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IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV ANKETIRANCEV
Družba Valicon je v skladu s kodeksoma ESOMAR in AAPOR zavezana k varovanju osebnih podatkov anketirancev. Valicon tako v vseh pogledih preprečuje, da bi bilo mogoče prepoznati identiteto
anketirancev. Vse spremenljivke oziroma polja, ki bi lahko neposredno kazala na identiteto anketiranca, so iz podatkovnih baz in poročil odstranjena. Prav tako so odgovori anketirancev fizično
ločeni od podatkov anketirancev. Vsak poskus namerne identifikacije anketiranca ali razkritje identitete anketiranca s strani naročnika ali družbe Valicon pomeni kršitev zgoraj omenjenih kodeksov.

ZAUPNOST PONUDBE
Ponudba je last raziskovalne družbe Valicon. Naročnik ne sme razkriti informacij iz te ponudbe tretji osebi brez vnaprejšnjega pismenega dovoljenja družbe. Edina izjema je naročnikov naročnik.
V nobenem primeru naročnik ne sme razkriti metodologije ali vrednosti projekta drugi raziskovalni agenciji.
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• Na podlagi pridobljenih rezultatov z raziskavo lahko program ŠIPK ovrednotimo kot projekt, ki je med udeleženci dobro sprejet; 80% 
anketirancev ki so se v zadnjih letih udeležili vsaj enega programa, je javni razpis ŠIPK ocenilo kot (zelo) dobrega (združena odgovora dobro 
in zelo dobro). Najpomembnejše učinke programa ŠIPK vidijo v reševanju različnih izzivov, glavna prednost, ki jo prinese sodelovanje v tem 
projektu pa je pridobivanje praktičnih izkušenj. Visoka stopnja vpletenosti udeležencev v projekt je razvidna tudi v dejstvu, da se skoraj v 
polovici primerov aktivnosti nadaljujejo tudi po zaključku programa, predvsem v obliki realizacije ali nadgradnje projekta. Na tem mestu 
ostaja odprto vprašanje, ali je nadaljevanje aktivnosti po zaključku programa izključno želja ali tudi potreba. 29% anketiranih pedagoških 
mentorjev je namreč izrazilo stališče, da je dolžina trajanja projekta prekratka, kar verjetno v nekaterih primerih pomeni dokončanje 
projekta v okviru sodelovanja po zaključku programa. 

• Kar se predlogov za izboljšavo s strani anketirancev tiče, sta bila največkrat omenjena boljše obveščanje (20%) ter manj birokracije (12%). 
17% anketirancev ocenjuje, da izboljšave niso potrebne. Da sta omenjena predloga potrebna izboljšave potrjujejo tudi drugi rezultati 
raziskave. 37% anketiranih študentov namreč ocenjuje, da so (zelo) slabo informirani o možnostih vključitve v projekte. Določeno stopnjo 
težav, ki se pojavljajo na področju komunikacije oziroma informiranja so izpostavili tudi pedagoški mentorji in sicer pri ocenjevanju 
elementov sodelovanja s Skladom. Kljub siceršnji zelo pozitivni percepciji sodelovanja, lahko omenimo, da obstaja določen delež 
udeležencev med pedagoškimi mentorji, ki imajo pomisleke glede razumljivosti navodil in obrazcev. Problem administracije je bil 
izpostavljen tudi pri elementih priprave na projekt. 26% anketiranih pedagoških mentorjev je ocenilo, da je administrativna zahtevnost zelo 
težavna pri pripravi projekta. Poleg tega so v nekoliko večji meri kot zelo težavno ocenili tudi višino finančne spodbude, sestavo projektne 
skupine študentov ter razpoložljivost oziroma dostopnost sredstev in materialov. Najmanj težav pri pripravi projekta predstavljajo 
odzivnost pedagoških mentorjev in organizacij oziroma delovnih mentorjev ter vsebinska zasnova projekta.

• Udeleženci na programu medsebojno sodelovanje in aktivnosti dobro ocenjujejo, visok nivo sodelovanja pa je razviden tudi iz pogostega 
medsebojnega srečevanja.    

Povzetki in ugotovitve 
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• Finančna spodbuda študentom predstavlja pomemben dejavnik pri odločitvi za sodelovanje na projektu. 58% študentov je se za 
sodelovanje na projektu odloči zaradi finančne spodbude, le 11% pa zaradi spoznavanja potencialnega delodajalca. Večina strokovnih 
sodelavcev iz delovnega okolja (73%) je navedla, da niso zaposlili študentov, ki so sodelovali na katerem od projektov. Za razliko od 
študentov finančna spodbuda pri njih ne vpliva pomembno na odločitev in tudi le četrtina strokovnih sodelavcev se za sodelovanje odloči 
zardi spoznavanja potencialnega kadra.

• Strokovnim sodelavcem je pri sodelovanju na projektu najpomembnejše povezovanje z izobraževalno sfero ter iskanje izzivov. Zaposlitveni 
vidik pri programih ŠPIK nima velikega pomena, oziroma so v ospredju drugi elementi.

• Potencial za izboljšave v prihodnje se na prvem mestu nahaja na področju komunikacije in obveščanja oziroma informiranja glede 
možnosti programov. Čeprav je sodelovanje študentov ocenjeno zelo pozitivno, velja omeniti, da je motiviranost študentov v največji meri 
definirana v kombinaciji želje po nabiranju izkušenj in praktičnih znanj ter finančne spodbude, manj pa z (vsaj neposrednim) aktivnim 
iskanjem zaposlitve, ki na drugi strani prav tako ni prevladujoč motiv strokovnih sodelavcev.

• Najbolj neposredne izboljšave so poleg obveščanja mogoče v sami administraciji, ki za precejšen delež pedagoških delavcev predstavlja 
težavo. 

Povzetki in ugotovitve 



Metodologija in vzorec
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Metoda raziskovanja Računalniško podprto spletno anketiranje (CAWI)

Vzorec in ciljna skupina Sodelujoči pri vsaj enem projektu v preteklih letih

Vir kontaktov

Naročnikova baza

Celotna adrema: 3.271 kontaktov

Ciljna skupina študenti: 2.757 kontaktov

Ciljna pedagoški mentorji: 283 kontaktov

Ciljna strokovni sodelavci: 231 kontaktov

Čas zbiranja podatkov 17. do 30. november 2020

Velikost vzorca

n=742 (23% odziv)

Ciljna skupina: študenti: n=594 (22% odziv)

Ciljna skupina: pedagoški mentorji: n=86 (30% odziv)

Ciljna skupina: strokovni sodelavci: n=62 (27% odziv)

Vprašalnik
Vprašalnik pripravljen in usklajen skupaj z naročnikom

Dolžina vprašalnika: t=10 minut

Metodologija
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• PROGRAM Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) se izvaja od leta 2017, povezuje 
visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami – društvi, zavodi, javnimi institucijami in drugimi. 
Program omogoča študentom pridobiti praktične izkušnje, dodatna znanja in veščine, ki so vse bolj 
pomembne za vstop na trg dela.

• V okviru sofinanciranih projektov, ki se izvajajo v skupinah od 6 do 10 študentov, pod mentorstvom 
pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca, študenti preučujejo kreativne in inovativne izzive za 
negospodarski sektor v lokalnem in regionalnem okolju.

• V tem času so bili izvedeni 3 javni razpisi in sicer za študijska leta 2016/2017, 2017/2018 (še dodatni 
razpis), 2018/2019, 2019/2020.

• Cilj raziskave je bil vzpostaviti kontakt z deležniki, ki so v preteklih letih sodelovali vsaj pri enem 
tovrstnem projektu in s pomočjo njihovih povratnih informacij identificirati tako elemente zadovoljstva 
kot tudi potenciale za izboljšanje izvedbe projektov v prihodnosti.  

O programu 
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Struktura vzorca 
Socio-demografske značilnosti vzorca n=742

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: vsi respondenti

n %

Vloga v projektu

Pedagoški mentor (visokošolski zavod) 86 12%

Študent 594 80%

Strokovni sodelavec iz delovnega okolja 62 8%

Spol
Moški 219 30%

Ženski 523 70%

Pretežno izvajanje projekta
V vzhodni Sloveniji 363 49%

V zahodni Sloveniji 379 51%

Sodelovanje v javnem razpisu

V študijskem letu 2016/2017 63 8%

V študijskem letu 2017/2018 205 28%

V študijskem letu 2018/2019 273 37%

V študijskem letu 2019/2020 365 49%



Evalvacija programa - splošno
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• 80% anketirancev, ki so v 
preteklih letih sodelovali pri 
vsaj enem programu ŠIPK, so 
javni razpis ocenili z dobro ali 
zelo dobro.

• Dodatnih 18% anketirancev je 
razpis ocenilo kot zadovoljiv.

• Le 3% anketirancev so izrazili 
negativno oceno glede javnega 
razpisa.

• Najvišjo stopnjo zadovoljstva z 
javnim razpisom so izrazili 
pedagoški mentorji  

Splošna ocena 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: vsi respondenti

Kako na splošno ocenjujete javni razpis ŠIPK?
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32%
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45%

45%
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6%
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1%

1%

1%

0%

80%

93%

77%

84%

Celoten vzorec (n=742)

Pedagoški mentor (n=86)

Študent (n=594)

Strokovni sodelavec (n=62)

Zelo dobro Dobro Zadovoljivo Slabo Zelo slabo Zelo dobro + Dobro
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• Večina (80%) anketirancev 
ocenjuje, da je 
najpomembnejši učinek v 
projektu reševanje izzivov 
obravnavne problematike v 
lokalnem/regionalnem okolju.

• Kot pomembne učinke navajajo 
še reševanje izzivov (67%) v 
delovnem okolju ter možnost 
nadaljnjega sodelovanja s 
partnerjem iz delovnega okolja 
(50%). Ta učinek so pedagoški 
mentorji ter strokovni 
sodelavci projektu pripisovali v 
večji meri kot študentje.

Najpomembnejši učinki programa ŠIPK

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: vsi respondenti

Kateri učinki so po vašem mnenju najpomembnejši v projektu?

80%

67%

50%

29%

3%

85%

71%

80%

19%

3%

78%

65%

44%

33%

3%

87%

73%

69%

11%

2%

Reševanje izzivov obravnavane problematike v
lokalnem/regionalnem okolju

Reševanje izzivov v delovnem okolju

Možnost nadaljnjega sodelovanja s partnerjem iz
delovnega okolja

Predlogi o preoblikovanju visokošolskega učnega
sistema

Drugo

Celoten
vzorec
(n=742)

Pedagoški
mentor
(n=86)

Študent
(n=594)

Strokovni 
sodelavec
(n=62)
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• Najbolj izpostavljena prednost 
in priložnost, ki jo prinese 
sodelovanje na projektu je 
pridobivanje praktičnih 
izkušenj, ki jih tekom študija ne 
bi pridobili (85%).

• 59% anketirancev ocenjuje, da 
vključitev v projekt lahko 
poveča zaposlitvene možnosti
pred ostalimi kandidati pri 
iskanju zaposlitve po 
končanem študiju.

• Strokovni delavci so kot 
najpomembnejšo prednost v 
največji meri navajali možnost 
nadaljnjega sodelovanja s 
partnerjem iz delovnega okolja. 
Skupaj s pedagoškimi mentorji 
so to prednost navajali 
pogosteje kot študentje.

Prednosti in priložnosti programa ŠIPK

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: vsi respondenti

Katere so po vaši oceni najpomembnejše prednosti in priložnosti, ki jih je prineslo sodelovanje na projektu?

85%

59%

42%

40%

2%

87%

73%

55%

72%

2%

88%

58%

42%

32%

1%

58%
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5%

Pridobivanje praktičnih izkušenj, ki jih tekom
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Vključitev v projekt lahko  poveča zaposlitvene
možnosti pred ostalimi kandidati pri iskanju
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Spoznavanje drugih študijskih programov
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• 48% anketirancev je navedlo, 
da se aktivnosti po zaključku 
projekta nadaljujejo, 
najpogostejši obliki pa sta 
realizacija projekta ter 
nadgradnja projekta.

• Najpogosteje izpostavljeni 
razlogi zakaj se aktivnosti niso 
nadaljevale so zaključek 
projekta ter pomanjkanje 
interesa.

• Skoraj tretjina vprašanih pa ni 
imela informacije o razlogih za 
prekinitev aktivnosti.

Nadaljevanje aktivnosti po zaključku projekta 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: vsi respondenti

Ali se po zaključku projekta nadaljujejo aktivnosti (npr. nadgradnja projekta, realizacija projekta)?

48%

83%

41%

74%

52%

17%

59%

26%

0%

10%

20%
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100%

Celoten vzorec
(n=742)

Pedagoški mentor
(n=86)

Študent (n=594) Strokovni sodelavec
(n=62)

Aktivnosti se ne
nadaljujejo

Aktivnosti se po
zaključku projekta
nadaljujejo

Celoten vzorec Pedagoški mentor Študent Strokovni sodelavec

Način nadaljevanja aktivnosti 
po zaključku projekta

n 354 70 238 46
Realizacija projekta/uporaba rezultatov v praksi 31% 23% 33% 33%
Nadgradnja/nadaljevanje projekta 22% 24% 22% 20%
Sodelovanje z organizacijo se nadaljuje zunaj projekta 10% 13% 7% 17%
Pisanje člankov o tematiki 8% 6% 11% 2%
Promocija projektov 7% 3% 9% 4%
Vključevanje vsebin v študijski proces 5% 13% 3% 7%
Diplomska/magistrska naloga 5% 9% 4% 2%
Novi projekti 4% 4% 4% 7%
Zaposlitev 4% 6% 3% 9%
Ne vem 3% 4%

Razlogi za konec aktivnosti po 
zaključku projekta

n 383 15 352 16
Projekt se je zaključil 21% 22% 19%
Ni bilo interesa 20% 47% 19% 25%
Covid-19 situacija 11% 13% 12% 6%
Premalo finančnih sredstev 6% 13% 6% 6%
Prezaposlenost z drugimi projekti 5% 13% 5% 6%
Izguba stika z ostalimi člani 2% 7% 2%
Usmeritev v druga področja 1% 1%
Birokratske ovire 1% 1%
Ni še jasno, če se bo nadaljeval 1% 1%
Ni še dokončan projekt 1% 1%
Ne vem, b.o., nimam informacij 31% 7% 32% 38%
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• 17% anketirancev je ocenilo, 
da javni razpis ŠIPK ne 
potrebuje izboljšav oziroma, da 
je vse v redu.

• Najpogosteje omenjena 
predloga za izboljšavo sta 
boljše obveščanje o projektih 
(20%) ter manj birokracije 
(12%).

• Vprašanje za vse udeležence je 
bilo odprtega tipa. V grafu 
prikazujemo njihove odgovore, 
združene v vsebinske razrede. 
Vpogled v posamezne 
odgovore je možen v bazi 
podatkov.

Predlogi za izboljšavo 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: vsi respondenti

Z nekaj besedami navedite predloge za izboljšave izvajanja javnega razpisa ŠIPK
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Pedagoški mentor (visokošolski zavod)
Rezultati za ciljno skupino
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• Anketirani pedagoški mentorji 
so kot dodano vrednost 
programa ŠIPK v največji meri 
(92%) izpostavili priložnost za 
razvoj. Skoraj polovica (45%) 
jih je to izbrala kot največjo 
dodano vrednost.

• Sledita spoznavanje izzivov in 
potencialnega kadra. To sta 
namreč dodani vrednosti, ki sta 
bili tudi prepoznani kot 
največja dodana vrednost 
programa ŠIPK.

• Posodabljanje študijskih 
programov in finančna 
spodbuda sta bili sicer pogosto 
izpostavljeni kot dodana 
vrednost programa, vendar so 
anketirani te elemente le redko 
uvrstili na prvo mesto.

n=86Dodana vrednost programa 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: pedagoški mentorji

Kaj je po vašem mnenju največja dodana vrednost programa ŠIPK?
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• 81% anketirancev ocenjuje, da 
je med 6 in 10 študentov 
optimalno število študentov v 
projektni skupini. 82% 
anketirancev je v splošnem 
zadovoljnih s trenutnim 
številom študentov v projektni 
skupini. 

• Glede trajanja projekta je 51% 
anketirancev ocenilo, da je 
trenutna dolžina ustrezna, 29% 
pa jih je ocenilo, da je dolžina 
trajanja prekratka. 20% 
anketirancev je podalo 
konkretne predloge glede 
trajanja in večina predlaga 6 
mesečni časovni okvir. 
Zadovoljstvo s trenutno dolžino 
trajanja projekta je nižje od 
zadovoljstva z velikostjo 
projektne skupine; 58% 
anketirancev je v splošnem 
zadovoljnih s trenutnim 
trajanjem projekta.  

n=86Velikost skupine ter trajanje programa 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: pedagoški mentorji

Kolikšno število študentov v projektni skupini je po vašem mnenju optimalno?
Kakšna je po vaši oceni optimalna dolžina trajanja projekta?
Kako ste v splošnem zadovoljni z naslednjima elementoma izvedbe projekta?
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48%

30%

34%

28%

10%

24%

2%

10%

6%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Povprečna ocena
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• Glede najprimernejšega 
termina za razpis so mnenja 
deljena, največji delež (35%) 
anketirancev pa je izbralo 
obdobje avgust - september.

• Glede najbolj primernega 
termina za izvajanje je največji 
delež (38%) anketirancev izbral 
obdobje med februarjem in 
majem.

• 20% anketirancev je podalo 
svoje predloge glede najbolj 
primernega termina za 
izvajanje projekta. V svojih 
predlogih najpogosteje 
omenjajo obdobje od januarja 
do junija, kar tudi sovpada z 
izraženim stališčem, da je 
trenutno trajanje projekta 
prekratko.  

n=86Razpis in izvajanje programa

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: pedagoški mentorji

Kdaj bi bil po vašem mnenju najprimernejši termin za prijavo na javni razpis?
Kdaj bi bil po vašem mnenju najprimernejši termin za izvajanje projektov?

Termin za razpis Termin za izvajanje

35%

26%

31%

8%

Avgust – september

Oktober

November

Drugo

9%

10%

38%

19%

3%

20%

December – marec

Januar – april

Februar – maj

Marec – junij

April - julij

Predlog termina za
izvajanje projektov:
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• Anketirani pedagoški mentorji 
so v veliki večini (88%) izbrali 
prav pedagoškega mentorja, 
kot tistega, ki najpogosteje 
predloži pobudo za vsebino 
predloga projekta.

• 10% anketirancev je kot 
najpogostejšega pobudnika 
izbralo strokovnega sodelavca 
iz delovnega okolja.

n=86Pobudniki vsebine programa 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: pedagoški mentorji

Kdo najpogosteje predloži pobudo za vsebino predloga projekta?

Pobudnik Najpogostejši pobudnik Povprečen rang

Pedagoški mentor 88% 1,1

Strokovni sodelavec iz delovnega 
okolja

10% 2,8

Nekdo drug iz visokošolskega 
zavoda

0% 3,6

Podporno strokovno osebje na 
visokošolskem zavodu

1% 4,1

Študent 0% 4,5

Nekdo drug iz delovnega okolja 0% 4,8

Najpogostejši pobudnik – Delež tistih, ki so
na seznamu od najpogosteje do najmanj
pogosto, izbranega pobudnika uvrstili na
prvo mesto kot pobudnika, ki najpogosteje
predloži pobudo za vsebino predloga
projekta.
Povprečen rang – Aritmetična sredina
ranga posamezne oblike pomoči od 1
(najpogosteje) do 6 (najmanj pogosto).
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• Pri pripravi projekta največ 
težav predstavlja 
administrativna zahtevnost; 
26% anketirancev je ta element 
ocenilo kot zelo težavnega. 
15% je kot zelo težaven 
element pri pripravi projekta 
ocenila sestavo projektne 
skupine študentov, 14% 
anketirancev pa kot zelo 
težavno ocenjuje višino 
finančne spodbude.

• Najmanj težav po mnenju 
anketirancev predstavlja 
odzivnost pedagoških 
mentorjev ter odzivnost 
organizacij oziroma delovnih 
mentorjev in vsebinska 
zasnova predloga projekta

n=86Elementi priprave projekta 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: pedagoški mentorji

Prosimo, ocenite stopnjo težavnosti posameznega elementa pri pripravi projekta.

38%

28%

24%

8%

9%

6%

12%

5%

7%

34%

28%

24%

28%

30%

19%

16%

19%

9%

16%

30%

29%

42%

27%

38%

28%

38%

27%

10%

13%

19%

20%

29%

27%

29%

24%

31%

1%

1%

3%

2%

5%

10%

15%

14%

26%
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Odzivnost pedagoških mentorjev

Odzivnost organizacij oz. delovnih mentorjev

Vsebinska zasnova predloga projekta

Kompleksnost projekta

Iskanje primernega partnerja – iz delovnega 
okolja

Razpoložljivost, dostopnost sredstev in
materialov

Sestava projektne skupine študentov

Višina finančne spodbude

Administrativna zahtevnost

1 Sploh ni težavno 2 3 4 5 Zelo je težavno

2,0

2,3

2,5

2,8

2,9

3,2

3,2

3,2

3,6

Povprečna ocena
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• 74% anketirancev zanimanje 
študentov za vključitev v projekt 
ocenjuje kot (zelo) dobro, še 
dodatnih 17% pa njihovo 
zanimanje ocenjuje kot 
zadovoljivo. 

• Zanimanje organizacij za 
vključitev v projekt je bilo 
ocenjeno nekoliko slabše; 61% 
anketirancev je zanimanje 
ocenilo kot (zelo) dobro ter 34% 
kot zadovoljivo.

n=86Zanimanje za vključitev v projekt 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: pedagoški mentorji

Kako bi ocenili zanimanje organizacij/partnerjev oz. strokovnih sodelavcev iz delovnega okolja za vključitev v projekt?
Kako bi ocenili zanimanje študentov za vključevanje v projekt?
Na kakšen način pa bi jih lahko vzpodbudili k večjemu zanimanju za vključitev v projekt?

47%

26%

27%

35%

17%

34%

8%

5%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zanimanje študentov

Zanimanje
organizacij/partnerjev

oz. strokovnih
sodelavcev iz

delovnega okolja

5 - Zelo dobro 4 - Dobro 3 - Zadovoljivo 2 - Slabo 1 - Zelo slabo

4,1

3,8

Povprečna ocena
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• Anketirani pedagoški mentorji 
so najvišjo stopnjo zadovoljstva 
izrazili glede sodelovanja s 
predstavniki iz delovnega 
okolja. 83% jih je se tem 
sodelovanjem (zelo) 
zadovoljnih (seštevek ocen 4 in 
5).  Tudi zadovoljstvo s 
preostalima dvema 
elementoma je na zelo 
visokem nivoju, o čemer 
pričajo povprečne ocene 
zadovoljstva, ki na lestvici od 1 
(zelo nezadovoljen) do 5 (zelo 
zadovoljen), dosegajo vrednost 
najmanj 4.

n=86Zadovoljstvo s posameznimi elementi 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: pedagoški mentorji

Na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in 5 »popolnoma sem bil zadovoljen« ocenite vaše zadovoljstvo z naslednjim:

42%

40%

29%

41%

43%

49%

13%

9%

15%

1%

6%

3%

3%

2%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sodelovanje s
predstavniki iz

delovnega okolja

Pristop in
izpolnjevanje delovnih

nalog študentov na
projektu

Način dela v okviru
projekta ŠIPK

5 Zelo zadovoljen 4 3 2 1 Zelo nezadovoljen

4,2

4,1

4,0

Povprečna ocena
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• Več kot dve tretjini (68%) 
anketiranih pedagoških 
mentorjev se je tekom 
izvajanja projekta s 
predstavniki iz delovnega 
okolja sestalo vsaj šestkrat. 
24% se jih je sestalo več kot 
desetkrat. 

n=86Pogostost sestajanja 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: pedagoški mentorji

Kolikokrat ste se tekom izvajanja projekta sestali s predstavniki iz delovnega okolja (vodstvom, strokovnim sodelavcem)?

10%

21%

44%

24%

Enkrat do trikrat

Štiri do petkrat

Šest do desetkrat

Več kot desetkrat
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• Najpogosteje nudena oblika 
pomoči študentom s strani 
pedagoških mentorjev je 
koordiniranje projektne 
skupine. To obliko pomoči je 
kot najpogosteje ponujeno 
izbralo 53% anketiranih 
pedagoških mentorjev. 29% jih 
je izbralo svetovanje oziroma 
vsebinsko usmerjanje 
projektne skupine, rezultat 
povprečnega ranga pa razkriva, 
da so anketiranci glede 
pogostosti nudenja študentom 
obe obliki pomoči uvrščali 
približno enakovredno.

n=86Oblika pomoči študentom 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: pedagoški mentorji

Katero obliko pomoči ste študentom pri delu nudili najpogosteje? Razvrstite tako, da je na prvem mestu oblika, ki ste jo nudili najpogosteje in na 
zadnjem tista, ki ste jo nudili najmanj.

Oblika pomoči
Najpogosteje nudena 

oblika pomoči
Povprečen rang

Koordiniranje projektne skupine 53% 2,0

Svetovanje, vsebinsko usmerjanje 
projektne skupine

29% 2,1

Skupno iskanje idej za aktualne 
izzive

13% 2,5

Spodbujanje celotne projektne 
skupine

3% 3,7

Motiviranje posameznih članov 
projektne skupine

0% 4,3

Najpogosteje nudena oblika pomoči –
Delež tistih, ki so na seznamu od
najpogosteje do najmanj pogosto, izbrano
obliko pomoči uvrstili na prvo mesto kot
obliko pomoči, ki so jo nudili najpogosteje.
Povprečen rang – Aritmetična sredina
ranga posamezne oblike pomoči od 1
(najpogosteje) do 5 (najmanj pogosto).
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• Po mnenju velike večine 
anketiranih pedagoških 
mentorjev imajo največ 
dodane vrednosti na projektu 
študentje.

• Najpogostejše naveden razlogi 
za razvrščanje so izkušnje 
oziroma stik z raziskovalnim 
delom.

n=86Dodana vrednost vključenih v program 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: pedagoški mentorji

Kdo ima po vašem mnenju na projektih največ dodane vrednosti? Razvrstite na način, da je na prvem mestu deležnik, ki ima največ dodane vrednosti 
in na zadnjem mestu deležnik, ki ima najmanj dodane vrednosti.
Zaupajte nam na kratko zakaj ste deležnike razvrstili na tak način.

Deležnik Največ dodane vrednosti Povprečen rang

Študent 85% 1,2

Delovno okolje 10% 2,2

Visokošolski zavod 5% 2,6

RAZLOGI ZA RAZVRSTITEV
Izkušnje, stik z raziskovalnim delom 43%
Znanje, kompetence 19%
Izboljšan delovni proces v podjetju 7%
Finančni vidik 6%
Ne vem 20%

Največ dodane vrednosti – Delež tistih, ki
so na seznamu od največ do najmanj
dodane vrednosti, izbran deležnik uvrstili
na prvo mesto kot tistega z največ dodane
vrednosti.
Povprečen rang – Aritmetična sredina
ranga posameznega deležnika od 1 (največ
dodane vrednosti) do 3 (najmanj dodane
vrednosti).
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• Glede sodelovanja z Javnim 
štipendijskim, razvojnim, 
preživninskim in invalidskim 
skladom RS je najvišjo oceno 
prejela prijaznost in 
učinkovitost uslužbencev. Na 
tem mestu velja omeniti, da se 
petina vprašanih glede tega ni 
mogla opredeliti.

• Razlike med posameznimi 
elementi so minimalne in tudi 
izražena stopnja strinjanja je v 
vseh štirih primerih visoka. 
Kljub temu pa obstaja 
priložnost in možnost za 
izboljšave predvsem navodil in 
obrazcev. 

n=86Percepcija sodelovanja z Skladom  

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: pedagoški mentorji

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami, ki se nanašajo na sodelovanje z Javnim štipendijskim, razvojnim, preživninskim in 
invalidskim skladom RS.
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34%
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34%

16%

16%

22%
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20%
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Uslužbenci na skladu so prijazni in učinkoviti

Pisna navodila na spletni strani sklada so bila
razumljivo podana

Obrazci za prijavo na javni razpis so bili ustrezni

Navodila uslužbencev sklada so bila jasna in
razumljiva

5 - Povsem se strinjam 4 3 2 1 - Sploh se ne strinjam Ne morem se opredeliti
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3,9

3,9
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• Cilji javnega razpisa so bili po 
mnenju anketirancev večinoma  
vsaj deloma doseženi.

• V največji meri so bila 
dosežena novo pridobljena 
praktična znanja in izkušnje 
študentov. Sledijo pridobljene 
kompetence na področju 
timskega dela ter razvoj 
inovativnosti vključenih 
študentov. 

• Po mnenju anketiranih je bil od 
vseh ciljev v najmanjši meri 
dosežen razvoj podjetnosti 
študentov.  

n=86Doseganje ciljev javnega razpisa   

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: pedagoški mentorji
Ocenite, v kolikšni meri so bili doseženi naslednji cilji javnega razpisa.
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dela vključenih študentov
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• Izvajanje projekta za nadaljnji 
razvoj visokošolskega sistema 
pomeni predvsem povezovanje 
študentov (93%) iz različnih 
študijskih smeri ter 
povezovanje visokošolskega 
sistema z delovnim okoljem 
(87%).

• 80% anketirancev pomen 
projekta vidi v povezovanju 
mentorjev iz različnih 
študijskih smeri.

• Preoblikovanje predmetnika je 
kot učinek navedlo najmanj in 
sicer četrtina (24%) 
anketirancev.

n=86Pomen projekta za nadaljnji razvoj visokošolskega sistema   

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: pedagoški mentorji
Navedite, kaj izvajanje projekta pomeni za nadaljnji razvoj visokošolskega sistema.

93%

87%

80%

24%

5%

Povezovanje študentov iz različnih študijskih smeri

Povezovanje visokošolskega sistema z delovnim okoljem

Povezovanje mentorjev iz različnih študijskih smeri

Preoblikovanje predmetnika

Drugo



Strokovni sodelavec iz delovnega okolja
Rezultati za ciljno skupino
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• Anketirani strokovni sodelavci 
so se za sodelovanje pri 
projektu v največji meri odločili 
zaradi povezovanja 
izobraževalne sfere z 
organizacijo iz delovnega 
okolja (73%) ter iskanja izzivov 
in preučevanja problematike 
na področju družbene koristi
(65%).

• Ostali motivi oziroma razlogi so 
v precej manjši meri faktor 
odločitve.

n=62Odločitev za sodelovanje na projektu 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: strokovni sodelavci

Zakaj ste se odločili za sodelovanje na projektu?

73%

65%

24%

13%

11%

13%

Povezovanje izobraževalne sfere z organizacijo iz delovnega
okolja

Iskanje izzivov in preučevanje problematike na področju
družbene koristi

Spoznavanje potencialnega kadra

Posodabljanje študijskih programov v skladu s potrebami
delovnega okolja

Finančna spodbuda

Drugo
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• 63% anketiranih strokovnih 
sodelavcev se je tekom 
priprave in izvajanja projekta s 
pedagoškim mentorjem 
sestalo vsaj šestkrat.

• Četrtina (26%) se jih je sestalo 
več kot desetkrat.

n=62Pogostost sestajanja 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: strokovni sodelavci

Kako pogosto ste se sestali s pedagoškim mentorjem tekom priprave in izvajanja projekta?

8%

29%

37%

26%

Enkrat do trikrat

Štiri do petkrat

Šest do desetkrat

Več kot desetkrat
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• Anketirani strokovni sodelavci 
so izrazili visoko raven 
zadovoljstva tako s 
sodelovanjem in odzivnostjo 
pedagoškega mentorja kot 
tudi delom študentov.

• 87% (seštevek ocen 4 in 5) 
anketiranih strokovnih 
sodelavcev je (popolnoma) 
zadovoljnih s sodelovanjem in 
odzivnostjo pedagoškega 
mentorja (povprečna ocena 
zadovoljstva = 4,7).

• 86% (seštevek ocen 4 in 5) 
anketiranih strokovnih 
sodelavcev je (popolnoma) 
zadovoljnih z delom študentov
(povprečna ocena zadovoljstva 
= 4,4).

n=62Zadovoljstvo 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: strokovni sodelavci

Kako ste bili zadovoljni s sodelovanjem in odzivnostjo pedagoškega mentorja?
Kako ste bili zadovoljni z delom študentov, ki so sodelovali v projektu?

82%

52%

5%

34%

11%

13%

2%

2%
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Sodelovanje in odzivnost
pedagoškega mentorja

Delo študentov

5 - Popolnoma smo bili zadovoljni 4 3 2 1 - Sploh nismo bili zadovoljni
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Povprečna ocena
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• Večina (73%) anketiranih 
strokovnih sodelavcev ni 
zaposlila študentov, ki so 
sodelovali na projektu.

• 8% jih je izrazilo namero o 
zaposlitvi študentov, ki so 
sodelovali na projektu, 3% 
anketiranih pa so sodelujoče 
študente na projektu po 
njihovih navedbah zaposlili.  

n=62Zaposlovanje študentov 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: strokovni sodelavci
Ali ste katerega od študentov, ki so sodelovali na projektu, zaposlili?

73%

24%

8%

3%

Nismo zaposlili študenta/ov

Študent/i opravlja/jo delo v organizaciji preko študentske
napotnice oz. druge oblike zaposlitve

Nameravamo zaposliti študenta/e

Zaposlili smo študenta/e
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• 40% anketiranih delovnih 
mentorjev je po končanju 
projekta ohranilo stike samo z 
visokošolskim zavodom, 8% pa 
samo s študenti.

• 44% jih je ohranilo stike tako z 
visokošolskim zavodom kot 
tudi s študenti.

• 8% anketirancev ni ohranilo 
stikov po končanju projekta.

• Tisti, ki so ohranili stik s 
študenti, so to storili v obliki 
diplomske oziroma magistrske 
naloge ali opravljanja študijske 
prakse. Pod opcijo drugo 
(n=17) so anketiranci 
največkrat navedli strokovno 
sodelovanje s študenti na 
različnih projektih. 

n=62Ohranjanje stikov po zaključku projekta 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: strokovni sodelavci

S katerimi udeleženci ste ohranili stik in sodelujete oziroma boste sodelovali tudi po končanju projekta?
Na kakšen način ste ohranili stik s študentom/i?

Ohranjanje stikov Oblika ohranjanja stikov s študenti
(n=32)

40%

8%

44%

8%

Z visokošolskim zavodom

S študentom/študenti

Z obema udeležencema
sodelujemo/bomo sodelovali

tudi v prihodnje

Nismo ohranili stikov

41%

38%

53%

Diplomska/magistrska naloga

Opravljanje študijske prakse

Drugo
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• 92% anketiranih strokovnih 
sodelavcev je navedlo, da je 
vodstvo organizacije 
seznanjeno z rezultati 
projekta.  

n=62Seznanjenost z rezultati projekta 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: strokovni sodelavci

Ali je vodstvo organizacije/partnerja seznanjeno z rezultati projekta?

Da
92%

Ne
2%

Ne vem
6%
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• Najpogosteje izvajana 
aktivnost strokovnih 
sodelavcev je svetovanje 
oziroma vsebinsko usmerjanje 
projektne skupine; 45% 
anketirancev je to aktivnost 
postavilo na prvo mesto 
najpogosteje izvajanih 
aktivnosti. Sledita skupno 
iskanje idej (35%) ter 
koordiniranje študentov
(16%).

• Rezultat reagiranja pa priča o 
precejšnji izenačenosti prvih 
dveh aktivnosti glede 
razvrščanja na lestvici od 
najpogosteje do najmanj 
pogosto izvajanih aktivnosti.

n=62Izvajanje aktivnosti 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: strokovni sodelavci

Katere aktivnosti ste izvajali najpogosteje? Razvrstite tako, da je na prvem mestu aktivnost, ki ste jo izvajali najpogosteje in na zadnjem tista, ki ste jo 
izvajali redkeje.

Aktivnosti
Najpogosteje izvajana 

aktivnost
Povprečen rang

Svetovanje, vsebinsko usmerjanje 
projektne skupine

45% 1,8

Skupno iskanje idej 35% 2,0

Koordiniranje študentov 16% 3,4

Spodbujanje celotne projektne 
skupine

2% 3,6

Motiviranje posameznih članov 
projektne skupine

2% 4,2

Najpogosteje izvajana aktivnost – Delež
tistih, ki so na seznamu od najpogosteje do
najmanj pogosto, izbrano aktivnost uvrstili
na prvo mesto kot aktivnost, ki so jo izvajali
najpogosteje.
Povprečen rang – Aritmetična sredina
ranga posamezne aktivnosti od 1
(najpogosteje) do 5 (najmanj pogosto).
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• Izvajanje projekta ŠIPK pomeni 
za nadaljnji razvoj delovnega 
okolja v največji meri 
povezovanje visokošolskega 
sistema z delovnim okoljem 
(84%), ter pridobivanje 
inovativnih idej (69%). Več kot 
ali vsaj polovica vprašanih je 
navedla tudi pridobivanje 
potencialnih kadrov za 
nadaljne sodelovanje (58%) ter 
preoblikovanje dobrih 
delovnih praks v delovnem 
okolju (50%).

n=62Pomen projekta za nadaljnji razvoj delovnega okolja 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: strokovni sodelavci
Navedite, kaj izvajanje projekta ŠIPK pomeni za nadaljnji razvoj delovnega okolja.

84%

69%

58%

50%

5%

Povezovanje visokošolskega sistema z
delovnim okoljem

Pridobivanje inovativnih idej za nadaljnji
razvoj delovnega okolja

Pridobivanje potencialnih kandidatov za
nadaljnje sodelovanje

Preoblikovanje dobrih delovnih praks v
delovnem okolju

Drugo



Študentje
Rezultati za ciljno skupino
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• Anketirani študentje so se za 
sodelovanje na projektu v 
največji meri odločili zaradi 
pridobivanja novih kompetenc
(91%), ter zaradi zanimanja za 
vsebinsko področje projekta
(69%) in finančne spodbude
(58%).

• Spoznavanje potencialnega 
delodajalca je kot razlog za 
odločitev navedlo 11% 
anketiranih študentov.

n=594Odločitev za sodelovanje na projektu 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: študentje

Zakaj ste se odločili za sodelovanje na projektu?

91%

69%

58%

11%

3%

Pridobivanje novih kompetenc, znanj, veščin

Zanimanje za vsebinsko področje projekta

Finančna spodbuda

Spoznavanje potencialnega delodajalca

Drugo
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Zelo slabo Slabo Zadovoljivo Dobro Zelo dobro

• Tretjina (33%) anketiranih 
študentov je svojo 
informiranost o možnostih 
vključitve v projekte ocenila 
kot (zelo) dobro.

• Še dodatnih 30% je svojo 
informiranost ocenila kot 
zadovoljivo.

• 37% študentov pa je svojo 
informiranost ocenila kot 
(zelo) slabo.

• Ocena stopnje informiranosti 
priča o tem, da na tem 
področju obstaja precej 
manevrskega prostora za 
izboljšave.  

n=594Informiranost o možnostih vključitve v projekte 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: študentje

Kako dobro ste po vaši oceni informirani o možnosti vključitve v projekte?

dobro + zelo dobro
33%

slabo + zelo slabo
37%
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• Večina študentov se je tekom 
izvajanja projekta sestala vsaj 
šestkrat tako partnerjem iz 
delovnega okolja kot tudi 
pedagoškim mentorjem pri 
čemer je bilo sestajanje s 
pedagoškim mentorjem bolj 
intenzivno oziroma bolj 
pogosto.

• 29% študentov se je več kot 
desetkrat sestalo partnerjem iz 
delovnega okolja, 42% pa s 
pedagoškim mentorjem.

• 6% anketiranih študentov se s 
partnerjem iz delovnega okolja 
tekom izvajanja projekta ni 
nikoli sestalo. 

n=594Sestajanje 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: študentje

Kolikokrat ste se tekom izvajanja projekta sestali s partnerjem iz delovnega okolja?
Kolikokrat ste se tekom izvajanja projekta sestali s pedagoškim mentorjem?

19%

20%

27%

29%

6%

10%

15%

32%

42%

1%

Enkrat do trikrat

Štiri do petkrat

Šest do desetkrat

Več kot desetkrat

Nisem se sestal

Partner iz delovnega okolja Pedagoški mentor
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• Velika večina študentov tako za 
strokovnega sodelavca (76%) 
kot tudi pedagoškega mentorja 
(89%) ocenjuje, da sta aktivno 
sodelovala s študenti.

n=594Sodelovanje 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: študentje

Na kakšen način ste sodelovali s strokovnim sodelavcem? Na kakšen način ste sodelovali s pedagoškim mentorjem? 

sodelovanje 
strokovnega 

sodelavca

sodelovanje 
pedagoškega

mentorja

5%

19%

76%

Strokovni sodelavec ni aktivno
sodeloval

Strokovni sodelavec je
sodeloval samo s pedagoškim

mentorjem

Strokovni sodelavec je aktivno 
sodeloval s študenti (prenos 

znanja, usmerjanje…)

2%

10%

89%

Pedagoški mentor ni aktivno
sodeloval

Pedagoški mentor je sodeloval
samo z

organizacijo/partnerjem
(iskanje in razvoj izziva)

Pedagoški mentor je aktivno 
sodeloval s študenti (prenos 

znanja, usmerjanje…)
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Zelo slabo Slabo Zadovoljivo Dobro Zelo dobro

• 84% študentov sodelovanje s 
pedagoškimi mentorji iz 
visokošolskega zavoda ocenjuje 
kot dobro oziroma zelo dobro.

• Dodatnih 12% sodelovanje 
ocenjuje kot zadovoljivo.

• 5% anketiranih študentov 
sodelovanje ocenjuje kot (zelo) 
slabo.

n=594Zadovoljstvo s sodelovanjem 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: študentje

Kako bi ocenili sodelovanje s pedagoškimi mentorji iz visokošolskega zavoda?

dobro + zelo dobro
84%
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• Glede podajanja uporabnih 
usmeritev in predajanja znanja 
študentje dajejo prednost 
pedagoškim mentorjem; 48% 
jih ocenjuje, da so oni tisti, ki 
so jim podali najbolj uporabne 
usmeritve ter predali znanje, 
izkušnje in navodila. 14% to 
lastnost bolj pripisuje 
strokovnim sodelavcem iz 
delovnega okolja.

• 38% študentov pa ocenjuje, da 
sta pedagoški mentor in 
strokovni sodelavec na tem 
področju enakovredna.  

n=594Podajanje usmeritev, znanj, izkušenj in navodil 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: študentje

Kdo izmed naštetih vam je podal najbolj uporabne usmeritve ter vam predal znanje, izkušnje in navodila?

48%

14%

38%

Pedagoški mentor

Strokovni
sodelavec iz

delovnega okolja

Oba enako
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• Velika večina študentov (93%) 
ocenjuje, da so med izvajanjem 
projekta pridobili nova znanja, 
ki jih v okviru formalnega 
izobraževanja niso oziroma jih 
ne bi pridobili. 29% študentov 
ocenjuje, da je so pridobili 
veliko popolnoma novih znanj, 
64% pa jih ocenjuje, da so 
pridobili nekatera nova znanja, 
ki jih v okviru formalnega 
izobraževanja niso oziroma ne 
bi pridobili. 

n=594Pridobivanje novih znanj 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: študentje

V kolikšni meri ste med izvajanjem projekta pridobili nova znanja, ki jih v okviru formalnega izobraževanja niste oziroma jih ne bi pridobili.Izberite 
trditev, ki v največji meri velja za vas.

29%

64%

4%

2%

1%

Pridobil sem veliko popolnoma novih znanj, ki jih
v okviru formalnega izobraževanja nisem pridobil

oziroma jih ne bi pridobil

Pridobil sem nekatera nova znanja, ki jih v okviru
formalnega izobraževanja nisem pridobil oziroma

jih ne bi pridobil

Pridobljena znanja v okviru projekta bi pridobil
tudi v formalnem izobraževanju

Nisem pridobil nobenih novih znanj

Drugo
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• Dve tretjini (64%) anketiranih 
študentov sta tudi med 
izvajanjem raziskavo še vedno 
imeli status študenta.

• 2% anketirancev sta navedla, 
da v organizaciji, ki je 
sodelovala v projektu delajo 
preko študentske napotnice ali 
pa so se v tej organizaciji 
zaposlili.

• 21% anketiranih študentov je 
zaposlilo pri drugih 
organizacijah, 11% pa jih išče 
zaposlitev.

n=594Zaposlitev po zaključku projekta 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: študentje

Ali ste se po zaključku projekta zaposlili?

64%

11%

11%

10%

1%

1%

2%

Sem študent

Zaposlil sem se drugje

Še iščem zaposlitev

Zaposlil sem se na področju, ki je skladna z
izbrano smerjo študija

Da, v organizaciji/partnerju, ki je sodeloval v
projektu

V organizaciji/partnerju, ki je sodeloval v
projektu delam preko študentske napotnice

Drugo
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• Večina študentov ocenjuje, da 
so vsaj delno pridobili izkušnje, 
kompetence in nove pristope. 
V največji meri so po njihovi 
oceni pridobili kompetence na 
področju timskega dela (67%) 
ter nove praktične izkušnje in 
znanja (63%).

• Več kot polovica jih ocenjuje, 
da so v celoti pridobili 
kompetence na področju 
sprejemanja izzivov v 
delovnem okolju ter inovativne 
pristope pri obravnavanem 
izzivu (57%).

n=594Vloga programa pri pridobivanju na posameznih elementih 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: študentje

Ocenite, v kolikšni meri ste po vašem mnenju pridobili naslednje:

67%

63%

57%

57%

28%

34%

36%

36%

4%

3%

6%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kompetence na področju timskega dela

Nove praktične izkušnje, znanja

Kompetence na področju sprejemanja izzivov v
delovnem okolju

Inovativni pristopi pri obravnavanem
izzivu/problematiki

Sem pridobil Delno sem pridobil Nisem pridobil
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• Dobra četrtina študentov (28%) 
ocenjuje, da je s sodelovanjem 
v projektu pridobila še 
dodatne (nepričakovane) 
pomembne elemente, pri 
čemer so najpogosteje navajali 
nove kontakte in poznanstva 
(mreženje), raznolike izkušnje 
ter nove vpoglede in spoznanja 
glede obravnavane 
problematike.

• 14% anketiranih študentov je 
ocenilo, da sodelovanje v 
projektu ni izpolnilo njihovih 
pričakovanj, pri tem pa so 
izpostavili predvsem 
pomanjkanje stikov in 
sodelovanja ter premalo 
praktičnega znanja in izkušenj. 

n=594Dodana vrednost in izpolnjevanje pričakovanj 

Vir: Raziskava: evalvacija programa, november 2020 osnova: študentje

Ali ste s sodelovanjem v projektu pridobili še kaj, kar je za vas pomembno? Ali ste od sodelovanja v projektu pričakovali še kaj, česar niste pridobili?

Pridobili Neizpolnjena pričakovanja

Nove kontakte in poznanstva
Raznolike izkušnje
Nova spoznanja in znanja

Več stikov in sodelovanja
Več praktičnega znanja in izkušenj

Pridobili še kaj 
pomembnega

28%

Niso pridobili
72% Pričakovanja 

izpolnjenja
86%

Pričakovali, a 
niso dobili

14%
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