
Ker ste že v drugem letniku, ste opravili že kar nekaj izpitov. Študentje obicajno ne študiramo le 
iz lastnih zapiskov, ampak si pomagamo tudi s tujimi. Prosim, ce navedete imena kolegov(ic), od 
katerih ste si najpogosteje SPOSOJALI ZAPISKE za študij. (navedete lahko poljubno mnogo 
imen) 
 
Prosim, ce imenujete kolege(ice), ki so si za študij najpogosteje SPOSOJALI VAŠE ZAPISKE. 
(navedete lahko poljubno mnogo imen) 

 
Denimo, da ste zboleli v zacetku maja. Zaradi bolezni ste v bolnišnici, kjer naj bi ostali še kak 
mesec. Katere od kolegov(ic) bi najlažje prosili, da bi VAM PRISKRBELI ZAPISKE s 
predavanj in VAS OBVEŠCALI  o pomembnih študijskih dogodkih? (navedete lahko poljubno 
mnogo imen) 

 
Kateri od kolegov(ic) bi se v podobni situaciji najlažje OBRNILI NA VAS? (navedete lahko 
poljubno mnogo imen)  
 
Nekaj vmesnih vprašanj. 
 
Prosim, ce pri navedenih imenih kolegov(ic) oznacite, kako pogosto ste si SPOSOJALI 
NJIHOVE ZAPISKE. Pogostost oznacite z dolžino crte na intervalu od NIKOLI (ena crtica) do 
VEDNO (dvajset crtic). Pogosteje ste si sposojali zapiske od posamezne osebe, daljšo crto na 
danem intervalu narišite. Crte rišete s kurzorsko tipko v desno, brišete s kurzorsko tipko v levo. 
Ko ste zadovoljni z dolžino narisane crte, pritisnite tipko ENTER.  
 
 
         NIKOLI               VEDNO 
OSEBA 1   I                    I 
OSEBA 2   I                    I 
OSEBA 3   I                    I 
OSEBA 4   I                    I 
OSEBA 5   I                    I 
OSEBA 6   I                    I 
OSEBA 7   I                    I 
OSEBA 8   I                    I 
OSEBA 9   I                    I 
OSEBA 10  I                    I 
OSEBA 11  I                    I 
OSEBA 12  I                    I 
OSEBA 13  I                    I 
 



Vsa vprašanja se ponovijo na zgoraj predstavljen nacin. 
 
 
Nekaj vmesnih vprašanj. 
 
 
Prosim, ce pri navedenih imenih kolegov(ic) oznacite, kako pogosto ste si SPOSOJALI 
NJIHOVE ZAPISKE. Pogostost oznacite s številom na intervalu od 0 (NIKOLI) do 10 
(VEDNO). Pogosteje ste si sposojali zapiske od posamezne osebe, vecjo vrednost izberite. 
Vrednost potrdite s tipko ENTER.  
 
OSEBA 1:   
OSEBA 2:   
OSEBA 3:   
OSEBA 4:   
OSEBA 5:   
OSEBA 6:   
OSEBA 7:   
OSEBA 8:   
OSEBA 9:   
OSEBA 10:  
OSEBA 11:  
OSEBA 12:  
OSEBA 13:  
 
Vsa vprašanja se ponovijo na zgoraj predstavljen nacin. 

 


