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Q1 - V katerem akademskem letu ste bili na mednarodni izmenjavi? (V primeru, da se bili na več

izmenjavah odgovarjajte za zadnjo izmenjavo.)

Akademsko leto 2012/13

Akademsko leto 2011/12

Akademsko leto 2010/11

Akademsko leto 2009/10

Q2 - Na katero fakulteto ali akademijo na Univerzi v Ljubljani ste bili vpisani, ko ste odšli na mednarodno

izmenjavo?

Akademija za glasbo

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Biotehniška fakulteta

Ekonomska fakulteta

Fakulteta za arhitekturo

Fakulteta za družbene vede

Fakulteta za elektrotehniko

Fakulteta za farmacijo

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za matematiko in fiziko

Fakulteta za pomorstvo in promet

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Fakulteta za socialno delo

Fakulteta za strojništvo

Fakulteta za šport

Fakulteta za upravo

Filozofska fakulteta

Medicinska fakulteta

Naravoslovnotehniška fakulteta

Pedagoška fakulteta

Pravna fakulteta
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Teološka fakulteta

Veterinarska fakulteta

Zdravstvena fakulteta

* Nisem bil na nobeni mednarodni izmenjavi

* Nisem bil vpisan na UL

Q2_rec_6 - Q2rec

Družboslovje in humanistika

Naravoslovje, (bio)tehnika in medicina

Q4 - Ste na mednarodno izmenjavo šli tekom dodiplomskega ali podiplomskega programa?

Dodiplomski

Podiplomski

Q5 - V kateri državi ste bili na mednarodni izmenjavi?

Albanija

Avstrija

Belgija

Bosna in Hercegovina

Bolgarija

Hrvaška

Ciper

Češka

Črna gora

Danska

Estonija

Finska

Francija

Grčija

Irska

Islandija
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Italija

Latvija

Litva

Luksemburg

Madžarska

Makedonija

Malta

Nemčija

Nizozemska

Norveška

Poljska

Portugalska

Romunija

Rusija

Srbija

Slovaška

Španija

Švedska

Švica

Turčija

Ukrajina

Velika Britanija

* Druga evropska država

* Neevropska država

Q5_rec_1 - Q16rec

Zahodna Evropa

Južna Evropa

Srednja in Vzhodna Evropa
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IF (1) Q5 = [40]

Q7 - V kateri državi (izven Evrope) ste bili na mednarodni izmenjavi?

ZDA

Avstralija

Nova Zelandija

Japonska

Južna Koreja

Brazilija

Drugo:

Q8 - Ali je bilo vaše predznanje, pridobljeno na domači fakulteti, primerljivo z znanjem študentov v tujini? 

Slabše od predznanja študentov v tujini.

Primerljivo (zelo podobno) predznanju študentov v tujini.

Boljše kot predznanje študentov v tujini.

Q9 - Je bila vaša povprečna ocena v tujini višja, enaka ali nižja kot na domači univerzi (v zadnjem

končanem letniku)?

Nižja

Enaka

Višja

Q10 - Ste bili po obvladovanju veščin primerljivi s tujimi študenti?

Manj sem

obvladal/a

Enako sem

obvladal/a

Bolj sem obvladal/a Ne vem

Analitične sposobnosti:

Znanstveno pisanje:

Komunikacijske veščine

(ustno sporočanje):

Kritično vrednotenje:

Reševanje problemov:
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Laboratorijsko delo:

Terensko delo:

Eksperimentalne

veščine znotraj vaše

discipline:

Znanje tujih jezikov:

Uporaba računalniških

tehnologij (urejevalniki

besedil, delo s

preglednicami, priprava

prezentacij, e-pošta

ipd.):

Znanje programskih

jezikov:

Iskanje informacij v

različnih virih:

Metodološke veščine

(zbiranje in analiza

podatkov):

Skupinsko delo:

Voditeljske sposobnosti:

Q11 - Ocenite, v kakšni meri je obvladovanje jezika, v katerem ste opravljali študijske obveznosti v tujini,

vplivalo na vaš študijski uspeh.

Sploh ni negativno vplivalo.

Je nekoliko negativno vplivalo.

Je zelo negativno vplivalo.

Q12 - Ocenite razlike v študijskih pogojih med domačim in vam znanim tujim okoljem. Ali sta študijska

obremenitev in zahtevnost pogojev za pristop k izpitu nižji, enaki, ali višji kot na vaši fakulteti/akademiji na

Univerzi v Ljubljani?

Nižja kot na UL Enaka kot na UL Višja kot na UL Ne vem

Študijska obremenitev

na  teden:

Zahtevnost pogojev za

pristop k izpitu:
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Q13 - Nadalje ocenite še razlike po naslednjih petih pogojih za študij. Ali so v tujini pogoji po teh kriterijih

slabši, enaki ali boljši kot na vaši fakulteti na Univerzi v Ljubljani?

Slabši pogoji kot na

UL

Enaki pogoji kot na

UL

Boljši pogoji kot na

UL

Ne vem

Dostopnost pedagogov

(govorilne ure,

e-komunikacija,

konzultacije, tutorstvo) :

Dostop do literature

(e-oblika, št. enot v

knjižnici, baze

podatkov):

Pogoji za študij v

knjižnici:

Raziskovalna oprema

(laboratoriji,

računalniška in druga

informacijsko-komunika

cijska oprema,

predavalnice):

Možnost vključitve v

dodatne raziskovalne

aktivnosti učiteljev:

Q14 - Ali ste/bi vašo v tujini izbrano univerzo/fakulteto priporočili komu, ki se zanima za mednarodno

izmenjavo, primarno zaradi kvalitetnega študijskega okolja?

DA

NE

Q15 - Če želite v okviru proučevanja primerljivosti znanja, veščin in študijskih pogojev študentov UL in

tujim univerzitetnim okoljem podati še kakšno informacijo, ste dobrodošli.
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