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ZADEVA: Tehnično pojasnilo o delovanju anketnega sistema v okviru VISa 

 

 

Spoštovani. 

 

Na podlagi vaše prošnje, vam kot avtorji in tehnični vzdrževalci posredujemo pojasnilo o delovanju sistema za 

izvajanje študentskih anket, ki je sestavni del Visokošolskega informacijskega sistema (VIS), katerega 

uporabljate na vaši fakulteti. 

 

Anketni modul je sestavni del VISa in s tem zagotavlja prednosti uporabe integralnega sistema pred ločenim 

sistemom v okviru neodvisne aplikacije, sočasno pa s tehničnimi rešitvami zagotavljamo enak nivo zanesljivosti 

in neodvisnosti sistema. 

 

Samoevalvacijski vprašalniki se v VISu kreirajo v obliki anket, katere so sestavljene iz: 

- glave ankete: podatki o nazivu ankete, predmetu, izvajalcih, obdobju izpolnjevanja ankete, 

- anketnih vprašanj: naziv vprašanja, tip vprašanja, podatku ali je vprašanje obvezno, 

- možnih odgovorov: v primeru izbirnega tipa vprašanja se za vsako vprašanje navedejo vsi možni 

odgovori ter njihova vrednost za izračun statistike. 

 

Vsak vprašalnik se dodeli vsem uporabnikom, kateri so predvideni za izpolnjevanje (študentje, zaposleni). Pri 

tem se zabeleži šifra uporabnika in šifra ankete ter označba ali je uporabnik anketo izpolnil ali ne. Ta podatek je 

nujen, da lahko zagotavljamo enkratnost odgovorov. 

 

Ob izvajanju samoevalvacije (izpolnjevanju anket s strani uporabnikov) se v podatkovni bazi shrani: 

- Ob vsakem izbranem odgovoru se rezultat zbranega odgovora poveča za 1. 

Ta podatek služi za izvedbo enostavne statistike rezultatov ankete (število odgovorov). 

- Niz odgovora, ki vključuje celoten niz vseh odgovor izbrane ankete. 

Ta podatek se uporablja za izvedbo kompleksnih analiz ankete: regresijska analiza, analiza odgovorov 

po sklopih vprašanj itd. Pri nizu odgovora se  zabeležijo še podatki, ki so pri analizi rezultatov pomembni. 

Ti podatki so: študijski program, modul, način izvedbe študija, kraj izvajanja, letnik (podatki, ki izhajajo 

iz podatkov uporabnika). 

- Posameznemu uporabniku se za izpolnjeno anketo postavi oznaka na vrednost »izpolnjeno«. S tem 

preprečimo, da bi isti uporabnik dvakrat odgovarjal na isti vprašalnik. 

 

V podatkovni bazi se torej beležijo zgolj podatki o vsebini odgovora, ne pa o anketirancu, ki je odgovor podal. 

Prikazano na primeru: če imamo vprašanje 1 z dogovori A, B, C, na katerega odgovorita v okviru anketiranja 2 

študenta, zabeležimo zgolj da je en odgovor, z odgovorom A in drugi odgovor z odgovorom B, pri tem pa ne 

zabeležimo kdo je kateri odgovor podal. 

 



 

 

 

Z vso zakonsko odgovornostjo zagotavljamo, da niti mi, kot tehnični administrator sistema, ne moremo pridobiti 

podatka o tem kateri uporabnik je podal kakšen odgovor. 

 

V praksi je lahko problematičen le mejni primer, ko bi z analizo vseh informacij prišli do podatka o vsebini 

odgovora posameznega študenta, če bi bilo število podanih odgovorov zelo zelo majhno (v praksi 1 oziroma 1 

na kombinacijo program/modul/način/kraj/letnik) oziroma bi izvedli analizo rezultatov takoj po prvem 

odgovoru. Seveda ista problematika nastopa tudi pri drugačni (neelektronski) obliki izvajanja anketiranja. S 

strokovnega vidika je obravnava samoevalvacije v kateri bi nastopil tak mejni primer (zgolj enega respondenta) 

neprimerna in metodološko neutemeljena, zato je ne izvajamo (običajno je meja za obdelavo postavljena pri 10 

ali več respondentih). 

 

Naj poudarim, da je sistem anketiranja, ki ga izvajate na vaši fakulteti povsem primerljiv z izvajanjem na večini 

visokošolskih zavodov v Sloveniji (tako tistih, ki anketiranje izvajajo v VISu, kot v drugih sistemih).  

 

Mnenja smo, da je vprašanje zaupanja in prepričevanja predvsem študentov v anonimnost ankete stvar kulture, 

stalnega dela in sodelovanja s študenti ter predvsem resne obravnave anketnih rezultatov. Šele z resnim 

upoštevanjem rezultatov anektiranja (ter posledično uvajanjem sprememb), študenti pričnejo verjeti v njihovo 

veljavo in realno podajajo odgovore na zastavljena vprašanja. 

 

 

Lep pozdrav, 
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