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NASLOV 

Zasnova elektronske ankete za merjenje obremenitve študentov pri 
kreditnem vrednotenju programov po ECTS 

IZVLEČEK 

Preverjanje študentove obremenitve po sistemu kreditnih točk ECTS poteka s 

študentsko anketo na vseh študijskih programih, zato smo si v okviru diplomskega 

dela zastavili cilj, da pripravimo elektronsko verzijo ankete in z njo povezane 

podatkovne baze, iz katere lahko črpamo podatke za avtomatične analize. V 

diplomskem delu je predstavljena zasnova elektronske ankete za merjenje študentove 

obremenitve po kreditnem sistemu ECTS. Izdelan je sistem, ki je zasnovan tako, da 

omogoča pregled števila ur, ki so jih študentje porabili za uspešno opravljen izpit pri 

posameznem predmetu. Na podlagi študijskih programov je v okviru UNG 

izoblikovan univerzalni model ankete, ki je primeren za anketiranje vseh učnih enot. 

Predstavljena so izbrana orodja, s katerimi je izdelan sistem, ki poskrbi za vnašanje 

zbranih podatkov od anketiranih študentov. Podatki se shranjujejo v glavni 

podatkovni bazi, ki omogočajo obdelavo in pregled želenih informacij po vnaprej 

določenih kriterijih. Delovanje elektronske ankete in avtomatske analize je 

preverjeno na primeru predmeta enega izmed študijskih programov v okviru UNG.  

KLJUČNE BESEDE 

ECTS, elektronska anketa, obremenitev študenta 
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TITLE 

Designing an e-survey for measuring students' workload within the 
ECTS system 

ABSTRACT 

Measuring students’ workload within the ECTS system is carried out on a basis of a 

student survey at all study programmes. The aim of the diploma thesis was to design 

an electronic version of the survey as well as the related database, which can serve as 

a source of data for automatic analyses. In the diploma thesis the process of 

designing an e-survey for measuring students' workload within the ECTS system is 

presented. The established system enables an overview of the number of hours of 

study needed for a student to successfully pass an exam for a particular course. 

Taking into account all UNG's study programs, a universal survey model appropriate 

for questioning the students of all study programs has been created. The selected 

tools serving as a basis for establishing the system for inserting the data obtained 

from the students questioned are presented. The data are stored in the main database, 

which enables the desired information to be processed and displayed according to 

predetermined criteria. The performance of the e-survey and automatic analysis has 

been tested on a course carried out within one of the UNG's study programs. 

KEYWORD 

ECTS, e-survey, students' workload 
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1 UVOD 

Evropski visokošolski prostor je ob preskoku v novo tisočletje začel pridobivati 

drugačno dimenzijo. Pravzaprav segajo te spremembe že nekaj let nazaj, ko so 

članice EU ugotavljale, da imajo raznolike visokošolske sisteme, kar je predstavljalo 

veliko oviro pri medsebojnem priznavanju in sodelovanju. V evropskem šolstvu so 

zaradi teh neenakosti sprejeli kar nekaj deklarativnih aktov (Leban, 2004), kot so 

Magna Charta (1988), Konvencija o priznavanju kvalifikacij v visokem šolstvu v 

evropski regiji (1997), Sorbonska deklaracija (1997), vendar so šele s sprejetjem 

Bolonjske deklaracije (1999) začrtale prave smernice za preoblikovanja evropskega 

visokošolskega prostora. Bolonjski sistem, ki je nekako povzel ime po bolonjskem 

procesu, predstavlja novo strukturo evropskega visokošolskega prostora.  

Bolonjski proces so v Sloveniji uvedli z novelo Zakona o visokem šolstvu leta 2004, 

katerega namen je bil slediti bolonjski reformi in strukturirati visokošolski prostor 

primerljivih nacionalnih kvalifikacij. Na podlagi priporočil evropske komisije so se 

pripravili in izoblikovali študijski programi, ki naj bi bili ovrednoteni s kreditnimi 

točkami, ki bi zagotavljale primerljivost študijskih programov v evropskem 

visokošolskem prostoru. Slovenija je uvedbo ECTS kreditnega sistema uvedla z 

Zakonom o visokem šolstvu leta 2004 in bolj natančno z Merili o vrednotenju 

študijskih programov s kreditnim sistemom ECTS (NAKVIS, 2010). Vsak študijski 

program je ovrednoten s kreditnimi točkami. Merila med drugim določajo, da je 

potrebno periodično preverjati ustreznost podeljevanja kreditnih točk, s katerimi se 

merijo obremenitve študentov.  

Preverjanje obremenitve študentov zahteva pripravo ankete, s katero pridobimo 

ustrezne podatke o obremenitvah študentov znotraj študijskih enot študijskega 

programa, ki so ovrednotene s kreditnimi točkami ECTS. Naš namen je bil pripraviti 

elektronsko obliko ankete, ki ima številne prednosti pred anketo, ki se izvaja v 

tiskani obliki. Te prednosti se izkažejo pri vnašanju in analiziranju podatkov ter pri 

izvedbi anketiranja v praksi. Študentu moramo ponuditi, da izpolni anketo po 

uspešno opravljenem izpitu iz določenega predmeta. Slabost tiskane oblike ankete se 

izkaže v tem, da je nemogoče ankete izpeljati enkratno za celo skupino študentov, 

ampak je potrebno o tem voditi evidenco za vsakega študenta posebej. Pri elektronski 

obliki ankete pa je mogoče postopek avtomatizirati v sklopu elektronskih evidenc 
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UNG o opravljenih izpitih. V diplomskem delu je predstavljena ustrezna rešitev, ki 

bi študentu omogočala izpolnjevanje ankete preko spletnih strani UNG z osebnim 

dostopom, poleg tega bi omogočala avtomatsko shranjevanje in analiziranje 

pridobljenih podatkov o povprečni obremenitvi študenta pri vseh študijskih enotah v 

okviru študijskega programa.  

Začetek diplomskega dela opisuje namen uvedbe ECTS sistema v evropski 

visokošolski prostor in Bolonjski proces, kjer so opredeljeni glavni cilji za 

poenotenje evropskega visokošolskega prostora. Sledi poglavje, ki ECTS sistem 

prikaže kot ustrezno orodje za oceno povprečne obremenitve študentovega dela. 

Opisane so smernice evropske komisije kot priporočila pri uvajanju kreditnega 

sistema v visokošolskih ustanovah in kako se v Sloveniji na podlagi zakona o 

visokem šolstvu ovrednoti študijske programe s kreditnimi točkami. V četrtem 

poglavju so opisani kriteriji, ki so uporabljeni pri načrtovanju ankete za preverjanje 

povprečne obremenitve študenta. Prikazan je univerzalni model ankete, ki se ga v 

sklopu UNG lahko uporablja za preverjanje obremenitve študenta pri vseh študijskih 

programih. V petem poglavju so opisana uporabljena programska orodja. 

Predstavljeni so programski jeziki, baza podatkov in računalniški strežnik, ki so 

omogočili  izdelavo ter delovanje elektronske ankete. V šestem poglavju je 

predstavljena izdelava spletne ankete in princip delovanja spletne aplikacije, kjer je 

prikazan način vnašanja in izpisovanja podatkov v povezavi  z bazo podatkov. 

Opisan je tudi postopek prilagajanja anketne strukture vprašalnika. Zadnje poglavje 

diplomskega dela prikazuje testiranje izdelane spletne aplikacije.  
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2 UVEDBA ECTS SISTEMA V EVROPSKEM VISOKOŠOLSKEM 

PROSTORU 

Pred začetkom bolonjske reforme je imela vsaka evropska država svoj visokošolski 

sistem. Primerljivost študijev med visokošolskimi ustanovami je bila zelo nizka, kar 

je predstavljalo velike ovire pri priznavanju kvalifikacij, pridobljenih ne samo v 

drugih državah, ampak celo pri priznavanju med univerzami znotraj države. Vse te 

ovire niso predstavljale le velikega problema pri mobilnosti študentov, ampak se je, 

glede na razvoj družbe in napredek tehnologije v zadnjih desetletjih, izkazalo, da je 

tak način študija tog in ne sledi tehnološkemu napredku (ŠOU, 2008). Zaradi teh 

sprememb se je začelo razmišljanje o oblikovanju nove evropske visokošolske 

strukture, kjer naj bi se bistveno povečala preglednost in primerljivost študijskih 

programov. Starejše študijske programe bi zamenjali z novimi, ki so krajši, bolj 

dinamični ter fleksibilnejši. 

Na podlagi dognanj in potreb, s katerimi se je želelo ustvariti in vzpostaviti enoten 

evropski visokošolski prostor, so ministri, pristojni za visoko šolstvo, junija 1999 

podpisali Bolonjsko deklaracijo. Države podpisnice, med katerimi je bila tudi 

Slovenija, so si zastavile skupni cilj, da do leta 2010 z medsebojnim sodelovanjem 

zgradijo odprt in konkurenčen evropski visokošolski prostor, ki bo evropskim 

študentom in diplomantom omogočal prosto gibanje in zaposljivost (Berlinski 

komunike, 2003). 

2.1 Bolonjski proces 

Ob podpisu Bolonjske deklaracije so postavili jasne cilje, in sicer, da se vzpostavi 

primerljive in pregledne visokošolske strukture in študijske stopnje ter med drugim 

tudi vzajemno priznavanje ustreznih in primerljivih visokošolskih kvalifikacij. Za 

zagotavljanje kakovosti in primerljivost vseh evropskih visokošolskih programov ter 

spodbujanje mobilnosti študentov in visokošolskih učiteljev so predlagali 

vzpostavitev medsebojno priznanega kreditnega sistema. S sprejetjem takega 

sistema, ki je prepoznaven in ima primerljive stopnje, bi se pospešilo zaposlovanje 

evropskih diplomantov ter uveljavljanje konkurenčnosti evropskega visokega šolstva 

v svetu (Bolonjska deklaracija, 1999). 
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Ena od sprememb v visokošolskem okolju je preureditev visokošolskih študijskih  

programov na tri bolonjske stopnje, in sicer prva stopnja, ki traja tri ali štiri leta in 

zajema tako univerzitetni kot visoki strokovni študij. Druga stopnja je magistrski 

študijski program, ki traja eno do dve leti in na istem strokovnem področju s 

študijskim programom prve stopnje traja pet let. Tretja stopnja bolonjskega sistema 

je doktorski študij, ki traja tri leta. 

Novost je vsekakor tudi priloga k diplomi, ki prikazuje preglednost doseženih 

kvalifikacij diplomanta in povečuje primerljivost v evropskem visokošolskem 

prostoru. Evropska komisija je predlagala, da prejme diplomant, ko uspešno zaključi 

študijski program, tako imenovano listino »Priloga k diplomi«, ki je sestavni del 

diplome in vsebuje informacije o študijskem programu, opravljenih predmetih in 

pridobljenih kvalifikacijah. 

Vseživljenjsko učenje naj bi imelo v bolonjskem procesu nov razvojni koncept, s 

katerim se nadgrajuje formalno izobraževanje posameznika za potrebe napredka tako 

na osebnem kot poklicnem področju. Zaradi hitrega družbenega razvoja namreč 

nekatero znanje relativno hitro zastara ali pa ga je potrebno stalno nadgrajevati. Za 

dosego ciljev vseživljenjskega učenja je potrebno medsebojno priznanje pridobljenih 

znanj in določitev pravil med posamičnimi oblikami izobraževanja, ki smiselno 

omogočajo dopolnjevanje in nadgradnjo znanja. Vsekakor je pomen vseživljenjskega 

učenja definiran tako, da gre za proces izobraževanja, ki naj bi trajal celo življenje. 

Največji poudarek k spremembam evropskega visokošolskega prostora pa bolonjska 

reforma daje pospeševanju mobilnosti študentov po Evropi in v okviru programa 

Erasmus spodbuja mednarodno mobilnost posameznikov na različnih področjih 

izobraževanja. Za pospeševanje mobilnosti študentov je bil kot ustrezno sredstvo pri 

izmenjavi študentov med evropskimi visokošolskimi ustanovami uveden kreditni 

sistem ECTS (angl. European Credit Transfer and Accumulation System) (ECTS, 

2012). 
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3 KAJ JE ECTS? 

ECTS je kreditni sistem za visoko šolstvo, ki se uporablja v evropskem 

visokošolskem prostoru kot orodje za oceno obremenitve študentovega dela v okviru 

študijskih programov in vseh njihovih učnih enot. Z ECTS kreditnimi točkami se 

določi delo študenta, potrebno za dosego končnega učnega izida.  

Število podeljenih kreditnih točk ni odvisno od višine študentove ocene, ker se s tem 

ne prikazuje študentove uspešnosti pri študiju in izpolnjevanju obveznosti. S 

podelitvijo kreditnih točk visokošolska ustanova potrjuje, da je študent uspešno 

opravil določen del študijskega programa, ki se ga ugotavlja s pomočjo preverjanja in 

ocenjevanja, ter se mu na tej podlagi podeli ustrezno število kreditnih točk. 

ECTS je zasnovan kot prenosni in zbirni kreditni sistem, ki študentu omogoča 

zbiranje kreditnih točk in njihov prenos med različnimi študijskimi programi, pri 

čemer ECTS temelji na preglednosti učnih izidov in procesov v okviru študijskega 

programa in posameznih študijskih enot. 

Uvedba kreditnega sistema ECTS omogoča in pomaga visokošolski ustanovi, da 

pristop pri oblikovanju in izvedbi študijskega programa preusmeri k študentovim 

potrebam in pričakovanjem. S takšnim pristopom prevzemajo izobraževalne 

ustanove usmerjevalno in spodbujevalno vlogo, pomoč študentu pri oblikovanju 

lastne učne poti in razvoju lastnih učnih slogov in izkušenj. Z opredelitvijo učnih 

izidov in študentove obremenitve za oblikovanje in izvedbo programov ETCS 

spodbuja umestitev študenta v središče izobraževalnega procesa (European 

Commission, 2009). 

Na podlagi teh zakonitosti ECTS sistem uresničuje glavne cilje Bolonjske deklaracije 

in sicer, da se vzpostavlja močnejša povezava med izobraževalnimi programi in 

zaposljivostjo, da na podlagi fleksibilnejših študijskih programov spodbuja širši 

dostop in udeležbo pri vseživljenjskem učenju ter da olajšuje mobilnost študentov 

med institucijami različnih držav in različnimi izobraževalnimi programi (European 

Commission, 2009).  
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3.1 Smernice Evropske komisije pri uvajanju ECTS sistema v 

visokošolskih ustanovah 

Evropska komisija je vključena v različne pobude za izobraževanje in usposabljanje 

pod skupno evropsko streho. Njena naloga je, da se upošteva razvoj bolonjskega 

procesa, katerega cilj je, da posameznikom v vseh fazah omogoča priložnosti za 

učenje po vsej Evropi in je odgovorna za njegovo izvedbo. Evropska komisija 

pomaga pri izvajanju, razvijanju in implantaciji ECTS sistema v evropskih 

visokošolskih ustanovah. Da bi se študijski programi na visokošolskih ustanovah 

pravilno izoblikovali in izvajali, podaja Evropska komisija smernice dodeljevanja 

kreditnih točk, ki so podlaga za oceno obremenitve študentovega dela in so potrebne 

za dosego končnega učnega izida (European Commission, 2009). 

Učni izidi so podlaga za oceno, ki  jo je študent pridobil z določeno kvalifikacijo oz. 

zaključenim programom, in so povezava med poučevanjem, učenjem in preverjanjem 

znanja. Učni izid je opis pričakovanega znanja, razumevanja in zmožnosti delovanja 

po uspešno zaključenem učnem procesu. Obstajata dva pristopa, kjer se učni izidi 

opredelijo kot minimalni prag za pridobitev pozitivne ocene ali pa kot tipične 

referenčne točke, ki so opisane kot pričakovana raven dosežkov uspešnih študentov.  

V ECTS so opisi učnih izidov podlaga za oceno študentove obremenitve in temu 

ustrezna dodelitev kreditnih točk. Visokošolske ustanove oz. pripravljalci 

izobraževalnih programov morajo opredeliti profil kvalifikacije in pričakovanih 

učnih izidov programa in njegovih enot. Kreditne točke takrat realno pomagajo 

oceniti obremenitev študenta in temu primerno opredelijo učne strategije in metode 

pri preverjanju in ocenjevanju. Za opis učnih izidov morajo biti vedno jasno določeni 

kriteriji preverjanja in ocenjevanja, s katerimi se ugotovi, ali je študent dosegel 

pričakovano znanje, razumevanje in zmožnosti. 

V pristojnosti vsake posamezne izobraževalne ustanove je, katero metodo za 

ovrednotenje učnih enot z ECTS bo uporabila. Ena izmed metod je ta, da se učne 

izide lahko opredeli za vsako sestavino študijskega programa, pri čemer se opišejo 

učne aktivnosti in ocenijo obremenitve študenta, ki so potrebne za dokončanje teh 

aktivnosti. 
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Priporočljivo je, da sestavine programov niso premajhne in da program ni preveč 

razdrobljen pa tudi, da enote niso prevelike, ker lahko predstavljajo oviro za 

mobilnost študentov na instuticionalni in mednarodni ravni (European Commission, 

2009). 

Kot rečeno, kreditne točke ECTS temeljijo na obremenitvi študenta oz. njegovem 

porabljenem času, ki je potreben za dosego pričakovanega učnega cilja. Bolonjsko 

ogrodje kvalifikacij določa razpon kreditnih točk, ki jih mora študent zbrati za 

pridobitev kvalifikacije in se zbirajo z namenom za pridobitev določene kvalifikacije, 

kot jo opredeli izobraževalna ustanova. Na podlagi kreditnih točk in s pravili o 

napredovanju se sledi študentovemu napredku po določeni izobraževalni poti. Po 

določilih Evropske komisije mora ustanova evidentirati kreditne točke o opravljenih 

študentovih obveznostih v uradnih izpisih, da ima študent vedno dokaz, kaj je 

dosegel v času izobraževanja.  

Študentje lahko kreditne točke prenašajo v druge študijske programe, ki jih izvaja 

ista ali pa druga visokošolska ustanova. Največjo težavo predstavlja prenos kreditnih 

točk pri študijskih programih, ki so po vsebini različni. Zaradi tega se od 

visokošolskih ustanov pričakuje in priporoča fleksibilno priznavanje kreditnih točk, 

ki naj bi temeljilo na primerjavi učnih dosežkov in ne na primerjavi postopkov, po 

katerih je bila kvalifikacija dosežena. 

Evropska komisija podaja tudi smernice, kako naj bi se kreditne točke po ECTS 

sistemu dodeljevale. Dodeljevanje kreditnih točk je proces, s katerim visokošolska 

ustanova določi ustrezno število točk glede na stopnjo izobraževanja, študijski 

program in posamezne sestavine programa, ki jih določi glede na povprečno 

obremenitev študentov za doseg predpisanih učnih ciljev. Eno leto študija se 

ovrednoti s 60 ECTS kreditnih točk, in sicer 30 točk za en semester ali pa 20 

kreditnih točk za trimester. Posamezne enote programa naj bi se ovrednotilo z 

minimalno 5 kreditnimi točkami (European Commission, 2009). Vsekakor je to 

dodeljevanje točk le priporočilo Evropske komisije. Kako se kreditne točke delijo, je 

v pristojnosti nacionalne zakonodaje v posamezni državi ali v pristojnosti 

visokošolskih ustanov. Nekatere evropske države, med njimi tudi Slovenija, so 

uvedbo ECTS sistema sprejele z zakonom (ZVŠ, 2006) in s podzakonskimi akti, v 

katerih so podana merila o dodeljevanju kreditnih točk (NAKVIS, 2010). 
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Pri oceni obremenitve študentov se upošteva, da je študijsko leto ovrednoteno s 60 

ECTS kreditnih točk, kar ustreza obsegu med 1500 in 1800 ur študentovega dela na 

leto. Pri tem torej ena kreditna točka predstavlja od 25 do 30 ur študentovega dela. 

Proces obremenitve študenta ne sme temeljiti na kontaktnih urah študijskega 

programa oz. programske enote, ki predstavlja le del študentove obremenitve. 

Kontaktne ure so vodene aktivnost študentov s strani visokošolske ustanove, kot so 

npr. predavanja, razne vaje ali seminarji. Pri vrednotenju učne enote z ECTS je 

potrebno upoštevati vse učne aktivnosti študenta, ki so potrebne za dosego učnega 

izida. Vključiti je potrebno tudi čas, ki ga študent porabi za samostojno delo, 

obvezno prakso, ter čas, ki je potreben za pripravo na preverjanje znanja, vključno s 

časom, ko to poteka. Pri oceni obremenitve študenta naj bi se torej upošteval dejanski 

čas, ki ga je študent porabil za dosego predpisanega učnega cilja, in sicer kot vsota ur 

učnih aktivnostih: 

· število kontaktnih ur na programsko enoto; 

· število ur, ki jih je študent porabil za samostojno ali skupinsko delo, ki 

vključuje priprave na predavanja, urejanje zapiskov po predavanju, udeležbe 

na seminarjih, delo v laboratoriju, zbiranje študijskega gradiva, pisanje nalog, 

projektov ali disertacije; 

· število ur, potrebnih za obvezno prakso.  

Ocena obremenitve bi morala biti po priporočilih Evropske komisije neprestano 

predmet nadzora visokošolskih ustanov pri izvajanju študijskega programa in 

študentskega odziva na podlagi učnih aktivnosti. Preverjanje obremenitve študentov 

je ključnega pomena pri dodeljevanju kreditnih točk, saj vsebuje povratne 

informacije med predavatelji in študenti. V primeru, da se odkrijejo neskladnosti med 

oceno obremenitve in dejanskim časom, ki ga v povprečju porabijo študentje za 

doseganje učnega izida, mora slediti revizija obremenitve, učnih izidov, učnih metod 

in metod poučevanja (European Commission, 2009). 

3.2 Izvajanje ECTS sistema v slovenskem visokošolskem prostoru 

Slovenija je uvedbo ECTS sistema v visokošolskih ustanovah sprejela z zakonom. 

Nacionalna agencija Republike Slovenije (NAKVIS) na podlagi zakona o visokem 
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šolstvu sprejema podrobna merila za uporabo ECTS sistema pri oblikovanju 

visokošolskih študijskih programov po kreditnem sistemu ECTS (NAKVIS, 2009). 

Merila za akreditacijo (NAKVIS, 2010), ki jih je sprejel NAKVIS, določajo, da mora 

študijski program vsebovati učni načrt po posameznih učnih enotah, ki opredeljuje, 

kakšen je cilj oz. kašne so pridobljene kompetence, vsebovati mora opis vsebine in 

navedbo temeljne literature. Vsekakor mora vsebovati tudi pogoje študijskih 

obveznosti, opis predvidenih učnih izidov, metode poučevanja in učenja ter načine 

preverjanja in ocenjevanja znanja. Študijski program je potrebno razčleniti na učne 

enote, kjer se morajo opredeliti razmerja med obveznimi in izbirnimi enotami 

programa, pri katerem mora delež izbirnih enot obsegati minimalno 10 odstotkov 

študijskega programa. Pri študijskih obveznostih mora biti jasno opisana razvidnost 

števila kontaktnih ur programa, ki zajema predavanja, vaje, seminarje in druge oblike 

izvajanja s strani visokošolske ustanove. Študijski program pa mora biti ovrednoten 

po kreditnem sistemu ECTS, skladno z Merili za kreditno vrednotenje študijskih 

programov po ECTS (NAKVIS, 2010). Ovrednoten mora biti celoten program in vse 

posamezne učne enote.  

3.2.1 Ovrednotenje študijskih programov z ECTS kreditnimi točkami 

Definicijo kreditne točke opredeljujejo »Merila za kreditno vrednotenje študijskih 

programov po ECTS« (NAKVIS, 2010) kot mersko enoto za vrednotenje dela, ki ga 

študent opravi v povprečju v študijskem letu. Skladno s smernicami Evropske 

komisije je določeno, da naj bi bila na letnem nivoju študentova obremenjenost dela 

med 1500 in 1800 urami, čemur ustreza 60 ECTS kreditnih točk. To pomeni, da  1 

kreditna točka ustreza od 25 do 30 uram študentove obremenitve. Med obremenitve 

študenta se štejejo vse oblike organiziranega študijskega dela in študentovo 

individualno delo.  

Z zakonom o visokem šolstvu je določeno, da so programi I. stopnje, ki trajajo od tri 

do štiri leta, ovrednoteni s 180 oziroma z 240 kreditnimi točkami. Programi II. 

stopnje (magistrski študijski program), ki trajajo eno leto ali dve, se ovrednotijo s 60 

ali 120 kreditnimi točkami ECTS. Programi III. stopnje (doktorski študijski 

program), ki trajajo tri leta, so ovrednoteni s 180 kreditnimi točkami ECTS 

(NAKVIS, 2010). 
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Iz učnega načrta mora biti razvidno število točk, potrebnih za dokončanje posamezne 

enote programa, modula in praktičnega usposabljanja. Pri kreditnem vrednotenju 

študijskega programa je potrebno upoštevati naslednja pravila in smernice 

(NAKVIS, 2010): 

· posameznemu letniku študijskega programa se dodeli 60 kreditnih točk, pri 

čemer je obseg semestra ovrednoten s 30 kreditnimi točkami oziroma 

trimester z 20 kreditnimi točkami ECTS;  

· posamezne predmete se mora ovrednotiti z najmanj 3 kreditnimi točkami, pri 

čemer je priporočljivo število za posamezen modul najmanj 5 kreditnih točk 

ali večkratnik tega števila; 

· pri praktičnem usposabljanju se za en teden dodelita 2 kreditni točki; 

· pri kreditnem vrednotenju študijskih enot programa se ne sme dodeljevati 

kreditnih točk z decimalnimi števili; 

· kreditno je ovrednotena tudi diplomska, magistrska ali doktorska naloga. 

Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (NAKVIS, 2010)  

določajo, da je za vsak bolonjski program potrebno prvo leto po uvedbi in nato vsako 

drugo leto preverjati dejanske obremenitve študentov pri vseh učnih enotah na 

programu. Pri tem morajo biti vključeni študentje.  

UNG je v merilih za spremljanje in zagotavljanje kakovosti (Arčon, 2011) določila, 

da preverjanje  obremenitev študentov poteka preko študentske ankete, ki se jo 

izvaja, ko študent uspešno opravi preverjanje znanja pri posamezni učni enoti (npr. 

po uspešno opravljenem izpitu). Na podlagi rezultatov anket se v letnem 

samoevalvacijskem poročilu pripravi analiza anket in predlaga ustrezne ukrepe za 

odpravo morebitnih neskladij med izmerjenimi obremenitvami in ovrednotenjem 

učne enote po ECTS. 
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4 ANKETA ZA PREVERJANJE OBREMENITVE ŠTUDENTA  

Na UNG je bila v sklopu meril za spremljanje in zagotavljanje kakovosti pripravljena 

enotna in univerzalna anketa za preverjanje obremenitve študenta pri vseh učnih 

enotah na vseh učnih programih. Anketa je prikazana na sliki 1. Vprašanja v anketi 

so načrtovana tako, da bi bila razumljiva in pregledna, da njeno izpolnjevanje vzame 

študentom čim manj časa in predvsem, da študentu omogoči čim bolj verodostojno 

oceno študijskega časa, ki ga je porabil za posamezno učno enoto. V anketi so 

vprašanja razporejena v več sklopov, ki so namenjeni ocenitvi, koliko časa je študent 

porabil za posamezne aktivnosti, povezane z opravljanjem obveznosti pri izbranem 

predmetu:  

· prisotnost na predavanjih in vajah,  

· priprava seminarske naloge,  

· laboratorijsko ali terensko delo,  

· zbiranje literature in učnega gradiva,  

· samostojno učenje izven časa predavanj, 

· morebitne druge dejavnosti.  

Da bi študentu olajšali delo pri ocenjevanju obremenitve, smo v anketo vključili 

osnovne podatke o učni enoti (predmetu). S tem torej podajamo anketiranemu 

študentu navodila, ki mu osvežijo določene dogodke in njegovo delo, ki ga je 

opravljal v določenem obdobju za uspešno opravljen izpit. Ti podatki so: ime 

predmeta, število kreditnih točk ECTS za učno enoto, število ur organiziranih oblik 

študija pri predmetu (predavanj, vaj, laboratorijskega in terenskega dela) in način 

izvedbe (redno tedensko v celem letu ali enem semestru ali v strnjenem bloku). Pri 

organiziranih oblikah študija, ker je vnaprej znano, koliko ur so obsegale, študent 

samo izbere oz. oceni svojo prisotnost (npr. 80 %–100 % itd.). Za ocenitev aktivnosti 

individualnega študentovega dela pri določenem predmetu pa je predvideno, da 

študent vpiše konkretno število ur, ki jih je porabil. Temu je namenjen naslednji 

sklop vprašanj, ki opredeljuje:  

· porabo povprečnih ur na teden za samostojen študij iz teoretičnega dela, 

· porabo povprečnih ur na teden za samostojno delo iz računskih vaj, 

· porabljen čas za pripravo poročila pri eksperimentalnem delu, 



12 

 

· število ur, ki so bile potrebne za zbiranje literature in dodatnega gradiva, 

· porabo števila ur za izdelavo seminarske naloge, 

· porabljen čas za končno pripravo na izpit ali druge vrste preverjanja znanja. 

Na koncu  vprašalnika so dodani še trije razdelki, kjer študentje lahko navedejo še 

ostale aktivnosti in obremenitve, ki v naši anketi niso zajete in so študentu 

pripomogle  pri doseganju  cilja.  

Slabost take univerzalne ankete, ki jo študentje izpolnjujejo v tiskani obliki, je, da 

zajema vse možne aktivnosti, ki jih lahko pri posameznem predmetu tudi ni bilo. Pri 

anketah v tiskani obliki je zelo zamudno tudi analiziranje rezultatov, saj je potrebno 

vse podatke prenesti v elektronsko obliko ročno in jih nato statistično obdelati. In ne 

nazadnje, težavo pri izvedbi ankete v praksi predstavlja tudi samo anketiranje, saj je 

potrebno anketo vsakemu študentu ponuditi po opravljenem izpitu, torej ni mogoče 

ankete izvesti enkrat za celo skupino ali cel letnik, ampak je potrebno voditi 

individualno evidenco za posamezne študente pri vseh učnih enotah, kar je lahko 

precej zamudno. Vse omenjene slabosti in težave je mogoče v veliki meri odpraviti 

ali olajšati z elektronsko verzijo ankete, pri kateri študent preko spletnih strani UNG 

z osebnim dostopom dobi po opravljenem izpitu anketo v izpolnitev. Podatki se 

avtomatično prenesejo v bazo podatkov, iz katere se z ustrezno programsko opremo 

avtomatično izvede analiza vseh zbranih anket za vse učne enote in se avtomatično 

pripravi izpis rezultatov. Zato smo si v okviru diplomskega dela zastavili cilj, da 

pripravimo tako elektronsko verzijo ankete in z njo povezane podatkovne baze, iz 

katere potem lahko črpamo podatke za avtomatične analize. 
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Slika 1: Anketa za preverjanje obremenitve študenta 
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5 ORODJA ZA PRIPRAVO E- ANKETE 

Razvoj spleta je omogočil novo področje anketne metodologije, ki se ukvarja z 

zbiranjem kvalitetnih anketnih podatkov. Uporaba spletne ankete ima številne 

prednosti tako za raziskovalca kot za respondenta (anketiranca). Te prednosti se 

izkažejo predvsem v hitrosti zbiranja podatkov, zmanjševanju napak pri vnašanju v 

podatkovno bazo in kontroli odgovorov. 

Svetovni splet WWW (angl.World Wide Web) je množica povezanih računalnikov, 

tako imenovanih strežnikov, ki so postavljeni po celem svetu. Na teh strežnikih so 

nameščeni različni dokumenti, ki jim pravimo hiperbesedila. Preko spletnega 

brskalnika hiperbesedila omogočajo uporabniku dostop do različnih virov. S strani 

uporabnika je to skupek dokumentov, ki se imenujejo spletne strani. Delovanje spleta 

je določeno na treh standardih: 

· URL (angl. Uniform Resource Locator) določa za vsak dokument v spletu 

enolični naslov spletnih strani, na katerem ga lahko najdemo, 

· HTTP (angl. Hyper-Text Transfer Protocol) je protokol za prenos hiperteksta, 

ki določa način, kako se sporazumevata spletni strežnik in brskalnik, 

· HTML (angl. Hyper-Text Markup Language) je označevalni jezik za izdelavo 

spletnih strani in predstavlja osnovo spletnega dokumenta. 

Za izdelovanje spletnih aplikacij uporabljamo različne programske jezike, v glavnem 

so to skriptni jeziki. Z njimi oblikujemo spletne strani, ki so po obliki in vsebini 

enostavne  ali pa z njimi uvedemo dinamičnost in interaktivnost v spletnem prikazu. 

Skriptne jezike ločimo na tiste, ki se izvedejo v samem spletnem brskalniku, kot je 

JavaScript, in na skriptne jezike, ki se izvajajo na strežnikih, kot so PHP, ASP ali 

Perl. V nadaljevanju bodo prestavljeni tisti, ki jih potrebujemo za izdelavo 

elektronske ankete na spletu s pripadajočo bazo podatkov in z orodjem za 

avtomatsko analizo podatkov.  

5.1 Označevalni jezik HTML 

HTML je jezik, ki se uporablja za izdelavo spletnih strani. Definira strukturo in 

vsebino spletnih dokumentov, ki gostujejo po strežnikih. HTML ni opredeljen  kot 

programski jezik, ampak je to jezik za oblikovanje prikaza vsebine spletnega 
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dokumenta. Zato ga tudi imenujemo označevalni jezik. Spletnemu brskalniku podaja 

navodila, kako se določena vsebina prikaže na spletni strani. Dokument v obliki 

HTML se praktično deli na vsebino dokumenta in oznake. Vsebina dokumenta so 

informacije, ki jih uporabnik vidi na spletni strani. Oznake so koda jezika HTML, ki 

nadzorujejo, kako se bo ta vsebina dokumenta prikazala (Štrancar, 2002). 

Pri jeziku HTML poznamo dve vrsti oznak. Ločimo jih na samostojne oznake in 

oznake, ki nastopajo v parih. Samostojne, imenovane tudi prazne oznake (angl. blank 

tags), dodajajo dodatne informacije na mesto, kjer jih zapišemo. Primer oznake je 

<br>, ki pomeni prehod v novo vrstico. Parne oznake, imenovane tudi vsebniki (angl. 

containers), določajo besedilu dodatno značilnost. Primer oznake, ki je omejena s 

tem parom oznak <B> Osnove HTML </B>, pomeni, da bo to besedilo med oklepaji 

izpisano poudarjeno. Ukazi jezika HTML se namreč zapisujejo med znaka < in >. 

Večina ukazov je sestavljena iz dveh delov, kjer  oznaka < ukaz > pomeni začetek 

nekega ukaza, </ukaz> pa pomeni konec tega ukaza. 

Vsak dokument, ki je zapisan v obliki HTML, bi moral spoštovati obliko, kjer je 

določeno predpisano zaporedje oznak. Na sliki 2 vidimo, kako v urejevalniku 

besedila izgleda osnovna  koda dokumenta HTML. Brskalnik nam bi to prikazal kot 

čist, bel prazen list. 

 

Slika 2: Osnovna koda dokumenta HTML  

Vrsto dokumenta določa prva vrstica kode, ki je prikazana na sliki 2. To pomeni, da 

gre v tem primeru za DTD (angl. Document Type Definition), v skladu s priporočili 

W3C (angl. World Wide Web Consortium) za različico HTML 4.01. 
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Vsak dokument mora biti praviloma zapisan s parom oznak <html> in </html>, ki 

predstavljajo začetek in konec dokumenta HTML. Zgradba dokumenta HTML je 

razdeljena na: 

· glavo (angl. Head), kjer so opisane informacije o dokumentu, katere se na 

spletni strani ne izpišejo, in  

· vsebino (angl. Body), kjer vpisujemo vse informacije, katere želimo, da so na 

spletni strani prikazane. 

V glavi dokumenta, ki je zapisan med paroma oznak <head> in </head>, se umesti 

ukaz meta in nato naslov dokumenta, ki je vpisan med oznake <title> in </title>. 

Ukaz meta, kot je v našem primeru na sliki 2, je namenjen strežnikom za 

prepoznavanje spletnih strani za ugotavljanje jezika. Na takšen način lahko 

brskalniki pravilno preberejo vsebino na spletni strani, ki prepozna šumnike. Poleg 

jezika lahko z ukazom content določimo vrednost, ki jo podajamo neki lastnosti, kot 

so ime avtorja, ključne besede in druge izvorne informacije. 

Vsebina dokumenta je opisana med oznake <body>, ki predstavlja začetek vsebine, 

in </body>, ki pomeni zaključek vsebine dokumenta. Tukaj se vstavlja vse, kar bo 

prikazano na spletni strani. Običajno tu opišemo besedilo, vstavljamo slike, tabele, 

sezname in druge elemente, ki sestavljajo spletno stran. Tukaj lahko ustvarimo 

hiperpovezave, ki so lahko besedilne ali slikovne. Ko kliknemo na tako povezavo, se 

bo odprl nek drug spletni dokument. 

Spletna stran je v računalniški obliki zapisana vsebina spletne strani, ki je dopolnjena 

z ukazi HTML. Ukaze, ki sestavljajo jezik HTML, lahko združimo v naslednje 

skupine, ki jih vidimo na sliki 3. Na sliki tudi vidimo, kako izgleda enostaven 

dokument s spletnim brskalnikom Firefox. Prikazuje: 

· URL, ki prikazuje naslov, na katerem se dokument nahaja, 

· naslov dokumenta, ki je vpisan v glavi dokumenta HTML med oznake 

TITLE, 

· vsebino dokumenta, ki je vstavljena med oznake BODY. 
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Slika 3: Prikaz enostavne spletne strani in skupine ukazov HTML 

Začetna stran nekega spletnega mesta je običajno shranjena pod imenom index.html. 

Ta stran je najpomembnejša, ker jo vsi strežniki prepoznajo kot vstopno stran. Z njo 

usmerjamo obiskovalce na preostale strani spletnega mesta. 

5.2 Slogovna predloga CSS  

CSS (angl. Cascading Style Sheets) je oblika preprostega jezika, ki pomaga 

struktuirati vsebimo dokumenta HTML (Kaltenekar, 2006). Slogovno predlogo CSS 

bi lahko opredelili kot mehanizem, ki narekuje, kako naj se prikaže določen 

dokument HTML v spletnemu brskalniku. Bistvo CSS je torej ločiti vsebino od 

oblikovanja. 

Ena od prednosti slogovnih predlog je ta, da se odpravi večino ponavljajoče kode v 

HTML-ju in omogočajo lažjo preglednost pri izdelavi spletnih dokumentov. Večja 

pomembnost uporabe je ta, da lahko nadzorujemo obliko spletne strani že preko 

enega dokumenta CSS. Na primer, da izdelujemo spletni portal in želimo spremeniti 

lastnost določenega elementa. Hočemo namreč spremeniti barvo ozadja in pa višino 

ter barvo teksta. To bi sicer lahko spremenili na vsakem dokumentu posebej, ampak 

če imamo več strani, postane to dokaj zamudno. Slogovne predloge predstavljajo 
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rešitev tega problema. Ko določimo slogovno predlogo, jo povežemo z ostalimi 

stranmi v spletišču. Če želimo spremeniti izgled spletne strani, je potrebno 

spremeniti samo določene lastnosti v dokumentu s slogovno predlogo. CSS lahko v 

dokument HTML vstavljamo na več načinov, ki jih prikazuje slika 4. 

 

Slika 4: Prikaz oblikovanja dokumenta HTML s slogovno predlogo CSS 

Na sliki 4 vidimo tri različne načine oblikovanja dokumenta HTML s slogi. Kot 

vidimo, je v prvem in drugem primeru način vstavljanja slogov v glavo dokumenta 

med oznake head. V tretjem primeru pa so slogi vstavljeni v vsebino dokumenta 

HTML med oznake body. Če pogledamo drugi primer, vidimo, da so slogi vstavljeni 

med oznake style. Koda, ki je na sliki označena z uvoz.css, shranimo pod tem 

imenom v datoteko. Uporabimo jo v prvem primeru, kadar sloge uvozimo iz drugega 

dokumenta. Ime te datoteke s slogi je definirano v oznaki link. Vsi trije načini nam v 
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spletnem brskalniku prikažejo enak videz. Ozadje strani je sive barve, tekst 

OSNOVA CSS pa se izpiše v oranžni barvi in podane velikosti. 

5.3 JavaScript 

JavaScript je eden izmed najpopularnejših jezikov, ki ga je razvil Netscape 

(JavaScript, 2012). Ta jezik se uporablja na strani odjemalca (angl. client-side), kar 

pomeni, da se izvaja na uporabniškem računalniku v spletnem brskalniku. Uporablja 

se za rokovanje z objekti na uporabniški strani, kot so npr. področja za upravljanje z 

okni in okvirji, za predstavitev besedila in slik, za preverjanje in pošiljanje vnesenih 

podatkov. Skratka, razvijalci ga na veliko uporabljajo pri izdelavi dinamičnih 

spletnih strani.   

JavaScript lahko vključujemo v dokument HTML na podoben način kot slogovne 

predloge CSS. Sklicevanje na JavaScript se izvaja v oznaki script. Ta oznaka ima 

dva namena, in sicer razpoznati skriptne bloke znotraj dokumenta HTML ali pa 

nalaganje zunanje skriptne datoteke.  

 

Slika 5: Primer kode JavaScript in njen prikaz v spletnem brskalniku 
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Na sliki 5 vidimo, kako iz zunanje datoteke uvozimo skriptni dokument JavaScript, 

ki je v tem primeru timedatepicker.js. S klikom na sličico, označeno z Izbira datuma, 

zaženemo kodo, napisano v JavaScript, ki se nam v spletnem brskalniku odpre kot 

koledar. Z njim določimo želeni datum in po potrditvi datuma se nam podatki 

izpišejo v vnosno polje. Tak način lahko uporabimo kot del spletne strani, ko želimo 

izpisati določene informacije, ki se nahajajo v bazi podatkov. Z izbiro datuma 

določamo podatke za časovna obdobja, ki nas zanimajo. Tak način velikokrat 

opazimo na spletnih straneh pri rezervaciji hotelov, pri nakupovanju letalskih kart, 

rezervaciji vstopnic, pri raznih registracijah na spletu in še bi lahko naštevali.  

5.4 Programski jezik PHP 

PHP (angl. Hypertext Prepocesor) kot programski jezik je odprtokodni strežniški 

skriptni jezik in ga je preprosto kombinirati s številnimi drugimi jeziki (Zandstra, 

2004). Skladnja jezika PHP izhaja iz drugih programskih jezikov, kot so C, Perl in 

Java. V jezik PHP je dodanih tudi nekaj unikatnih funkcij.  

Programski jezik PHP daje veliko možnosti za izdelovanje zahtevnejših spletnih 

aplikacij, saj omogoča izdelavo dinamičnih spletnih strani. Jezik PHP omogoča 

varen dostop do podatkovnih baz ali drugih informacij na strežniku, kar je 

najpomembnejši element programskega jezika PHP. Uporabniku spletne strani je ta 

koda nevidna, ker se v celoti izvaja na strežniški strani.  

Jezik PHP lahko vključujemo v dokument HTML v katerokoli vrstico (Štrancar, 

2002). Najpogostejši način je vstavljanje kode PHP z začetno oznako <?php in 

končno oznako ?>. Strežnik lahko prepozna kodo PHP še na podlagi drugih oznak, 

kot so: <? Tukaj se vpisuje koda ?>, <% Tukaj se vpisuje koda %> in < script 

language = php > tukaj se vpisuje koda  </ script >. Za izpis teksta se uporablja ukaz 

echo ali print. Posamezne ukaze ločimo s podpičjem. Ta koda <? Php echo " To je 

PHP"; ?> bi bi v spletnem brskalniku izpisala: »To je PHP.« Ker PHP javlja napako 

glede na vrstico, je pri programiranju priporočljivo uporabljanje takih urejevalnikov 

besedil, ki prikazujejo številko zaporedne vrstice v urejevani datoteki.  
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Slika 6: Koda PHP za povezovanje s strežnikom MySQL 

PHP je načrtovan tako, da se zlahka povezuje z zbirkami podatkov, kot so Oracle, 

MS-SQL ali pa MySQL. Na sliki 6 je prikazan primer kode, ki jo vstavljamo v 

skriptne dokumente za povezovanje s podatkovno bazo MySQL na strežniku. V tem 

primeru bi izbrali podatkovno bazo »opombe«. S komentarji si lahko olajšamo 

preglednost programske kode. Enovrstične komentarje označujemo z znakom # ali //, 

večvrstične pa z oznakama /* */.  

Orodja za zasnovo spletne ankete, ki so bila opisana do sedaj, so opredeljena na 

skriptno programske jezike. Vsi opisani jeziki HTML, CSS, JavaScript in PHP se 

lahko vpisujejo v preprostih ali naprednih urejevalnikih besedil. Čeprav kodo lahko 

vpisujemo že v navadno beležnico, jih lahko ločimo na dve skupini. V prvo skupino 

bi lahko opredelili urejevalnike besedil z izvorno kodo, ki imajo značilnosti, ki so 

posebej izoblikovane za označevanje sintaks in samodokončanje ukazov. V drugo 

skupino pa lahko opredelimo urejevalnike WYSIWYG (angl. What You See Is What 

You Get), ki nam omogočajo enostaven način izdelave in oblikovanje spletnih strani 

(HTML editor, 2012). Na spletu je dosegljivih veliko različnih HTML urejevalnikov, 

ki se lahko ponašajo s takšnimi ali drugačnimi prednostmi oziroma slabosti. Seveda v 

naprednih urejevalnikih lahko vidimo kar precejšnji del naše spletne strani, vendar ne 

moremo pregledati in testirati dokumentov, narejenih z jezikom PHP, ki se sklicujejo 

na bazo podatkov. Za popolno testiranje naših skriptnih dokumentov potrebujemo 

namestitev programskega strežnika, kot je Apache, podatkovne baze (npr. MySQL) 

ter programske aplikacije PHP. 

5.5 XAMPP 

Namestitveni postopek strežnika Apache v povezavi s PHP in nato še namestitev 

MySQL zna povzročati kar nekaj težav. Programski paket XAMPP (ang. Cross-

platform Apache MySQL PHP Perl) omogoča enostavno namestitev omenjenih 
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sistemov, ki se jih uporablja predvsem pri razvijanju dinamičnih spletnih strani. 

Paket XAMPP (Frantzell, 2004) spada med odprtokodne pakete, ki vsebujejo 

strežniške aplikacije PHP, MySQL in Apache. Poleg tega vsebuje še različne 

pripravljene programske pakete, kot so phpMyAdmin, FTP, Perl, OpenSSL, in ostale 

pakete, ki se jih potrebuje pri izdelavi in testiranju spletnih strani. Z XAMPP 

paketom lahko postavimo strežnik, ki ga poganjamo kar na domačem računalniku. 

XAMPP nudi podporo za operacijski sistem Windows, Linux, Solaris in Mac OS X.  

Nadzorno okno XAMPP (Slika 7) omogoča ločen zagon želenih strežnikov, 

podatkovnih baz in programske opreme. V brskalniku se nam na naslovu 

http://localhost/ pojavi spletna stran XAMPP, ki je postavljena na lokalnem 

strežniku. Na tej spletni strani je dostopna dokumentacija in različne predstavitve 

skriptnih kod in orodij, kot sta Webalizer ali phpMyAdmin.  

 

Slika 7: Nadzorno okno XAMPP  

Ko aktiviramo strežnik, lahko lokalno na osebnem računalniku, testiramo delovanje 

lastnih spletnih aplikacij. Če še enkrat pogledamo sliko 3, ki prikazuje URL, vidimo, 

kje je nameščen dokument index.html in pot do njega. Kot del paketa XAMPP so v 

nadaljevanju opisani tudi MySQL, phpMyAdmin, PHP in Apache Http strežnik. 

5.5.1 Podatkovna baza MySQL 

MySQL je sistem za shranjevanje podatkov, ki na operacijskem sistemu deluje kot 

samostojni podatkovni strežnik (Štrancar, 2002). S podatkovno bazo upravlja 

podatkovni strežnik, ki lahko deluje na istem računalniku kot spletni strežnik. 

Podatke v MySQL shranjujemo v tabele. V tabeli mora biti opredeljeno število 

stolpcev in vsak stolpec, ki se v tabeli nahaja, mora imeti svoje ime. Stolpci morajo 

biti opredeljeni glede na tip podatkov, ki se bodo shranjevali v vrsticah tabele. Za 
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vzpostavljanje povezav med zbirkami podatkov moramo v tabeli določiti edinstven 

primarni ključ. 

Pri komunikaciji s podatkovnim strežnikom MySQL uporabljamo Command Prompt 

za Windows ali terminalsko okno v Mac OS X in Linuxu. Izbira je odvisna od tega, 

kateri operacijski sistem uporabljamo. Za komunikacijo se uporablja poizvedovalni 

jezik SQL (angl. Structured Query Language). V SQL lahko opredelimo naslednje 

osnovne skupine ukazov, ki se nanašajo na opredelitev strukture za poizvedovanje in 

ažuriranje ter za nadzor nad delovanjem podatkovne baze. Ukazi Create, Insert, 

Select, Update in Delete so najosnovnejši ukazi, ki se jih v jeziku SQL uporablja za 

izdelavo in uporabo podatkovnih baz. 

Spodaj je prikazan primer ukaza za izdelavo zbirke podatkov z imenom »opombe«. 

V drugi vrstici v podatkovni zbirki »opombe« izdelamo tabelo »vpisi«. Tabeli je 

dodan stolpec tekst za vpisovanje besedila, ki sprejema največjo dolžino 128 znakov. 

»Id« je določen kot primarni ključ s samooštevilčnim ukazom, kar pomeni, da se 

bodo vrstice vnašale po vrstnem redu in vsaka bo označena z lastno številko. To je 

pomembno zaradi enoličnosti pri iskanju podatkov v bazi.  

mysql> create database opombe;                                                                            

mysql> create table vpisi (id int primary key auto_increment, tekst varchar(128)); 

Za hitrejšo in preglednejšo uporabo opravil strežnika MySQL obstaja vrsta spletnih 

grafičnih vmesnikov. Eden izmed njih je phpMyAdmin, ki je prikazan na sliki 8.  

5.5.2 Program phpMyAdmin  

Orodje phpMyAdmin je odprtokodni program, ki nam omogoča poenostavljeno 

administracijo z bazo MySQL (Štrancar, 2002). Upravljanje z bazo podatkov 

MySQL se izvaja preko spletnega brskalnika. V primerjavi s SQL, kjer se uporablja 

ukazno vrstico, nudi phpMyAdmin uporabniku preglednejši način upravljanja s 

podatkovno bazo. Sestavljen je iz skupkov skript PHP, ki nam preko grafičnega 

vmesnika omogočajo uporabo in izvedbo vseh funkcij s strani izvajanja ukazov SQL.   
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Slika 8: Delovno okolje programa phpMyAdmin 

Na začetni strani nastavljamo jezik uporabniškega vmesnika ali pa izdelamo novo 

zbirko podatkov. Tukaj lahko izberemo obstoječe zbirke podatkov, ki so prikazane 

na levi strani. S klikom na zbirko podatkov se nam odprejo tabele, ki so del izbrane 

zbirke. V tej zbirki lahko kreiramo, brišemo ali spreminjamo tabele. Po teh tabelah 

lahko brskamo ter kreiramo, brišemo ali spreminjamo polja znotraj tabel. 

Omogočene so tudi možnosti za izvoz ali uvoz podatkov v različnih datotečnih 

formatih (pdf, Microsot Word in Excel, laTeX, XML, itd.). 

5.5.3 Programska aplikacija PHP 

Programska aplikacija PHP (Zandstra, 2004) je potrebna je za procesiranje skriptne 

kode, ki je napisana s programskim jezikom PHP in deluje na različnih platformah in 

strežnikih. Namestimo jo lahko na različne operacijske sisteme, kot so Windows, 

razne različice Unixa, vključno z Linuxom ter operacijskim sistemom Mac OS X. 

Delovanje aplikacije PHP omogoča podpora različnih računalniških strežnikov, kot 

so Microsoft IIS, nginx, Google ali pa Apache. Aplikacijo PHP lahko namestimo kot 

samostojno aplikacijo, ki se izvaja iz ukazne vrstice, ali pa jo namestimo kot 
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strežniški modul. V večino strežnikov je aplikacijo PHP mogoče namestiti kot del 

procesa strežnika. 

5.5.4 Apache server 

Apache je eden izmed zmogljivejših računalniških strežniških programov, ki 

izmenjuje in usmerja podatke HTTP protokola (Štrancar, 2002). Zaradi zanesljivosti 

in prilagodljivosti je postal prvi med spletnimi strežniki in deluje v večini 

operacijskih sistemov. Strežnik Apache bi lahko opisali kot zbirko programov, 

modulov ter nadzornih datotek s katerimi strežnik nastavljamo.  

Pri ogledu določene spletne strani uporabnik aktivira različne zahtevke, za katere 

strežnik poskrbi, da so ustrezno izpolnjeni in uporabniku posreduje želeno spletno 

stran. Če zahtevka ne more opraviti, javi napako. Najbolj znana je verjetno interneta 

napaka številka 404 »Not Found«, ki se generira, ko spletni brskalnik želene spletne 

strani ne najde. 

V konfiguracijski datoteki httpd.conf se nastavlja različne parametre strežnika. Po 

obliki je to tekstovna datoteka, kjer lahko vključujemo in izključujemo posamezne 

dele ukazov, kot npr.: podajanje zahtevkov po spletnih straneh in usmerjanje, 

nastavljanje jezika za spletno stran, varnostne nastavitve, nastavitev pravic za 

uporabnike itd. 

5.6 Sistem za spletno anketo 

V prejšnjih poglavjih smo pregledali razne programske jezike za izdelavo spletnih 

dokumentov ter programske aplikacije za prikazovanje spletnih strani in njihove 

medsebojne povezave. Zdaj lahko prikažemo strukturo celotnega sistema, ki nam je 

omogočil zasnovo in delovanje spletne ankete. Shematično je zgradba sistema 

prikazana na sliki 9. Prikazani so vsi ključni elementi sistema in povezave med njimi 

ter elementi povezovanja in delovanja posameznih komponent v sistemu. 
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Slika 9: Shematični prikaz sistema za zasnovo in delovanje spletne ankete 

Oglejmo si, kako sistem deluje. Medsebojne povezave so v sistemu odvisne od 

vsebine in zgradbe spletnega dokumenta. Uporabnik s spletnim brskalnikom poda 

zahtevek za ogled spletne strani preko naslova URL, ki se poveže s strežnikom s 

pomočjo HTTP protokola. Strežnik vrne HTML datoteko spletne strani in druge 

datoteke, ki sestavljajo spletno stran. V primeru, da datoteka vsebuje kodo PHP, to so 

datoteke, ki so shranjene s končnico .php, strežnik ve, da mora tako datoteko najprej 

poslati v PHP modul. V zasnovanem sistemu PHP modul opravlja več funkcij. Ta 

modul procesira kodo PHP, ki je v spletnem dokumentu, in jo preko spletnega 

strežnika pošlje kot končno HTML stran spletnemu brskalniku. Velikokrat je spletna 

aplikacija sestavljena iz ene ali več datotek. Takrat PHP modul poišče ustrezno PHP 

datoteko in jo procesira za prikaz HTML strani. Ko spletna aplikacija zahteva vpis 

ali izpis podatkov iz baze podatkov, se PHP modul poveže z bazo podatkov MySQL 

in poskrbi za potrebno komunikacijo in prenos zahtevanih podatkov. PHP modul 

med drugim tudi omogoča povezovanje direktnega vpogleda v bazo podatkov 

MySQL pri uporabi grafičnega vmesnika phpMyAdmin.  
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6 IZDELAVA SPLETNE ANKETE 

Pri izdelavi elektronske ankete smo upoštevali, da bo koncept oblike in vsebine enak 

kot pri  anketi v tiskani obliki, ki je prikazana na sliki 1. Izdelali smo jo modularno, 

kar pomeni, da lahko izberemo, ali se bodo prikazala vsa vprašanja, kot pri tiskani 

obliki, ali le tista, ki jih v naprej izberemo in so ustrezna za posamezni predmet po 

univerzalnem modelu. Anketa poleg statičnega teksta vsebuje več dinamičnih 

elementov. To so vnosna in potrditvena polja. Elektronski model spletne ankete z 

vsemi možnimi vprašanji lahko vidimo na sliki 11. 

Pred začetkom izpolnjevanja ankete anketiranca najprej obvestimo, naj preveri in po 

potrebi popravi privzeti podatek o številu tednov izvajanja predmeta, ki je podan v 

anketi. Ta podatek je namreč ključen za preračunavanje števila ur študentovega 

individualnega dela. V sklopu vprašanj o prisotnostih na predavanjih, vajah ali pri 

eksperimentalnen delu iz določenega predmeta študent navede tudi, koliko ur 

tedensko je v povprečju porabil za samostojno delo. To vnosno polje dopušča vnos 

zgolj številskih znakov, to je celih števil. 

Pri sklopu vprašanj, ki so namenjena zbiranju podatkov o udeležbi študenta na 

organiziranih oblikah študija (predavanja, vaje, laboratorijsko delo), kjer je število ur 

znano vnaprej po predvidenem urniku, smo vnos določili z radijskimi gumbi. S tem 

ponudimo študentu možnost izbire enega vnosnega polja izmed več ponujenih 

možnosti (npr. 80–100 % udeležbe na predavanjih). Pri ostalih vprašanjih študent 

vpisuje število ur, zato so ta vnosna polja programirana tako, da dopuščajo vnos celih 

števil. Vnosna polja, kjer anketiranec opisno navaja druge aktivnosti v okviru 

predmeta, ki niso eksplicitno navedene v anketi, omogočajo vpis  vseh znakov. Ta 

polja so po dolžini omejena na 128 znakov.  

Vsa vnosna polja lahko med izpolnjevanjem ankete popravljamo in spreminjamo. 

Vnešene podatke v vnosnih poljih lahko s potrditvenim gumbom »Zbriši«, ki se 

nahaja na koncu spletne ankete, znova nastavimo na izhodiščno (prednastavljeno) 

vrednost in s tem dobimo anketni spletni list v začetnem stanju.  

Izpolnjene podatke v anketi potrdimo s potrditvenim gumbom »Pošlji«. S tem 

gumbom torej zaženemo proceduro, ki omogoči prenos vseh podatkov iz ankete v 
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bazo podatkov. Po uspešnem vnosu program generira spletno okno s potrditvenim 

izpisom za uporabnika, s katerim ga obvesti, da je bil vnos uspešen (slika 10). Na tej 

strani se izpiše tudi vsota vnešenih ur in ostale hitre povezave po spletnem portalu. 

Lahko izberemo osnovno začetno stran, ki vsebuje povezave za pregled poročil ali 

anketnih listov iz vseh študijskih programov. Druga izbira služi za pregled anketnih 

listov, kjer študent lahko pregleda anketne liste iz študijskega programa, za katerega 

je izpolnjeval anketo. Študentu je tukaj onemogočeno pošiljanje podatkov v bazo 

podatkov. Zadnja izbirna možnost pa je pregled poročil o povprečni obremenitvi 

študentov pri vseh predmetih študijskega programa. Pri potrditvi vnešenih podatkov 

smo dopustili možnost, da so vnosna polja tudi neizpolnjena. Če polje ni izpolnjeno, 

se v bazo podatkov zapiše privzeta vrednost. 

 

 

Slika 10: Izpis po potrditvi vnešene ankete 

Predvideno je, da bi študent izpolnjeval anketo preko spletnega portala UNG, v 

katerega vstopa s svojo šifro. Ko študent dobi oceno pri nekem predmetu in jo v 

študentski pisarni UNG vnesejo v bazo podatkov UNG o ocenah študentov, takrat ta 

baza podatkov sproži ukaz, da se študentu prikaže ustrezna anketa o obremenitvi. Ko 

anketo izpolni, se v bazo podatkov UNG vnese informacija, da je študent anketo 

izpolnil, s čimer preprečimo, da bi posamezni študent isto anketo za isti predmet 

izpolnil in oddal večkrat. 
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Slika 11: Elektronski model spletne ankete 
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Za shranjevanje podatkov anket za vsak študijski program kreiramo bazo podatkov, 

ki vsebuje eno tabelo. Enovita tabela shranjuje podatke za vse predmete študijskega 

programa (Slika 12). Tabelo smo zasnovali, preden smo začeli z izdelavo programa. 

Pri zasnovi smo upoštevali, da želimo za vsako vnešeno anketo zbrati določen nabor 

podatkov in da so podatki organizirani tako, da omogočajo učinkovito sortiranje in 

vse potrebne analize rezultatov. Zato smo se odločili, da tabelo organiziramo v 

obliki, ki je prikazana na sliki 12. Tabela je sestavljena iz več polj. Polje »Id« je 

določeno kot primarni ključ in poskrbi za enoličen vpis in identifikacijo podatkov v 

tabeli. Za vsako vnešeno anketo se generira nova vrednost primarnega ključa. Vsak 

predmet iz študijskega programa je označen s svojo lastno številko, ki se vpisuje v 

polje »id predmeta«. Po tem polju lahko pri analizi izbiramo vse ankete za 

posamezni predmet in jih statistično analiziramo, kot je opisano v nadaljevanju. Polja 

»ure1«, »ure2« ... so namenjena shranjevanju števila porabljenih študentovih ur pri 

aktivnostih, ki so v anketi vnaprej določene. Polja »aktivnost1«, »aktivnost2«  in 

»aktivnost3« pa so namenjena shranjevanju teksta o dodatnih študentskih aktivnosti 

pri zadnjih treh vprašanjih, ki jih študent vnese v anketo v obliki znakov. Pri vnosu 

podatkov iz ankete v bazo podatkov  se v polje »datum« avtomatsko vneseta datum 

in ura vnosa podatkov. Format tega podatka je v obliki: LLLL-MMDD hh-mm-ss 

(leto-mesec-dan ure-minute-sekunde). 

Za prenos podatkov iz spletne ankete v bazo podatkov poskrbi ukaz, ki je prikazan na 

sliki 13. Ukaz zažene programsko kodo v PHP, ko uporabnik v anketi potrdi vnešene 

podatke s potrditvenim gumbom »Pošlji«. 
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Slika 12: Struktura tabele »ects« v bazi podatkov z imenom »ankete« 

 

Slika 13: Programska koda za vnos podatkov iz spletne ankete v bazo podatkov 

Podatke, ki so zbrani v bazi podatkov v tabeli, lahko avtomatsko analiziramo. Cilj 

analize je, da za vsak predmet študijskega programa izračunamo celotno povprečno 

obremenitev študenta v urah pa tudi povprečne obremenitve pri posameznih 

aktivnostih. Povprečja se izračuna iz vseh vnešenih podatkov iz posameznih anket za 

vsak predmet posebej v izbranem časovnem obdobju. Pri preračunavanju zajemamo 

ure, ki jih je študent porabil pri organiziranih oblikah študija, kot so prisotnost na 

predavanjih in vajah ter laboratorijsko ali terensko delo, in ure, ki jih je študent 

porabil za ostale aktivnosti, merjene v obliki ur samostojnega dela.  

Izpis analize zahtevamo v spletnem brskalniku preko spletne strani. Ko izberemo 

določen predmet, se izvedejo računske operacije za vnešene podatke za ta predmet. 

Anketne podatke za posamezni predmet izberemo na podlagi identifikacijske številke 

predmeta (id predmeta) v tabeli. V programu sta določeni dve računski operaciji. 
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Prva preračunava povprečne ure obremenitve študenta na podlagi vnešenih ur iz 

sklopa vseh anketnih vprašanj. Druga pa preračunava povprečno obremenitev 

študenta za prikaz povprečnih ur v procentih (slika 14), ki so del organizirane oblike 

študija. Na podlagi identifikacijskega ključa se nam izpisujejo tudi podatki, ki ne 

zajemajo računskih operacij. Za vse predmete smo določili enak način 

preračunavanja in enak kriterij za izpis določenih podatkov. 

 

Slika 14: Del kode PHP za preračunavanju deleža ur, ki se jih je študent udeležil pri 

organiziranih oblikah študija 

Zgornja slika prikazuje del kode PHP, ki je namenjena preračunavanju deleža ur v 

procentih. Primer $procent1: »računanje« določa, da se na podlagi baze podatkov 

seštejejo vse vnešene  ure iz predmeta ($idpredmeta), ki se nanašajo na prisotnost pri 

predavanjih ($ure1). Te delimo s številom vnešenih anket ($stanket) in številom ur, 

ki so določene za ta predmet po študijskem programu ($predmetivseure). Ukaz round 

poskrbi za izpis celih števil. Ostali del programske kode poskrbi, da se izračunani 

podatki vnesejo v tabelo, ki je prikazana na sliki 17.  

Do želenih rezultatov dostopamo preko spletne strani, kjer lahko izberemo določen 

študijski program, ki prikaže vse predmete, razporejene po študijskih letnikih. Pri 

izbiri analize podatkov za določen predmet je podana tudi možnost za analizo 

rezultatov za določeno časovno obdobje. V primeru, da datuma ne nastavimo, se pri 

potrditvi za izbrani predmet izpišejo rezultati podatkov vseh vnešenih anket iz tega 

predmeta. Za prikaz izpisa poročila smo določili naslednje elemente: tabelo 

povprečne obremenitve študentov s prikazom povprečnih ur (Slika 15), tabelo 

povprečne obremenitve, izraženo v procentih, ki se nanaša na študentovo prisotnost 

pri oblikah organiziranega študija (Slika 16), tabelo, ki prikazuje pregled števila ur 

posameznih anket (Slika 17), in tabelo za pregled dodatnih aktivnosti, ki prikazuje 
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vpisane aktivnosti anketiranih študentov in njihove porabljene ure (Slika 18). Vsa 

poročila se izpišejo na isti spletni strani, sledimo jim s pomočjo drsnega gumba v 

spletnem brskalniku. Poročila tabel si po prikazu v spletnem brskalniku sledijo po 

naslednjem vrstnem redu: slika 15, slika16, slika 17 in slika 18. 

 

Slika 15: Primer izpisa tabele povprečne obremenitve študenta 

Slika 15 prikazuje primer izpisa povprečne obremenitve študentov iz predmeta 

tehniška fizika v vinogradništvu in vinarstvu. Na vrhu slike so prikazani podatki o 

predmetu, izpis časovnega obdobja po datumu in število vseh vnešenih anket. Vsoto 

vseh povprečnih ur študentovega dela pri predmetu, ki je prikazana na koncu tabele, 

lahko primerjamo s predvideno obremenitvijo študenta, določeno z ovrednotenjem 

predmeta po ECTS, ki je navedena v glavi spletne strani za prikaz tabel.  
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Slika 16: Primer izpisa tabele posameznih anket 

 

Slika 17: Primer izpisa tabele študentove prisotnosti pri organiziranih oblikah študija 

v procentih 

 

Slika 18: Primer izpisa tabele ostalih aktivnosti študenta v urah 

Prilagajanje anketne strukture smo omogočili s pomočjo skript, s katerimi 

generiramo anketo. Anketni vprašalnik se prilagaja za vsak izbran predmet posebej. 

Izpis potrebnih vprašanj se določa na podlagi določenih funkcij in glede na obliko ter 

vsebino vprašanja. Na anketnem listu smo določili tri funkcije za izpis oblike 

vprašanj: funkcijo vprašanja z radijskimi gumbi (vprasanjeabc), funkcijo vprašanja z 

vnosnim poljem za ure (vprasanjeure) in funkcijo vprašanja z vnosnim poljem za 

tekst in z vnosnim poljem za vnos ur (aktivnosture). S funkcijo crta delimo vprašanja 
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po sklopih. Na sliki 19 je prikazan del kode PHP za prikaz vseh vprašanj, ki jo 

prikazuje slika elektronskega modela spletne ankete (slika 11). 

 

Slika 19: Del kode PHP za prikaz vsebine vprašanj 

Za pravilen izpis vprašanj v anketi poskrbi zunanja skripta include (ankete-ects.inc), 

ki na podlagi tako imenovanih »stikal« vklaplja in izklaplja vprašanja za izbran 

predmet.   

 

Slika 20: Zunanja skripta include 

Slika 20 prikazuje polja, kjer so določeni naslednji parametri: vprašanja 

($vprasanja), stikala ($onemogoceno) in predmeti ($predmet). V primeru, ko 
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izberemo predmet fizika, ki ga označuje polje s številko 1 = >, bodo stikala v polju 1 

= > izbrala točno določena vprašanja, ki so definirana na podlagi teh stikal. Znak 0 

pomeni vklop, znak 1 pomeni izklop določenega vprašanja.  
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7 TESTIRANJE SPLETNE ANKETE 

Testiranje spletne ankete smo opravili na lokalnem strežniku, ki smo ga postavili s 

pomočjo paketa XAMPP. V času izdelave in pilotskega testiranja spletne ankete smo 

ga preizkusili na operacijskih sistemih Windows XP ter Windows 7, Ubuntu 9 in 

Mac OSX verzije Snow Leopard (10.6.8) ter Lion (10.7.3). 

Preko internetnega ponudnika NO IP smo domači strežnik postavili v internet. 

Strežnik je bil priklopljen na omrežje ADSL (angl. Asymetric Digital Subscriber 

Line), ki je omogočalo hitrost prejemanja 4 Mb/s in pošiljanja s 512 kb/s. Delovanje 

spletne ankete smo preizkusili z različnimi spletnimi brskalniki, kot so Internet 

Explorer, Firefox, Chrome in Safari. Ugotovili smo, da je prikaz spletne ankete 

ustrezen in da imajo spletne strani dober odzivni čas. 

Za realno testiranje našega sistema smo načrtovali zbiranje podatkov od študentov, ki 

so uspešno zaključili izpit iz določenega predmeta. Skupina študentov je izpolnila 

spletno anketo o obremenitvi študenta za predmet tehniška fizika v vinogradništvu in 

vinarstvu. Podatki, ki so jih študentje vnašali preko spletne ankete, so se uspešno 

prenesli v bazo podatkov. Sistem za analizo je iz baze podatkov uspešno prikazoval 

poročila o povprečni obremenitvi študenta po zastavljenih kriterijih, ki so prikazani 

na slikah 15, 16, 17 in 18. 

Na ta način smo testirali vse elemente dinamičnega sistema za izvedbo elektronske 

ankete za obremenitev študenta. Vsi rezultati so bili pozitivni. Delovanje sistema je 

bilo zadovoljivo in brez napak. 
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8 ZAKLJUČEK 

Uvajanje elektronskega anketiranja je v današnjem času omogočeno na podlagi 

razvoja in napredka različnih računalniških sistemov, programskih orodij in podprtih 

metod. Uporaba elektronskega anketiranja omogoča predvsem visoko stopnjo 

avtomatizacije, ki se izraža v prihranku časa pri zajemanju, vnašanju, spremljanju in 

obdelavi želenih podatkov. Učinkovitost in uporabnost delovanja elektronske ankete 

je v veliki meri odvisna od njene zasnove in izvedbe. 

V okviru diplomskega dela je bil zgrajen sistem elektronske ankete za merjenje 

povprečne obremenitve študenta. V okviru tega dela so predstavljeni glavni razlogi 

in namen za izdelavo elektronske ankete. Zasnovan je načrt priprave za razvoj in 

izvedbo. Na podlagi ankete v tiskani obliki je bil pripravljen univerzalni model 

elektronske ankete, v katerem smo določili obliko in vsebino vseh možnih vprašanj 

za obremenitve študentov pri različnih študijskih vsebinah. Taka univerzalna 

elektronska anketa predstavlja osnovo, iz katere lahko generiramo oz. oblikujemo 

spletne anketne liste, ki so prirejeni za posamezen predmet. Tak spletni list vsebuje 

samo tista vprašanja, ki so ustrezna za dani predmet.  

Na podlagi zastavljenega cilja so bila izbrana ustrezna orodja, s katerimi smo izdelali 

načrtovani sistem in ga postavili v produkcijsko okolje. Predstavljen je bil 

označevalni jezik HTML, ki se uporablja kot osnova pri izdelovanju spletnih strani s 

slogovno predlogo CSS, ki pomaga strukturirati vsebino spletnih strani. Za uvedbo 

dinamičnosti v spletne strani sta bila uporabljena skriptni jezik JavaScript in 

programski jezik PHP. Za shranjevanje in analiziranje vnešenih podatkov je bila 

zasnovana podatkovna baza MySQL. Delovanje izdelanih spletnih strani in obdelavo 

vnešenih podatkov je omogočil paket XAMPP, ki je bil uporabljen za postavitev 

načrtovanega sistema v spletno okolje. Sistem, ki smo ga zasnovali za elektronsko 

anketo, je bil testiran in zadovoljil zastavljeni cilj.  

Prispevek diplomskega dela: 

· Izdelava anketnega vprašalnika za merjenje povprečne obremenitve študenta. 
· Izdelava spletne aplikacije. 
· Postavitev spletne aplikacije v testno okolje.  
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