
Na podlagi 35. člena Statuta Fakultete za dizajn (v nadaljevanju: FD), sprejetega dne 27. 01. 2022 

(čistopis), je senat FD na 4. redni seji dne 30. 1. 2023 sprejel  

 

 

 

 

 

SPREMEMBE oz. DOPOLNITEV 

 

PRAVIL O IZVAJANJU ŠTUDENTSKIH ANKET O PEDAGOŠKEM DELU UČITELJEV IN 

SODELAVCEV 

 

1. člen 

 

V Pravilih o izvajanju študentskih anket o pedagoškem delu učiteljev in sodelavcev (v nadaljevanju: 

Pravila) se 3. člen, ki se je do sedaj glasil:  

 

»Anketa se izvaja ob vpisu v napredovalni letnik, v primeru ponavljanja prvega letnika ali ob vpisu 

v absolventski staž oziramo podaljšano leto. 

Za informiranje je odgovoren prodekan za kakovost, ki pedagoške delavce, druge zaposlene  in 

študente ustrezno seznani z namenom in pričetkom anketiranja.  

 

Informiranje o izvedbi anketiranja se izvaja ob začetku študijskega leta ter v mesecu juniju, po koncu 

rednih študijskih obveznosti.  

 

Absolventi, redni, izredni in podiplomski študenti odgovarjajo na elektronsko anketo preko 

Visokošolskega informacijskega sistema (v nadaljevanju: VIS) pred vpisom v napredovalni letnik, v 

primeru ponavljanja prvega letnika ali ob vpisu v absolventski staž.«,  

 

spremeni na način, da se sedaj glasi: 

 »Ankete se izvajajo pred prvim opravljanjem izpita in sicer za posameznega visokošolskega 

učitelja in posamezen predmet ter pred vpisom v višji letnik oziroma podaljšano leto (t.i. 

absolventski staž) za splošne organizacijske vidike, splošne vidike študijskega procesa in 

splošne vidike izvedbe ankete.   

 

Za informiranje je odgovoren prodekan za kakovost, ki pedagoške delavce, druge zaposlene  in 

študente ustrezno seznani z namenom in pričetkom anketiranja.  

 

Absolventi, redni, izredni in podiplomski študenti odgovarjajo na elektronsko anketo preko 

Visokošolskega informacijskega sistema (v nadaljevanju: VIS).«  

 

2. člen 

Spremeni se prvi odstavek 9. člena Pravil, ki se je do sedaj glasil: 



»Ob vpisu v višji letnik ali ob ponovnem vpisu v prvi letnik ter ob vpisu v absolventski staž, ki poteka 

preko visokošolskega informacijskega sistema (VIS-a), imenovani sistem avtomatsko/samodejno 

ponudi študentu anketo v izpolnitev.«, 

 

in sicer na način, da se sedaj glasi: 

 

»Pred prvim opravljanjem izpita (za posameznega visokošolskega učitelja in posamezen 

predmet) ter pred vpisom v višji letnik oziroma podaljšano leto (t.i. absolventski staž) (za 

splošne organizacijske vidike, splošne vidike študijskega procesa in splošne vidike izvedbe 

ankete), sistem VIS študentu avtomatsko/samodejno ponudi anketo v izpolnitev.« 

 

3. člen 

Spremeni se zadnji stavek 15. člena Plavil, ki se je do sedaj glasil: 

»Priporočljivo je, da članice izvedejo posebne (dodatne) ankete s študenti in diplomanti o 

programu in organizaciji študija, z namenom pripraviti ukrepe za izboljšave.«, 

in sicer na način, da se sedaj glasi: 

 

»Priporočljivo je, da visokošolski učitelji in sodelavci izvedejo posebne (dodatne) ankete s 

študenti o vsebini študijskega predmeta in organizaciji študijskega procesa, vse z namenom 

priprave ukrepov za izboljšave.« 

4. člen 

 

Ostali členi Pravil ostanejo nespremenjeni. 

 

5. člen 

 

Spremembe Pravil stopijo v veljavo naslednji dan po Objavi na spletni strani FD. 

 

 

Red. prof. Nada Rožmanec Matičič, univ.dipl.inž.arh. 

              v. d. dekanje FD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprejeto na Senatu: 4. seja, dne 30. 1. 2023 

Objava na spletni strani FD: 31. 1. 2023 


