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Nadgradnja modula za anketiranje v programu Evidenca VSŠ
Modul za anketiranje v programu EvidencaVSŠ (verzija 3.5) je nadgrajen z novimi
funkcijami. Dodana je možnost uvoza in izvoza anket ter izboljšana obdelava anket.
Ta

dokument

je

na

voljo

v

elektronski

obliki

na

naslovu:

http://vss-ce.com/evidenca/31/RezultatiAnket.doc , osnovna navodila za uporabo modula
za anketiranje pa so na naslovu: http://vss-ce.com/evidenca/31/SeminarAnketiranje.doc

Uvoz in kopiranje ankete
Na jezičku »Pregled anket« je možno uvoziti anketna vprašanja in vse izpise potrebne za
analizo ankete, ki so definirani v posamezni anketi. Podatki morajo biti zapisani v datoteki v
predpisanem XML formatu. Datoteko lahko s posebnim orodjem pripravi Komisija za
kakovost skupnosti VSŠ.

Kopiranje
ankete

Uvoz ankete iz
XML datoteke

Anketo je možno kopirati v naslednje študijsko leto tako, da najprej izberemo anketo in
nato kliknemo »Kopiraj«. Možno je narediti tudi kopijo ankete v tekočem študijskem letu
(treba je držati pritisnejno tipko SHIFT in klikniti »Kopiraj«).
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Definiranje novega izpisa
Najprej izberemo študijsko leto in anketo ter omogočimo spreminjanje izpisov. Nato pod
»Ime izpisa« vpišemo ime izpisa in že lahko s klikom an ikono tiskalnika dobimo enostaven
izpis.
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Vprašanja so na izpisu nanizana v stolpcu A v smeri puščice:
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Transponiranje izpisa - izpis vprašanj vodoravno
S opcijo »Transponiraj podatke« spremenimo smer izpisa in vprašanja se izpišejo vodoravno
v drugo vrstico.

Tak izpis je primeren kadar analiziramo manjše število vprašanj in je dovolj prostora, da se
le ta izpišejo vodoravno.
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Izpis števila odgovorov, standarne deviacije in frekvence
Izpisati je možno podrobne podatke o številu odgovorov, frekvenci in frekvenci izraženi v
odstotkih. Prav tako se lahko izpiše tudi standardna deviacija. Ti podatki se izpišejo
vertikalno v stolpec pod vrednostjo povprečja odgovorov.

Puščica prikazuje smer izpisa podrobnih podatkov:

4

Transponiranje izpisa števila odgovorov, standardnih deviacij in frekvenc
Podobno kot lahko transponiramo izpis vprašanj lahko transponiramo tudi izpis števila
odgovorov, standardnih deviacij in frekvenc.

Frekvence se izpišejo vodoravno. Običajno je potrebno pri takšnem izpisu omejiti nabor
vprašanj za analizo tako, da so izbrana le vprašanja z enakim naborom odgovorov. V
nasprotnem primeru je izpis nepregleden.
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Analiza tematskih sklopov vprašanj - izbira vprašanj za analizo
Kadar analiziramo veliko vprašanj hkrati lahko postane izpis nepregleden. Smiselno je
razdeliti analizo posamezne ankete na več izpisov, pri čemer ločeno analiziramo vprašanja,
ki spadajo v določen tematski sklop. Na jezičku »Vprašanja za analizo« podamo katera
vprašanja želimo analizirati v posameznem izpisu.
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Prikaz grafov
Excel omogoča enostavno in hitro prikazovanje grafov. Najprej izberemo območje podatkov,
ki jih želimo prikazati na grafu. Pogosto je potebno označiti dve polji (modro obarvani na
spodnji sliki). To lahko naredimo tako, da hkrati, ko z miško izbiramo polje, držimo
pritisnjeno tipko CTRL. Nato v menuju izberemo »Vstavljanje - Grafikon«, izberemo vrsto
grafikona in kliknemo »Dokončaj«. Za tem izbrišemo odvečne podatke in estetsko
oblikujemo graf.
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Izpis ponderjev in števila neopredeljenih
Pri izračunu povprečja odgovorov se uporabljajo ponderji podani pri definiranju vprašanj, Te
ponderje lahko izpišemo tudi pri analizi tako da obkljukamo »Izpiši ponder opcije pri
frekvencah«. Izpišemo lahko tudi število neopredeljenih odgovorov »Ne vem«.
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Grupiranje
Z grupiranjem naredimo primerjavo podatkov glede na postavljene kriterije. Na jezičku
»Grupirna vprašanja« izberemo vprašanja, ki jih postavimo kot kriterije grupiranja.
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Večnivojsko grupiranje
Izberemo lahko več grupirnih vprašanj (kriterijev). Če imamo izbran izpis »Izbirni odgovori
– večnivojski izpis«, dobimo podroben izpis po skupinah določenih s grupirnimi kriteriji.
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Enonivojsko grupiranje
Pri enonivojskem izpisu dobimo skupine, kot jih določajo posameznimi grupirni kriteriji
nepovezano med sabo.

Enonivojski
izpis

11

Večnivojsko grupiranje z enonivojsko primerjavo
Ta opcija omogoča, da na večnivojskem izpisu dodamo enonivojsko primerjavo. Podamo
lahko tudi »globino«, ki pove koliko grupirnih kriterijev naj se upošteva pri dodani
enonivojski primerjavi.
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Analiza posameznega vprašanja
Pri analizi posameznega vprašanja je možno, da sortiramo skupine določene s grupirnimi
kriteriji in ločimo podpovprečne in nadpovprečne skupine.
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Izpis za izvajalca - prelomi stran
Opcija »Prelomi stran ob spremembi vodilnega kriterija grupiranja« omogoča da pripravimo
poročila za posamezne izvajalce (predavatelje). Kadar je ta opcija vključena, bo program
samodejno izpisal skupine, ki imajo enako vrednost prvega grupirnega kriterija, v svojo
Excelovo datoteko. Pri tem izpisu je smiselno dodati tudi enonivojsko primerjavo.

Izpis za prvega izvajalca (Primer Peter):
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Ko je izpis za prvega izvajalca prikazan, program ponudi seznam vseh izvajalcev iz katerega
izberemo kateri izpis želimo oziroma izpis prekinemo. Privzeto je označen naslednji izvajalec
in tako lahko s klikanjem na »Prikaži naslednji list« izpišemo podatke vseh izvajalcev.

Avtomatsko shranjevanje rezultatov
Opcija »Avtomatsko shrani rezultate v mapo« omogoča samodejno generiranje izpisov za
vse izvajalce. Podati je treba mapo na disku, kjer naj se ustvarijo datoteke. Te datoteke
lahko nato posredujemo posameznim izvajalcem v elektronski obliki.
Na tem izpisu je smiselno vključiti enonivojsko primerjavo (do določene globine) in tako
omogočimo, da lahko posamezni izvajalci primerjajo svoje ocene s oceno celotne šole,
programa ali načina študija, ne da bi pri tem imeli vpogled v rezultate drugih izvajalcev.
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Tu najenostavneje
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V izbrani mapi dobimo izpise za vse izvajalce:

Projekt Impletum
Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008-11
Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.
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