpora pedagoškemu osebju, C Podpora študentom, na katera se vežejo zastavljena raziskovalna 
vprašanja.  
 
A Podpora informacijsko komunikacijske tehnologije  

  
Na tem področju smo sledili raziskovalnemu vprašanju Ali so predavatelji zadovoljni z opremljenostjo 
IKT na njihovih šolah?. Smernice in standardi opredeljujejo, da morajo imeti višje strokovne šole 
vzpostavljen enotni informacijski sistem, uporabljajo enotno orodje za oboje smerno komunikacijo med 
študenti in predavatelji, strategija in načrt IKT naj vključuje varnost in zaščitno podatkov, vzpostavljene 
imajo sistemske postopke in standarde za rabo avtorskih zaščitenih ali odprtih študijskih gradiv, načrt 
ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih naj zagotavlja kontinuiteto zbirke podatkov in kontinuiran dostop 
študentov in zaposlenih do platforme za študij.  
 
Kakovost IKT na VSŠ kot jo izkuša osebje na VSŠ smo preverjali z naslednjimi vprašanji v anketnem 
vprašalniku za predavatelje:  
 

1. Q2 Ali ima vaša šola strategijo oz. načrt IKT, ki vključuje varnost in zaščito podatkov skladno 
s standardi zaščite in zakonskimi določili, tudi določili GDPR (npr. pravilnik o zbiranju, 
obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov) in ste z njo oz. z njim seznanjeni? 

2. Q3 Ali ste pred epidemijo COVID19 na šoli uporabljali enotni informacijski sistem (Learning 
management system) – e-platformo za izvedbo študija na daljavo? 



 

 

 

3. Q5 Ali na vaši šoli obstajajo sistemski postopki in standardi, ki zagotavljajo pravilno rabo 
avtorsko zaščitenih ali odprtih študijskih gradiv (interni akti, navodila za osebje, ipd.) in ste z 
njimi seznanjeni? 

4. Q6 Ali obstaja načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih, ki zagotavlja kontinuiteto zbirke 
podatkov ter kontinuiran dostop študentov in zaposlenih do platforme za izvedbo študija na 
daljavo ter ste z njim seznanjeni? 

5. 1Ali predavatelji ocenjujejo študijski proces na daljavo kot bolj kakovosten in zahteven kot 
študentje?  

 
Rezultati kažejo, da imajo izmed vseh vključenih višjih strokovnih šol zgolj 4 enoten informacijski 
sistem. Za 8 VSŠ ni zanesljivega podatka. Podatki kažejo, da je znotraj šol različna stopnja 
pripravljenosti ter resursov za digitalizacijo študijskega procesa in podpornih storitev.    
 
Pri analizi obstoja sistemskih postopkov in standardov, ki zagotavljajo pravilno rabo avtorsko zaščitenih 
ali odprtih študijskih gradiv so rezultati pokazali, da imajo izmed vseh višjih strokovnih šol zopet 4 
takšen sistem vzpostavljen.  
 
Prav tako smo pri vprašanju o obstoju načrta ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih za kontinuiteto 
zbiranja podatkov in dostopa do platforme za izvedbo študija na daljavo prišli do zanimivega spoznanja. 
Namreč 53 % vseh respondentov se je pri tem vprašanju opredelilo za odgovor ne vem, 37 % je bilo 
seznanjeno z obstojem teh ukrepov in 10 % je zatrdilo, da njihova šola tega nima.  
 

 
    
 
Pri raziskovalnem vprašanju »Ali predavatelji ocenjujejo študijski proces na daljavo kot bolj kakovosten 
in zahteven kot študentje?« smo prišli do določenih skupnih ugotovitev. V vzorcu študentov je bilo 
vključenih 653 študentov VSŠ, v vzorcu predavateljev in organizatorjev PRI pa je bilo vključenih 270 
respondentov. Obe ciljni skupini sta zahtevnost študijskih obveznosti na daljavo v najvišji meri ocenili 

 
1 Vprašanje se navezuje na Q13 iz vprašalnika za predavatelje in Q5 iz vprašalnika za študente (september 2020) 
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kot nekoliko višjo – predavatelji v 34 % in študentje v 46 %. Za občutno višjo zahtevnost študijskih 
vsebin se je opredelilo 33 % predavateljev in 11 % študentov. Nekoliko nižje ocenjuje zahtevnost 
študijskih vsebin 30 % predavateljev in 39 % študentov, najnižje pa zahtevnost študijskih vsebin ocenjuje 
3 % predavateljev in 5 % študentov. 
  
Pri kakovosti izvedenih predavanj smo opazili obratno situacijo, saj se je tukaj glavnina opredelila za 
nekoliko nižjo – predavatelji v 62 % in študentje v 51 %. Kot nekoliko višjo kakovost je ocenilo 23 % 
predavateljev in 25 % študentov. Za občutno nižjo kakovost predavanj se je opredelilo 11 % 
predavateljev in 17 % študentov, najnižji odstotek obojih pa se je opredelil za občutno višjo kakovost 
predavanj – 4 % predavateljev in 7 % študentov.  
 
Po primerjavi pridobljenih podatkov smo prišli do skupne ugotovitve, da je bila izvedba študijskih 
procesov na daljavo v času epidemije nekoliko višje zahtevnosti in nekoliko nižje kakovosti za obe 
ciljni skupini, vključeni v raziskavo. Predavatelji v višjem odstotku ocenjujejo kakovost izvedenih 
predavanj kot nekoliko nižjo, študentje pa kakovost izvedenih predavanj kot občutno nižjo. Pri 
zahtevnosti študijskih vsebin so odgovori študentov neenakomerno porazdeljeni – podoben odstotek 
je takšnih, ki se jim je zdela zahtevnost študijskih vsebin nekoliko višja in tisti, ki se jim je zdela nekoliko 
nižja. Zato iz teh rezultatov ne moremo neposredno sklepati, da je bila zahtevnost za študente višja kot 
za predavatelje.     
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B Podpora pedagoškemu osebju 

 
Smernice in standardi opredeljujejo, da morajo višje strokovne šole osebju zagotavljati usposabljanje, 
pomoč in podporo pred izvedbo študija na daljavo; redno usposabljanje in karierni razvoj za izboljšanje 
izvedbe študija na daljavo ter učno in podporno gradivo s področja pravilne uporabe, plagiatorstva, 
pravnih in etičnih standardov avtorskega prava ter uporabe digitalnih in spletnih virov. Šole morajo imeti   
vzpostavljene standarde, ki omogočajo ugotavljanje in zagotavljanje ustrezne vključenosti 
pedagoškega osebja v študij na daljavo.  
 
Analiza poglobljeno odgovarja na vprašanja iz anketnega vprašalnika za predavatelje: 
 

1. Q27 Ali imajo predavatelji usvojene digitalne kompetence za izvedbo študijskega procesa na 
daljavo?  

2. Q28 Ali imajo predavatelji na razpolago zadostno usposabljanje in podporo pri uporabi 
digitalne tehnologije v študijskem procesu?  

 
Pri vprašanju »Ali imajo predavatelji na razpolago zadostno usposabljanje in podporo pri uporabi digitalne 
tehnologije v študijskem procesu?« smo iskali povezavo med usvojenimi digitalnimi kompetencami 
predavateljev in njihovimi potrebami za suvereno in učinkovito rabo digitalne tehnologije. Pri vprašanju 
o usvojenih digitalnih kompetencah predavateljev in organizatorjev PRI smo dobili precej jasno sliko, 
da le-ti svojo kompetentnost ocenjujejo kot zelo visoko. V več kot 70 % so se respondenti za 
samostojne brez težav opredelili pri izvedbi študijskega procesa na daljavo (76 %), informacijski in 
digitalni pismenosti (80 %) ter medsebojni komunikaciji in sodelovanju s študenti in predavatelji (78 %). 
Sledila je samostojnost pri izdelovanju digitalnih vsebin v sklopu študijskega procesa v 60 %. Najnižje 
(31 %) so svojo kompetentnost ocenili pri suverenem reševanju tehničnih težav in izzivov, saj je za to 
področje ključna podpora s strani tehničnega osebja šol.  
 

 



 

 

 

Kljub visokem deležu predavateljev in organizatorjev PRI, ki so svojo kompetentnost na različnih 
področjih uporabe digitalne tehnologije ocenili kot najvišjo, je velik odstotek le-teh tudi ocenil, da 
potrebuje dodatno usposabljanje za suvereno uporabo le-te. To je razvidno iz spodnjega grafa, kjer je 
53 % respondentov izbralo dodatna usposabljanja za uporabo digitalnih tehnologij in 57 % izmenjavo 
primerov dobrih praks. Nadalje smo prišli še do podrobnejših zaključkov, da je izmed 76 % 
respondentov, ki so povsem samostojni pri izvedbi študijskega procesa v digitalnem okolju še vedno 
45 % takšnih, ki ocenjujejo, da potrebujejo dodatna izpopolnjevanja na tem specifičnem področju.     
 

 
 
 
C Podpora študentom 

 
Smernice in standardi podpore študentom se nanašajo na preverbo študentov - njihovih kompetenc in 
pogojev (zmožnost in razumevanje študenta za uspešno opravljanje študija na daljavo, razumevanje 
načina študija, ustreznost uporabe IKT opreme ter IKT veščin za komunikacijo s predavatelji), kot tudi 
dostopnost do: informacij in usposabljanje kako dostopati do spletne učilnice (LMS) in drugih virov, 
obveznih študijskih gradiv v digitalni in/ali fizični obliki, kot so skripte, e-knjige, prosojnic in drugih 
študijskih gradiv na dan pričetka predmeta, primerne IKT podpore, učinkovite, načrtovane in redne 
študijskega, osebnostne in karierne podpore šole. 
 
V analizi smo se osredotočili na vprašanja iz vseh treh anketnih vprašalnikov:  
 

1. Q162 Ali so študentje zadovoljni s svojo usposobljenostjo oz. digitalnimi kompetencami pri 
opravljanju študija na daljavo?  

 
2 Vprašanje iz anketnega vprašalnika za študente september 2020  



 

 

 

2. Q123 Ali so študentje zadovoljni z usposobljenostjo oz. digitalnimi kompetencami 
predavateljev pri izvedbi študijskega procesa na daljavo? 

3. Q104 V kakšni obliki je potekal študij na daljavo?  
 

V analizi smo želeli raziskati ali obstajajo področja, v katerih sta obe ciljni skupini respondentov složni 
oz. ali med njimi prihaja do bistvenih sprememb. Zato smo analizi digitalnih kompetenc predavateljev 
dodali še analizo usposobljenosti oz. digitalnih kompetenc študentov pri opravljanju študija na daljavo.  
 
Pri odgovorih študentov je bila situacija precej podobna predhodni, saj se je prav tako najvišji odstotek 
le-teh opredelil kot povsem samostojne pri sledenju študijskemu procesu in medsebojni komunikaciji 
ter sodelovanju s študenti in predavatelji (72 %). Za razliko od predavateljev so študentje precej bolj 
suvereni pri odgovorni rabi digitalnih vsebin in varstvu osebnih podatkov, saj so z 71 % precej prekašali 
predavatelje, ki so se na tem področju opredelili kot samostojne brez težav le v 41 %. Spodnji graf 
prikazuje oceno digitalne kompetentnosti študentov. 
 
 

 
 
 
Na splošno so bili deleži odgovorov med stopnjami digitalne usposobljenosti precej podobno 
razporejeni pri obeh ciljnih skupinah. Ugotovili smo, da se je zelo visok odstotek obojih opredelil kot 
samostojne brez težav za različna področja digitalne kompetentnosti. To je lepo razvidno iz skupnega 
grafičnega prikaza digitalne kompetentnosti obeh ciljnih skupin: 
 

 
3 Vprašanje iz anketnega vprašalnika za študente april 2020 
4 Vprašanje Q10 iz anketnega vprašalnika za študente april 2020 in Q8 iz anketnega vprašalnika za predavatelje 
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Reševanje tehničnih problemov in izzivov 2% 12% 36% 49% 11% 27% 31% 31%

Odgovorna raba digitalnih vsebin, varnost
osebnih podatkov 2% 6% 22% 71% 7% 21% 31% 41%

Izdelovanje digitalnih vsebin v sklopu
študijskih obveznosti 2% 9% 25% 64% 2% 6% 32% 60%

Medsebojna komunikacija in sodelovanje s
predavatelji in sošolci preko digitalnih

tehnologij
2% 4% 22% 72% 0% 2% 20% 78%

Informacijska in digitalna pismenost (iskanje
podatkov; izbiranje, obdelava in analiza

informacij in digitalnih vsebin)
1% 6% 26% 67% 0% 3% 16% 80%

Izvedba oz. sledenje študijskemu procesu v
digitalnem okolju (spletne učilnice,

videokonference)
2% 5% 21% 72% 0% 4% 20% 76%

Ocena digitalnih kompetenc predavateljev in študentov 



 

 

 

Zadovoljstvo študentov z digitalno usposobljenostjo predavateljev in organizatorjev praktičnega 
izobraževanja smo preverjali v anketnem vprašalniku v mesecu aprilu pri vprašanju Q12 Kako ste 
zadovoljni z… (pri čemer je pomenilo 1 na lestvici zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen). Na to 
vprašanje je odgovarjalo skupno 1.177 študentov. Pri preverjanju njihovega zadovoljstva se je anketni 
vprašalnik poleg angažiranosti in usposobljenosti predavateljev dotaknil tudi uporabnosti in 
smiselnosti vsebin, izbire digitalnih orodij ter izvajanja študijskega procesa na daljavo. Ocene študentov 
so bile dokaj visoke – med 3,7 in 3,9 – pri čemer je najnižje ocenjeno izvajanje pedagoškega procesa 
na daljavo (3,7), najvišje pa angažiranost in usposobljenost predavateljev (3,9). 
 

 
 
Pri vprašanju »V kakšni obliki je potekal študij na daljavo?« smo analizirali pridobljene podatke v dveh 
različnih časovnih obdobjih in pri dveh ciljnih skupinah, torej pri študentih in predavateljih ter 
organizatorjih PRI. Študente smo o tem spraševali v anketnem vprašalniku v mesecu aprilu 2020, ob 
pričetku izvajanja študija na daljavo, predavatelje pa ob koncu v septembru 2020. V anketnem 
vprašalniku za študente je bilo vključenih 1.177 respondentov, v vprašalniku za predavatelje pa 270. 
Študentje so študijski proces na daljavo v največji meri spremljali preko predavanj (88 %) in vaj (73 %), 
sledile so konzultacije in pogovorne ure (14 %) ter seminarji (13 %). Najnižji odstotek je bil praktičnega 
izobraževanja (5 %).  
 



 

 

 

 
 
Predavatelji in organizatorji praktičnega izobraževanja so se pri vprašanju o oblikah izvedbe študija na 
daljavo prav tako v najvišjem odstotku opredelili, da so izvajali predavanja (91 %) in vaje (76 %). 
Konzultacije in pogovorne ure je izvajalo 65 % predavateljev in organizatorjev PRI, kar je precej višji 
odstotek, kot so ga navedli študentje. Glede na to, da sta bili ciljni skupini anketirani v različnih časovnih 
obdobjih, t.j. študentje na začetku izvajanja študijskega procesa na daljavo, predavatelji pa proti koncu 
tega obdobja, lahko sklepamo, da se je delež konzultacij in pogovornih ur v tem času povečal zaradi 
obojestranskih potreb. Sledili so seminarji z 38 %, praktično izobraževanje z 9 % in druge oblike (7 %). 
Tukaj so respondenti navedli domače naloge in preverjanja znanja.  
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Praktično izobraževanje 
 
Ker praktično izobraževanje predstavlja specifiko višjega strokovnega izobraževanja, smo se v analizi 
osredotočili na način izvedbe PRI in izkušnjo študentov ter osebja:     
 

1. 5Ali je bilo izvedeno praktično izobraževanje (PRI) med epidemijo in na kakšen način?  
2. 6Katera skupina respondentov je imela več težav z izvajanjem PRI? 

 
Pri raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo »Ali je bilo izvedeno PRI med epidemijo in na kakšen 
način?«. Navedeno vprašanje je bilo pogojeno s predhodnim, ki se veže na opredelitev statusa (ali je 
respondent organizator PRI). Respondenti, ki so odgovorili pritrdilno, so odgovarjali na dodaten sklop 
vprašanj vezanih na izvedbo praktičnega izobraževanja med epidemijo. Opozarjamo, da so nadaljnji 
podatki zanesljivi samo za vzorec zajetih respondentov (predavateljev in organizatorjev PRI), ki pa ni 
reprezentativen za celotno skupino organizatorjev PRI – zato nadaljnjih ugotovitev ne moremo 
posplošiti. Zbrani podatki pa nam za ta vzorec vendarle prinašajo podatke, katere predstavljamo v 
nadaljevanju. 
 
V vzorcu študentov smo zajeli le tiste,  ki so praktično izobraževanje med epidemijo COVID19 tudi 
opravili. Med študenti, ki so odgovarjali na to vprašanje, jih je 249 od skupno 517 odgovorilo, da PRI 
med epidemijo niso opravljali oz. 48 %, 268 oz. 52 % pa  je potrdilo, da so PRI opravili. Izmed 19 VSŠ, 
katerih študentje so odgovarjali na anketni vprašalnik, je bilo 15 takšnih, iz katerih so prihajali študentje 
z opravljenim praktičnim izobraževanjem. 
 
Pregled vzorca 
 

  Višje strokovne šole Študentje 

Število vseh VSŠ, ki so odgovarjale na 
vprašalnik 

19 Število vseh študentov, ki so 
odgovarjali na vprašalnik 

653 

Število VSŠ, ki so izvedle PRI 15 Število študentov, ki so opravili 
PRI 

268 

 

Med tistimi študenti, ki PRI niso imeli možnosti opraviti, jih 145 prihaja zgolj iz štirih VSŠ, od katerih sta 
dve, ki izvajata program gostinstva in turizem,  tretja izvaja študijski program velnesa in četrta VSŠ 
izvaja program oblikovanje materialov. Vse štiri VSŠ se vežejo na gospodarske sektorje, kjer je imela 
epidemija izrazito negativen učinek s striktnim omejevanjem delovanja podjetij. V sektorju gostinstva 

 
5 Vprašanji Q20 in Q21 iz vprašalnika za predavatelje ter Q10 in Q11 iz vprašalnika za študente september 2020 
6 Vprašanje Q23 iz vprašalnika za predavatelje in Q13 iz vprašalnika za študente september 2020 



 

 

 

in turizma je upad dejavnosti privedel do ukrepov čakanja na delo in odpuščanj delavcev. V sektorju 
velnes in kozmetika so pozno sprostili prepoved delovanja ob hkratni vzpostavitvi strogih smernic NIJZ 
za preprečevanje in zmanjšanje tveganja prenosa COVID19. Na področju oblikovanja materiala VSŠ 
sodeluje predvsem s SPji, ki so v tem obdobju imeli izrazit upad dela. Vsi navedeni razlogi so vplivali, 
da študentje omenjenih smeri praktičnega izobraževanja v obdobju epidemije niso imeli možnost 
izvesti. 
 
Pri anketnem vprašalniku za predavatelje in organizatorje PRI je bilo izmed 38 vključenih višjih strokovnih 
šol, iz katerih so respondenti odgovarjali 11 teh, ki so med epidemijo izvajale praktično izobraževanje. 
Iz teh šol je na vprašanje o izvedbi PRI med epidemijo odgovarjalo 47 organizatorjev PRI in med njimi 
18 odgovorilo pritrdilno, da so le-to izvedli.  
 
Pregled vzorca 

Višje strokovne šole Predavatelji/organizatorji PRI 

Število vseh VSŠ, ki so odgovarjale 38 Število org. PRI, ki so odgovarjali 47 

Število VSŠ, ki so izvedle praktično 
izobraževanje 

11 Število org. PRI, ki so izvedli 
praktično izobraževanje 

18 

 
 

 
 
Na kakšen način je bilo izvedeno praktično izobraževanje med epidemijo COVID19 smo navzkrižno 
preverjali pri obeh ciljnih skupinah. V vzorcu predavateljev in organizatorjev PRI so bili vključeni zgolj 
tisti, ki so organizatorji PRI in ki so ga med epidemijo tudi izvedli (18 respondentov), prav tako je vzorec 
študentov vključeval le tiste, ki so PRI med epidemijo izvedli, t.j. 268 študentov.  
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Respondenti iz obeh ciljnih skupin so v 50 % izvedli praktično izobraževanje v partnerskem podjetju oz. 
organizaciji – organizatorji PRI v 50 % in študentje v 47 %. Pri študentih je pri slabi tretjini  (30 %) sledilo 
izvajanje na daljavo, pri organizatorjih PRI pa kombinacija obeh možnosti (28 %). Najnižji odstotek 
obojih je izkoristilo možnost opravljanja praktičnega izobraževanja v medpodjetniških izobraževalnih 
centrih – organizatorji PRI v 11 % in študentje v 6 %.  
   
 
 

 
 
 
Poleg samega načina izvedbe praktičnega izobraževanja smo med respondenti obeh ciljnih skupin 
primerjali tudi uporabo različnih digitalnih orodij pri izvedbi PRI na daljavo. Študentje so v 53 % uporabljali 
spletne učne programe in vire in v 44 % video konferenčna orodja. Organizatorji PRI pa so v 44 % 
uporabljali video konferenčna orodja in spletne učne programe in vire v 33 %. Pri študentih je sledila 
uporaba posnetkov in predavanj dostopnih na spletu v 31 %, za katere pa se organizatorji PRI niso 
opredelili. Razmeroma visok je bil tudi delež tistih, ki so izbrali možnost drugo – organizatorji PRI v 28 
% in študentje v 17 %. Tukaj so  študentje v 15 % navedli, da praktično izobraževanje pri njih ni potekalo 
na daljavo, organizatorji PRI pa v 19 %, da niso uporabljali digitalnih orodij. 
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Pri vprašanju »Katera skupina respondentov je imela več težav z izvajanjem PRI?« smo primerjali obe 
ciljni skupini, ki sta izvedli PRI in primerjali njihove odgovore pri vprašanju glede izzivov in težav med 
izvedbo praktičnega izobraževanja. Študentje so imeli poleg spodnjih odgovorov na voljo izbrati še 
možnosti: težave pri zagotavljanju varnostnih ukrepov za opravljanje dela in slaba odzivnost mentorja, 
predavatelji pa omejene digitalne kompetence in višje stroške. Možno je bilo izbrati več odgovorov. 
Organizatorji PRI so se v najvišjem odstotku opredelili za težave zaradi karantene in prepovedi 
opravljanja PRI (67 %) medtem ko so študentje posledice epidemije na izvedbo PRI občutili precej manj, 
saj so v 44 % odgovorili, da niso imeli posebnih težav. 
 
V kategoriji drugo so pri organizatorjih PRI  navedene omejene digitalne kompetence v 6 %, pri študentih 
pa težave pri zagotavljanju varnostnih ukrepov za opravljanje dela v 5 %, slaba odzivnost mentorja v 5 
%, 4 % pa je bilo takšnih, ki PRI niso opravljali na daljavo.   
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ŠTUDENTJE 37% 11% 13% 3% 8% 6% 44% 14%

ORGANIZATORJI PRI 67% 56% 39% 28% 22% 22% 11% 6%
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4 ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 
 
 
V Analizi študija na daljavo v študijskem letu 2019/2020 v višjih strokovnih šolah smo zanesljivost 
pridobljenih podatkov preverjali z zagotavljanjem ustreznega vzorca, s čimer smo zagotovili tveganje 
manjše od 5 % za posplošitev rezultatov našega vzorca na celotno populacijo. Izjema so podatki vezani 
na praktično izobraževanje iz vprašalnika za predavatelje. Ta del podatkov je zanesljiv samo za zajeti 
vzorec. 
 
Analiza se je osredotočila na 2 ciljni skupini višjega strokovnega izobraževanja – študente ter 
predavatelje v višjih strokovnih šolah in organizatorje praktičnega izobraževanja. 
 
Zaključek 1: 
 
Rezultati kažejo, da imajo izmed vseh vključenih višjih strokovnih šol zgolj 4 enoten informacijski 
sistem. Za 8 VSŠ ni zanesljivega podatka. Podatki kažejo, da je znotraj šol različna stopnja 
pripravljenosti ter resursov za digitalizacijo študijskega procesa in podpornih storitev. Pri analizi 
obstoja sistemskih postopkov in standardov, ki zagotavljajo pravilno rabo avtorsko zaščitenih ali odprtih 
študijskih gradiv so rezultati pokazali, da imajo izmed vseh višjih strokovnih šol štiri takšen sistem 
vzpostavljen. Prav tako smo pri vprašanju o obstoju načrta ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih za 
kontinuiteto zbiranja podatkov in dostopa do platforme za izvedbo študija na daljavo, kjer se je 47 % 
respondentov opredelilo, da njihova šola takšen načrt ima.   
 
Analiza jasno kaže tudi, da se je v času med aprilom in septembrom 2020 povečalo število VSŠ, ki 
uporabljajo MS Teams in ZOOM kot komunikacijsko platformo za izvedbo študijskega procesa. 
 
Najpogostejše težave, ki so jih imeli študentje pri zaključevanju njihovih študijskih obveznosti na 
daljavo, so bile tehnične (50 %), sledile so težave pri zagotavljanju neposrednega nadzora nad 
odgovarjanjem v 27 %. 
 
  



 

 

 

Predlagani ukrepi: 
 

Ukrep/Nosilec MIZŠ VSŠ Predavatelji Študenti 
Enotni 
informacijski 
sistem 

Zagotavljanje 
programske opreme 
(licenc) 
 
Razvoj enotnega 
sistema za  podporne 
storitve VSŠ (PRI, 
zaposljivost, VKO in 
ugotavljanje potreb 
osebja VSŠ)  
 
Zagotovitev financiranja 
ustrezne infrastrukture 
in opreme 

Vzpostavitev in 
vzdrževanje enotnega 
informacijskega 
sistema 
 
Nudenje ustrezne 
tehnične podpore  
 
Zagotovitev ustrezne 
infrastrukture in 
opreme 

Vključevanje 
v enotni 
informacijski 
sistem 

Vključevanje 
v enotni 
informacijski 
sistem 

Priprava in 
seznanitev 
osebja s 
strategijo oz. 
načrtom IKT 

 Priprava in seznanitev 
osebja s strategijo oz. 
načrtom IKT 
 
 

  

 
 
Zaključek 2: 
 
Analiza kaže na visok delež opravljenega praktičnega izobraževanja kljub epidemiji - do pričetka 
septembra 2020 je praktično izobraževanje opravilo 52 % študentov in do konca 30. 9. 2020 jih načrtuje 
zaključiti PRI še dodatnih 27 % (skupaj 79 % študentov). Primerjava s stopnjo načrtovanja zaključitve 
vseh študijskih obveznosti je nižja – vse študijske obveznosti bo opravilo 69 % študentov.  
 
Respondenti iz obeh ciljnih skupin so do 50 % izvedli praktično izobraževanje v partnerskem podjetju 
oz. organizaciji – organizatorji PRI v 50 % in študentje v 47 %. Pri študentih je pri slabi tretjini  (30 %) 
sledilo izvajanje na daljavo, pri organizatorjih PRI pa kombinacija obeh možnosti (28 %). Najnižji 
odstotek obojih je izkoristilo možnost opravljanja praktičnega izobraževanja v medpodjetniških 
izobraževalnih centrih – organizatorji PRI v 11 % in študentje v 6 %.  
 
Primerjali smo podatke študentov in predavateljev glede izzivov in težav med izvedbo praktičnega 
izobraževanja. Organizatorji PRI so se v najvišjem odstotku opredelili za težave zaradi karantene in 
prepovedi opravljanja PRI (67 %) medtem ko so študentje posledice epidemije na izvedbo PRI občutili 
precej manj, saj so v 44 % odgovorili, da niso imeli posebnih težav. Med tistimi študenti, ki so imeli 
težave, jih je največ naletelo na karanteno in prepoved opravljanja PRI – 37 %, 13 % jih je imelo težave 
pri opravljanju PRI v živo, pri 11 % so naleteli na zavračanje sodelovanja s strani podjetja oz. organizacije 
in 8 % na neprilagojene programe za izvedbo na daljavo. Pri organizatorjih PRI so bile navedene še 



 

 

 

omejene digitalne kompetence v deležu 6 % respondentov, pri študentih pa težave pri zagotavljanju 
varnostnih ukrepov za opravljanje dela v 5 %, slaba odzivnost mentorja v 5 %.  
 
Med tistimi študenti, ki PRI niso imeli možnosti opraviti, jih 145 prihaja zgolj iz štirih VSŠ s specifičnimi 
študijskimi programi (gostinstvo in turizem, velnes, oblikovanje materialov). Vsi trije študijski programi  
se vežejo na gospodarske sektorje, kjer je epidemija imela izrazito negativen učinek s striktnim 
omejevanjem delovanja podjetij. Iz tega razloga je bilo težje pridobiti podporo in sodelovanje 
delodajalcev za praktično izobraževanje.  
 
 
Predlagani ukrepi: 
 

Ukrep/Nosilec MIZŠ VSŠ Predavatelji Študenti 
Izvajanje 
praktičnega 
izobraževanja 
v živo  

Zagotavljanje 
podpore na 
zakonodajni ravni 
z vključitvijo v 
ustrezne 
dokumente 
(odloke, sklepe, 
itd.)   

Vzdrževanje ustreznega 
sodelovanja in komunikacije z 
delodajalci 
 
 
 

Upoštevanje 
in izvajanje 
priporočil 
delodajalcev 
in NIJZja 

Upoštevanje 
in izvajanje 
priporočil 
delodajalcev 
in NIJZja 

 
 
Zaključek 3: 
 
Ob preverjanju digitalne usposobljenosti podatki prikazujejo precej podobno razporejenost odgovorov 
pri obeh ciljnih skupinah na posameznih digitalnih kompetencah. Ugotovili smo, da se je zelo visok 
odstotek obojih opredelil kot samostojne brez težav za različna področja digitalne kompetentnosti.  
 
Najvišje ovrednotena digitalna kompetenca je medsebojna komunikacija ter sodelovanje s študenti in 
predavatelji (predavatelji – 78 %, študenti – 72 %).   
 
Za razliko od predavateljev so študentje precej bolj suvereni pri odgovorni rabi digitalnih vsebin in 
varstvu osebnih podatkov, saj so z 71 % precej prekašali predavatelje, ki so se na tem področju 
opredelili kot samostojne brez težav le v 41 %. Predavatelji so se za samostojne brez težav opredelili 
pri izvedbi študijskega procesa na daljavo (76 %) in informacijski in digitalni pismenosti (80 %). 
Študentje so imeli pri zadnji več težav – kot samostojne in brez težav se jih je opredelilo 67 %.   
 
Najnižje ovrednotena digitalna kompetenca je reševanje tehničnih težav in izzivov – zgolj 31 % 
predavateljev je ocenilo, da zmorejo samostojno brez pomoči; medtem ko je bilo teh študentov 49 %. 
 



 

 

 

Zanimalo nas je tudi katera so tista področja oz. storitve, ki bi predavateljem in organizatorjem PRI 
pomagale pri njihovi suverenosti in učinkovitosti izvedbe študijskega procesa. Več kot polovica izmed 
260 respondentov je izpostavila izmenjavo dobrih praks (57 %) in dodatna usposabljanja za uporabo 
digitalnih tehnologij (53 %), 35 % potrebuje učna in podporna gradiva s področja pravilne uporabe, 
plagiatorstva, pravnih in etičnih standardov avtorskega prava ter uporabe digitalnih in spletnih virov, 32 
% pogreša pomoč in podporo sodelavcev pri tehnični izvedbi.  
 
Analiza jasno kaže, da se velik del predavateljev in študentov ocenjuje kot samostojne uporabnike (brez 
težav), vendar razrez po posameznih digitalnih kompetencah kaže, da je ta samostojnost vezana na 
komunikacijo ter izvedbo in slednje študijskemu procesu. Manj suvereni se respondenti čutijo na 
področju reševanja tehničnih izzivov in težav, varnosti podatkov, izdelovanju digitalnih vsebin. 
 
Vse omenjeno tako odpira področje potreb nadaljnjega usposabljanja in izobraževanja.   
 
Predlagani ukrepi: 
 

Ukrep/Nosilec MIZŠ Skupnost VSŠ VSŠ Predavatelji 
Izobraževanja 
in 
usposabljanja  

Zagotavljanje 
finančne 
podpore  pri 
programih 
izobraževanj 
in 
usposabljanj 

Izvedba 
izobraževanj in 
usposabljanj za 
predavatelje 
 
 
 

Izvedba izobraževanj in 
usposabljanj za študente 
 
Nudenje podpore 
predavateljem in 
študentom 
 

Udeležba 
izobraževanj in 
usposabljanj 
 

 
 
Zaključek 4: 
 
Študenti so v aprilu 2020 v večini podprli študij na daljavo, vendar so že takrat izpostavili manjšo 
učinkovitost (44 %). Primerjava pridobljenih podatkov iz septembra 2020 kaže, da je bila izvedba 
študijskih procesov na daljavo v času epidemije nekoliko višje zahtevnosti in nekoliko nižje kakovosti 
za obe ciljni skupini vključeni v raziskavo. Predavatelji v višjem odstotku ocenjujejo kakovost izvedenih 
predavanj kot nekoliko nižjo, študentje pa kakovost izvedenih predavanj kot občutno nižjo. Pri 
zahtevnosti študijskih vsebin so odgovori študentov neenakomerno porazdeljeni – podoben odstotek 
je teh, ki se jim je zdela zahtevnost študijskih vsebin nekoliko višja in tistih, ki se jim je zdela nekoliko 
nižja. 
 
Med najpogostejšimi dejavniki, ki so jih študentje zaznali kot slabosti njihovega študija na daljavo so 
bili odsotnost sodelovanja in druženja s sošolci (57 %) ter pomanjkanje dodatnih razlag v trenutkih 
nejasnosti (53 %).  
 
Preostale slabosti: 
- pomanjkanje povratnih informacij o pravilnosti študijskih izdelkov,  
- manjša uporabnost ter večja obsežnost študijskih vsebin,  
- manjša angažiranost in usposobljenost profesorjev,  



 

 

 

- slabo obveščanje in slabša dostopnost do knjižnih virov, 
- tehnične težave (npr. nepripravljenost mrežne infrastrukture, težave pri vzpostavitvi video klicev), 
- manko praktičnega dela predmetov (npr. nezmožnost naučiti se vrste lesa), 
- nezbranost in nezainteresiranost študentov, 
- slabša organiziranost predavanj. 
 
Študij na daljavo je kar 22 % študentom predstavljal izziv oz. stres, medtem ko je 73 % predavateljev 
ocenilo stopnjo obremenjenosti in stresa kot višjo (44 % nekoliko višjo in 29 % občutno višjo).  Med 
razlogi, ki so jih študentje navedli kot povod za stres in stisko, so bile tehnične težave, slabša 
dostopnost predavateljev, pomanjkanje osebnega stika s sošolci in predavatelji ter pomanjkanje 
dodatnih razlag in preveč obveznosti hkrati. 
 
Študenti vidijo v študiju na daljavo tudi določene prednosti:  76 % študentov je izbralo več svobode pri 
razporejanju časa za študij kot glavno prednost, 66 % jim je predstavljala tudi odsotnost dnevne vožnje. 
Krepitev neodvisnosti in kreativnosti je zaznalo kot prednost 35 %, bolj umirjen ritem in več časa za 
spanje 34 % ter manj nastopov v živo pred sošolci 33 %. Med drugimi razlogi so študentje navedli 
možnost opravljanja več aktivnosti hkrati in nižje stroške pri študiju na daljavo.  
 
Najpogostejša oblika izvajanja študija na daljavo so še vedno predavanja in vaje. V manjši meri so bili 
izvajani seminarji, konzultacije, pogovorne ure in praktično izobraževanje – vendar se je delež vseh oblik 
povečal od aprila 2020. 
 
Navedeni predlogi študentov se navezujejo na Navodila in smernice za izvedbo študija na daljavo v 
višjem strokovnem šolstvu, ki opredeljujejo minimalne standarde za izvedbo študija na daljavo. 
  
Podani predlogi podpirajo tudi določene smernice, ki jih je podala Študentska organizacija Slovenije 
(označeni so predlogi, ki se pokrivajo s predlogi višješolskih študentov): 
 

1. izvajanje predavanj, seminarjev in vaj v živo, s čimer se omogoči dvosmerna komunikacija, s 
katero se spodbudi študente h kritičnem razmišljanju, 

2. dostop do arhiva predavanj, seminarjev in vaj, ki so bila izvedena prek digitalnih orodij, 
3. zagotovitev opreme ali sredstev za pomoč pri opravljanju študija na daljavo, 
4. ponujanje pomoči in aktivno reševanje težave nedostopnosti študentov do digitalnih orodij, 
5. zagotovitev elektronske dostopnosti gradiv, potrebnih za opravljanje izpitov in zaključnih del v 

času zaprtja knjižnic, 
6. razumno omejevanje obsega gradiva, ki ga morajo študenti obdelati, 
7. jasne smernice VSŠ glede časovnega razporeda in načina izvajanja izpitov, 
8. podaljšanje rokov za prijavo in oddajo zaključnih del; 
9. posredovanje konkretnih, jasnih in transparentnih informacij študentom glede študija. 

 
Predlagani ukrepi: 
 

Ukrep/Nosilec VSŠ 
Uvajanje izboljšav na predlog 
študentov za dvig kakovosti  

Pregled in uvedba ustreznih izboljšav v študijski proces  
 



 

 

 

Ob koncu 
 
Analiza kaže sicer visoko zadovoljstvo študentov s študijem na daljavo (med 3,7- 3,9), najbolje je 
ocenjena angažiranost in usposobljenost predavateljev. Kljub izzivom, ki so jih študenti in predavatelji 
čutili v času epidemije in negotovosti za prihajajoče študijsko leto izpostavljamo, da se sistem vendarle 
zadovoljivo prilagaja in odziva na izzive študija na daljavo zaradi COVID19. To lepo povzame spodnji 
komentar vključenega študenta: 
 
»Prvič je študij potekal tako - vse je bilo novo nam in profesorjem, zato je bila prisotna dodatna zmeda in 
posledično dodaten stres (sploh med izpitnim obdobjem). Vendar je bilo stresa več prisotnega na začetku 
kakor na koncu.« 
 
V študijsko leto 2020/2021 moramo vstopiti pripravljeni tudi na možnost hibridne izvedbe višješolskega 
študija in tudi na možnost ponovnega izvajanja študija na daljavo – zato so predlagani ukrepi smiselni 
in nujni, da ohranimo in dvignemo kakovost višjega strokovnega izobraževanja.    
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