Kazalniki kakovosti za spremljanje izobraževalne dejavnosti
po študijskih programih prve in druge stopnje na UM
Zap. št. Ime kazalnika

Opis kazalnika

1

INTERES ZA ŠTUDIJ

Razmerje med razpisanimi vpisnimi mesti, prijavljenimi kandidati in sprejetimi
študenti v 1. letnik pri študijskih programih prve in druge stopnje v tekočem
študijskem letu. Izračunata se indeksa: število prijavljenih v 1. roku na prvo
željo / razpisana vpisna mesta in število sprejetih študentov (brez
ponavljavcev) / razpisana vpisna mesta.
Podatki o interesu za študij se prikažejo tudi glede na državljanstvo (slovenski
državljani, državljani EU, drugi tujci).

2

RAZMERJE MED ŠTUDENTI IN
VISOKOŠOLSKIMI UČITELJI

Razmerje med številom študentov (FTE) in številom visokošolskih učiteljev
(FTE) na študijskih programih
Razmerje med številom študentov in številom visokošolskih učiteljev na
študijskih programih

3

PREHODNOST ŠTUDENTOV

Prehodnost študentov iz prvega v drugi letnik pri študijskih programih v
preteklem študijskem letu. Delež se izračuna poimensko glede na študente.
Če tega podatka ni, pa po formuli: število prvič vpisanih študentov 2. letnika,
brez vpisanih po merilih za prehode, v letu n / število študentov 1. letnika v
letu n-1.

1

Število diplomantov, za katere je v letu n od prvega vpisa v 1. letnik
študijskega programa minilo toliko let, kot je trajal njihov študijski progam + 1
leto (t+1), se deli s številom vpisanih v 1. letnik študijskega programa leta n –
t-1.
Če se študijski program ne izvaja tako dolgo, da bi študij zaključila prva
generacija, se ta kazalnik ne oceni.
Povprečno število let trajanja študija na študenta v študijskih programih:
(∑diplomant * število let od prvega vpisa v 1. letnik) / število diplomantov
Splošna ocena zadovoljstva s študijem na študijskem programu, ki
jo pridobimo s študentsko anketo.

4

USPEŠNOST ZAKLJUČKA ŠTUDIJA

5

ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV

6

POVEZAVA Z DELOVNIM OKOLJEM

7

STOPNJA NEZAPOSLENOSTI
DIPLOMANTOV PO ŠTUDIJSKIH
PROGRAMIH 9 MESECEV PO DIPLOMI
Delež učnih enot v posameznem študijskem programu, katerih vsebine so s
VKLJUČENOST VSEBIN TDOU V
področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti (TDOU).
ŠTUDIJSKI PROGRAM

8

Delež diplom prve in druge stopnje v koledarskem letu po študijskih
programih, ki so bile pripravljene v sodelovanju z okoljem (privatni in javni
sektor).
Število gostujočih strokovnjakov iz okolja, vključenih v študijski proces:
štejejo se osebe v skladu z definicija 62. člen ZViS (Visokošolski zavodi lahko
za določen čas povabijo k sodelovanju za izvajanje posameznih delov
predmeta oziroma predmetnega področja priznane učitelje, znanstvenike,
strokovnjake in umetnike, ne glede na pogoje, ki so določeni za izvolitev v
naziv.)
Stopnja brezposelnosti diplomantov študijskega programa 9 mesecev po
diplomi (podatke bo enkrat na leto sporočal SURS).

2

9

INTERNACIONALIZACIJA

Število in delež diplomantov, ki so tuji državljani, po študijskih programih.
Število in delež vseh tujih državljanov, ki so vpisani na študijski program za
celoten študij. Podatki so brez absolventov.
Delež študentov rednega študija brez absolventov po študijskih programih, ki
odidejo na študijsko izmenjavo v tujino (VŽU, CEEPUS, bilateralni sporazumi
visokošolskega zavoda, norveški mehanizem ipd.) ter tujih študentov, ki
pridejo na študijsko izmenjavo na UM.
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