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POVZETEK 

 

Magistrska naloga preučuje vprašanje tujega jezika (TJ) pri dodiplomskih 

študentih nejezikovnih programov Univerze v Mariboru. Pozornost je usmerjena 

na učenje tujega jezika pri študentih, na njihovo samooceno o znanju tujega 

jezika, na njihovo neformalno in formalno uporabo tujega jezika ter na njihovo 

ocenjevanje dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost učenja tujega jezika. Pri tem je 

bila kontrolirana vloga ocene tujega jezika na maturi in smeri fakultete. V 

raziskavi je sodelovalo 150 dodiplomskih študentov, ki obiskujejo 2. ali 3. letnik 

študijskega programa naravoslovne, družboslovne in tehniške smeri Univerze v 

Mariboru.  Podatki so bili pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je 

vseboval deskriptivno in numerično ocenjevalno lestvico. Rezultati so pokazali, 

da anketiranci dajejo večji  poudarek zunajšolskemu učenju tujega jezika kot pa 

formalnemu. Ocenjujejo, da na uspešnost učenja tujega jezika v največji meri 

vplivajo: stik s tujci, program Erasmus izmenjava ter zgodnji začetki učenja tujega 

jezika. Slednje vpliva tudi na uspešnost pri kasnejšem opravljanju mature v delu, 

vezanem na tuji jezik. Anketiranci z boljšo oceno na maturi so bili pri 

samoocenjevanju znanja tujega jezika bolj samozavestni, prav tako pa po tuji 

študijski literaturi posegajo pogosteje in bolj samoiniciativno kot tisti z nižjo 

oceno. Največ dobrih ocen tujega jezika na maturi imajo družboslovci, največ 

odličnih ocen pa naravoslovci, ki so tudi sicer najbolj samoiniciativni ter pogosti 

uporabniki tuje študijske literature. Skoraj tretjina vseh anketiranih se na 

dodiplomskem študiju Univerze v Mariboru ni učila nobenega dodatnega jezika, 

dobra polovica pa se jih uči angleščino. V prihodnje bi morala jezikovna politika 

na državni ravni stremeti k vertikali poučevanja tujega jezika tudi na 

dodiplomskem študiju, saj samo znanje angleščine v prihodnosti zagotovo ne bo 

zadostovalo za uspešno in prodorno nastopanje mladih na evropskem 

gospodarskem trgu. 

 

Ključne besede: tuji jezik, smeri fakultete, ocena tujega jezika na maturi, 

dejavniki uspešnosti, formalno učenje tujega jezika, samoiniciativen pristop, 

Univerza v Mariboru. 



 

ABSTRACT 

 

Foreign Languages for Students of  Non-Language Majors at the University of 

Maribor 

 

The following Master Thesis introduces foreign languages used by undergraduate 

students of Non-Language Majors at the University of Maribor. The emphasis is 

laid upon learning foreign languages among students, their self-evaluation of a 

certain foreign language, their informal and formal usage of foreign languages and 

also on their estimation of factors influencing the rate of success within learning 

foreign languages. Within this context the grade of a foreign language at the 

Matura examinations as well as specific studies at different faculties has been 

under control. 

 

Some 150 students attending the 2
nd

 and the 3
rd

 year of natural science studies, 

social science studies and technical science studies at the University of Maribor 

have been involved. 

 

Specific data has been obtained with the help of a questionnaire consisting of 

descriptive and numerical estimation ranking. 

 

The results have shown that the respondents find learning foreign languages 

outside school more important than formal learning at school. 

 

It has been estimated that the success in learning foreign languages lies in contacts 

with people from other countries, in attending the Erasmus student exchange 

programs and in an early foreign language learning. The latter also has a big 

influence in further success at the Matura examination of foreign languages. 

 

Respondents having got better grades at the Matura examination showed more 

self confidence in self-evaluation and at the same time read more literature in 



 

foreign language in comparison with the students who have not achieved such 

good grades. 

 

The best good grades at the Matura examination have been achieved by the social 

science students, the most excellent grades have been achieved by the natural 

science students who are in most cases also the most self-initiative and use study 

literature in other languages most often. 

 

Almost one third of all the respondents among the undergraduate students at the 

University of Maribor has not learnt any additional foreign language, a good half 

of them learn English. 

 

In future our state language policy should strive towards a vertical rise of teaching 

foreign languages also among the undergraduate studies. Only the knowledge of 

English as a foreign language will certainly not be enough in order to present 

young people successfully as well as vigorously on the European economic 

market. 

 

Key words: a foreign language, Faculty studies, a foreign language grade at the 

Matura examination, success factors, formal studies of foreign languages, self-

initiative approach, the University of Maribor. 
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UVOD 

 

Tuji jezik ni jezik, ki ga uporabljamo v domačem okolju. Učimo se ga na tečajih, 

preko televizije, v šoli … Otroci se z njim večinoma srečajo v okviru obstoječega 

šolskega sistema ali preko sodobnih medijev, zelo redko ga uporabljajo v 

domačem, vsakdanjem okolju (Pižorn idr., 2009).  

 

Proces učenja materinščine je drugačen od procesa učenja tujega jezika. 

Materinščine se od zgodnjega otroštva učimo spontano, neformalno, tako rekoč 

nezavedno, medtem ko se tujega jezika, ki ga ne uporabljamo v domačem okolju, 

na tak način učimo le stežka. Prav zato skušajo učitelji tujega jezika pri 

poučevanju otrok v razredu metode svojega dela čim bolj približati in prilagoditi 

procesu otrokovega nezavednega učenja materinščine (Skela in Fojkar, 2009).  

 

Devjak (2007) omenja, da se v procesu izobraževanja menjavata in prepletata 

neformalno in formalno učenje tujega jezika. Prednost formalnega učenja tujega 

jezika je, da je vodeno in poteka v razredu oz. predavalnici, da ima jasno 

zastavljene cilje, da predvideva prisotnost učitelja oz. nekoga, ki organizira 

delovno okolje, da nam omogoča ustrezno izobrazbo in na koncu prinaša tudi 

formalna potrdila o opravljenih obveznostih. Neformalno učenje dopolnjuje in 

bogati formalne oblike učenje tujega jezika, poteka pa izven razreda oz. 

predavalnice, tako rekoč vsepovsod, kjer lahko tako ali drugače pridemo v stik s 

tujim jezikom (na delovnem mestu, v stiku z različnimi mediji, z branjem tuje 

literature, ob dopisovanju s prijatelji iz tujine, na potovanjih, na izmenjavah v 

tujini v okviru programa Erasmus … ). Okolje neformalnih oblik učenja tujega 

jezika je nenačrtovano, nesistematično, nestrukturirano ter kot tako glede na 

okolje, ki ga ponujajo formalne oblike učenja tujega jezika, veliko bliže okolju 

naravnega in nezavednega procesa učenja materinščine (Devjak, 2007, str. 121–

122). 

 

Raziskovalci že vrsto let preučujejo, kdaj in pri katerih letih so otroci zreli za 

učenje tujega jezika in kakšne so posledice zgodnjega učenja tujega jezika pri 
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otrocih. Zanimata jih zlasti vpliv zgodnjega učenja tujega jezika na boljše znanje 

le-tega v kasnejšem obdobju in vpliv zgodnjega učenja tujega jezika na ostale 

kasnejše dosežke otroka v življenju. Curtain, Pesola in Dahlberg (1994) 

ugotavljajo, da ima zgodnje učenje tujega jezika pri otroku za posledico predvsem 

prednosti, in sicer jih delijo na kratkoročne in dolgoročne. Kratkoročne so vidne 

tako na področju izobraževanja kot tudi drugje. Učenci, ki so se zgodaj pričeli 

učiti tujega jezika, so spretnejši pri branju, pri matematiki in dosegajo boljše 

rezultate na nacionalnih preverjanjih znanja. Dolgoročne prednosti pa se opazijo 

predvsem pri iskanju zaposlitve, saj so ti učenci v razmišljanju hitrejši, 

fleksibilnejši ... Prednosti so med drugim vidne tudi na izvenšolskem področju, saj 

so ti učenci sposobnejši v prepoznavanju in izmenjavi informacij, v pogovorih ... 

Kot kažejo raziskave, ima zgodnje učenje tujega jezika vedno predvsem prednosti 

in v nobenem primeru ne zavira razvoja drugih otrokovih spretnosti in 

sposobnosti. 

 

Učenci morajo poleg besedišča splošnega tujega jezika kasneje obvladati tudi 

specialno besedišče tujega jezika stroke, ki ga uporabljajo za potrebe svojega dela 

na delovnem mestu v okviru določene poklicne sfere.  Poučevanje tujega jezika 

stroke ima glede na poučevanje splošnega tujega jezika določene specifike, zaradi 

česar se obravnava kot poseben pristop pri poučevanju tujega jezika (Potočar, 

2000, str. 141). 

 

Po pregledu literature smo ugotovili, da sta v Sloveniji prisotni problematika 

nestalnega učenja tujega jezika in problematika premalo pestre ponudbe tujih 

jezikov na šolah. Slavica Čepon je leta 2012 raziskovala stalnost v poučevanju in 

učenju tujega jezika na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Ugotovila je, da se 

študentje na tej fakulteti s tujim jezikom srečajo šele v 2. in 3. letniku, kar 

pomeni, da je bil proces učenja tujega jezika po zaključku srednje šole pri njih 

prekinjen za eno ali dve leti – gre torej za prekinitev stalnosti učenja tujega jezika. 

Poleg tega so rezultati pokazali, da se angleščini samoiniciativno posvečajo 

predvsem študentje z višjo oceno pri tujem jeziku oz. da se jih za samostojno 

ponavljanje oz. uporabo angleščine odloča manj kot polovica (45, 1% ). Ostali kot 
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razloge za opustitev učenja in uporabe angleščine navajajo preobremenjenost 

zaradi študijskih obveznosti, na drugem mestu je kot razlog navedeno privajanje 

na študijsko delo v 1. letniku, na tretje mesto pa postavljajo lastno 

neorganiziranost (Čepon, 2012). Domnevamo lahko, da se tako fakultete kot 

študentje premalo zavedajo pomembnosti znanja tujih jezikov v današnjem času, 

kar ne nazadnje kaže tudi majhno število raziskav, ki bi obravnavale to 

problematiko pri nas. Če bi se učenci in študentje bolj zavedali pomembnosti 

znanja tujih jezikov, bi k učenju le-teh pristopali bolj samoiniciativno ter možnosti 

za to iskali tudi izven šolskega prostora. Pomen znanja tujih jezikov izpostavljajo 

na primer tudi raziskave, narejene v okviru projekta Učenje jezikov za evropsko 

državljanstvo (angl. Language Learning of European Citizenship, 1996), ki je 

potekal v članicah Sveta Evrope. Dokazano je bilo, da povsod narašča poučevanje 

tujega jezika stroke, saj se mednarodna proizvodnja vse bolj širi. Članice Sveta 

Evrope se zavedajo, da je znanje tujih jezikov pomembno za vedno bolj 

konkurenčen mednarodni trg in ga kot takega z ekonomskega vidika opredeljujejo 

kot pomemben dejavnik pri njegovem nadaljnjem širjenju in razvoju (Council of 

Europe, 1996). 

 

Ob prebiranju učnih načrtov in predmetnikov dodiplomskih študijskih programov 

Univerze v Mariboru (splošna medicina, kemijska tehnologija, strojništvo, 

računalništvo in informacijska tehnologija, razredni pouk, likovna pedagogika) 

smo ugotovili, da v okviru nekaterih programov tuji jezik ni predpisan niti kot 

obvezni niti kot izbirni učni predmet. Posledica tega je, da se pri študentih 

izgublja že pridobljeno znanje splošnega tujega jezika, hkrati pa se ga ne 

nadgrajuje s tujim jezikom stroke, saj v šolskem sistemu ni omogočena stalnost 

poučevanja tujega jezika. Poleg tega se ponudba tujih jezikov in usposobljenost 

kadra za njihovo poučevanje od šole do šole razlikujeta. Tako prihaja do razlik v 

znanju tujih jezikov tako pri študentih naravoslovnih kot tudi tehniških in 

družboslovnih smeri. Razloge za te razlike pa lahko med drugim iščemo tudi v 

preteklosti slovenskega šolskega sistema, ki se je pogostokrat tako ali drugače 

prilagajal ekonomskim spremembam slovenskega prostora (Sorčan, 2011). 
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V teoretičnem delu naloge smo se osredotočili na pomen znanja tujega jezika ter 

na razloge, ki nas motivirajo za učenje tujih jezikov. Omenjamo dejavnosti, ki v 

različnih starostnih obdobjih različno vplivajo na uspešno učenje tujega jezika, in 

šolske pristope, ki se zavzemajo za to, da bi proces učenja tujega jezika približali 

naravnemu, nezavednemu učenju materinščine. Poudarjen je tudi izvenšolski 

pristop, ki temelji na samoiniciativnosti in različnih vrstah neformalnega učenja 

tujega jezika. Opredelimo potek učenja tujih jezikov skozi celoten šolski sistem 

ter izpostavimo problematiko previsoko zastavljenih ciljev, pretirane 

pomembnosti angleškega jezika, problematiko jezika stroke, občutka anksioznosti 

pri učenju tujega jezika ter njegovo pozabljanje. V zadnjem poglavju teoretičnega 

dela se poglobimo v proces pozabljanja znanja tujega jezika pri študentih 

nejezikovnih študijskih programov Univerze v Mariboru, prebiramo učne načrte 

in predmetnike mariborskih  dodiplomskih univerzitetnih programov (splošna 

medicina, kemijska tehnologija, strojništvo, računalništvo in informacijske 

tehnologije, razredni pouk, likovna pedagogika) in  primerjamo prisotnost ali 

neprisotnost tujega/-jih jezika/-ov v okviru posameznega programa ali študijske 

smeri. 

 

V empiričnem delu naloge nas pri študentih nejezikovnih programov Univerze v 

Mariboru zanimajo njihovo učenje tujih jezikov, samoocenjevanje znanja tujega 

jezika, samoocenjevanje neformalne in formalne uporabe tujega jezika ter 

ocenjevanje vpliva dejavnikov uspešnega učenja tujega jezika. Pri tem je bila 

preverjena vloga ocene tujega jezika na maturi in smeri fakultete. Rezultate 

anketiranja smo analizirali, jih ustrezno predstavili in jih v zaključku tudi povzeli. 

 

I  TEORETIČNI DEL 

 

V prvem poglavju najprej posvečamo pozornost opredelitvi besede jezik. V 

nadaljevanju razlagamo in primerjamo materni ter učni jezik, splošni ter strokovni 

jezik in podajamo razlike med besednimi zvezami: tuji jezik, drugi jezik, dodatni 

jezik. Izpostavimo velik pomen znanja tujega jezika stroke za bodoče poklicno 

delo ter hkratno prepletanje splošnega in strokovnega tujega jezika. V zadnjem 



5 

delu prvega poglavja navedemo razloge za učenje tujih jezikov, ki so razvrščeni v 

kategorijo potovanj, zaposlitve, politike ter okolja. V empiričnem delu magistrske 

naloge smo se osredotočili na študente nejezikovnih programov Univerze v 

Mariboru. Študentje se  danes bolj ali manj zavedajo, da je nujnost znanja tujega 

jezika v današnjem času neizogibna. Prav tako jih k učenju in dopolnjevanju 

znanja tujega jezika spodbujajo različni notranji vzgibi in razlogi. Motivacija za 

samoiniciativno dopolnjevanje znanja tujega jezika izhaja iz odnosa do tujega 

jezika, iz zavedanja pomembnosti tujega jezika na potovanjih, na Erasmus 

izmenjavah, pri iskanju zaposlitve ali le iz dejstva, da je tuji jezik v šolskem 

sistemu obvezen šolski predmet.  

 

1  JEZIK 

 

Z izrazom jezik poimenujemo vsak sistem, v katerem je mogoče komu kaj 

sporočiti. Jeziki so biološko nujni in tako je tudi slovenščina nuja. Otrok, ki je 

rojen v Sloveniji, se slovenščine nauči kot svojega maternega jezika (Golden, 

1996).  

 

Z govorom govorec udejanja svoje znanje jezika in izraža svoje misli. Vsak 

govorec se mora jezika naučiti in ne more samovoljno spreminjati njegovega 

znakovnega sistema. Vse novosti in spremembe, ki jih je v svojem razvoju 

deležen jezik, mora potrditi skupnost (prav tam).   

 

Jezik predstavlja precej kompleksno človekovo dejavnost, katere naloga je, da 

vključuje tudi posameznikove občutke, čustva ter predhodne izkušnje za izražanje 

mnenj in podajanje informacij. Gre za orodje, ki govornikom omogoča, da se 

medsebojno razumejo in da se lahko vključujejo v družbo, ki ji pripadajo (Gomez 

in Vincente, 2011). 

 

Skozi zgodovino so ljudje uporabljali jezik kot bistveno sredstvo komunikacije le 

v okviru svoje lastne skupnosti. V današnjem globaliziranem svetu pa so 

medkulturne in jezikovne meje vedno bolj pomembne. Učenje dveh ali več 
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jezikov ni več nekaj novega. V zadnjih desetih letih evropski visokošolski zavodi 

spodbujajo učenje tujih jezikov in si prizadevajo za izboljšanje kakovosti 

njihovega poučevanja. Ravno visokošolsko izobraževanje se nenehno sooča z 

novimi izzivi nenehnega družbenega napredka in predstavlja ključni element pri 

kvalitetnem usposabljanju državljanov (prav tam).  

1.1 Materni jezik in učni jezik 

Materni jezik (ali tudi prvi jezik) je nasploh prvi jezik, ki se ga naučimo v svojem 

otroštvu, v družinskem okolju, in ga tudi največ uporabljamo. V maternem jeziku 

najlažje izražamo svoja čustva in razmišljamo, saj ga doživljamo in kot takega 

dobro razumemo (Pižorn idr., 2009). 

 

Učni jezik je jezik, ki se ga posameznik uči ali pa ga nekdo poučuje. V Sloveniji 

(razen na narodnostno mešanih področjih) pouk pri vseh predmetih poteka v 

slovenščini, zato je učni jezik v Sloveniji slovenščina. Materni jezik ni nujno enak 

učnemu jeziku. Npr. materni jezik italijanske družine, ki živi v Sloveniji, je 

italijanščina, učni jezik, ki se ga italijanski otroci učijo v slovenski šoli, pa 

slovenščina (prav tam).  

1.2 Tuji jezik/drugi jezik/dodatni jezik 

Tuji jezik ni jezik okolja in tudi ni jezik, ki se ga kot otroci naučimo prvega ter se 

v njem najlažje sporazumevamo. Otrok se s tujim jezikom večinoma sreča preko 

medijev, v šoli in kasneje na fakultetah, tečajih, e-tečajih. Redko pa se ga 

uporablja v domačem, vsakdanjem okolju. Tujega jezika se torej učimo v okolju, 

kjer le-ta ni v uporabi. Tudi slovenščina lahko predstavlja ljudem, živečim v 

Sloveniji, tuji jezik, ki se ga nato pri nas priučijo (Pižorn idr., 2009).  

 

Drugi jezik, ki je prav tako jezik okolja, le da na zgolj določenem državnem 

teritoriju, je običajno opredeljen v ustavi države in ima v okolju poseben položaj. 

Primer za to je italijanščina za Slovence na področju Primorske.  V šoli 
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predstavlja drugi jezik, ker je kljub vsemu jezik okolja in kot tak opredeljen kot 

učni jezik, ki spada v obvezen del učnega programa (prav tam).  

 

Dodatni jezik je jezik, ki se ga učenec uči ob svoji materinščini. V ta okvir sodi 

učenje drugih, tretjih, četrtih …  jezikov v državi, v kateri se je učenec rodil, ali v 

državi, v katero se je preselil. Razlikovanje med besednima zvezama tuji jezik in 

drugi jezik (jeziki okolja) se z leti spreminja. Vedno bolj je namreč v uporabi 

termin dodatni tuji jezik, saj imata besedi tuji in drugi slabšalni pomen v smislu, 

da predstavljata nekaj neprvega, nepomembnega …, medtem ko je izraz dodatni 

širok in odprt ter namiguje na dodatno vrednost znanja, ki ga človeku prinaša 

učenje tujega jezika (prav tam). 

1.3 Splošni/strokovni jezik 

Potočar (2000, str. 141) navaja, da za opredelitev termina jezik stroke obstajajo 

različne razlage. Nekatere razlage ga opisujejo kot preprosto poučevanje nekaj sto 

besed in fraz, ki jih uporabljamo na začetni stopnji učenja v poklicnih situacijah, 

druge razlage pa ga opredeljujejo kot strokovno angleščino, ki skorajda dosega 

jezikovno raven rojenih govorcev in jo na svojem področju uporabljajo 

strokovnjaki. Jezik stroke torej označuje znanje tujega jezika, ki ga ljudje 

uporabljajo za opravljanje svojega dela v okviru določenega poklica in se v 

strokovni literaturi obravnava kot poseben pristop k poučevanju tujega jezika. 

Pojem jezik stroke se je pojavil leta 1960, prva znana učna gradiva pa so bila 

namenjena poučevanju besedišča angleščine za potrebe tujih trgovcev v Angliji 

(prav tam). 

 

Poročila Sveta Evrope (Council of Europe, 1996) pravijo, da je najprimernejše 

obdobje za učenje jezika stroke takrat, ko učenec usvoji toliko splošnega znanja 

tujega jezika, da se lahko prične učiti jezika stroke. Jezik stroke se namreč 

nenehno prepleta s splošnim jezikom. V različnih programih se cilji predmeta, 

povezanega z jezikom stroke, uresničujejo različno in so določeni s številom ur 

poučevanja tedensko. Učenje tujega jezika mora za govorce, katerih jezik, ki se ga 

učijo, ni materin, predstavljati nikoli dokončan izziv (Council of Europe, 1996, 
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str. 13–156). Tujega jezika stroke se študentje večinoma začno učiti v prvem ali 

drugem letniku fakultete. Predpisano število ur strokovnega jezika na fakulteti 

omogoča, da študentje dopolnijo splošno znanje tujega jezika in razvijejo znanje 

jezika stroke za najmanj eno stopnjo (Celinšek idr., 2012). 

 

Učenci se v osnovni šoli učijo splošnega tujega jezika, ki je namenjen vsakdanji 

rabi. S strokovnim tujim jezikom se nekateri učenci srečajo že v zadnjih letnikih 

srednje šole ali pa šele na fakulteti. V gimnazijskih programih srednje šole ves 

predmetnik temelji na splošnem izobraževanju, tako da je tudi pouk tujega jezika 

usmerjen v pridobivanje predvsem splošnega znanja jezika. V srednjih šolah 

poklicnega izobraževanja pa dijake že pripravljajo na njihov poklic in jim temu 

primerno nudijo tudi izobraževanje v okviru jezika stroke (Predmetni izpitni 

katalog za poklicno maturo, 2012). 

 

V Predmetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo, ki ga je določil Strokovni 

svet RS za splošno izobraževanje leta 2012, je navedeno: »Predvsem v 

zaključnem letniku učenci usvajajo tudi jezik stroke kot nadgradnjo splošnega 

jezika, ki se od njega ne ločuje, temveč se z njim neprestano prepleta. Tako učenci 

spoznavajo, kako se angleški jezik, njim bolj ali manj že znane jezikovne 

strukture in zakonitosti, z vključevanjem strokovnega znanja uporablja v resničnih 

situacijah v njihovi stroki« (Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo, 2012, 

str. 3). 

 

Vsaka stroka je povezana še z drugimi strokami, ki jim je kot izrazno sredstvo 

skupen en sam jezik. Jezik stroke je celostno področje, ki povezuje posamezna 

strokovna področja, jezikovno znanje in metode/tehnike poučevanja. Spodnja 

slika (Slika 1) grafično prikazuje povezanost posameznih področij oz. strok na 

primeru slovenskega srednjetehniškega programa (Potočar, 2000). 

 

Slika 1: Povezava splošnega jezika z jezikom stroke in tematsko prepletanje področij (Potočar, 

2000, str. 152). 
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1.4 Razlogi za učenje tujih jezikov 

V današnjem času si težko prestavljamo mladostnika, ki ne bi govoril nobenega 

tujega jezika, kar kaže na dejstvo, kako pomembno in potrebno postaja v 

današnjem času globalizacije znanje vsaj enega tujega jezika. Znanje tujih jezikov 

posamezniku odpira poti na njegovi poklicni poti in mu omogoča nemoteno 

gibanje ne le na domačem trgu dela, temveč tudi na globalnem. Razlogov za 

učenje tujih jezikov je torej v današnjem času veliko in postaja nujni sestavni del 

vsakega izobraževanja.  

 

Veroti (2012, str. 14–18) v svoji zaključni projektni nalogi razloge za učenje 

tujega jezika opredeljuje s potovalnega, političnega, zaposlitvenega in okoljskega 

vidika.  

Potovalni vidik Veroti povezuje z veliko ponudbo turističnih agencij ter z vedno 

večjimi  potovalnimi interesi mladih. S potovanjem človek pridobiva znanje 

jezika in se spozna s kulturo tamkajšnjih prebivalcev (prav tam). 
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Političen vidik se povezuje s poslovnim vidikom. Znanje tujega jezika je zelo 

pomembno za politike, ko opravljajo poslovne obveznosti v tujih državah, prav 

tako pa je nepogrešljivo za poslovneže pri vsakodnevnem srečevanju in 

sodelovanju s tujimi poslovnimi partnerji. Jezik poslovnega sveta je v današnjem 

času angleščina, vendar postajajo vse pomembnejši tudi drugi jeziki (nemščina 

…) in znanje več kot le enega tujega jezika vse bolj zaželeno. Kako pomembno je 

znanje tujih jezikov v današnjem času, zelo dobro vedo tudi iskalci zaposlitve 

(prav tam). Več ko znamo tujih jezikov, več možnosti za zaposlitev imamo. 

Znanje angleščine je postalo že povsem pričakovano in postavljeno na prvo 

mesto, po pregledu zaposlitvenih oglasov pa že vsak peti delodajalec zahteva 

znanje vsaj dveh tujih jezikov. Slednje je značilno zlasti za zaposlitvene oglase, ki 

se nanašajo na znanost, tehnologijo, raziskave in razvoj (Hanžič, 2016).  

 

Na učenje tujega jezika in na razloge, zakaj se ga pričnemo učiti oz. se ga učimo, 

vpliva okolje, v katerem živimo. Pomemben dejavnik pri tem je država s svojim 

šolskim sistemom, v okviru katerega je učenje tujega jezika obvezno. Dejavnikov, 

ki vplivajo na naše odločitve za učenje tujega jezika, pa je seveda še mnogo. K 

učenju nas lahko spodbudi na primer naš tujejezični partner, lahko pa se zgodi, da 

se učenec vpiše na tečaj tujega jezika le zato, ker se je nanj vpisal njegov najboljši 

prijatelj. Že od malih nog na nas in na naše odločitve vplivajo starši ter okolje, v 

katerem se rodimo (Veroti, 2012, str. 14–18). 

 

Preberg -Vilke (1995) navaja svoje razloge, zakaj se v otroštvu učijo dva ali več 

tujih jezikov: 

 narodna zavest in pripadnost družine neki narodni skupnosti (npr. 

Prekmurje), 

 živijo in delajo v tujini zaradi različnih vzrokov (primer: izseljenci v 

Argentini), 

 starša pripadata različnim jezikovnim skupinam. 

 

Mithansova je leta 2011 v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji preučevala stališča 

staršev otrok, ki obiskujejo waldorfsko osnovno šolo, v zvezi s pomembnostjo 
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učenja tujega jezika. Vsi anketirani starši so bili enotni (100%) v stališču, da je 

znanje tujega jezika v današnjem času nujno in pomembno. Podatek ne preseneča 

in samo potrjuje splošno znana dejstva v zvezi s pomembnostjo znanja tujega 

jezika v sodobni, globalno orientirani družbi. Znanje tujega jezika namreč vse bolj 

postaja osnovna potreba vsakega posameznika, in sicer tako v privatnem kot 

poklicnem življenju. V omenjeni raziskavi so starši navedli več različnih razlogov 

za učenje tujega jezika, med drugim, da se tujega jezika učimo, ker: 

 

 lažje navezujemo stike z ljudmi iz sosednjih ter drugih tujih držav, 

 nam potem odločanje za študij v tujini ne predstavlja problema, 

 se nam povečajo zaposlitvene možnosti, 

 je to osnova naše razgledanosti, 

 smo bolj kompetentni  pri obveznostih v šolstvu, 

 imamo s tem večje možnosti za spoznavanje in razumevanje tujejezikovnih 

kultur, 

 nam omogoča lažje in enostavnejše spremljanje tujih medijev ter prebiranje 

tuje literature,  

 s tem izboljšujemo znanje prvega jezika (Mithans, 2011). 

 

Leta 2012 je raziskava Eurobarometra pokazala, da skoraj vsak deveti od desetih 

državljanov Evropske unije meni, da je znanje tujih jezikov zelo uporabno. 98 % 

Evropejcev med drugim navaja, da je znanje tujih jezikov pomembno tudi za 

bodočnost njihovih otrok. Podobni raziskavi Eurobarmetra sta bili izvedeni leta 

2001 in leta 2005. Leta 2001 je stališče, da je znanje tujega jezika pomembno, 

zagovarjalo 72 % Evropejcev, že leta 2005 pa se je odstotek le-teh dvignil na 83 

% (Eurobarometer, 2005). Vse raziskave Eurobarometra torej kažejo, da se 

prebivalci Evrope vedno bolj zavedamo pomembnosti znanja tujih jezikov. 

Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost 

in mlade, pravi: »Sporazumevanje v tujem jeziku širi obzorja, odpira vrata in 

povečuje zaposljivost, podjetjem pa omogoča priložnosti na enotnem trgu« 

(Eurobarometer, 2012, str. 1). 
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Glavni razlogi za učenje jezikov v raziskavi Eurobarometra iz leta 2005 so še 

vedno povezani z zasebnimi potrebami ljudi. 35 % anketirancev navaja, da se 

tujega jezika učijo zato, da ga znajo uporabljati na počitnicah v tujini. Ta delež se 

je leta 2005 v primerjavi z letom 2001 zmanjšal za 12%. Na drugem mestu 

anketiranci kot razlog za učenje tujega jezika navajajo potrebo po tovrstnem 

znanju v službi, predvsem v zvezi s poslovnimi potovanji v tujino. Razlog, da si 

želijo delati v tujini, se v večjem deležu kaže v raziskavi iz leta 2005 in je po 

deležu izenačen z razlogom osebnega zadovoljstva (27%). Raziskava iz leta 2001 

kaže, da se anketiranci za učenje tujega jezika odločajo predvsem iz razlogov 

zasebne narave (uporaba tujega jezika na počitnicah v tujini, osebno zadovoljstvo 

ob znanju tujega jezika, spoznavanje in razumevanje ljudi iz tujih držav …), 

medtem ko je ta odstotek v raziskavi iz leta 2005 nižji in je višji odstotek, pri 

katerem se kot razlogi za učenje tujega jezika navajajo potreba po tovrstnem 

znanju na delovnem mestu, delo v tujini, boljša zaposlitev doma ter študij v tujini. 

(Eurobarometer, 2005, str. 5).  

 

2 UČENJE TUJIH JEZIKOV   

 

V tem poglavju predstavljamo učne strategije in tehnike, s pomočjo katerih učitelj 

slušatelje (učence, dijake, študente …) spodbuja k samostojnemu načinu učenja 

jezika. Sledi predstavitev pristopov učenja tujih jezikov v šolah, ki bolj ali manj 

stremijo k temu, da bi proces učenja tujega jezika čim bolj približali naravnemu 

procesu učenja materinščine. V nadaljevanju z dejavnosti, ki v različnih starostnih 

obdobjih različno vplivajo na uspešno učenje tujega jezika, preidemo na pomen 

samoiniciativnosti pri učenju tujega jeziku in navajamo posamezne oblike 

neformalnega učenja. V povezavi z našim empiričnim delom raziskave se 

osredotočamo na samoiniciativnost in formalno učenje tujega jezika ter navajamo  

oblike neformalne uporabe tujega jezika, ki se jih študentje 

najpogosteje/najredkeje poslužujejo. V empiričnem delu nas zanima, ali bodo 

študentje pri oceni dejavnikov uspešnosti učenja tujega jezika namenili večji 

poudarek formalnim ali neformalnih oblikam učenja tujega jezika. Na koncu tega 

poglavja pozornost posvetimo tudi problemom poučevanja in uporabe tujega 
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jezika, ki jih razvrstimo v več problematik:  previsoko zastavljeni cilji, pretirana 

pomembnost angleškega jezika, jezik stroke, občutek anksioznosti pri učenju 

tujega jezika in proces njegovega pozabljanja. Proces pozabljanja tujega jezika je 

pereča problematika in v empiričnem delu se bomo osredotočili na 

samoocenjevanje znanja tujega jezika pri študentih nejezikovnih programov 

Univerze v Mariboru, na razloge za njihovo dobro/šibko znanje tujega jezika ter 

ob tem ocenjevali tudi zadovoljstvo s ponudbo tujih jezikov na fakultetah. 

2.1 Učne strategije pri pouku tujega jezika 

Študentje lahko za svoje šibko znanje ali neznanje tujega jezika krivijo tako lastno 

neprizadevnost kot tudi neustrezen način učenja v preteklih letih šolanja. Ravno 

zaradi tega je pomembno, da učitelj pri poučevanju izbira primerne metode in 

oblike dela ter uporablja starosti primerne učne strategije (Sahinkarakas, 2011).  

 

Učne strategije so pomemben in obvezen sestavni del poučevanja tujih jezikov. 

Cilj strategij je, da učitelj z njihovo pomočjo učence usposobi za samostojen način 

učenja jezika. Uporaba uspešnih strategij omogoča aktivno vključevanje učencev 

v resnično komunikacijo in jim s tem zagotavlja napredek v njihovem znanju. 

Tisti, ki ne razvijejo ustreznih učnih strategij, bodo imeli kasneje s tem povezane 

težave, razvili pa bodo lahko tudi strategije, ki so za učenje tujega jezika povsem 

neučinkovite (Kosevski, 1998).  

 

Učne tehnike se od učnih strategij  razlikujejo po tem, da so opredeljene kot 

enostavne (npr. uporaba slovarja), medtem ko so strategije zahtevnejše, 

kompleksnejše (npr. uporaba dvojezičnega slovarja, iskanje povezav med 

besedami pri prevajanju). Pri učenju tujih jezikov uporabljamo strategijo branja, 

poslušanja, govorjenja, pisanja ter nadomestne strategije, ki se uporabljajo pri 

nepopolnem znanju. Sem sodijo tudi strategije za trening spomina ter kognitivne 

strategije, kjer je ključno načrtovanje. Potrebno se je zavedati, da se tujega jezika 

učimo tudi z njegovo uporabo. Če veliko beremo, bogatimo besedišče, preko 

medijev (gledanje TV brez podnapisov) pa se lahko naučimo tudi spretnosti 

govorjenja (prav tam). 
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2.2 Pristopi učenja tujih jezikov v šolah 

Proces učenja materinščine je drugačen od procesa učenja tujega jezika. Kljub 

temu je eden glavnih ciljev učiteljev ta, da proces poučevanja tujega jezika čim 

bolj približajo procesu otrokovega nezavednega učenja materinščine. Kar loči 

učenje materinščine od učenja tujega jezika, je količina in vrsta izpostavljenosti 

jeziku. Tuji jezik učenci ne uporabljajo zunaj razreda, njegova uporaba je omejena 

le na razredno okolje, medtem ko materinščino uporabljajo ves čas. Majhno, zgolj 

na razred omejeno izpostavljenost tujemu jeziku pa lahko učenci nadomestijo 

samoiniciativno izven formalnega šolskega okolja (Skela in Fojkar, 2009). 

 

Poučevanje, osredotočeno na učenca, predvideva organizacijo takšnega učnega 

okolja, ki  učence motivira, spodbuja, omogoča njihov osebni razvoj ter jih 

navaja, da prevzemajo odgovornost za svoje učenje. Osredotočenost na učenca 

lahko povežemo tudi s procesom sooblikovanja učnega načrta med učenci in 

učitelji. Pedagoški pristopi, s katerimi uresničujemo takšen pouk, so na primer: 

igre vlog, simulacije, projektno delo, reševanje problemov, uporaba besedil s 

strokovnega/interesnega področja učencev … (Potočar, 2000). 

 

Vanja Šepec ( 2013) ugotavlja, da učitelji v šolstvu pozabljajo na veččutno 

poučevanje in da učenci zato pri pouku uporabljajo le eno čutilo – sluh. Učitelji bi 

morali učence bolj opazovati in pri vsakem posebej prepoznati način, kako si učno 

snov pri tujem jeziku najlaže zapomni. Pri pouku tujega jezika imamo različne 

tipe učencev in sluh pri vseh ni primarni zaznavni način. Poleg slušnih tipov otrok 

poznamo namreč tudi vizualne in kinestetične. Učitelj učencem vizualnega tipa 

snov skuša podati s pomočjo slikovnega gradiva, video posnetkov, filmov …, 

učencem slušnega tipa pripoveduje zgodbe in ob tem uporablja metafore …, 

učencem kinestetičnega tipa pa skuša jezik približati z različnimi 

demonstracijami, delom v skupinah, gibanjem ... Ko učitelj uporablja različne 

načine poučevanja, se približuje dragocenemu veččutnemu poučevanju, ki 

predstavlja eno glavnih smernic sodobne pedagogike (prav tam). 
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Znanje jezika pridobivamo na dva načina. Prvi način je neformalen in predstavlja 

naraven, nezaveden proces, ki je podoben usvajanju materinščine. Na ta način se 

lahko tujega jezika tudi učimo, vendar večinoma le, če živimo v okolju, v katerem 

se ta jezik aktivno uporablja. Učenje pa je za razliko od nezavednega procesa 

usvajanja jezika zaveden, formalen proces, ki se običajno dogaja v razredu, vezan 

pa je na veliko mero ponavljanja, učenja slovničnih pravil … Praksa kaže, da je za 

uspešno učenje tujega jezika pomembna kombinacija tako formalnega kot 

neformalnega učenja oz. poučevanja. Kjer prevladuje formalno 

učenje/poučevanje, mu je potrebno dodajati oblike neformalnega 

učenja/poučevanja in obratno (Skela in Fojkar, 2009). 

2.3 Razlogi uspešnega učenja tujega jezika  

Na uspešnost učenja tujega jezika vpliva mnogo dejavnikov, pri čemer je vpliv 

nekaterih večji, nekaterih manjši. Za zares uspešno učenje tujega jezika običajno 

ni dovolj le to, da obiskujemo vaje, namenjene učenju tujega jezika, ki jih 

predvideva šolski sistem, ampak na to vpliva predvsem naš osebni odnos do 

tujega jezika (Cenčič in Žefran, 2013). Če se zavedamo pomembnosti znanja le-

tega, bo naše učenje zaradi dodatne motivacije kvalitetnejše, stremeli bomo k 

rednemu opravljanju domačih nalog v okviru formalnega izobraževanja, k 

obiskovanju dodatnih tečajev tujega jezika, šli bomo na potovanja, kjer bomo 

jezik lahko aktivno uporabljali, udeležili se bomo Erasmus izmenjav, brali knjige 

v tujem jeziku, si dopisovali s prijatelji iz tujine ...  

 

V empiričnem delu magistrske naloge so študenti naravoslovnih, tehniških in 

družboslovnih smeri Univerze v Mariboru ocenjevali vpliv dejavnikov/aktivnosti 

na uspešnost učenja tujega jezika. 

 

Dejavniki in aktivnosti, ki vplivajo na uspešno učenje tujega jezika, pa so odvisni 

tudi od starostne stopnje učencev.  

 

Chang, Wall, Golonka in Vatz so leta 2014 raziskovali odnos učencev do 

opravljanja domačih nalog v okviru učnih ur tujega jezika ter povezavo med 
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časom, ki ga učenci posvetijo opravljanju domače naloge, in končnimi dosežki v 

okviru tečaja. V raziskavo je bilo vključenih 2342 polnoletnih učencev. Rezultati 

so pokazali, da so dosežki na tečajih pozitivno povezani z odnosom do opravljanja 

domačih nalog in negativno s časom, ki so ga učenci porabili za njihovo 

opravljanje. Čas, ki so ga učenci porabili za opravljanje domače naloge v okviru 

tečaja, je zmanjševal čas, ki so ga učenci porabili za individualno učenje tujega 

jezika. Poleg tega so bili tisti, ki so opravljali domače naloge, na tečajih tujega 

jezika in testih znanja kasneje uspešnejši, saj so z domačo nalogo prejeli sprotno 

informacijo o svojem delu (prav tam). 

 

Sahinkarakas (2011) je opravil podobno raziskavo na zasebni šoli z 52-imi učenci, 

ki so obiskovali 3. razred in se učili angleščine. 35 od njih jih je verjelo, da so pri 

učenju tujega jezika uspešni, medtem ko jih je bilo 17 prepričanih v lastno 

neuspešnost. Učenci so morali na list papirja nanizati razloge svojega uspeha oz. 

neuspeha pri pouku angleščine. Rezultati so pokazali, da glavni dejavnik 

uspešnosti učenja tujega jezika predstavlja poslušanje učitelja in opravljanje 

domačih nalog, kar pomeni, da ti učenci v svojem procesu učenja dajejo velik 

poudarek učitelju, saj menijo, da se učijo in so uspešni le zaradi nalog in 

obveznosti, ki jim jih nalaga. Poleg tega so učenci navedli, da k njihovi uspešnosti 

veliko pripomorejo tudi starši, saj jih spodbujajo pri učenju in jim pomagajo pri 

opravljanju domačih nalog. Od 52-ih učencev jih je le 6 navedlo, da se učijo, ker 

jih to zanima in so torej notranje motivirani. Zanimivo je bilo, da nobeden od 

učencev kot razloga za svojo uspešnost ni navedel svoje nadarjenosti ali pa zgolj 

sreče. Tisti, ki so svoje znanje tujega jezika označili za šibko, so kot razloge 

navajali pomanjkanje poslušanja učitelja, neopravljanje domačih nalog in 

nesodelovanje pri pouku. 2 učenca sta kot vzrok svoje neuspešnosti navedla tudi 

lastno nezmožnost za učenje besedišča ter slabo branje. Med dejavniki, ki naj bi 

vplivali na neuspešnost učencev pri pouku angleščine, so bili omenjeni tudi 

vrstniki, ki naj bi pouk motili do te mere, da posamezni učenci pri učni uri niso 

mogli ustrezno sodelovati. Če povzamemo, so torej udeleženci kot razloge za 

uspešnost/neuspešnost učenja tujega jezika najpogosteje navajali notranje 



17 

dejavnike, kot sta to na primer poslušanje/neposlušanje učitelja in 

opravljanje/neopravljanje domačih nalog.  

 

Sahinkarakasova raziskava je pokazala, da je pri oblikovanju učnih izkušenj 

predvsem pri mlajših učencih izredno pomemben dejavnik učitelj, ki jim nalaga 

obveznosti in jih spodbuja k sodelovanju. Zato je tako zelo pomembno, da učitelj 

v okviru poučevanja pri učencih razvija strategije za doseganje ciljev tujega jezika 

in tudi posebne strategije, s pomočjo katerih lahko učenci verjamejo v lastno 

učinkovitost brez učiteljeve prisotnosti. Ni potrebno torej, da  učitelj učencem 

poda vso znanje, vsekakor pa jih mora naučiti, kako se znajti in do rezultatov priti 

čim bolj samostojno. Če bi enako raziskavo opravljali med srednješolci ali 

študenti, bi bili rezultati najverjetneje popolnoma drugačni. Pri starejših učencih 

na uspešnost učenja vplivajo drugi dejavniki/aktivnosti, ki pa večinoma niso v 

tolikšni meri vezani na šolo in učitelja. Aktivnosti starejših učencev in študentov 

se namreč večinoma nanašajo na zunajšolsko okolje, saj se zavedajo, da na znanje 

tujega jezika najbolj vplivajo sami in zanj tudi sami lahko storijo največ (prav 

tam).   

2.4 Samoiniciativno učenje tujega jezika 

Poleg obveznega učenja tujega jezika v šoli obstajajo tudi različne oblike 

neformalnega učenja tujega jezika, ki potekajo izven šolskega prostora. Takšno 

učenje in dopolnjevanje znanja tujega jezika pa zahteva čas, samodisciplino in 

samostojnost. V empiričnem delu naloge se ukvarjamo s samoocenjevanjem 

študentov Univerze v Mariboru glede neformalne uporabe in dopolnjevanja 

znanja tujega jezika. Izpostavljamo pomanjkanje časa, ki lahko pri študentih 

posameznih študijskih smeri pomembno vpliva na zmanjšanje samoiniciativnosti 

učenja tujega jezika, in sicer na način pomanjkanja zanimanja za udeležbo tečajev 

tujih jezikov, za udeležbo na Erasmus izmenjavah, za načrtovanje potovanj v 

tujino …  

 

Naslednje raziskave izpostavljajo pozitivne vidike koristno preživetega prostega 

časa, samoiniciativne udeležbe tečajev tujih jezikov ter Erasmus izmenjav, prav 



18 

tako pa predstavljajo še druge oblike neformalnega pridobivanja znanja tujega 

jezika. 

 

Devjak (2007, str. 121–122) je ugotovil, da se v procesu izobraževanja menjavata 

in prepletata neformalno in formalno učenje, pri čemer je formalno izobrazbo 

nenehno potrebno dopolnjevati z neformalno. Formalna izobrazba nam prinaša 

formalna potrdila o opravljenih obveznostih, medtem ko neformalno učenje 

poteka izven sistema izobraževanja in nam takšnih potrdil večinoma ne prinaša. 

Neformalno se lahko učimo namerno ali nenamerno, tj.  nezavedno v vsakdanjem 

življenju. Namerno neformalno se učimo na delovnem mestu, s pomočjo medijev, 

z branjem, z aktivnostmi v skupinah, z organizacijo ur glasbe, likovnih delavnic, 

športa, tujega jezika … Formalno izobraževanje mora imeti jasne cilje, potrebuje 

prisotnost učitelja ali nekoga, ki organizira delovno okolje, medtem ko je okolje 

neformalnega učenja nenačrtovano, nesistematično in nestrukturirano (prav tam). 

2.4.1 Prosti čas 

Da se lahko posameznik vključi v samoiniciativno učenje tujega jezika izven 

učilnice, potrebuje predvsem čas. Čas, ki ga imajo učenci/študentje na voljo po 

svojih učnih/študijskih obveznostih, imenujemo prosti čas. Nekatere šole/fakultete 

zahtevajo od učencev/študentov veliko sproti opravljenih obveznosti, kar pa 

običajno zmanjša in omeji njihov prosti čas ter povzroči, da učencem/študentom 

primanjkuje ali celo zmanjka časa za potovanja, za obiskovanja tečajev tujega 

jezika, za dopisovanje s prijatelji iz tujine, za branje knjig v tujem jeziku in za 

ostale aktivnosti, ki jih le-ti radi počno. Prav zato je pomembno, da prosti čas, ki 

ga imamo, čim bolj kakovostno preživimo.  

 

Wang, Kao, Huan in Wu (2010) so na temo prostega časa anketirali študente 

Univerze za znanost in tehnologijo na Tajvanu. Študentov, ki so bili vključeni v 

raziskavo, je bilo 401. Iz analize odgovorov anketiranih so ugotovili, da imajo v 

času vikenda dnevno na razpolago od 7 do 13 ur prostega časa, kar nikakor ni 

zanemarljivo. Ob oceni, kako kakovostno ga preživijo, so študentje večinoma 

odgovorili, da ga ne znajo koristno izrabiti. Raziskava je pokazala, da so tisti 
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študentje, ki so znali upravljati s svojim prostim časom, že v osnovi imeli bolj 

kakovosten način življenja glede na študente, ki v prostem času niso vedeli, kaj bi 

počeli. Prvi so svoj prosti čas izrabljali za druženje s prijatelji ter ob tem razvijali 

in krepili občutek pripadnosti skupnosti, z različnimi dejavnostmi so izboljševali 

svoje telesne, duševne in druge sposobnosti, skratka njihovo preživljanje prostega 

časa je bilo aktivno in v pravem pomenu besede kakovostno (prav tam).  

 

Gross in Ackerman (2003) sta podobno študijo izvedla med študenti ene od 

univerz v ZDA. Udeleženci raziskave so izpolnili vprašalnik v zvezi z 

razpoložljivim prostim časom, ki ga imajo, ter posledicah le-tega za njihov uspeh 

pri študiju in vizijo v prihodnosti. Rezultati so pokazali, da imajo študentje z manj 

prostega časa boljši uspeh na univerzi od tistih, ki imajo prostega časa več. To pa 

ni prav nič nenavadnega in je povsem samoumevno, saj kaže na to, da eni 

študentje študiju namenijo več časa in imajo zato posledično manj prostega časa, 

medtem ko si drugi vzamejo prostega časa več in jim ga zato manj ostane za 

študij, zaradi česar so na univerzi tudi manj uspešni. Značilno ob tem se je 

pokazalo tudi to, da so anketirani z manj prostega časa pričakovali večji uspeh v 

svoji bodoči karieri in imeli v zvezi s tem že bolj ali manj izdelano vizijo svoje 

prihodnosti. Poleg tega so se pričakovano manj posvečali potovanjem v tujino in 

obiskovanju tečajev ter ostalim izvenštudijskim oblikam učenja tujega jezika. 

Večino svojega časa so namenjali predvsem oblikam študija na fakulteti in 

rednemu izpolnjevanju študijskih obveznosti. Omenjena raziskava je med drugim 

pokazala, da so časovna stiska in pritiski pri študentih mnogokrat neločljivo 

povezani z njihovimi negativnimi čustvi tesnobe in stresa (prav tam).  

 

2.4.2 Tečaji tujega jezika 

Obstaja veliko različnih možnosti in metod za učenja tujega jezika izven šolske 

učilnice. Nekateri učenci se zavedajo svojega pomanjkljivega znanja tujega jezika, 

zato ga želijo izboljšati in izpopolniti samoiniciativno izven šolskega časa, torej v 

svojem prostem času. Zaradi razvoja moderne tehnologije se je tujega jezika 

danes mogoče učiti preko interneta in spletnih strani, namenjenih temu, kar 
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postaja vse bolj priljubljena oblika učenja jezikov. Kljub temu je še vedno 

mogoče obiskovati tudi klasične oblike učenja s tedenskimi tečaji, namenjenimi 

tako najmlajšim kot odraslim. Na jezikovnih šolah večinoma ponujajo poučevanje 

okoli 10 tujih jezikov, kar je plačljivo. Velikokrat pa se organizira poučevanje 

tujega jezika tudi v okviru podjetij, na univerzah in na šolskih taborih. Zaradi 

želje ljudi po hitro doseženem znanju tujega jezika se dostikrat zgodi, da se le-ti 

vpišejo v kratkotrajne tečaje, katerih kvaliteta je mnogokrat precej vprašljive 

narave (Hanžič, 2016). 

2.4.3 Erasmus izmenjave 

Gomez in Vicente (2011) sta raziskovala uspešnost programa Erasmus, tj. enega 

glavnih programov za spodbujanje medkulturnega gibanja, učenja tujih jezikov ter 

mobilnosti v Evropi. Njegov cilj je pomagati mladim, da izkoristijo nove 

možnosti in priložnosti, ki jim jih ponuja enotni evropski gospodarski trg. 

Raziskovalno vprašanje, ki sta si ga Gomez in Vicente zastavila, je bilo, ali 

program Erasmus pri študentih resnično razvija njihove komunikacijske 

sposobnosti in kompetence. V raziskavi je sodelovalo 20 Erasmus študentov iz 

Nemčije, ki so se učili španščine. Kot udeleženci programa Erasmus so preživeli 

eno leto na različnih španskih univerzah, kjer so študirali špansko literaturo, 

slovnico in prevajanje. Podatki v raziskavi so bili pridobljeni s pomočjo 

metodičnih vprašalnikov, ki so preverjali komunikacijske spretnosti in 

kompetence študentov pred in po Erasmus izmenjavi. Rezultati raziskave so 

pokazali, da so se zaradi vključenosti študentov v Erasmus izmenjavo njihove 

komunikacijske kompetence in sposobnosti v španskem jeziku bistveno izboljšale. 

Študentje so najbolj izboljšali sposobnosti branja in govora, kar nam pove, da so 

se najbolj zvišale njihove sposobnosti v povezavi z ustnimi/govornimi 

aktivnostmi. Ob tem je bilo tudi ugotovljeno, da pridejo študentje na Erasmus 

izmenjavah običajno v stik tudi s številnimi drugimi tujimi jeziki (najpogosteje s 

španskim, nemškim, angleškim, francoskim, italijanskim, portugalskim, finskim 

in bolgarskim), ob čemer se učijo razmišljati in komunicirati v okviru različnih 

jezikovnih sistemov in spoznavajo ostale multikulturne vrednote. Študentje tako 

posledično postajajo bolj odprti, zanimajo se za tujce in njihov način življenja ter 
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izboljšujejo številne kompetence, s pomočjo katerih postajajo bolj mobilni in 

medkulturno bolj ozaveščeni. Program Erasmus je in bo v evropskem prostoru 

ostal pomemben, saj predstavlja enega ključnih programov v procesu socializacije 

in integracije evropskih državljanov (prav tam). 

2.4.4 Ostale oblike neformalnega pridobivanja znanja tujega jezika 

V današnjem času k neformalnemu učenju tujih jezikov veliko prispeva razvoj 

sodobne tehnologije in drugih medijev, ki so za mlade privlačni in zbujajo njihovo 

pozornost in radovednost. Bizjakova (2010) je z raziskavo Neformalno 

pridobivanje znanja tujega jezika želela ugotoviti, kakšne vplive imajo različne 

oblike neformalnega izobraževanja na učenje tujega jezika pri jezikovnih tečajih 

in koliko se udeleženci učijo tujega jezika tudi v okviru še drugih neformalnih 

oblik. V raziskavi je sodelovalo 67 odraslih oseb, ki so se v šolskem letu 2007/08 

udeležili jezikovnih tečajev na šoli v Kranju. Dosegali so različne izobrazbene 

stopnje, njihova starost pa je bila med 20 in 64 let. Bizjakovo je zanimalo, 

kolikokrat oz. kako pogosto se za potrebe učenja jezika poslužujejo naslednjih 

neformalnih oblik: 

 

 spremljanje TV oddaj in filmov v tujem jeziku, 

 branje knjig in revij v tujem jeziku,  

 komunikacija s sorodniki ali prijatelji iz tujine,  

 brskanje po spletu in prebiranje člankov v tujem jeziku, 

 izobraževanje v tujini,  

 počitnice v tujini (Bizjak, 2010). 

 

Rezultati so pokazali, da pri uporabi dodatnih neformalnih oblik učenja tujega 

jezika prevladuje gledanje televizije, saj je kar 90 % anketirancev navedlo, da 

spremljajo televizijske programe v tujem jeziku. Znanje tujega jezika pa 

izpopolnjujejo tudi v komunikaciji s prijatelji ali sorodniki iz tujine (69%). 

Komunikacija v tujem jeziku je namreč eden izmed nezavednih in preprostih 

načinov učenja tujega jezika. Kar 70% anketirancev je navedlo, da v času počitnic 

in dopustov potuje v tujino (študentske izmenjave, počitnice v tujini). V 



22 

sodobnem času je zaradi globalizacije in širjenja tujega trga bistvenega pomena, 

da so ljudje mobilni in da potujejo, saj s tem pridobivajo različna znanja tako na 

osebni kot poklicni ravni. Nekoliko manj, le 23 %  anketirancev, je navedlo, da 

tudi berejo v tujem jeziku (članki in knjige v tujem jeziku). Z branjem ljudje 

bogatijo svoj besedni zaklad in posredno usvajajo tudi slovnico jezika, ki se ga 

učijo. Rezultati raziskave pa so poleg navedenega pokazali tudi, da je izbira 

neformalnih oblik učenja tujega jezika odvisna med drugim tudi od staroste 

stopnje anketirancev. Starejši ljudje v tujem jeziku berejo manj in tudi potujejo ter 

gledajo televizijo nekoliko manj. V sklopu raziskave so nato anketiranci reševali 

še test znanja, katerega rezultati so pokazali, da so tisti anketiranci, ki se več 

dodatno neformalno izobražujejo, na testu dosegli boljše rezultate od tistih, ki se 

neformalnih oblik učenja tujega jezika poslužujejo manj. Kot je torej razkrila 

raziskava, uporaba dodatnih neformalnih oblik učenja pozitivno vpliva na znanje 

in uspešnost učenja tujega jezika. Prav zato bi bilo potrebno različne neformalne 

oblike učenja tujega jezika v večji meri vključevati v procese njegovega 

poučevanja (prav tam).  

2.5 Problemi poučevanja in uporabe tujega jezika 

2.5.1  Previsoki cilji 

Bela knjiga evropske komisije z naslovom Teaching and learning: Towards the 

learning society (1995) določa, da naj bi vsi državljani Evrope govorili vsaj tri 

jezike Evropske unije. Ob tem predvideva uvajanje tujega jezika v vrtec in nižje 

razrede osnovnošolskega izobraževanja, kar se mnogim dozdeva kot previsoko 

zadan cilj. Pot do tega bo dolga, saj dva tuja jezika trenutno govori zgolj četrtina 

Evropejcev (Lasagabaster, 2011).  

 

Evropska komisija je leta 2012 v povzetku z naslovom Prva evropska raziskava o 

jezikovnih kompetencah (angl. First European Survey on Language Competences) 

navedla naslednje spremembe, ki jih bo potrebno vnesti v sistem izobraževanja v 

evropskem prostoru:  
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 izobraževalni sistem mora stremeti k poučevanju vsaj dveh tujih jezikov 

od zgodnjega otroštva naprej; 

 večji poudarek bi bilo potrebno nameniti učenju tujega jezika zunaj zidov 

šole, torej omogočiti čim več oblik neformalnega učenja (uporaba 

različnih medijev, gledanje televizije s tujimi podnapisi …); 

 v okviru poučevanja povečati število tujih jezikov in metod, ki omogočajo 

učencem in učiteljem več aktivnosti ter dvosmerne komunikacije pri 

pouku; 

 ker postaja na trgu dela angleščina vodilni svetovni jezik, je potrebno v 

sklopu njegovega poučevanja dajati čim večji poudarek razvijanju 

komunikacijskih zmožnosti učencev;  

 v okviru poučevanja je potrebno spodbujati in izboljševati jezikovne 

spretnosti, medkulturni dialog in spoznavanje ter razumevanje različnih 

kultur, saj bo to v prihodnosti osnova za posameznikovo uspešnost v 

okviru evropskega in svetovnega trga dela. 

2.5.2 Pomembnost angleškega jezika 

Učenci so angleškemu jeziku v današnjem času izpostavljeni tako pri pouku kot 

izven šolskih prostorov. Ob tem pa se rado zgodi, da se na pomembnost ostalih 

tujih jezikov nekoliko pozablja. Z našo raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri tuji 

jezik so študentje kot srednješolci opravljali na maturi in izbira katerega tujega 

jezika je na maturi najbolj zastopana.  

 

Jesenšek (2012) je mnenja, da se v Sloveniji z angleščino pretirava, saj jo kar 98 

% ljudi uporablja kot prvi tuji jezik, medtem ko je v EU ta odstotek znatno nižji, 

le 38 %. Sprašuje se, kje in kdaj se je izgubil pomen nemščine in navaja, da se v 

Mariboru na nobeni šoli ni mogoče učiti nemščine kot prvega tujega jezika. Ob 

tem se zastavlja vprašanje, kje so potem še ostali jeziki – jeziki, ki jih govorijo 

drugi naši sosedje (Kalin Golob, Stabej, Stritar Kučuk, Červ, G., Koprivnik, 2014, 

str. 340). 
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80 % vseh srednješolcev v Sloveniji se uči angleščine kot prvega tujega jezika, na 

drugem mestu je nemščina z 18,7 % in na tretjem italijanščina z 1,3 % (Čok, 

Orešič in Štros, 1994). To potrjujejo tudi podatki iz evropskega dokumenta o 

poučevanju tujih jezikov Eurydice 2012. Eurydice zagotavlja analize in 

informacije o evropskih izobraževalnih sistemih in politikah. V njem sodeluje 38 

nacionalnih enot iz 34 držav, ki sodelujejo v programu Evropskega 

vseživljenjskega učenja. Podatki kažejo, da se je kar 73% osnovnošolcev v 

Evropski uniji v letu 2009/10 učilo angleškega jezika. Tega leta se je angleščine v 

Sloveniji učilo 49 % osnovnošolcev. Na drugem mestu je bila nemščina z 1,9 % 

(Eurydice, 2012).  

 

Da je angleščina najbolj zastopan tuji jezik in ima v današnjem času velik pomen, 

dokazuje tudi Prva evropska raziskava o jezikovnih kompetencah (angl. First 

European Survey on Language Competences) iz leta 2012, v okviru katere so 

testirali znanje prvega in drugega tujega jezika (angleščine, francoščine, 

nemščine, italijanščine, španščine) pri učencih v zadnjem letu osnovnošolskega 

izobraževanja ali v drugem letu srednješolskega izobraževanja. Testiranja so 

opravili v 14-ih evropskih državah. Določili so 6-stopenjski kriterij 

usposobljenosti za razumevanja tujega jezika ter 2-stopenjski kriterij, znotraj 

katerega so učence glede na njihovo znanje tujega jezika razvrstili v dve skupini: 

med osnovne uporabnike tujega jezika ali med samostojne uporabnike tujega 

jezika. Stopnjo samostojnega uporabnika prvega tujega jezika je doseglo 42 % 

testiranih učencev in stopnjo samostojnega uporabnika drugega tujega jezika 25 % 

testiranih učencev. Ta delež ni nepričakovan, saj je v večini držav, ki so v 

testiranju sodelovale, prvi tuji jezik obvezen. Naslednji rezultat kaže, da so v 

okviru znanja angleščine pri približno 50 % učencev dosežene vse jezikovne 

spretnosti (branje, pisanje, poslušanje), sledi italijanski jezik s 35 %, nemški in 

francoski z več kot 20 % ter španski z 10%. Dejavnik, ki bistveno pripomore k 

tako dobrim rezultatom pri angleškem jeziku, je zagotovo ta, da je obvezni prvi 

tuji jezik v državah, kjer je raziskava potekala, ravno angleški. Poleg tega pa so 

učenci temu jeziku nenehno izpostavljeni preko interneta in drugih sorodnih 
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medijev, zaradi česar mu pripisujejo tudi večji pomen (European Commission, 

2012). 

 

Kolarič (2016) je mnenja, da odgovornost za zagotavljanje pestre ponudbe tujih 

jezikov nosi vsaka izobraževalna ustanova posebej. Fakultete tako ponujajo 

poučevanje tistih tujih jezikov, ki so v skladu z zahtevami stroke in željami 

delodajalcev na trgu dela, ob tem pa upoštevajo tudi predvideno predznanje tujih 

jezikov študentov in dajejo prednost tistim jezikom, ki so se jih študentje učili že 

v srednjih šolah. Na ljubljanski Fakulteti za računalništvo in informatiko se 

študentje kot obveznega tujega jezika učijo angleščine, saj se ta jezik v okviru 

njihove stroke uporablja najbolj in ga kot takega zahtevajo tudi delodajalci s tega 

delovnega področja. Enako je tudi na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko v Mariboru. Kolarič pa ob tem opozarja, da ni dobro, da se v okviru 

srednjih tehniških šol in tovrstnih fakultet zanemarja nemški jezik, saj delodajalci 

tehniške stroke vse bolj iščejo tako delovno silo, ki poleg angleškega aktivno 

obvlada tudi nemščino (prav tam). 

2.5.3 Problematika jezika stroke 

V naši raziskavi se bomo osredotočali na študente in tuji jezik v visokošolskih 

ustanovah Univerze v Mariboru. Problem, ki ga zaznavamo v visokošolskem 

sistemu in ki postaja vse bolj opazen, je razkorak med ponudbo oz. zahtevami po 

znanju tujih jezikov v okviru posameznih fakultet in nekaterih smeri ter vse 

večjimi zahtevami zaposlovalcev po tem, da kader, ki se ga zaposluje, aktivno 

uporablja tuji jezik. Na nekaterih fakultetah pri nas namreč pouka tujega jezika ne 

izvajajo niti kot obvezen niti kot izbirni predmet, medtem ko znanje strokovnega 

jezika postaja vse bolj pomembno za vedno bolj konkurenčen mednarodni trg. 

Pridobivanje znanja tujega jezika stroke je pri študentih zelo pomembno tudi z 

vidika uporabe tuje strokovne literature pri študiju ter z vidika samega razvoja 

stroke v prihodnosti. Sedanji študentje določene stroke bodo kasneje tisti, ki bodo 

v slovenskem prostoru krojili njen razvoj v prihodnosti, ta pa je v veliki meri 

odvisen tudi od razvoja in novosti stroke v tujini. Poleg tega so študentje, ki 

obvladajo znanje več tujih jezikov, mobilnejši, izobražujejo se lahko v tujini in 
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nato v domačem okolju stroko plemenitijo z novo pridobljenimi znanji in 

izkušnjami. Poučevanje in možnost pridobivanja znanja tujih jezikov bi moralo 

biti v današnjem času obvezen sestavni del vseh ravni izobraževanja, predvsem pa 

še visokošolskega (Jarc in Zorko, 2013). 

 

Krambergerjeva študija iz leta 2004 je pokazala, da si kar 23 % vprašanih 

študentov na Fakulteti za družbene vede želi povečanja števila ur strokovnega 

tujega jezika, saj se zavedajo pomembne vloge le-tega za njihov nadaljnji 

profesionalni razvoj (Kramberger, 2004).  

 

Leta 2010 je Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika izpeljalo 

konferenco na temo jezika stroke. Ugotovili so, da je bolonjska reforma zmanjšala 

odstotek ur tujega jezika, in sicer za kar 30 %, medtem ko se pomembnost in 

vloga znanja tujega jezika nasploh v tujini širita. Poročila kažejo, da kar 14,5 % 

slovenskih visokih šol v svojem programu nima tujega jezika. Univerze bodo 

morale v prihodnosti v učni načrt vključiti obvezna predavanja iz jezika stroke, saj 

splošni tuji jezik (predvsem splošna angleščina), ki se poučuje v obdobju pred 

visokošolskim izobraževanjem, ne zadovoljuje potreb po znanju strokovnega 

tujega jezika v okviru posameznih poklicev oz. strok (Rižnar, 2010). 

 

Celinšek (2012) je skupaj s sodelavci pregledoval bolonjske ter starejše 

(nebolonjske) univerzitetne študijske programe in jih medsebojno primerjal. 

Ugotovil je, da so, odvisno od posameznega študijskega programa, med seboj 

vsebinsko precej različni. Razlike je med drugim opazil tudi v zvezi s tujim 

jezikom, ki je v okviru celotnega trajanja posameznih študijskih programov 

zastopan v skupnem številu od 3 do 14 ECTS točk. V primerjavi s starimi 

univerzitetnimi programi je pri bolonjskih opaziti večji izpad tujega jezika stroke. 

Z uveljavitvijo bolonjske reforme je bilo pričakovano in zahtevano povečanje 

števila ur tujega jezika stroke, a je v nekaterih programih število ur ostalo enako, v 

večini pa se je znižalo za 25 %. Strategija Univerze v Ljubljani za obdobje 2006–

2009 omenja ponudbo tujih jezikov na fakultetah ter samoiniciativno 

nadgrajevanje znanja tujega jezika s strani študentov, kar pa sicer ni del 



27 

obveznega študijskega programa in temu ustrezno ne sodi v okvir zbiranja 

kreditnih točk. Na področju ponudbe tujega jezika bi bilo v visokošolski sistem 

potrebno vnesti mnogo izboljšav, med drugim bi bilo potrebno tuji jezik stroke 

vpeljati v vse študijske univerzitetne programe (prav tam). 

2.5.4 Problematika anksioznosti 

V okviru anketiranja v empiričnem delu naloge bomo pri študentih Univerze v 

Mariboru preučevali njihovo samooceno znanja tujega jezika. Odkrivali bomo, v 

kolikšni meri je le-ta povezana z njihovo oceno tujega jezika na maturi. Zanimalo 

nas bo, ali študentje z nižjo maturitetno oceno svoje znanje tujega jezika prav zato 

ocenjujejo kot šibko, zaradi tega manj posegajo po tuji študijski literaturi, se v 

manjši meri udeležujejo Erasmus izmenjav ... Študentje z nižjo maturitetno oceno 

tujega jezika so namreč lahko zaradi nje prepričani v lastno neznanje tujega 

jezika, kar jim zaradi občutkov anksioznosti v zvezi s tem negativnim 

prepričanjem onemogoča, da bi jezikovno znanje kasneje ustrezno nadgrajevali, se 

potrudili in v okviru študija kljub vsemu posegali po tuji strokovni literaturi, se 

udeleževali izmenjav, ki jih omogoča program Erasmus … Iz rezultatov ankete 

bomo zato razbirali  tudi njihovo samoiniciativnost pri dopolnjevanju znanja 

tujega jezika v povezavi z oceno na maturi.  

 

Leta 2013 sta Cenčičeva in Žefranova raziskovali povezanost dosežkov (oceno) iz 

angleščine na maturi s stopnjo tesnobnosti v zvezi s tem pri študentih. Ugotovili 

sta, da na oblikovanje stališč do učenja tujega jezika (stopnjo anksioznosti) 

pomembno vplivajo posameznikove neposredne izkušnje v zvezi z njim, iz česar 

izhaja, da bi lahko učitelji s svojimi dejanji v razredu načrtno vplivali na 

oblikovanje pozitivnih stališč učencev do učenja tujega jezika, kar predstavlja 

osnovo za posameznikovo uspešnost pri pridobivanju jezikovnega znanja. 

Rezultati omenjene raziskave so pokazali, da je anksioznost pri pouku tujega 

jezika resen problem. Študentje gojijo negativna stališča tako do samega pouka 

tujega jezika kot do učiteljev, ki so tuji jezik poučevali v obdobju njihovega 

srednješolskega izobraževanja. Anketiranih je bilo 141 študentov prvega letnika 

predšolske vzgoje in rezultati so potrdili tezo, da slabša ocena iz tujega jezika na 
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maturi pomembno vpliva na stopnjo tesnobnosti v odnosu do njega. Zaskrbljujoče 

je dejstvo, da negativna stališča do učenja tujega jezika izkazuje večina študentov 

(skoraj 80 %) in da jih dobra polovica (51 %) pravi, da jim je v angleščini 

neprijetno govoriti. Raziskava je ob omenjenem pričakovano pokazala tudi, da 

študentje s pozitivnim odnosom do učenja tujega jezika doživljajo nižjo stopnjo 

anksioznosti v zvezi z njim. Povezanost med dosežki (oceno) iz tujega jezika na 

maturi in stopnjo tesnobnosti v odnosu do njega torej vsekakor obstaja in kaže na 

resen problem poučevanja tujega jezika pri nas (prav tam).  

2.5.5 Proces pozabljanja tujega jezika 

Proces učenja jezika skozi šolski sistem poteka tako, da učenci v osnovni šoli 

usvajajo znanje splošnega tujega jezika in nato s tem nadaljujejo v srednji šoli, ki 

jo zaključijo z opravljeno maturo. Tuji jezik je v nekaterih programih obvezen 

sestavni del mature, v drugih pa izbiren. Na prehodu iz srednje šole v visokošolski 

sistem pa pogostokrat prihaja do izgubljanja in pozabljanja znanja tujega jezika, 

saj se nekateri študenti s splošnim tujim jezikom sploh ne srečajo več ali pa le 

delno pri tujem jeziku stroke. Na fakultetah prevladuje prepričanje, da imajo 

študentje ob vpisu v visokošolske programe znanje splošne angleščine že 

usvojeno in ga je zato v okviru študija potrebno nadgrajevati le s tujim jezikom 

stroke (Čepon, 2012). Mnenje prof. dr. Sama Bobka (2012), nekdanjega dekana 

Ekonomske fakultete Univerze v Mariboru, je, da naloga visokošolskih 

programov ni popravljanje in dopolnjevanje posameznikovega slabega znanja 

tujega jezika, temveč usposabljanje študentov za uporabo znanja tujega jezika 

stroke (Kalin Golob, Stabej, Stritar Kučuk, Červ, G., Koprivnik, 2014, str. 337). 

Se pa dogaja, da v okviru nekaterih visokošolskih programov predmeta 

strokovnega tujega jezika sploh nimajo, s čimer je pri študentih sprožen proces 

izgube znanja splošnega tujega jezika. Slovenski šolski sistem tako v 

marsikaterem primeru onemogoča stalnost poučevanja tujega jezika. Procesa 

pozabljanja tujega jezika bi se morali študentje zavedati in ga samoiniciativno, z 

oblikami dodatnega neformalnega učenja izven šolskega prostora preprečevati. Pri 

anketiranju študentov prvega letnika Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki v tem 

letniku nimajo možnosti obiskovanja predmeta tujega jezika, so ugotovili, da se 
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angleščini samoiniciativno posvečajo predvsem študentje z višjimi ocenami in da 

se jih le manj kot polovica (45,1 %) odloča za samostojno ponavljanje angleščine. 

Ostali kot razloge za opustitev samoiniciativnega izpopolnjevanja tujega jezika 

navajajo v prvi vrsti preobremenjenost zaradi študijskih obveznosti, na drugem 

mestu kot razlog navajajo privajanje na študijsko delo v prvem letniku in na 

tretjem lastno neorganiziranost. Odsotnost predmeta tujega jezika v prvem letniku 

si študentje razlagajo s tem, da vodstvo fakultete želi, da se študentje prvega 

letnika posvetijo predvsem predmetom s področja ekonomije in ne toliko 

izpopolnjevanju iz tujega jezika. Tuji jezik se v okviru predmetnika pojavi šele v 

drugem in tretjem letniku. Stalnost učenja tujega jezika je bila tako zanje 

prekinjena za eno leto, kar je v določeni meri zagotovo privedlo do bolj ali manj 

izrazitega procesa pozabljanja že pridobljenega znanja (Čepon, 2012). 

 

Tudi Celinšek s sodelavci (2012)  navaja, da ob vključitvi dijakov v visokošolski 

sistem pogostokrat prihaja do prekinitve stalnosti učenja tujega jezika. Pri 

nekaterih se celo dogaja, da v stik s tujim jezikom kot predmetom na izbrani smeri 

sploh ne pridejo več, ker se ga ne poučuje. V primeru, ko je na fakulteti tuji jezik 

ponujen kot izbirni, se zanj študentje ne odločajo, zaradi česar se zaradi premalo 

prijavljenih slušateljev ne izvaja tudi po več let. Predlagajo, da se tuji jezik kot 

obvezni predmet vključi v 1. letnik študija vseh fakultet, s čimer bi bila 

zagotovljena stalnost učenja tujega jezika, prav tako pa tudi, da postane na 

fakultetah ponudba poučevanja tujih jezikov pestrejša (prav tam). 

 

3 UČENJE TUJIH JEZIKOV NA PREDŠOLSKI STOPNJI, V 

OSNOVNI ŠOLI IN SREDNJI ŠOLI 

 

V tretjem poglavju predstavljamo učenje/poučevanje tujih jezikov v okviru 

slovenskega šolskega sistema. Pri nekaterih se učenje tujega jezika prične že pred 

ali z vstopom v vrtec, se nato nadaljuje v okviru obveznega programa osnovne 

šole in izbrane srednje šole, ki se zaključi z opravljanjem splošne ali poklicne 

mature. Sledi učenje tujega jezika na fakulteti, predvsem tujega jezika stroke, ki 

pa v okviru slovenskega visokošolskega sistema ni zmeraj ustrezno zagotovljeno. 
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V podpoglavju o zgodnjih začetkih učenja tujega jezika poudarjamo pomembnost 

in kasnejše pozitivne posledice le-tega, na kar opozarjajo številne raziskave doma 

in v tujini. V naši raziskavi nas bo med drugim zanimalo, v kolikšni meri na 

oceno tujega jezika pri maturi vpliva zgodnje učenje le-tega oz. ali so dijaki, ki so 

se tujega jezika začeli učiti zgodaj, na maturi uspešnejši od tistih, ki so se ga 

začeli učiti kasneje. 

3.1 Zgodnji začetki učenja tujega jezika  

Raziskovalci (Penfield, Curtain, Pesola idr.) se že leta posvečajo vprašanju, kdaj 

oz. pri katerih letih je otrok zrel za učenje tujega jezika in kakšne so posledice le-

tega za posameznikove dosežke in učenje tujega jezika v kasnejšem obdobju.  

 

Nevrolog Penfield je bil leta 1959 po pregledu številnih raziskav mnenja, da 

»plastičnost možganov otroku od devetega do dvanajstega leta starosti omogoča 

učenje dveh, treh jezikov na enak način in enako lahko kot učenje prvega, 

maternega jezika.« (Penfield in Robins, 1959, str. 235). 

 

Leta 2011 je bila v Baskiji izvedena raziskava, v kateri je sodelovala 

eksperimentalna skupina 195-ih učencev, ki so se angleščine učili deset let. 

Reševali so teste kognitivnega razvoja (Raven Progressive Matrices Test). V 

kontrolni skupini je bilo 154 učencev, ki so se angleščine učili šest let. Namen 

raziskave je bil ugotoviti, kako učenje angleščine od zgodnjega otroštva naprej 

vpliva na kognitivni razvoj otrok in kako na učenje drugih jezikov v Baskiji, tj. 

baskovščine in španščine. Rezultati so potrdili tezo, da zgodnje učenje tujega 

jezika pri otrocih ne vpliva negativno na njihov kognitivni razvoj ali na učenje 

baskovščine in španščine, pri čemer pa je znanje angleškega jezika kasneje znatno 

boljše glede na tiste učence, ki so se angleščine začeli učiti kasneje. Med drugim 

so tudi ugotovili, da so učenci, ki z učenjem angleščine začnejo zgodaj, učenju 

baskovščine enako naklonjeni kot tisti, ki se z angleščino srečajo v poznejšem 

obdobju (Lasagabaster, 2011). 
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Curtain, Pesola in Dahlberg (1994) pravijo, da učenje tujega jezika na zgodnji 

stopnji otrokovega razvoja nikakor ne zavira razvoja njegovih drugih spretnosti in 

sposobnosti. Prednosti zgodnjega učenja tujega jezika so razdelili na kratkoročne 

in dolgoročne. Zgodnje učenje prinaša veliko kratkoročnih prednosti tako na 

področju izobraževanja kot tudi drugje. Učenci, ki so se zgodaj pričeli učiti tujega 

jezika, so spretnejši tako pri branju kot pri matematiki in dosegajo boljše rezultate 

tudi na nacionalnih preverjanjih znanja. Dolgoročne prednosti so opazne zlasti pri 

aktivnostih v zvezi z iskanjem zaposlitve, saj so ti učenci hitrejši in v razmišljanju 

fleksibilnejši. Na izvenšolskem področju so sposobnejši pri prepoznavanju in 

izmenjavi informacij ter pri sodelovanju v pogovorih. 

 

V pogovoru, ki ga je vodila Martina Gojkošek leta 2008 z razvojno psihologinjo 

Ljubico Marjanovič Umek in psihologinjo ter vodjo projektov pri OK Consulting 

Franko Bertoncelj, sta se omenjeni sogovornici strinjali glede pomembnosti 

zgodnjega učenja tujega jezika. Ljubica Marjanovič Umek je ob tem povedala: 

»Raziskave kažejo, da so otroci, ki se zgodaj učijo tujega jezika, pozneje 

uspešnejši, njihovo mišljenje je prilagodljivo, so komunikativni in socialno 

spretni, njihovo samovrednotenje pa visoko« (Gojkošek, 2008, str. 1). Franka 

Bertoncelj je dodala, da bi bilo dobro, če bi se otroci tujega jezika začeli učiti čim 

prej, in sicer nekje med četrtim in petim letom, seveda pa morajo pred tem imeti 

usvojenih že tudi nekaj osnovnih pojmov maternega jezika, na katere lahko nato 

navezujejo znanje tujega (Gojkošek, 2008, str. 1–3).  

 

Eno od poročil Evropske komisije (2012) navaja, da otroci v okviru Evropske 

unije začenjajo z učenjem tujega jezika vse bolj zgodaj, večinoma med šestim in 

devetim letom starosti. Večina držav Evropske unije namreč v okviru svojih 

šolskih sistemov stremi k znižanju starostne stopnje začetnega učenja obveznega 

tujega jezika. Dober primer za to je država Belgija, kjer omogočajo učenje tujih 

jezikov že v predšolskem obdobju pri starosti treh let. S tem postajata jezikovna in 

kulturna raznolikost eni glavnih vrednot Evropske unije. Učenje tujih jezikov 

omogoča komunikacijo med narodi, državami ter spodbuja čezmejno mobilnost 

ter integracijo migrantov. Prav zato je potrebno zagotoviti kakovost izobraževanja 
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učencev, in sicer tako, da se bodočim učiteljem ponudi prav tako čim bolj 

kakovostno univerzitetno izobraževanje, saj bodo le s tem lahko kasneje svoje 

znanje kvalitetno in odgovorno prenašali na svoje učence. Nekatere države od 

učiteljev tujih jezikov kot referenco zahtevajo, da določeno obdobje bivajo v 

državi, katere jezik poučujejo oz. bodo poučevali. Evropska komisija spodbuja 

večjezičnost in učenje tujih jezikov ter s tem medkulturni dialog, razvoj novih 

trgov za podjetja znotraj Evropske unije ter zanimanje mladih za delo in študij v 

tujini (European Commission in Brussels, 2012). 

 

V šolskem letu 2009/10 je pouk tujega jezika potekal v 47,5 %  slovenskih vrtcev, 

in sicer najbolj pogosto v obliki tečaja, ki ga starši plačajo dodatno. Ugotovili so, 

da se od tega v kar 82,5 % vrtcev poučuje angleščina in da so starši mnenja, da je 

primerna starost za učenje tujega jezika pri otrocih 5 let, medtem ko so vzgojitelji 

in ravnatelji mnenja, da nekje od četrtega leta dalje (Bela knjiga, 2011). 

 

Simoničeva (2011) je z anketiranjem staršev otrok, ki obiskujejo urice nemškega 

jezika v dveh slovenskih vrtcih, ugotovila,  da se le-ti zavedajo pomena učenja 

tujega jezika že v predšolskem obdobju, in sicer si želijo, da bi poučevanje tujega 

jezika v vrtcu potekalo vsaj enkrat tedensko. Le 2 % staršev je bilo mnenja, da 

učenje tujega jezika njihovega otroka obremenjuje.  

 

Podobno raziskavo je izvedla Šilakova (2013) in na podlagi pridobljenih 

rezultatov ankete, ki jo je izvedla, ugotovila, da večina vzgojiteljev iz treh 

slovenskih vrtcev ne glede na starost in  delovno dobo trdi, da zgodnje učenje 

tujega jezika pozitivno vpliva tako na otrokovo nadaljnje učenje le-tega kot tudi 

na njegov splošen razvoj, hkrati pa ob tem veliko prispeva k njegovemu 

kasnejšemu razumevanju in spoznavanju tujih narodov in kultur. Vzgojitelji so 

mnenja, da se lahko jezika v zgodnjem otroštvu otrok uči hitreje in s pravilnejšim 

naglasom kot sicer. Poleg tega pa je raziskava opozorila tudi na dejstvo, da se 

vzgojitelji za izvajanje oz. poučevanje tujega jezika v vrtcih čutijo premalo 

izkušene in usposobljene, da pa so se kljub temu na tem področju pripravljeni 
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izobraževati in svoje že pridobljeno znanje dodatno bogatiti in nadgrajevati (prav 

tam). 

 

Prednosti zgodnjega učenja tujega jezika so navedene tudi v sklopu učnega načrta 

neobveznega izbirnega predmeta tujega jezika v prvem razredu. Poleg pozitivnega 

vpliva na razvoj mišljenja, na poznavanje maternega jezika in na kasnejše 

uspešnejše učenje in boljše znanje tujega jezika zgodnje učenje le-tega pomembno 

vpliva tudi na razvoj procesa učenja pri otrocih ter na njihov kasnejši odprtejši 

odnos do tujih kultur. Prispeva tudi k večji motivaciji in zgodnejšemu oblikovanju 

individualnih strategij učenja, kar predstavlja neprecenljivo izkušnjo za nadaljnje 

šolsko delo in pozitivnejši odnos do učenja kot takega. Otrok je v predšolskem 

obdobju radoveden in ima velike sposobnosti posnemanja ter pomnjenja 

intonacije in izgovorjave neznanih glasov. Predmet tujega jezika se v prvem 

razredu izvaja v skupnem obsegu 70 ur in vključuje angleščino ali nemščino, 

lahko  pa tudi druge jezike Evropske unije. Učitelj mora pri poučevanju 

uporabljati sodobne metode dela ter pri tem stremeti k temu, da je proces učenja 

tujega jezika pri otrocih čim bolj podoben procesu naravnega učenja njihovega 

maternega jezika (Učni načrt  neobvezni tuji jezik v 1. razredu, 2013). 

3.2 Vrtec 

Vrtci običajno poučevanje tujega jezika organizirajo v obliki tečajev. Mednarodne 

primerjave kažejo, da v nobeni državi Evropske unije poučevanje tujega jezika v 

vrtcu ni del učnega načrta. Če bi se to zgodilo, bi poučevanje tujega jezika v vrtcu 

postalo obvezno (Bela knjiga, 2011). 

Predlagane rešitve na področju kurikula za vrtec stremijo k ponudbi dodatnih ur 

tujega jezika, materinščine za otroke, katerih slovenščina ni materni jezik, in 

slovenščine kot tujega  jezika, in sicer dve šolski uri tedensko v času bivanja otrok 

v vrtcu. V vrtcu se sicer poučuje predvsem angleščina. Nemščina naj bi se 

poučevala na predlog lokalnih skupnosti in na območju, kjer ima ta jezik poseben 

pomen (prav tam). 
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3.3 Osnovna šola  

Prvi tuji jezik v obsegu dveh šolskih ur tedensko ponudi šola učencem na izbiro že 

v prvem razredu, kot obvezen predmet pa se pojavi v drugem razredu. Razlog, 

zakaj tuji jezik ni obvezen že v prvem razredu, je predvsem ta, da se učenci ob 

vstopu v šolo na šolske obveznosti šele privajajo, pri čemer obstajajo velike 

razlike med otroki tako v znanju kot v spretnostih komunikacije (Bela knjiga, 

2011). 

 

Predlagane rešitve za osnovno šolo so, da šole že v prvemu razredu ponudijo 

otrokom učenje tujega jezika kot neobvezen izbirni predmet, in sicer dve uri 

tedensko. V drugem vzgojno izobraževalnem obdobju (VIO) pa šola v okviru 

neobveznih izbirnih predmetov obvezno ponudi tudi drugi tuji jezik.  

3.4 Srednje šole 

Posamezni programi srednješolskega izobraževanja se medsebojno razlikujejo, 

kar se odraža tudi pri realizaciji pouka tujega jezika in opravljanju poklicne ali 

splošne mature ob zaključku. 

 

Državna komisija za splošno maturo (2014) predvideva maturo kot obveznost 

dijakov ob koncu srednje šole, saj le-ti s tem, ko jo uspešno opravijo, dokažejo/ne 

dokažejo, da so dosegli ustrezne standardne znanja. Predstavlja nekakšen prehod 

med srednjo šolo in univerzo ter je kot taka večkrat poimenovana tudi kot 

zrelostni izpit na državnem nivoju, ki omogoča primerjavo rezultatov med 

srednjimi šolami v Sloveniji in tudi v širšem okviru. Vsi, ki opravljajo maturo, 

morajo imeti pri tem zagotovljene enake pogoje, imeti morajo enake izpitne pole, 

ki so v šolah po celotni državi razdeljene istočasno (prav tam). V letnem poročilu 

splošne mature (2014) je zapisano, da se zaradi želje po enakih kriterijih 

opravljajo analize merskih kakovosti posameznih izpitov. Te meritve se opravljajo 

od leta 1995, ko je potekala prva matura. Analizirajo se izpitna vprašanja, pri 

čemer ocenjujejo njihovo primernost, ustrezno taksonomsko stopnjo ter analizo 

odgovorov. Izpite primerjajo tudi z učnimi načrti srednjih šol ter pojasnjujejo 
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nejasnosti ter skladnost izpitnih vprašanj s standardi znanja. V okviru tega morajo 

biti zagotovljene vse merske karakteristike, med njimi zanesljivost in občutljivost, 

ki se nanašata na razpršenost ocen okoli povprečnega rezultata, ter objektivnost. 

Merjen je tudi indeks težavnosti, ki se nanaša na uspešnost kandidatov pri 

reševanju posamezne naloge. Iz njega lahko med drugim razberemo, koliko 

izpitnih vprašanj je bilo pretežkih ali morda prelahkih (prav tam).  

 

V Sloveniji imamo več vrst programov poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje se zaključita z zaključnim 

izpitom in izdelkom, pri čemer se v okviru zaključnega izpita znanja tujega jezika 

ne preverja. Srednje strokovno izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki 

obsega štiri enote: slovenščino oz. materni jezik, strokovni predmet, matematiko 

ali tuji jezik ter preizkus praktične usposobljenosti. Preverjanje znanja iz tujega 

jezika na maturi torej ni obvezno oz. je prepuščeno izbiri učenca (Bela knjiga, 

2011). 

 

V gimnaziji poteka učenje drugega tujega jezika na dveh ravneh, in sicer na 

nadaljevalni in začetni. Šola mora zagotoviti izvajanje obeh ravni. Dijak se lahko 

odloči tudi za ponovno začetno učenje tujega jezika, ki se ga je v osnovi šoli že 

učil. Odločitev je torej v tem smislu prepuščena dijaku samemu. Drugi jeziki, ki 

se poučujejo v srednješolskem izobraževanju, so: angleščina, francoščina, 

nemščina, italijanščina, hrvaščina, madžarščina, ruščina, španščina, kitajščina in 

drugi jeziki, za katere obstajajo veljavni učni načrti. Tretji in četrti tuji jezik se v 

srednji šoli izvajata le kot izbirna predmeta in le na začetni ravni. Na koncu 

štiriletnega izobraževanja sledi matura, v okviru katere lahko dijaki izbirajo med 

dvema zahtevnostnima stopnjama preverjanja znanja (prav tam). 

 

Pri tujem jeziku, jezikih okolja (italijanščina) in drugih jezikih (latinščina) je na 

splošni maturi mogoče izbirati med dvema nivojema zahtevnosti preverjanja 

znanja. Čas, ki ga imajo učenci za reševanje na obeh nivojih zahtevnosti, je enak, 

tj. 140 min, razlika je le v stopnji zahtevnosti nalog. Izpit iz znanja tujega jezika je 

sestavljen iz dveh delov: 80 % končne ocene pridobi dijak z reševanjem pisnega 
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dela izpita oz. izpitne pole, ki jo vsako leto pripravi državna komisija za tuji jezik, 

20 % ocene pa dijaku prinese ustno ocenjevanje znanja, ki ga izvede posebej za to 

izbrana tričlanska komisija, v kateri sodelujejo tudi učitelji, ki so dijake tuji jezik 

poučevali v zadnjem letniku srednješolskega programa (Državna komisija za 

splošno maturo, 2014). 

 

Bolj ko je dijak na splošni maturi uspešen, več možnosti ima, da se mu bo kljub 

morebitni omejitvi vpisa uspelo vpisati na željen univerzitetni ali strokovni študij. 

Cilj mature je med drugim tudi ta, da strokovno osebje na šolah dobi povratno 

informacijo o svojem delu, s čimer se dolgoročno predvideva tudi dvig kakovosti 

poučevanja tujega jezika v okviru srednješolskega izobraževanja (prav tam).  

Državni izpitni center (2016) je objavil povprečne ocene iz tujega jezika pri 

udeležencih mature na spomladanskih izpitnih rokih v letih 2012, 2013, 2014, 

2015 in 2016. Iz tabele 1 je razvidno, da so povprečne ocene iz znanja nemškega 

jezika nekoliko višje od ocen, doseženih pri angleškem jeziku, hkrati pa je opaziti, 

da se je ocena na osnovnem nivoju za angleški jezik skozi leta nekoliko izboljšala, 

kar pomeni, da je znanje angleščine pri maturantih vse boljše. Povprečne ocene 

zahtevnejšega nivoja so v primerjavi z osnovno ravnjo nekoliko višje (prav tam). 

 

Preglednica 1: Povprečna ocena tujega jezika v spomladanskem izpitnem roku 

mature iz tujega jezika leta 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016. 

Leto/Tuj jezik (nivo) 2012 2013 2014 2015 2016 

Angleščina (osnovni) 3,24 3,36 3,24 3,44 3,62 

Angleščina (višji) 4,40 4,02 4,40 4,45 4,18 

Nemščina (osnovni) 3,78 3,73 3,92 4,03 3,76 

Nemščina (višji) 4,66 4,63 4,74 4,76 4,67 

(Vir: Državni izpitni center, 2016) 

 

4 UČENJE TUJIH JEZIKOV NA FAKULTETAH 

 

V tem poglavju v splošnem in na kratko omenjamo oz. predstavljamo zakone, 

naloge, cilje ter prizadevanja univerz za kvalitetno poučevanje tujih jezikov. 

Osredotočimo se na nekatere pretekle raziskave v zvezi s tem in usmerimo 
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pozornost na poučevanje/učenje tujih jezikov pri študentih nejezikovnih študijskih 

programov Univerze v Mariboru, tj. naravoslovnih, tehniških in družboslovnih 

smeri. V ta namen smo pregledali učne načrte in predmetnike nekaterih 

dodiplomskih univerzitetnih programov ter jih primerjali in ugotavljali, v kolikšni 

meri se glede ponudbe tujih jezikov med seboj razlikujejo. Zanimalo nas je tudi, 

kako kvalitetno se tuje jezike v njihovem okviru poučuje. V zvezi s študenti nas v 

tem poglavju med drugim zanima, kako se le-ti odločajo za študij na določeni 

smeri ter kakšne so osebnostne značilnosti in način dela študentov v okviru 

posamezne študijske smeri.  

 

V Sloveniji jezikovna ureditev visokega šolstva temelji na več predpisih. 

Bolonjska deklaracija iz leta 1999 je dala osnovo evropskemu visokemu šolstvu. 

V tem dokumentu so jasno izražena prizadevanja za povečanje mednarodne 

konkurenčnosti evropskega visokega šolstva ter težnje k njegovemu poenotenju 

do leta 2010. Da bi se tem ciljem čim bolj približali, so bili v ta namen sprejeti 

določeni ukrepi (Bolonjska deklaracija, 1999): 

 

 vpeljava sistema z dodiplomsko in podiplomsko stopnjo, 

 uvedba kreditnega sistem ECTS, ki naj bi povečal mobilnost 

študentov, 

 povečanje mobilnosti in dostopa do študija, 

 medsebojno sodelovanje evropskih držav za dvig kakovosti 

izobraževanja. 

 

V današnjem času postaja kvaliteta poučevanja tujih jezikov vse pomembnejša in 

prizadevanja v tej smeri vse večja. Iščejo se najprimernejši in najučinkovitejši 

načini njihovega poučevanja in učenja. Med drugim se vse bolj izpostavljata tudi 

pomembnost zgodnjega začetka učenja tujih jezikov ter količina le-teh v ponudbi 

šolskega sistema  (Bolonjska deklaracija, 1999). 

 

Sonja Starc (2012) v enem od svojih člankov pravi, da je učni jezik na univerzi 

akademski in da je to jezik, v katerem mora študent biti sposoben kritičnega 
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branja, pisanja in razlage. Mora ga torej znati ustrezno aktivno uporabljati. V 

sklopu tega se na univerzi kot nadgradnja pojavlja še znanstveni jezik, skozi 

katerega se posredujejo nova znanstvena spoznanja in ki ga mora študent prav 

tako, če naj bo uspešen pri svojem študiju, znati ustrezno razumeti in uporabljati 

(Starc, 2012, str. 20). 

 

V 8. členu Zakona o visokem šolstvu je zapisano, da je učni jezik našega visokega 

šolstva slovenski, da pa lahko posamezen visokošolski zavod delno ali v celoti v 

tujem jeziku izvaja: 

 

 študijske programe tujih jezikov; 

 študijske programe, ki niso namenjeni poučevanju tujega jezika in se jih 

obenem izvaja tudi v slovenskem jeziku; 

 dele študijskih programov, v kolikor pridejo program izvajat ustrezni 

strokovnjaki iz tujine ali če je v program vpisanih veliko tujih študentov 

(Zakon o visokem šolstvu, 2012, str. 2977). 

 

Univerze imajo jezikovno gledano v splošnem dvojno nalogo. Po eni strani 

morajo skrbeti za razvoj državnega jezika, po drugi strani pa spodbujati k učenju 

tujih jezikov. Med obojim mora vzpostavljati ustrezno ravnotežje, saj je tako eno 

kot drugo postalo v današnjem času pomemben dejavnik razvoja tako 

posameznika kot države v celoti (Kalin Golob, Stabej, Stritar Kučuk, Červ in 

Kropivnik, 2014). 

 

Leta 2012 je potekala pomembna raziskava v zvezi z učnim jezikom v okviru 

slovenskega visokega šolstva. Anketirani so bili visokošolski učitelji ter domači in 

tuji študentje. Poleg tega so bili izvedeni tudi intervjuji z dekani vseh treh 

slovenskih javnih univerz, in sicer Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in 

Univerze na Primorskem (Kalin Golob idr., 2014, str. 159–350). 

 

Rezultati so pokazali, da slovenski študentje kot vzporedni učni jezik uporabljajo 

predvsem angleščino, in sicer zlasti za prebiranje študijske literature, hkrati pa jo 



39 

omenjajo tudi kot pomemben učni predmet, ki jim pomaga pri razumevanju in 

obvladovanju terminologije njihove stroke. Tako tujim kot slovenskim študentom 

se zdi znanje angleškega strokovnega jezika v okviru njihove stroke pomembno in 

nepogrešljivo. Za komunikacijo nasploh v stroki pa se jim zdita pomembna tako 

dobro znanje slovnice jezika kot tudi znanje splošnega in strokovnega besedišča 

(prav tam). 

 

Tuji in slovenski študentje so svoje znanje angleščine ocenili enako. Ostali tuji 

jeziki, ki so jih navedli kot svoj vzporedni učni jezik, pa so bili še: nemščina, 

francoščina, španščina in italijanščina. 15 % slovenskih študentov je ocenilo, da 

jim angleščina povzroča težave, 59 % pa jih je navedlo, da tujo študijsko literaturo 

v angleščini razumejo dobro. Študentje, ki so svoje znanje angleščine ocenili 

nižje, so se strinjali v tem, da bi svoj študij težje in manj uspešno zaključili, če bi 

potekal v angleškem jeziku. Slovenski študentje so zavrnili možnost, da bi celoten 

pouk na univerzi potekal v angleščini (prav tam). 

 

V raziskavi so, kot že omenjeno, sodelovali tudi visokošolski učitelji. Pomembno 

se jim zdi, da študentje obvladajo tako slovenski kot angleški strokovni jezik. 

Podobno kot študentje pa so tudi oni zavrnili možnost, da bi celoten pouk na 

univerzi potekal le v angleškem jeziku (prav tam). 

 

Sistem visokega šolstva ima v povezavi s ponudbo tujih jezikov na univerzah 

pomembno nalogo. Po eni strani bi moral skrbeti za dopolnjevanje in odpravljanje 

neznanja splošnega tujega jezika pri študentih, po drugi pa študentom nuditi 

nadgradnjo le-tega s poučevanjem tujega jezika stroke. Znanje strokovnega tujega 

jezika je namreč tisto, ki v okviru določene stroke prinaša in širi nova spoznanja 

ter nudi večje možnosti zaposlitve in vključenost v mednarodni trg dela (prav 

tam). 
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4.1 Učenje tujih jezikov na Univerzi v Mariboru 

Državne, nezasebne in neprofitne univerze na Slovenskem so tri, in sicer Univerza 

v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem (Statut Univerze v 

Mariboru, 2015). 

 

Statut Univerze v Mariboru v svojem 71. členu določa, da je učni jezik na 

mariborski univerzi slovenski in da se mora tujcem omogočiti učenje slovenščine. 

Določa tudi izvajanje študijskih programov v tujem jeziku, in sicer se jih lahko 

izvaja kot: 

 

 študijske programe tujih jezikov; 

 študijske programe, ki niso namenjeni poučevanju tujega jezika in se 

jih v okviru univerze izvaja tudi v slovenskem jeziku; 

 dele študijskih programov, če pridejo program izvajat ustrezni 

strokovnjaki iz tujine ali če je v program vpisanih več tujih študentov 

(prav tam). 

 

72. člen podrobneje določa izvedbo študijskih programov v tujem jeziku, in sicer 

se lahko izvajajo v celoti ali delno: 

 

 če jih izvajajo učitelji ali priznani strokovnjaki s tujih univerz, 

 če študijski programi niso zajeti v program visokega šolstva, 

 če so v program večinoma vpisani tuji študenti (prav tam). 

 

Prav tako mora Univerza v Mariboru zagotoviti, da se študijski program v celoti 

ali deloma izvaja v tistem tujem jeziku, katerega ustrezno znanje ima večina 

vpisanih študentov (prav tam). 

Sledi 73. člen, ki pravi, da o izvajanju študijskih programov v tujem jeziku odloča 

senat članice univerze, v okviru katere poteka študijski program, nato pa je v 74. 

členu dodano, da o izvajanju študijskih programov v tujem jeziku, ki za univerzo 
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predstavljajo obveznost zaradi mednarodnih sporazumov in pogodb, odloča senat 

univerze, to pa na predlog Komisije za študijske zadeve univerze (prav tam). 

 

Rebolj (2012),  nekdanji rektor Univerze v Mariboru, ocenjuje, da je znanje 

angleškega jezika pri visokošolskih učiteljih in študentih Univerze v Mariboru 

glede na primerljive univerze v sosednjih državah nadpovprečno. Poleg tega 

Filozofska fakulteta v Mariboru sodeluje pri razvijanju sodobnih pristopov v 

izvajanju pouka tujega jezika. Omenja tudi, da je mariborska univerza leta 2012 

pristopila k programu, znotraj katerega oblikujejo dokument o internacionalizaciji 

Univerze v Mariboru (Kalin Golob, Stabej, Stritar Kučuk, Červ, Koprivnik, 2014, 

str. 344–337). 

 

Strategija razvoja Univerze v Mariboru 2013–2020 pravi, da bi s povezovanjem 

mariborsko univerzo lahko uvrstili v sistem globalnega visokošolstva. Do leta 

2020 želijo razširiti mednarodno prepoznavnost Univerze v Mariboru, in sicer z 

naslednjimi cilji: 

 

 z razvojem programov študija v tujem jeziku, 

 z vključevanjem univerze v različne mednarodne programe in mreže, 

 z izvajanjem programov v tujini (Strategija razvoja Univerze v Mariboru 

2013–2020, 2013, str. 13). 

4.2 Razlike med naravoslovnimi, tehniškimi ter družboslovnimi 

programi 

V naši raziskavi smo anketirali študente Univerze v Mariboru, ki obiskujejo 

dodiplomske študijske programe naravoslovne, tehniške ter družboslovne smeri. 

Ti študijski programi se medsebojno ne razlikujejo le po učnih načrtih in učni 

vsebini, temveč tudi po številu študentov, letih trajanja študija, različnem načinu 

dela ter v odnosu do tujih jezikov, ki so v njihovem okviru zastopani ali kot 

izbirni ali kot obvezni predmet.  Po pregledu predhodnih raziskav, ki se nanašajo 

na razlike med naravoslovnimi, tehniškimi in družboslovnimi programi, smo 
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ugotovili, da se lahko študijski programi medsebojno razlikujejo tudi po 

sodelovalnem načinu dela, glede na osebne značilnosti študentov, glede na 

njihovo znanje tujih jezikov ter po kakovosti poučevanja. Našo raziskavo so 

zanimale razlike med študenti omenjenih smeri v maturitetnih ocenah tujega 

jezika, v njihovi samooceni znanja le-tega in samoiniciativnosti v njegovem 

izpopolnjevanju … V ta namen smo predhodno pregledali predmetnike in učne 

načrte posameznih dodiplomskih študijskih programov Univerze v Mariboru ter 

se pri tem osredotočili na obvezne in izbirne predmete tujega jezika.  

4.2.1 Razlike v osebnih značilnostih študentov 

Sanchez - Ruiz, Perez - Gonzales, Petrides (2010) so s pomočjo vprašalnika na 

vzorcu 512-ih študentov iz Velike Britanije ugotovili, da so študentje 

naravoslovnih ved pri svojem študiju in delu glede na ostale študente bolj natančni 

in vestni, medtem ko študentje na umetniških fakultetah sebe dojemajo kot manj 

sposobne pri reguliranju svojih čustev. Kljub temu so slednji v zvezi z vprašanji o 

dobrem počutju v času študija izkazali boljši rezultat od ostalih študentov. 

Interakcija med spolom in fakulteto v navezavi na pojem čustvenosti je bila sicer 

potrjena le pri študentih družboslovja. Študentje družboslovnih disciplin so glede 

na rezultate ankete bolj odprti, empatični in naklonjeni medsebojnemu 

sodelovanju kot njihovi vrstniki na tehniških fakultetah. Temu ustrezno pri 

študentih tehniških fakultet skupinsko delo pogostokrat naleti na odpor, saj so le-ti 

manj vajeni sodelovanja, medsebojne pomoči in so po naravi bolj zaprti vase. 

Pomembno je, da učitelji razumejo naravo in specifike svojih učencev ter se pri 

svojem delu temu ustrezno prilagajajo (prav tam). 

4.2.2 Razlike v sodelovalnem načinu dela 

Kyvik (2005) je dokazal, da so raziskovalci s področja družboslovja in 

humanistike v javnih debatah aktivnejši od raziskovalcev z medicinske ter 

tehniških in naravoslovnih fakultet. Raziskovalci s področja humanistike in 

družboslovja temu ustrezno izkazujejo tudi pozitivnejši odnos do skupnega dela in 

so mu kot takemu bolj naklonjeni. Ljunggren, Odegrip in Arctaedius so leta 2013 

s spletnim anketiranjem profesorjev ter podiplomskih študentov želeli dokazati 
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nasprotno, in sicer da se profesorji ter študentje naravoslovnih fakultet dejavnosti 

sodelovalnega dela in sodelovalnega učenja udeležujejo v večjem številu in v 

večji meri kot študentje ter profesorji humanistike in družboslovja. Rezultati so 

pokazali, da profesorji in študentje naravoslovnih fakultet dejavnosti sodelovanja 

in sodelovalnega učenja podpirajo in imajo do obojega pozitiven odnos, da pa jih 

študentje družboslovnih znanosti v tem kljub vsemu prekašajo, saj so bistveno 

bolj angažirani in vključeni v dejavnosti sodelovanja kot njihovi vrstniki z 

naravoslovnih, pa tudi humanističnih fakultet (prav tam). 

4.2.3 Razlika v znanju tujega jezika 

Kako je nekdo spreten v bralnem razumevanju tujega jezika, je odvisno od 

njegovega znanja le-tega, to pa od tega, koliko let se je posameznik tujega jezika 

učil in kateri izobraževalni program je obiskoval. S testom znanja tujega jezika, ki 

je preverjal bralno razumevanje in sposobnost uporabe tujega jezika, so preučevali 

razlike v znanju tujega jezika pri 221-ih študentih Univerze na Slovaškem, ki so 

obiskovali različne študijske programe (Pedagoška fakulteta, Fakulteta za 

umetnost, Fakulteta za naravoslovje). Vključeni so bili tudi študentje, ki so 

obiskovali dve fakulteti hkrati. Izkazalo se je, da je znanje tujega jezika pri 

študentih Pedagoške fakultete nižje od znanja le-tega pri ostalih študentih, še 

zlasti pa glede na tiste študente, ki so obiskovali dve fakulteti hkrati. Študentje 

Pedagoške fakultete so pri preizkusu bralnega razumevanja namreč dosegli nižjo 

oceno kot študentje ostalih fakultet (Munkova, Stranovska, Muglova in Schuller, 

2014).  

4.2.4 Razlika v kakovosti poučevanja 

Rezultati primerjalne raziskave o kakovosti učnega procesa na podiplomski 

stopnji družboslovne in naravoslovne fakultete, ki so jo vodili Shahzadi, Shaheen, 

Shah (2012) na Univerzi v Sargodhu, so pokazali, da v zvezi z oceno kakovosti 

učnega procesa obstajajo med odgovori 30-ih anketiranih učiteljev in 122-ih 

anketiranih študentov velike razlike. Rezultati raziskave bodo služili kot osnova 

za izboljšanje kakovosti učnega procesa, in sicer tako na strani učiteljev kot samih 
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fakultet. Slednje bodo morale poskrbeti predvsem za izboljšanje svojega učnega 

okolja (prav tam). 

4.3 Naravoslovni programi 

Na Univerzi v Mariboru se v okviru fakultet izvajajo raznovrstni univerzitetni 

dodiplomski naravoslovni študijski programi. V magistrskem delu se bomo 

osredotočili na dodiplomska študijska naravoslovna programa Splošna medicina 

in Kemijska tehnologija. 

4.3.1 Tuji jezik in dodiplomski univerzitetni program Splošna 

medicina  

Dodiplomski univerzitetni študijski program Splošna medicina traja 6 let (12 

semestrov) in je ovrednoten s 360 ECTS točkami (Univerzitetni študijski program 

Splošna medicina, 2015). 

 

S predmetom tujega jezika se študentje srečajo v 1. letniku (1. semester). Predmet 

se imenuje Medicinska terminologija (Preglednica 2) in prinaša 1 ECTS točko. 

Cilj omenjenega predmeta je, da študentje osvojijo osnovno razumevanje 

medicinskih izrazov, ki izhajajo iz latinščine ali grščine, znajo pisati in razumejo 

latinske diagnoze ter poznajo osnove latinske slovnice (prav tam). 

 

Preglednica 2: Predmetnik 1. letnika (1. semester) študijskega programa Splošna medicina. 

Predmet Predavanja Seminar Vaje Skupaj ECTS 

Medicinska 

terminologija 

15 0 0 15 1 

Anatomija s histologijo 45 0 60 105 7 

Biologija celice 75 0 45 120 9 

Kemija 45 0 30 75 5 

Biofizika 45 0 30 75 5 

Anatomija in osnove 

predklinike 1 

0 45 0 45 3 

Skupaj 225 45 165 435 30 

( Vir: Univerzitetni študijski program Splošna medicina, 2015, str. 10). 
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V 2. letniku se študentje medicine seznanijo s predmetom angleščine, ki jim 

prinaša 3 ECTS točke (Preglednica 3). Cilj predmeta je, da študente usposobi za 

aktivno rabo angleškega jezika. Študentje ob tem razvijajo govorno, bralno, pisno 

in slušno kompetenco, spoznavajo razlike med splošno angleščino in angleščino 

za posebne namene, medicinsko terminologijo v angleškem jeziku, s stališča 

jezika analizirajo strokovna besedila z medicinskega področja in se seznanijo s 

pisanjem prispevkov za objavo v strokovnih in znanstvenih revijah (Učni načrti 

obveznih in izbirnih predmetov univerzitetnega programa Splošna medicina, 

2015).  

 

Preglednica 3: Predmetnik 2. letnika (4. semester) študijskega programa Splošna medicina. 

Predmet Predavanja Seminar Vaje Skupaj ECTS 

Fiziologija 30 0 60 90 5 

Angleščina 30 15 0 45 3 

Farmakologija 105 23 7 135 12 

Biostatistika 30 0 15 45 3 

Patologija 1 30 42 3 75 4 

Temelji fiziologije 0 45 0 45 3 

Skupaj 225 125 85 435 30 

(Vir: Univerzitetni študijski program Splošna medicina, 2015, str. 10). 

 

Pri izbirnih predmetih ni omenjenega nobenega tujega jezika. Latinščina in ostali 

tuji jeziki so vsebovani pri skoraj vseh učnih predmetih. V dokumentu Učni načrti 

obveznih in izbirnih predmetov univerzitetnega programa Splošna medicina 

(2015) je za vsak predmet navedena dodatna/priporočena študijska literatura, ki je 

večinoma angleška ali hrvaška.  

 

4.3.2 Tuji jezik in dodiplomski univerzitetni program Kemijska 

tehnologija   

Študij kemijske tehnologije traja 3 leta. Študentje po opravljeni diplomi pridobijo 

naziv diplomirani/a inženir/ka kemijske tehnologije (UN). 
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Pregled učnega načrta predmetov dodiplomske stopnje Fakultete za kemijo in 

kemijsko tehnologijo v Mariboru je pokazal, da med predmeti ni navedenega 

nobenega učnega predmeta tujega jezika. Predmeta tujega jezika ni navedenega ne 

v obveznem in ne v izbirnem delu predmetnikov. Imajo pa študentje sicer 

navedeno priporočeno tujo literaturo večinoma v angleškem jeziku (Učni načrti 

obveznih in izbirnih predmetov univerzitetnega programa Kemijska teh., 2015). 

4.4 Tehniški programi 

V okviru raziskave se bomo osredotočili na dva dodiplomska univerzitetna 

tehniška študijska programa Univerze v Mariboru, in sicer na program Strojništvo 

in na program Računalništvo in informacijske tehnologije. 

4.4.1 Tuji jezik in dodiplomski univerzitetni študijski program 

Strojništvo 

Dodiplomski študijski program Strojništvo traja tri leta. Pregled predmetnika 1. 

stopnje univerzitetnega študijskega programa Strojništvo pokaže, da se tuji jezik 

kot obvezni učni predmet pojavi v 1. letniku (Preglednica 4), medtem ko se 

kasneje, v 2. in 3. letniku, ne pojavi več, in sicer niti kot obvezen niti kot izbirni 

predmet, čeprav je priporočena literatura pri vseh predmetih večinoma v tujem 

jeziku (Predmetnik Fakultete za strojništvo, 2013/14). 

 

Preglednica 4: Predmetnik 1. letnika (zimski semester) 1. stopnje univerzitetnega študijskega 

programa Strojništvo (velja od študijskega leta 2013/14). 

 Zimski semester 

Predmet pr sv Se Pr sv se ECTS 

Matematična analiza 50 20 / / / / 6 

Mehanika 1 50 25 / / / / 6 

Materiali 1 25 10 / / / / 3 

Temelji klasične fizike 25 12 / / / / 4 

Inženirska informatika 25 / / / / / 4 

Tehnološka dokumentacija 25 10 5 / / / 4 

Tuji jezik (angleški, nemški, madžarski jezik) 35 / 5 / / / 3 

(Vir: Predmetnik Fakultete za strojništvo, 2013/14) 
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Študentje 1. letnika v okviru predmeta tuji jezik izbirajo med nemščino, 

angleščino in madžarščino. Pogoj, ki ga morajo študentje pri izboru upoštevati, je 

osnovno znanje izbranega tujega jezika. Predmet prinaša 3 ECTS točke, zajema pa 

35 predavanj, 5 seminarjev in 50 ur samostojnega dela (prav tam). 

 

Cilji predmeta so, da se študentje seznanijo s terminologijo jezika stroke v tujem 

jeziku (deli strojev, osnovni matematični izrazi …), da znajo uporabljati strategije 

bralnega razumevanja in da pridobijo kompetence izražanja tako na strokovnem 

področju kot tudi v vsakdanjih situacijah. Predmet študente usposablja za 

samostojno predstavitev izbrane teme v tujem jeziku (prav tam). 

 

4.4.2 Tuji jezik in dodiplomski univerzitetni študijski program 

Računalništvo in informacijske tehnologije 

Dodiplomski študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije traja 

tri leta. V predmetnik 1. letnika je uvrščen predmet tujega jezika, ki se imenuje 

Angleščina – jezik stroke (Preglednica 5). Predmet prinaša 3 ECTS točke in 

zajema 30 ur predavanj, 15 ur vaj ter 45 ur samostojnega dela (Predmetnik 

programa Računalništvo in informacijske tehnologije 2015/16).  

 

Preglednica 5: Predmetnik 1. letnika (zimski semester) univerzitetnega študijskega programa 

Računalništvo in informacijske tehnologije. 

 Zimski semester 

Predmet Število ur predavanj Število ur vaj ECTS 

Osnove računalniških 

sistemov 

30 15 3 

Programiranje 45 60 8 

Matematika 1 45 45 6 

Uporabniška programska 

oprema 

30 30 5 

Osnove svetovnega 

spleta 

30 30 5 

Angleščina– jezik stroke 30 15 3 

(Vir: Predmetnik programa Računalništvo in informacijske tehnologije 2015/16). 
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Pogoj za vključitev v predmet Angleščina – jezik stroke je osnovno znanje 

angleškega jezika, in sicer na srednješolskem nivoju. Vsebina, ki jo zajema 

predmet, obsega razširitev jezikovnih veščin (ustrezna raba časov …) ter 

usvajanje terminologije računalništva. Cilj predmeta je, seznaniti študente z 

osnovami jezika stroke računalništva, predstaviti računalniške teme v angleškem 

jeziku in v tem okviru pri študentih razvijati 4 osnovne jezikovne spretnosti: 

branje, pisanje, poslušanje in govorjenje. Z javno predstavitvijo lastnega 

seminarskega dela naj bi študentje izboljšali svoje spretnosti komuniciranja v 

tujem jeziku. Ob zaključku predavanj iz tega predmeta naj bi bil študent sposoben 

izkazati ustrezno ustno in pisno znanje ter razumevanje splošnega besedišča 

angleškega jezika, predvsem pa angleške terminologije s področja stroke (Katalog 

študijskih programov in učnih enot, 2015). 

 

Učni predmet tujega jezika je omejen na 1. letnik. Kasneje, v 2 in 3. letniku, se v 

okviru predmetnika, tako obveznega kot izbirnega, ne pojavi več. Imajo pa 

študentje v okviru učnega načrta pri vseh predmetih priporočeno tujo študijsko 

literaturo (prav tam).  

4.5 Družboslovni programi 

V okviru družboslovnih dodiplomskih nejezikovnih študijskih programov 

Univerze v Mariboru se bomo osredotočili na programa Razredni pouk in Likovna 

pedagogika.  

4.5.1 Tuji jezik in dodiplomski univerzitetni študijski program 

Razredni pouk 

Študij razrednega pouka traja 4 leta in je opredeljen z 240 ECTS točkami. 

Predmet tujega jezika se v programu Razredni pouk imenuje Tuji jezik za učitelje 

razrednega pouka in je del predmetnika že v 1. letniku.  Je obvezen in prinaša 4 

ECTS točke. Predmet obsega 30 ur predavanj, 15 ur vaj in 60 ur samostojnega 

dela. Študentje imajo možnost izbire med angleškim in nemškim jezikom (Učni 

načrt predmetov programa Razredni pouk, 2016/17). 
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Cilj predmeta Tuji jezik za učitelje razrednega pouka je po eni strani seznaniti 

študente z besediščem stroke v tujem jeziku, po drugi strani pa seznaniti jih z 

najustreznejšimi strategijami poučevanja tujega jezika na razredni stopnji osnovne 

šole. Študent naj bi bil po zaključku predavanj sposoben samostojno in uspešno 

voditi dejavnosti v angleškem jeziku, uporabljati strokovne izraze s področja 

izobraževanja ter ustrezno razumeti tujo literaturo s svojega strokovnega področja 

(Učni načrt predmetov programa Razredni pouk, 2016/17). 

 

V 3. in 4. letniku programa Razredni pouk je študentom ponujen izbirni predmet 

Učenje in poučevanje tujega jezika na razredni stopnji. Predmet obsega 30 ur 

predavanj, 15 ur vaj in 75 ur samostojnega dela. Prinaša 4 ECTS točke. Po 

zaključku predavanj v okviru tega predmeta naj bi bil študent sposoben kritično 

analizirati besedila, potrebna za poučevanje angleščine na razredni stopnji, 

uspešno voditi dejavnosti v angleškem jeziku in izkazati ustrezno znanje na 

pedagoško-didaktičnem področju, potrebnem za poučevanje angleščine na 

razredni stopnji osnovne šole (prav tam). 

4.5.2 Tuji jezik in dodiplomski študijski program Likovna pedagogika 

Študij likovne pedagogike traja 4 leta in prinaša 240 ECTS točk. Naziv, ki ga 

študent pridobi po opravljeni diplomi, je profesor/profesorica likovne 

pedagogike (UN). Po pregledu učnega načrta predmetov programa Likovna 

pedagogika smo ugotovili, da študentom učni predmet iz tujega jezika ni na 

razpolago ne v obveznem delu predmetnika in tudi ne v izbirnem. Študentje se 

skozi študij srečajo s tujo študijsko literaturo le v okviru priporočene literature za 

posamezne predmete, pri čemer je le-ta večinoma v angleškem jeziku (Učni načrt 

predmetov programa Likovna pedagogika, 2016/17). 
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4.6 Sklep po pregledu izbranih nejezikovnih študijskih programov  

4.6.1 Univerze v Mariboru  

Preglednica 6: Primerjava 6-ih dodiplomskih študijskih programov in ponudbe obveznih ali izbirnih predmetov tujega jezika. 

Smer študija Dodiplomski program Trajanje 

študija 

Ime obveznega predmeta 

tujega jezika (TJ) 

Tuji jezik (TJ) Letnik  Št. ur  ECTS TJ 

 

Naravoslovna 

smer 

 

Splošna medicina 

6  Medicinska terminologija  Latinščina in grščina 1. 15 1 

 Angleščina Angleščina 2. 45 3 

Kemijska tehnologija 3 / / / / / 

 

Tehniška  

smer 

 

Strojništvo 

3 Tuji jezik Angleščina ali nemščina ali 

madžarščina 

    1. 40 3 

Računalništvo in 

informacijske 

tehnologije 

3 Angleščina – jezik stroke Angleščina 1. 45 3 

 

 

Družboslovna 

smer 

 

 

Razredni pouk 

4 Tuji jezik za učitelje razrednega 

pouka 

Angleščina in nemščina 1. 45 4 

 Izbirni predmet:  

Učenje in poučevanje tujega 

jezika na razredni stopnji 

osnovne šole 

Angleščina 3.  

ali  

4. 

45 4 

Likovna pedagogika 4 / / / / / 
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Po pregledu izbranih študijskih programov v okviru naravoslovnih, tehniških in 

družboslovnih smeri Univerze v Mariboru lahko ugotovimo, da imajo študentje v 

učnih načrtih opredeljen predmet tujega jezika kot obvezni ali izbirni, lahko pa ga 

kot takega v okviru predmetnikov sploh ni. Pri študiju posameznih predmetov je 

študentom v pomoč priporočena dodatna študijska literatura v tujem jeziku, po 

kateri posegajo samoiniciativno ali le zato, ker je to obvezno. Med fakultetami 

obstajajo velike razlike v ponudbi vsebin, vezanih na tuji jezik, kar posledično 

pomeni, da obstajajo med študenti posameznih fakultet velike razlike v znanju 

tujega jezika, tj. v spretnostih branja, pisanja, poslušanja in govorjenja v tujem 

jeziku. 

 

Kot kaže zgornja analiza, bi bilo glede na potrebe globalnega trga dela v 

prihodnosti potrebno znotraj slovenskega izobraževalnega sistema vzpostaviti oz. 

ponekod še naprej vzdrževati stalnost poučevanja tujega jezika, saj se s tem 

zmanjšujejo možnosti procesa njegovega pozabljanja. Bolj bi se bilo potrebno 

zavedati, da splošna angleščina, ki se poučuje/uči v obdobju pred visokošolskim 

in univerzitetnim izobraževanjem, ne zadošča za potrebe opravljanja posameznih 

poklicev, zato bi jo bilo potrebno permanentno nadgrajevati, še posebej v smeri 

širjenja znanja strokovne terminologije v tujem jeziku. Jezikovna politika 

slovenskega visokega šolstva bi morala biti bolj usmerjena v prihodnost ter v tem 

smislu bolj upoštevati potrebe in želje študentov, saj bo posameznik brez znanja 

tujega jezika v prihodnosti na trgu dela povsem nekonkurenčen. 

 

EMPIRIČNI DEL II 

 

5 NAMEN 

 

V empiričnem delu magistrske naloge bomo preučevali znanje tujega jezika in 

odnos do le-tega pri študentih nejezikovnih programov Univerze v Mariboru. 

Pri študentih nas bo zanimalo: 

 



52 

A – učenje tujega jezika (začetek učenja tujega jezika, tuji jezik na maturi 

in na izbrani fakulteti), 

B – samoocena znanja tujega jezika ter njegova formalna in neformalna 

uporaba, 

C – ocenjevanje dejavnikov (zgodnji začetki učenja tujega jezika, 

nadarjenost …).  

 

Pri zgoraj omenjenih vidikih kontroliramo vlogo: 

 

 smeri fakultete (naravoslovna, družboslovna in tehniška), 

 ocene tujega jezika na maturi (zadostna, dobra, prav dobra in odlična). 

 

Ob tem bomo preverjali razlike v ocenah tujega jezika na maturi glede na izbrano 

fakulteto in glede na izbrano smer študija.  

 

6 RAZČLENITEV, PODROBNA OPREDELITEV IN 

OMEJITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

6.1 Raziskovalna vprašanja 

V nadaljevanju predstavljamo raziskovalna vprašanja, ki se tematsko delijo na: 

 učenje tujega jezika, 

 samooceno znanja tujega jezika ter njegovo formalno in neformalno uporabo, 

 ocenjevanje dejavnikov. 

 

A del – učenje tujega jezika 

1. Vprašanja, vezana na učenje tujega jezika 

1.1 Katere tuje jezike se študentje učijo v rednem študijskem programu na 

fakulteti? 

1.1.1 Ali obstajajo razlike v učenju tujih jezikov v rednem študijskem 

programu glede na smer fakultete (naravoslovna, družboslovna, tehnična)? 
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1.2 Kateri jezik so študentje opravljali na maturi? 

 

1.3 Kolikšna je bila njihova ocena iz tujega jezika na maturi? 

 1.3.1 Ali obstajajo razlike v oceni tujega jezika na maturi glede na smer 

fakultete? 

1.4  Koliko so bili študentje stari, ko so se prvič začeli učiti tuji/e jezik/e? 

1.4.1 Ali obstajajo razlike v starosti začetka učenja tujega jezika glede na 

oceno tujega           jezika na maturi? 

 

B del – samoocena znanja tujega jezika ter njegova formalna in neformalna 

uporaba  

2. Vprašanja, vezana na samooceno znanja tujega jezika 

2.1 Kakšna je stopnja strinjanja s trditvijo »na fakulteti uporabljam več tuje 

študijske literature kot sem jo v srednji in osnovni šoli«? 

2.1.1 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »na fakulteti uporabljam 

več tuje študijske literature kot sem jo v srednji in osnovni šoli«, in sicer 

glede na smer fakultete? 

2.1.2  Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »na fakulteti uporabljam 

več tuje študijske literature kot sem jo v srednji in osnovni šoli«, in sicer 

glede na oceno iz tujega jezika na maturi? 

2.2 Kakšna je stopnja strinjanja s trditvijo »moje znanje tujega jezika je prešibko, 

da bi lahko prebiral/a tujo študijsko literaturo«? 

2.2.1 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »moje znanje tujega 

jezika je prešibko, da bi lahko prebiral/a tujo študijsko literaturo«, in sicer 

glede na smer fakultete? 

2.2.2 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »moje znanje tujega 

jezika je prešibko, da bi lahko prebiral/a tujo študijsko literaturo«, in sicer 

glede na oceno iz tujega jezika na maturi? 

2.3 Kakšna je stopnja strinjanja s trditvijo »moje znanje tujega jezika je prešibko, 

da bi se lahko udeležil/a Erasmus izmenjave«? 
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2.3.1 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »moje znanje tujega 

jezika je prešibko, da bi se lahko udeležil/a Erasmus izmenjave«, in sicer 

glede na smer fakultete? 

2.3.2 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »moje znanje tujega 

jezika je prešibko, da bi se lahko udeležil/a Erasmus izmenjave«, in sicer 

glede na oceno iz tujega jezika na maturi? 

2.4 Kakšna je stopnja strinjanja s trditvijo »za moje šibko znanje tujega jezika je 

krivo neustrezno poučevanje tujega jezika v osnovni in srednji šoli«? 

2.4.1 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »za moje šibko znanje 

tujega jezika je krivo neustrezno poučevanje tujega jezika v osnovni in 

srednji šoli«, in sicer glede na smer fakultete? 

2.4.2 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »za moje šibko znanje 

tujega jezika je krivo neustrezno poučevanje tujega jezika v osnovni in 

srednji šoli«, in sicer glede na oceno iz tujega jezika na maturi? 

2.5 Kakšna je stopnja strinjanja s trditvijo »v zadnjih 3 mesecih sem po tuji 

študijski literaturi posegel/a več kot 6-krat«? 

2.5.1 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »v zadnjih 3 mesecih 

sem po tuji študijski literaturi posegel/a več kot 6-krat«, in sicer glede na 

smer fakultete? 

2.5.2 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »v zadnjih 3 mesecih 

sem po tuji študijski literaturi posegel/a več kot 6-krat«, in sicer glede na 

oceno iz tujega jezika na maturi? 

2.6 Kakšna je stopnja strinjanja s trditvijo »z izbiro tujih jezikov, ki jih ponuja 

fakulteta, sem zadovoljen«? 

2.6.1 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »z izbiro tujih jezikov, ki 

jih ponuja fakulteta, sem zadovoljen«, in sicer glede na smer fakultete? 

2.6.2 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »z izbiro tujih jezikov, ki 

jih ponuja fakulteta, sem zadovoljen«, in sicer glede na oceno iz tujega 

jezika na maturi? 

3. Vprašanja, vezana na uporabo tujega jezika na fakulteti (formalna uporaba) 

3.1 Kakšna je stopnja strinjanja s trditvijo »na fakulteti tujo študijsko literaturo 

prebiram le, če je to obvezno«? 
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3.1.1 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »na fakulteti tujo 

študijsko literaturo prebiram le, če je to obvezno«, in sicer glede na smer 

fakultete? 

3.1.2 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »na fakulteti tujo 

študijsko literaturo prebiram le, če je to obvezno«, in sicer glede na oceno 

iz tujega jezika na maturi? 

3.2  Kakšna je stopnja strinjanja s trditvijo »na fakulteti samoiniciativno prebiram 

dodatno tujo študijsko literaturo«? 

3.2.1 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »na fakulteti 

samoiniciativno prebiram dodatno tujo študijsko literaturo«, in sicer glede 

na smer fakultete? 

3.2.2  Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »na fakulteti 

samoiniciativno prebiram dodatno tujo študijsko literaturo«, in sicer glede 

na oceno iz tujega jezika na maturi? 

4. Vprašanja, vezana na neformalno uporabo tujega jezika 

4.1 Kakšna je stopnja strinjanja s trditvijo »tuji jezik se učim tudi na tečaju – 

klasičnem ali on-line«? 

4.1.1 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »tuji jezik se učim tudi 

na tečaju – klasičnem ali on-line«, in sicer glede na smer fakultete? 

4.1.2 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »tuji jezik se učim tudi 

na tečaju – klasičnem ali on-line«, in sicer glede na oceno iz tujega jezika 

na maturi? 

4.2 Kakšna je stopnja strinjanja s trditvijo »v tujem jeziku se izpopolnjujem tudi z 

branjem knjig v tujem jeziku«? 

4.2.1 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »v tujem jeziku se 

izpopolnjujem tudi z branjem knjig v tujem jeziku«, in sicer glede na smer 

fakultete? 

4.2.2 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »v tujem jeziku se 

izpopolnjujem tudi z branjem knjig v tujem jeziku«, in sicer glede na 

oceno iz tujega jezika na maturi? 

4.3 Kakšna je stopnja strinjanja s trditvijo »v tujem jeziku se izpopolnjujem tudi z 

gledanjem filmov ali serij v tujem jeziku s podnapisi oz. brez njih«? 
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4.3.1 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »v tujem jeziku se 

izpopolnjujem tudi z gledanjem filmov ali serij v tujem jeziku s podnapisi 

oz. brez njih«, in sicer glede na smer fakultete? 

4.3.2 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »v tujem jeziku se 

izpopolnjujem tudi z gledanjem filmov ali serij v tujem jeziku s podnapisi 

oz. brez njih«, in sicer glede na oceno iz tujega jezika na maturi? 

4.4 Kakšna je stopnja strinjanja s trditvijo »v znanju tujega jezika se dodatno 

izpopolnjujem s tem, ko si dopisujem s prijatelji iz tujine«? 

4.4.1 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »v znanju tujega jezika 

se dodatno izpopolnjujem s tem, ko si dopisujem s prijatelji iz tujine«, in 

sicer glede na smer fakultete? 

4.4.2 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »v znanju tujega jezika 

se dodatno izpopolnjujem s tem, ko si dopisujem s prijatelji iz tujine«, in 

sicer glede na oceno iz tujega jezika na maturi? 

4.5 Kakšna je stopnja strinjanja s trditvijo »pomanjkanje časa je glavni razlog, da 

se v času univerzitetnega študija samostojno ne učim/izpopolnjujem na področju 

tujega jezika«? 

4.5.1 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »pomanjkanje časa je 

glavni razlog, da se v času univerzitetnega študija samostojno ne 

učim/izpopolnjujem na področju tujega jezika«, in sicer glede na smer 

fakultete? 

4.5.2 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »pomanjkanje časa je 

glavni razlog, da se v času univerzitetnega študija samostojno ne 

učim/izpopolnjujem na področju tujega jezika«, in sicer glede na oceno iz 

tujega jezika na maturi? 

4.6 Kakšna je stopnja strinjanja s trditvijo »če bi imel/a na fakulteti več prostega 

časa, bi se udeležil/a tečaja tujega jezika«? 

4.6.1 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »če bi imel/a na fakulteti 

več prostega časa, bi se udeležil/a tečaja tujega jezika«, in sicer glede na 

smer fakultete? 
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4.6.2 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »če bi imel/a na fakulteti 

več prostega časa, bi se udeležil/a tečaja tujega jezika«, in sicer glede na 

oceno iz tujega jezika na maturi? 

4.7 Kakšna je stopnja strinjanja s trditvijo »če bi imel/a na fakulteti več prostega 

časa, bi odšel/a na potovanje v tujino«? 

4.7.1 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »če bi imel/a na fakulteti 

več prostega časa, bi odšel/a na potovanje v tujino«, in sicer glede na smer 

fakultete? 

4.7.2 Ali obstajajo razlike v soglašanju s trditvijo »če bi imel/a na fakulteti 

več prostega časa, bi odšel/a na potovanje v tujino«, in sicer glede na 

oceno iz tujega jezika na maturi? 

C del – ocenjevanje dejavnikov 

5  Vprašanja, vezana na ocenjevanje dejavnikov 

5.1 Katere so tiste aktivnosti/dejavnosti, ki po oceni študentov najbolj ali najmanj 

vplivajo na uspešnost učenja tujega jezika? 

5.1.1 Ali obstajajo razlike v oceni aktivnosti/dejavnosti, ki najbolj ali 

najmanj vplivajo na uspešnost učenja tujega jezika, in sicer glede na smer 

fakultete? 

5.2 V kolikšni meri študentje ocenjujejo, da zgodnji začetki učenja tujega jezika 

vplivajo na uspešnost učenja tujega jezika? 

5.2.1 Ali obstajajo razlike v oceni »vpliva zgodnjih začetkov učenja tujega 

jezika na siceršnjo uspešnost učenja tujega jezika«, in sicer glede na smer 

fakultete? 

5.3 V kolikšni meri študentje ocenjujejo, da nadarjenost za učenje tujih jezikov 

vpliva na uspešnost učenja tujega jezika? 

5.3.1 Ali obstajajo razlike v oceni »vpliva nadarjenosti za učenje tujih 

jezikov na uspešnost učenja tujega jezika«, in sicer glede na smer 

fakultete? 

5.4 V kolikšni meri študentje ocenjujejo, da odnos do tujega jezika vpliva na 

uspešnost učenja tujega jezika? 

5.4.1 Ali obstajajo razlike v oceni »vpliva odnosa do tujega jezika na 

uspešnost učenja tujega jezika«, in sicer glede na smer fakultete? 
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5.5 V kolikšni meri študentje ocenjujejo, da sodelovanje na predavanjih/vajah 

vpliva na uspešnost učenja tujega jezika? 

5.5.1 Ali obstajajo razlike v oceni »vpliva sodelovanja na 

predavanjih/vajah na uspešnost učenja tujega jezika«, in sicer glede na 

smer fakultete? 

5. 6 V kolikšni meri študentje ocenjujejo, da stik s tujci vpliva na uspešnost učenja 

tujega jezika? 

5.6.1 Ali obstajajo razlike v oceni »vpliva stika s tujci na uspešnost učenja 

tujega jezika«, in sicer glede na smer fakultete? 

5.7 V kolikšni meri študentje ocenjujejo, da gledanje filmov ali serij v tujem 

jeziku vpliva na uspešnost učenja tujega jezika? 

5.7.1 Ali obstajajo razlike v oceni »vpliva gledanja filmov ali serij v tujem 

jeziku na uspešnost učenja tujega jezika«, in sicer glede na smer fakultete? 

5.8 V kolikšni meri študentje ocenjujejo, da tečaji tujega jezika vplivajo na 

uspešnost učenja tujega jezika? 

5.8.1 Ali obstajajo razlike v oceni »vpliva tečajev tujega jezika na 

uspešnost učenja tujega jezika«, in sicer glede na smer fakultete? 

5.9 V kolikšni meri študentje ocenjujejo, da pestra ponudba tujih jezikov na 

šolah/fakultetah vpliva na uspešnost učenja tujega jezika? 

5.9.1 Ali obstajajo razlike v oceni »vpliva pestre ponudbe tujih jezikov na 

šolah/fakultetah na uspešnost učenja tujega jezika«, in sicer glede na smer 

fakultete? 

5.10 V kolikšni meri študentje ocenjujejo, da učenje s pomočjo tuje študijske 

literature vpliva na uspešnost učenja tujega jezika? 

5.10.1 Ali obstajajo razlike v oceni »vpliva učenja s pomočjo tuje študijske 

literature na uspešnost učenja tujega jezika«, in sicer glede na smer 

fakultete? 

5.11 V kolikšni meri študentje ocenjujejo, da Erasmus izmenjave vplivajo na 

uspešnost učenja tujega jezika? 

5.11. 1 Ali obstajajo razlike v oceni »vpliva Erasmus izmenjav na 

uspešnost učenja tujega jezika«, in sicer glede na smer fakultete? 
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6.2 Raziskovalne hipoteze 

Raziskovalne hipoteze so implicitno izražene v okviru raziskovalnih vprašanj, in 

sicer v odvisnih zvezah in razlikah. 

6.3 Spremenljivke 

1. Smer fakultete 

2. Ocena na maturi 

3. Tuji jezik na fakulteti 

4. Starost začetka učenja tujega jezika 

5. Jezik na maturi 

6. Uporaba več tuje študijske literature na fakulteti  

7. Neuporaba tuje študijske literature zaradi šibkega znanja tujega jezika 

8. Neudeležba Erasmus izmenjav zaradi šibkega znanja tujega jezika 

9. Šibko znanje tujega jezika zaradi neustreznega poučevanja/izobraževanja 

10. Uporaba tuje študijske literature v zadnjih 3 mesecih več kot 6-krat 

11. Zadovoljstvo s ponudbo tujih jezikov na fakulteti 

12. Prebiranje tuje študijske literature le, ko je to obvezno 

13. Samoiniciativno prebiranje tuje študijske literature  

14. Učenje tujega jezika na tečaju 

15. Izpopolnjevanje z branjem knjig v tujem jeziku 

16. Izpopolnjevanje z gledanjem filmov/serij v tujem jeziku 

17. Izpopolnjevanje z dopisovanjem s prijatelji iz tujine 

18. Razlog pomanjkanja časa za učenje/izpopolnjevanje znanja tujega jezika 

19. Razlog »premalo prostega časa na fakulteti« za udeležbo tečaja tujega jezika 

20. Razlog »premalo prostega časa na fakulteti« za potovanje v tujino 

21. Vpliv aktivnosti/dejavnosti na uspešnost učenja tujega jezika 

22. Vpliv zgodnjega začetka učenja tujega jezika na siceršnjo uspešnost učenja 

tujega jezika 

23. Vpliv nadarjenosti za tuji jezik na uspešnost učenja tujega jezika 

24. Vpliv odnosa do tujega jezika na uspešnost učenja tujega jezika 

25. Vpliv sodelovanja na predavanjih/vajah na uspešnost učenja tujega jezika 
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26. Vpliv stika s tujci na uspešnost učenja tujega jezika 

27. Vpliv gledanja filmov ali serij v tujem jeziku na uspešnost učenja tujega jezika 

28. Vpliv tečajev tujega jezika na uspešnost učenja tujega jezika 

29. Vpliv pestre ponudbe tujih jezikov na šolah/fakultetah na uspešnost učenja 

tujega jezika 

30. Vpliv učenja s pomočjo tuje študijske literature na uspešnost učenja tujega 

jezika 

31. Vpliv Erasmus izmenjav na uspešnost učenja tujega jezika 

6.4 Preizkušanje odvisnih zvez med spremenljivkami 

Preglednica 7: Pregled odvisnih zvez med spremenljivkami po raziskovalnih vprašanjih. 

Zap. št. raziskovalnega vprašanja Odvisne spremenljivke Neodvisne spremenljivke 

1.1.1 3 1 

1.3.1 2 1 

1.4.1 4 2 

        2.1.1 6 1 

2.1.2 6 2 

2.2.1 7 1 

2.2.2 7 2 

2.3.1 8 1 

2.3.2 8 2 

2.4.1 9 1 

2.4.2 9 2 

2.5.1 10 1 

2.5.2 10 2 

2.6.1 11 1 

2.6.2 11 2 

3.1.1 12 1 

3.1.2 12 2 

3.2.1 13 1 

3.2.2 13 2 

4.1.1 14 1 

4.1.2 14 2 

4.2.1 15 1 

  se nadaljuje 
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Zap. št. raziskovalnega vprašanja Odvisne spremenljivke Neodvisne spremenljivke 

nadaljevanje   

4.2.2 15 2 

4.3.1 16 1 

4.3.2 16 2 

4.4.1 17 1 

4.4.2 17 2 

4.5.1 18 1 

4.5.2 18 2 

4.6.1 19 1 

4.6.2 19 2 

4.7.1 20 1 

4.7.2 20 2 

5.1.1 21 1 

5.2.1 22 1 

5.3.1 23 1 

5.4.1 24 1 

5.5.1 25 1 

5.6.1 26 1 

5.7.1 27 1 

5.8.1 28 1 

5.9.1 29 1 

5.10.1 30 1 

5.11.1 31 1 

 

7 METODOLOGIJA 

7.1 Raziskovalna metoda 

V raziskavi je bila uporabljena deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna 

metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

7.2 Raziskovalni vzorec 

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu dodiplomskih 

študentov 2. ali 3. letnika Univerze v Mariboru, in sicer naravoslovne (Fakulteta 
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za kemijo in kemijsko tehnologijo in Medicinska fakulteta), tehniške (Fakulteta za 

strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko) in 

družboslovne smeri (Pedagoška fakulteta: Oddelek za razredni pouk in Oddelek 

za likovno umetnost).  

 

Študentje 2. ali 3. letnika so bili izbrani zato, ker imajo glede na študente 1. 

letnika že nekaj izkušenj in znanj glede uporabe in ponudbe tujega jezika v okviru 

svojega študijskega programa. Skupno je bilo anketiranih 191 študentov, pri 

čemer je bilo potrebno nekatere ankete zaradi pomanjkljivih odgovorov izločiti. V 

okviru raziskave smo tako obravnavali 150 v celoti izpolnjenih anket.  

 

Izbrani vzorec na nivoju rabe inferenčne statistike opredeljujemo kot enostavni 

slučajnostni vzorec iz hipotetične populacije. 

 

Preglednica 8: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po smeri fakultete. 

Fakulteta F f% 

Tehniška smer 48 32,0 

Naravoslovna smer 52 34,7 

Družboslovna smer 50 33,3 

Skupaj 150 100,00 

 

V vzorec anketiranih študentov je bilo zajetih največ študentov s področja 

naravoslovja (34,7 %), nekaj manj jih je bilo z družboslovnih smeri (33,3 %), 

najmanj pa s tehniških smeri (32,0 %).  

 

Preglednica 9: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov podrobno po smeri fakultete. 

Smer Fakulteta F f% 

Tehniška smer Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 19 12,7 

Fakulteta za strojništvo 29 19,3 

Naravoslovna smer Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 26 17,3 

Medicinska fakulteta 26 17,3 

Družboslovna smer Pedagoška fakulteta – Oddelek za likovno umetnost 20 13,3 

Pedagoška fakulteta – Oddelek za razredni pouk 30 20,0 

Skupaj Skupaj 150 100,0 



63 

V okviru naravoslovnih študijskih smeri je bilo anketiranih 26 študentov Fakultete 

za kemijo in kemijsko tehnologijo ter 26 študentov Medicinske fakultete. V 

okviru tehniških smeri je bilo anketiranih 19 študentov Fakultete za 

elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter 29 študentov Fakultete za 

strojništvo. V okviru družboslovnih smeri je bilo anketiranih 20 študentov z 

Oddelka za likovno umetnost in 30 študentov z Oddelka za razredni pouk na 

Pedagoški fakulteti. Iz tabele 9 je razvidno, da je bilo največ študentov anketiranih 

na Oddelku za razredni pouk Pedagoške fakultete (20,0 %) in najmanj na 

Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (12,7 %) ter na Oddelku 

za likovno umetnost na Pedagoški fakulteti (13,3 %).  Razlog za razlike v številu 

anketiranih študentov je manjše število študentov v letniku na posamezni 

fakulteti. Opazimo, da omenjene razlike niso odvisne od izbire smeri študija  

(naravoslovna, družboslovna in tehniška smer), saj se le-te pojavijo že med 

posameznimi programi znotraj posamezne smeri, npr. na Oddelku za razredni 

pouk na Pedagoški fakulteti (družboslovna smer) je vpisanih veliko več študentov 

kot na Oddelku za likovno umetnost, ki je prav tako na Pedagoški fakulteti in gre 

torej za družboslovno smer. Domnevamo, da je razlog za razlike lahko tudi v 

neobiskovanju pedagoških obveznosti, saj anketiranje ni potekalo v elektronski 

obliki, ampak fizično v času predavanj na fakulteti. 

7.3 Postopki zbiranja podatkov 

7.3.1 Organizacija zbiranja podatkov 

 Anketni vprašalnik je bil sestavljen na podlagi prebrane strokovne literature in 

posredovan v pregled mentorici. Po popravkih je bil praktično preizkušen na 

vzorcu 9-ih študentov. Na osnovi ugotovitev je sledilo končno oblikovanje 

anketnega vprašalnika.  

 

Zbiranje podatkov je potekalo od 4. 5. do 29. 5. 2016. Podatke smo pridobili od 

študentov 2. in 3. letnikov na dodiplomski stopnji naravoslovne, družboslovne in 

tehniške smeri Univerze v Mariboru, in sicer po predhodnem dogovoru s 

profesorji na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Medicinski fakulteti, 
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Fakulteti za strojništvo, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

ter na Pedagoški fakulteti, tj. na Oddelku za razredni pouk in na Oddelku za 

likovno umetnost. Anketiranje je bilo pisno in je potekalo nevodeno oz. 

individualno. 

7.3.2 Vsebinsko-metodološke značilnosti vprašalnika 

a) Vsebinsko-formalne plati vprašalnika 

Vprašalnik je bil anonimen in sestavljen iz treh delov. V prvem delu se anketna 

vprašanja nanašajo na objektivna dejstva (podatki o fakulteti, smeri fakultete in 

starosti), sledijo vprašanja, ki se nanašajo na učenje tujega jezika, na začetke 

učenja tujega jezika ter oceno tujega jezika na maturi. Polodprti tip vprašanj je 

prisoten le pri 3. vprašanju (izbrani tuji jezik za maturo in pridobljena maturitetna 

ocena v zvezi z njim), ostala vprašanja so zaprtega tipa.  

 

V drugem delu anketnega vprašalnika je uporabljena deskriptivna ocenjevalna 

lestvica, ki je petstopenjska (1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – delno drži, 4 – drži, 

5 – popolnoma drži) in s  pomočjo katere študentje ocenjujejo lastno znanje tujega 

jezika ter njegovo formalno in neformalno uporabo. Navedenih je 15 trditev, od 

teh se jih prvih 6 nanaša na samooceno znanja, naslednji 2 se nanašata na 

formalno uporabo tujega jezika, naslednjih 7 pa na samoiniciativno neformalno 

uporabo tujega jezika.  

 

V tretjem delu sledi numerična ocenjevalna lestvica, na podlagi katere študentje 

ocenjujejo, v kolikšni meri po njihovem mnenju navedene aktivnosti/dejavnosti 

vplivajo na uspešnost učenja tujega jezika. Navedenih je 10 aktivnosti/dejavnosti, 

ki jih študentje ocenjujejo s številsko izraženimi ocenjevalnimi stopnjami (1 – 

sploh nič, 2 – malo, 3 – srednje, 4 – veliko, 5 – v celoti). 

 

b) Merske karakteristike anketnega vprašalnika za študente 

 Veljavnost 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen na osnovi znanstvenih spoznanj, dostopnih 

v strokovni literaturi, in po navodilih mentorice. Veljavnost numerične in 
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deskriptivne ocenjevalne lestvice je zagotovljena, saj smo rezultate na 

ocenjevalni lestvici korelirali z drugimi rezultati. 

 Zanesljivost 

Zanesljivost smo pri nevodenem anketiranju zagotovili z enopomenskimi in 

specifičnimi vprašanji ter natančnimi navodili. Prisotna je bila sondažna 

uporaba. V fazi obdelave so bili odgovori primerjani na vsebinsko sorodna 

vprašanja. Zanesljivost deskriptivne in numerične ocenjevalne lestvice je 

kontrolirana z jasnimi, enopomensko izraženimi karakteristikami in 

natančnimi navodili, preverjena pa je tudi s Crombachovim koeficientom α. 

Koeficient kaže, da sta deskriptivna (α = 0,921) in numerična ocenjevalna 

lestvica (α = 0,911) visoko zanesljivi. 

 Objektivnost 

Objektivnost je bila kontrolirana z uporabo prevladujočega tipa zaprtih 

vprašanj, pri katerih je onemogočeno spreminjanje informacij glede na 

subjektivno presojo anketarja. Pri tretjem, polodprtem tipu vprašanj smo pri 

obdelavi podatkov analizirali odgovore brez subjektivne presoje. V fazi 

anketiranja ni bilo prisotnega vpliva na odgovore udeležencev. Objektivnost je 

bila zagotovljena z ocenjevanjem brez sugeriranja.  

7.4 Postopki obdelave podatkov 

Rezultati empirične raziskave so obdelani s programom za statistično obdelavo 

podatkov SPSS, in sicer na nivoju deskriptivne in inferenčne statistike.  

Uporabili smo frekvenčne porazdelitve (f, f%). Za preizkušanje razlik glede na 

oceno iz tujega jezika na maturi in smer fakultete smo uporabili dva 

neparametrična preizkusa: 

 2 – preizkus hipoteze neodvisnosti (do 20 % je uporabljen Pearsonov 

Chi-Square, pri več kot 20 %,  ft < 5 je upoštevan Likelihood ratio), 

 Kruskal-Wallisov preizkus.  

 

a) Postopek obdelave podatkov v A delu 

V A delu so rezultati predstavljeni tabelarično. Izračunane so tako absolutne (f) 

kot odstotne (f%) frekvence. Za preizkušanje razlike med starostjo začetka učenja 
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tujega jezika glede na oceno iz tujega jezika na maturi, razlike med oceno iz 

tujega jezika na maturi glede na smer fakultete in razlike med učenjem tujega 

jezika na fakulteti glede na smer fakultete smo uporabili  2 – preizkus hipoteze 

neodvisnosti. 

b) Postopek obdelave podatkov v B delu 

Rezultati so prikazani tabelarično. Zapisane so absolutne (f) in odstotne (f%) 

frekvence. Za preizkušanje razlik v samooceni znanja tujega jezika, o uporabi 

tujega jezika na fakulteti ali izven nje glede na smer fakultete ali glede na oceno 

tujega jezika na maturi smo uporabili      2 – preizkus hipoteze neodvisnosti. 

c) Postopek obdelave podatkov v C delu  

Gre za tabelarični prikaz podatkov. Izračunana so števila (f) in strukturni odstotki 

(f%) študentov po oceni vpliva posamezne aktivnosti/dejavnika na uspešnost 

učenja tujega jezika. Za preizkušanje razlik v oceni posamezne 

aktivnosti/dejavnika glede na smer fakultete smo uporabili Kruskal-Wallisov 

preizkus.  

 

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V nadaljevanju predstavljamo dobljene rezultate z vidika učenja tujega jezika (A 

del), samoocene znanja in uporabe tujega jezika (B del) ter ocenjevanja 

posameznih dejavnikov učenja tujega jezika (C del). 

8.1 A del – učenje tujega jezika 

V prvem delu sta predstavljeni analiza in interpretacija odgovorov anketirancev, 

ki se nanašajo na vprašanja, vezana na učenje tujega jezika. Vprašanja so 

usmerjena na tuje jezike, ki se jih študentje učijo v rednem študijskem programu 

na fakulteti, na izbiro tujega jezika na maturi, na oceno iz tujega jezika na maturi 

in na starost začetka učenja tujega jezika. Zanimajo nas: razlika v starosti začetka 

učenja tujega jezika glede na oceno tujega jezika na maturi, razlika v oceni tujega 

jezika na maturi glede na smer fakultete ter razlika v učenju tujega jezika na 

fakulteti glede na smer fakultete.  
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8.1.1 Učenje tujih jezikov v rednem študijskem programu na fakulteti 

Preglednica 10: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po učenju tujega jezika na 

fakulteti. 

Tuji jezik na fakulteti f f% 

Angleščina 76 50,7 

Nemščina 9 6,0 

Angleščina in nemščina 4 2,7 

Angleščina in latinščina 13 8,7 

Nobeden 48 32,0 

Skupaj 150 100,0 

 

Pri dobri polovici anketiranih študentov je tuji jezik, ki so se ga ali se ga učijo na 

fakulteti, angleščina (50,7 %). Angleščini se v našem izobraževalnem sistemu 

daje velik poudarek, saj se tako v osnovnih kot v srednjih šolah ponuja kot prvi 

tuji jezik, poleg tega pa smo ji tako rekoč vsakodnevno izpostavljeni. 

Presenetljivo je, da se je nemščine na fakulteti učilo le 9 anketiranih študentov in 

da se skoraj tretjina (32 %) anketiranih na fakultetah ni učila nobenega tujega 

jezika. Na konferenci leta 2010, kjer so razpravljali o jeziku stroke, so ugotovili, 

da je bolonjska reforma zmanjšala ure tujega jezika za 30 % in da kar 14,5 % 

visokih šol v svojem programu tujega jezika nima (Rižnar, 2010). Kot je razvidno 

iz tabele, se skoraj tretjina anketiranih študentov na fakulteti ne uči nobenega 

tujega jezika, kar zagotovo vodi do postopnega pozabljanja že pridobljenega 

znanja splošnega tujega jezika, če študentje k njegovemu učenju in 

izpopolnjevanju ne pristopijo samoiniciativno.  

8.1.2 Učenje tujih jezikov glede na smer fakultete 

Preglednica 11: Izid   2  preizkusa razlik v učenju tujih jezikov v rednem študijskem programu 

glede na smer fakultete. 

Smer fakultete/ 

Tuji jezik na 

fakulteti 

Tehniška smer Naravoslovna 

smer 

Družboslov

na smer 

Skupaj 

f f % f f % f f  % f f  % 

Angleščina 34 44, 7 13 17,1 29 38,2 76 100,0 

        se nadaljuje 
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nadaljevanje         

Nemščina 9 100,0 0 0,0 0 0.0 9 100,0 

Angleščina in 

nemščina 

4 100,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0 

Angleščina in 

latinščina 

0 0,0 13 100,0 0 0,0 13 100,0 

Nobeden 1 2,1 26 54,1 21 43,8 48 100,0 

Skupaj 48 32,0 52 34,7 50 33,3 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa: Likelihood Ratio = 98,592,  α(P) = 0,000 

V tabeli 11 je razvidna statistično značilna razlika (P = 0,000) v učenju tujih 

jezikov v rednem študijskem programu glede na smer fakultete. Študentje s 

tehniške smeri so edini, ki se na fakulteti poleg angleščine učijo tudi nemščino. 

Vsi, razen enega študenta, navajajo, da se na fakulteti učijo tuji jezik. To pomeni, 

da jim fakulteta in šolski sistem omogočata učenje tujega jezika, kar je razvidno 

tudi iz predmetnika dodiplomskega študija Fakultete za strojništvo (2015) in 

Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2015).   

 

Za razliko od tehniške smeri kar dobra polovica (54, 1 %) anketiranih študentov 

naravoslovne smeri navaja, da se na fakulteti ne učijo nobenega tujega jezika, kar 

se sklada z rezultatom pregleda Učnega načrta obveznih in izbirnih predmetov 

univerzitetnega programa Kemijska tehnologija (2015), kjer predmeta tujega 

jezika ni navedenega ne v obveznem niti v izbirnem delu.  Ostali študentje 

naravoslovne smeri (z Medicinske fakultete) se učijo angleščino in latinščino, kar 

se ujema z  Učnim načrtom obveznih in izbirnih predmetov univerzitetnega 

programa Splošna medicina (2015). Kolarič (2016) pravi, da fakultete ponujajo 

tiste tuje jezike, za katere želijo bodoči delodajalci, da jih študentje obvladajo, 

lahko pa fakultete upoštevajo predznanje svojih študentov in dajo prednost tistim 

tujim jezikom, ki so se jih študentje učili že v srednjih šolah.  

 

Na družboslovni smeri jih 21 od 50 anketiranih navaja, da se tujega jezika ne 

učijo, kar se sklada z ugotovitvami ob pregledu Učnega načrta predmetov 

programa Likovna pedagogika, kjer ni na nobenem mestu navedenih učnih 
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predmetov tujega jezika. Ostalih 29 anketirancev (38, 2 %) družboslovne smeri, ki 

obiskujejo program Razredni pouk, navaja, da se učijo angleški jezik, ki ga imajo 

kot obvezni predmet že v 1. letniku, pri čemer imajo možnost izbire med 

angleščino in nemščino.  

8.1.3 Izbira tujega jezika na maturi  

Preglednica 12: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po izbiri tujega jezika na maturi. 

Tuji jezik na maturi f f% 

Angleščina 113 75,4 

Nemščina 35 23.3 

Francoščina 2 1,3 

Skupaj 150 100,0 

 

Iz tabele 12 je razvidno, da je kar tri četrtine anketirancev na maturi opravljalo 

izpit iz angleščine (75, 4 %), manj kot četrtina anketirancev pa iz nemščine (23,3 

%). Podatki iz Eurydice (2012) kažejo, da se kar 80 % vseh srednješolcev v 

Sloveniji uči angleščino kot prvi tuji jezik, na drugem mestu pa je nemščina z 18,7 

%. Rezultat nas ne preseneča, saj vemo, da je angleščina tudi sicer pri nas najbolj 

zastopan tuji jezik. Jesenšek (2012) opozarja na izgubo pomena nemščine in 

ostalih jezikov, ki jih govorijo naši sosedje. 

8.1.4 Ocena tujega jezika na maturi 

Preglednica 13: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po oceni tujega jezika na maturi. 

Ocena na maturi f f% 

Zadostna 10 6,7 

Dobra 41 27.3 

Prav dobra 50 33,3 

Odlična 49 32,7 

Skupaj 150 100,0 

 

Največ anketiranih študentov je na maturi iz tujega jezika doseglo prav dober 

(33,3 %) in odličen (32,7 %) uspeh. Od vseh 150 anketirancev je zadosten uspeh 

na maturi iz tujega jezika doseglo le 10 anketirancev (6,7 %). Državni izpitni 
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center (2016) vsako leto objavi povprečne ocene tujega jezika na maturi. Leta 

2016 je bila povprečna ocena iz tujega jezika angleščine na spomladanskem roku 

mature na osnovnem nivoju 3,62 in na višjem nivoju 4,18. Povprečna ocena 

nemščine je na osnovnem nivoju znašala 3,76 in na višjem 4,67. Naši anketirani 

študentje so opravljali maturo tako na osnovnem kot na višjem nivoju. Njihova 

povprečna ocena iz tujega jezika na maturi je znašala 3,92, kar se ujema z 

objavljenimi povprečnimi ocenami tujega jezika na maturi za leto 2016.  

8.1.5  Ocena tujega jezika na maturi glede na smer fakultete 

Preglednica 14: Izid   2 – preizkusa razlik v oceni tujih jezikov na maturi glede na smer fakultete. 

Smer fakultete/ 

Ocene na maturi 

Tehniška smer Naravoslovna 

smer 

Družboslovna 

smer 

Skupaj 

f f % f f % f f  % f f  % 

Zadostna 2 20,0 1 10,0 7 70,0 10 100,0 

Dobra 6 14,6 8 19,5 27 65,9 41 100,0 

Prav dobra 22 44,0 17 34,0 11 22,0 50 100,0 

Odlična 18 36,7 26 53,1 5 10,2 49 100,0 

Skupaj 48 32,0 52 34,7 50 33,3 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa: Likelihood Ratio = 43,679,  α(P) = 0,000 

Razlika v ocenah iz tujega jezika na maturi glede na smer fakultete je statistično 

značilna (P= 0,00). Anketirani študentje naravoslovne smeri so dosegli največ 

odličnih ocen pri opravljanju izpita iz tujega jezika na maturi (53,1 %), sledijo jim 

študentje tehniške smeri, pri katerih iz tujega jezika na maturi prevladuje prav 

dobra ocena (44 %), nato pa so študentje družboslovnih smeri, pri katerih izstopa 

dobra ocena (65,9 %). Munkova, Stranovska, Muglova in Schuller (2014) so s 

testom preverjanja znanja bralnega razumevanja preučevale razlike v znanju 

tujega jezika pri 221-ih študentih Pedagoške fakultete na Slovaškem in pri 

študentih, ki na Slovaškem hkrati študirajo na dveh fakultetah. Izkazalo se je, da 

so študentje pedagoškega programa (družboslovna smer) dosegli nižjo oceno kot 

tisti, ki študirajo na dveh fakultetah hkrati.  
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8.1.6  Starost ob začetku učenja tujega jezika  

Preglednica 15: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po starosti ob začetku učenja 

tujega jezika. 

Starost ob začetku učenja tujega jezika f f% 

Do 3 let 22 14,7 

Do 6 let 63 42,0 

Do 9 let 57 38,0 

Kasneje 8 5,3 

Skupaj 150 100,0 

 

Začetki učenja tujega jezika pri 42 % anketiranih študentov segajo v obdobje, ko 

so bili stari od 3 do 6 let.  Psihologinja Franka Bertoncelj (2008) pravi, da je 

najbolje, če se otrok začne učiti tujega jezika nekje med četrtim in petim letom 

starosti. 38 % anketiranih se je začelo učiti tujega jezika kasneje, v starostnem 

obdobju od 6 do 9 let. Še kasneje, torej po 9. letu starosti, se je tujega jezika 

začelo učiti 5,3 % vseh anketiranih, 14,7 % anketiranih pa navaja, da so se začeli 

tujega jezika učiti že v najzgodnejšem starostnem obdobju, tj. do treh let. Veliko 

raziskovalcev (Lasagabaster, 2011; Curtain, Pesola, 1994; Marjanovič Umek, 

2008) se je ukvarjalo z vprašanjem zgodnjega začetka učenja tujega jezika in o 

posledicah v zvezi s tem. Curtain, Pesola in Dahlberg (1994) so zgodnjemu 

začetku učenja tujega jezika že pred več kot dvajsetimi leti pripisovali pozitiven 

učinek. Po njihovem mnenju se dolgoročne prednosti zgodnjega učenja tujega 

jezika odražajo predvsem pri zaposlitvi, medtem ko se kratkoročne prednosti 

kažejo ob spretnejšem reševanju matematičnih problemov, usvajanju branja in 

boljših rezultatih na nacionalnih preverjanjih znanja (prav tam). Lasagabaster je 

leta 2011  proučeval enako stare učence, od katerih so se eni učili angleščino šest 

let, drugi pa deset let. Rezultati so pokazali, da so bili učenci, ki so se dlje časa 

učili angleščino, na testih za ugotavljanje kognitivnega razvoja uspešnejši od 

vrstnikov, ki so se angleščine učili le šest let. Ob tem so tudi dokazali, da zgodnje 

učenje tujega jezika nima negativnega vpliva na učenje maternega jezika. Otroci, 

ki so se angleščino začeli učiti zgodaj, so namreč za učenje maternega jezika 

pokazali enak interes kot njihovi vrstniki, ki so se angleščino začeli učiti kasneje 

(prav tam).  
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8.1.7 Starost ob začetku učenja tujega jezika glede na oceno tujega 

jezika na maturi 

Preglednica 16: Izid  2 – preizkusa razlik v starosti začetka učenja tujega jezika glede na oceno 

tujega jezika na maturi. 

Ocena na maturi/ 

Starost začetka 

učenja TJ 

Zadostna Dobra Prav dobra Odlična Skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f  % 

Do 3 let 0 0,0 0 0,0 8 36,4 14 63,6 22 100,0 

Do 6 let 0 0,0 8 12,7 27 42,9 28 44,4 63 100,0 

Do 9 let 7 12,3 29 50,9 14 24,5 7 12,3 57 100,0 

Kasneje 3 37,5 4 50,0 1 12,5 0 0,0 8 100,0 

Skupaj 10 6,7 41 27,4 50 33,3 49 32,6 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa: Likelihood Ratio = 74,184,  α(P) = 0,000 

Obstaja statistično značilna razlika v starosti začetka učenja tujega jezika glede na 

oceno iz tujega jezika na maturi (P=0,000). Pri anketiranih študentih, ki so se 

začeli učiti tuji jezik v starosti do treh let, prevladujeta odlična (63,6 %)  in prav 

dobra (36,4 %) maturitetna ocena iz tujega jezika. Dobre in zadostne ocene iz 

tujega jezika pri njih niso prisotne. Prav dobra (42,9 %) in odlična ocena (44,4 %) 

prevladujeta tudi pri anketiranih, ki so se tuji jezik začeli učiti med 3. in 6. letom 

starosti. Pri anketiranih študentih, ki so se začeli učiti tuji jezik med 6. in 9. letom 

starosti, na maturi prevladuje ocena dobro (50,0 %). Anketirani, ki so se pričeli 

učiti tujega jezika po 9. letu ali kasneje, niso dosegli odlične ocene iz tujega jezika 

na maturi. Pri njih prevladujeta dobra (50,0 %)  in zadostna (37,5 %) ocena. 

Študentje, ki so dosegli višjo maturitetno oceno iz tujega jezika, so se začeli učiti 

tuji jezik v starostnem obdobju do 3. ali do 6. leta starosti. Tisti z nižjo doseženo 

oceno na maturi pa so se začeli učiti tuji jezik kasneje, tj. po 6. letu starosti.  
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8.2 B del – samoocena znanja tujega jezika ter njegova 

neformalna in formalna uporaba 

V B delu je predstavljena analiza samoocene anketirancev o znanju tujega jezika 

ter o njegovi uporabi na fakulteti in izven nje.  

8.2.1 Samoocena znanja tujega jezika 

Preglednica 17: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po samooceni znanja tu. jezika 

(trditev 1: Na fakulteti uporabljam več tuje študijske literat. kot sem jo v srednji in osnovni šoli). 

Samoocena znanja (trditev 1) f f% 

Ne drži 27 18,0 

Delno drži 21 14,0 

Drži 102 68,0 

Skupaj 150 100,0 

 

Anketirani študentje se v 68,0 % strinjajo, da na fakulteti uporabljajo več tuje 

študijske literature kot so jo prej v srednji in osnovni šoli. 27 anketirancev izjavo 

zanika, kar pomeni, da so v srednji in osnovni šoli uporabljali več tuje študijske 

literature kot sedaj. Po pregledu učnih načrtov in predmetnikov posameznih 

študijskih programov ugotovimo, da imajo študentje za študij priporočeno tudi 

tujo študijsko literaturo, pri čemer domnevamo, da je le-te v višjih letnikih, ko je 

študij zahtevnejši, več in je tudi obsežnejša.   

 

Preglednica 18: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 1 »na fakulteti uporabljam več 

tuje študijske literature kot sem jo v srednji in osnovni šoli«, in sicer glede na smer fakultete. 

Smer fakultete/ 

Trditev 1 

Tehniška 

smer 

Naravoslovna 

smer 

Družboslovna 

smer 

Skupaj 

f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 13 48,2 4 14,8 10 37,0 27 100,0 

Delno drži 9 42,8 3 14,3 9 42,9 21 100,0 

Drži 26 25,5 45 44,2 31 30,3 102 100,0 

Skupaj  48 32,0 52 34,7 50 33,3 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa:  2 = 13,486,  α(P) = 0,009 
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Obstaja statistično značilna razlika med naravoslovno, tehniško in družboslovno 

smerjo v soglašanju s trditvijo 1 (P = 0,009). Najbolj z njo soglašajo anketiranci 

naravoslovne (44,2 %) in družboslovne smeri (31 %), najmanj pa anketiranci 

tehniške smeri (25,5 %). Prav tako najmanj anketirancev, ki študirajo na 

naravoslovni smeri, pravi, da trditev ne drži (14,8 %). 

 

Preglednica 19: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 1 »na fak. uporabljam več tuje 

štud. literat. kot sem jo v srednji in osnovni šoli«, in sicer glede na oceno iz tuj. jezika na maturi. 

Ocena na maturi/ 

Trditev 1 

Zadostna Dobra Prav dobra Odlična Skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 1 3,7 12 44,5 9 33,3 5 18,5 27 100,0 

Delno drži 2 9,5 10 47,6 6 28,6 3 14,3 21 100,0 

Drži 7 6,9 19 18,6 35 34,3 41 40,2 102 100,0 

Skupaj 10 6,7 41 27,3 50 33,4 49 32,6 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa:  2 =15,404,  α(P) = 0,017 

Gre za statistično značilno razliko v soglašanju s trditvijo 1 glede na oceno iz 

tujega jezika na maturi (P=0,017). Anketiranci, ki so imeli odlično oceno iz tujega 

jezika na maturi, se s to izjavo bolj strinjajo kot ostali (40,2 %). Anketiranci, ki 

imajo dobro oceno v primerjavi z ostalimi, s to trditvijo najmanj (44,5 %) ali 

delno soglašajo (47,6 %). 

 

Preglednica 20: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po samooceni znanja tujega jezika 

(trditev 2: Moje znanje tujega jezika je prešibko, da bi lahko prebiral/a tujo študijsko literaturo). 

Samoocena znanja (trditev 2) f f% 

Ne drži 108 72,0 

Delno drži 22 14,7 

Drži 20 13,3 

Skupaj 150 100,0 

 

Dobra četrtina (28 %) anketiranih študentov delno ali v celoti potrjuje, da je 

njihovo znanje tujega jezika prešibko, da bi lahko prebirali tujo študijsko 

literaturo. Ostali študentje se v kar 72 % s to izjavo ne strinjajo in pravijo, da je 

njihovo znanje tujega jezika za prebiranje tuje študijske literature na ustreznem 
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nivoju. Kalin Golob idr. (2012) so v raziskavi o rabi učnih jezikov v visokem 

šolstvu v Mariboru, Ljubljani in na Primorskem odkrili, da 15 % slovenskih 

študentov ocenjuje, da jim tuji jezik (angleščina) povzroča težave, medtem ko jih 

59 % meni, da tujo študijsko literaturo dobro razumejo (Kalin Golob idr., 2014, 

str. 159–350). 

 

Preglednica 21: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 2 »moje znanje tujega jezika je 

prešibko, da bi lahko prebiral/a tujo študijsko literaturo«, in sicer glede na smer fakultete. 

Smer fakultete/ 

Trditev 2 

Tehniška smer Naravoslov

na smer 

Družboslovna 

smer 

Skupaj 

f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 39 36,2 44 40,7 25 23,1 108 100,0 

Delno drži 6 27,3 5 22,7 11 50,0 22 100,0 

Drži 3 15,0 3 15,0 14 70,0 20 100,0 

Skupaj 48 32,0 52 34,7 50 33,3 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa:  2 =20,077,  α(P) = 0,000 

V soglašanju s trditvijo »moje znanje tujega jezika je prešibko, da bi lahko 

prebiral/a tujo študijsko literaturo«, in sicer glede na smer fakultete, obstaja 

statistično značilna razlika (P = 0,000). Anketirani študentje družboslovne smeri 

se v primerjavi s študenti ostalih dveh smeri najbolj strinjajo s trditvijo, da je 

njihovo znanje tujega jezika prešibko, da bi lahko prebirali tujo študijsko 

literaturo (70 %). Študentje naravoslovne smeri se ne strinjajo s to trditvijo v 40,7 

%, študentje tehniške smeri v 36,2 % ter študentje družboslovne smeri v 23,1 %.  

  

Preglednica 22: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 2 »moje znanje tu. jezika je 

prešibko, da bi lahko prebiral/a tujo štud. literat.«, in sicer glede na oceno iz tuj. jezika na maturi. 

Ocena na maturi/ 

Trditev 2 

Zadostna Dobra Prav dobra Odlična Skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 4 3,7 16 14,8 41 37,9 47 43,6 108 100,0 

Delno drži 4 18,2 11 50,0 5 22,7 2 9,1 22 100,0 

Drži 2 10,0 14 70,0 4 20,0 0 0,0 20 100,0 

Skupaj 10 6,7 41 27,3 50 33,4 49 32,6 150 100,0 
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Izid  2 – preizkusa: Likelihood Ratio = 49,557,  α(P) = 0,000 

Obstaja statistično značilna razlika (P=0,000) med oceno iz tujega jezika na 

maturi in soglašanjem s trditvijo 2, ki navaja »moje znanje tujega jezika je 

prešibko, da bi lahko prebiral/a tujo študijsko literaturo«. Anketiranci z dobro 

oceno iz tujega jezika na maturi se najbolj strinjajo (70 %) z omenjeno trditvijo, 

namreč da je njihovo znanje tujega jezika prešibko, da bi lahko prebirali tujo 

študijsko literaturo, medtem ko z njo ne soglaša 43,6 % študentov z odlično 

maturitetno oceno iz tujega jezika in 37,9 % študentov s prav dobro maturitetno 

oceno iz tujega jezika. Ob slednjem tudi opazimo, da s to trditvijo ne soglaša več 

odličnih študentov (43,6 %) kot prav dobrih (37,9 %). Analiza torej kaže, da z 

višjo oceno tujega jezika na maturi narašča tudi nestrinjanje s trditvijo 2. Višjo 

oceno, kot jo imajo študentje iz tujega jezika na maturi, manj se strinjajo s tem, da 

je njihovo znanje prešibko, da bi lahko prebirali tujo študijsko literaturo. 

 

Kalin Golob idr. (2014) so predstavili raziskavo, s katero so se lotili raziskovanja 

mnenj in stališč o rabi učnih jezikov v visokem šolstvu. Anketiranih je bilo 236 

tujih in 2822 slovenskih študentov z univerz v Ljubljani, Mariboru in na 

Primorskem. Slovenski in tuji študentje so svoje znanje tujega jezika ocenili 

skorajda enako, a kljub temu je več tujih študentov ocenilo, da bi študij zaključili 

enako uspešno, ne glede na to, ali bi potekal v njihovem maternem jeziku ali v 

angleščini. Študentje, ki so svoje znanje ocenili nižje, so se strinjali s tem, da bi 

študij težje in manj uspešno zaključili, če bi le-ta potekal v angleškem jeziku. 

Slovenski študentje so zavrnili stališče, da bi celoten pouk na univerzah v 

Sloveniji potekal v angleščini (Kalin Golob idr., 2014, str. 159–350). 

 

Preglednica 23: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po samooceni znanja tujega jezika 

(trditev 3: Moje znanje tujega jezika je prešibko, da bi se udeležil/a Erasmus izmenjave). 

Samoocena znanja (trditev 3) f f% 

Ne drži 110 73,3 

Delno drži 22 14,7 

Drži 18 12,0 

Skupaj 150 100,0 
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73,3 % anketiranih študentov ocenjuje, da je njihovo znanje tujega jezika tolikšno, 

da bi se lahko udeležili Erasmus izmenjave. 12 % jih svoje znanje tujega jezika 

ocenjuje kot prešibko za kaj takega. Ostali se z izjavo, da je njihovo znanje tujega 

jezika prešibko, da bi se udeležili Erasmus izmenjave, strinjajo delno (14,7 %).  

 

Preglednica 24: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 3 »moje znanje tujega jezika je 

prešibko, da bi se lahko udeležil/a Erasmus izmenjave«, in sicer glede na smer fakultete. 

Smer fakultete/ 

Trditev 3 

Tehniška smer Naravoslov

na smer 

Družboslovna 

smer 

Skupaj 

f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 39 35,5 39 35,5 32 29,0 110 100,0 

Delno drži 7 31,8 9 40,9 6 27,3 22 100,0 

Drži 2 11,1 4 22,2 12 66,7 18 100,0 

Skupaj 48 32,0 52 34,7 50 33,3 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa:  2 =10,376,  α(P) = 0,029 

Obstaja statistično značilna razlika v soglašanju s trditvijo 3 glede na smer 

fakultete (P=0,029). Anketiranci, ki študirajo na družboslovni smeri, se med 

vsemi najbolj strinjajo s trditvijo, da je njihovo znanje tujega jezika prešibko, da 

bi se lahko udeležili Erasmus izmenjave (66,7 %). Več anketiranih s tehniške 

smeri (35,5 %), naravoslovne smeri (35,5 %) in družboslovne smeri (29 %) se s to 

trditvijo ne strinja in samozavestno ocenjuje, da njihovo znanje tujega jezika 

zadostuje za udeležbo v okviru Erasmus izmenjave. 

 

Preglednica 25: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 3 »moje znanje tujega jezika je 

prešibko, da bi se lahko udeležil/a Erasmus izmenjave«, in sicer glede na oceno iz tujega jezika na 

maturi. 

Ocena na maturi/ 

Trditev 3 

Zadostna Dobra Prav dobra Odlična Skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 4 3,6 22 20,0 38 34,6 46 41,8 110 100,0 

Delno drži 2 9,1 10 45,4 8 36,4 2 9,1 22 100,0 

Drži 4 22,2 9 50,0 4 22,2 1 5,6 18 100,0 

Skupaj 10 6,7 41 27,3 50 33,4 49 32,6 150 100,0 
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Izid  2 – preizkusa: Likelihood Ratio= 28,247,  α(P) = 0,000 

V soglašanju s trditvijo 3 glede na oceno iz tujega jezika na maturi obstaja 

statistično značilna razlika (P=0,000). Anketiranci, ki so dosegli odlično oceno iz 

tujega jezika na maturi, se ne strinjajo s trditvijo, da je njihovo znanje tujega 

jezika prešibko, da bi se lahko udeležili Erasmus izmenjave (41,8 %). Ti študentje 

se zavedajo svojega dobrega znanja tujega jezika. Opazimo pa, da se več 

študentov z dobro oceno iz tujega jezika na maturi s trditvijo 3 strinja in meni, da 

je njihovo znanje prešibko za udeležbo v okviru Erasmus izmenjav. Če sklenemo, 

lahko rečemo, da študentje z boljšo oceno iz tujega jezika na maturi samozavestno 

ocenjujejo svoje znanje tujega jezika kot primerno za udeležbo v okviru Erasmus 

izmenjav. Cenčič in Žefran (2013) sta ugotovila, da imajo študentje s slabšo oceno 

iz angleščine na maturi negativna stališča do učenja tujega jezika, skladno s tem 

jim je v tujem jeziku (angleščini) neprijetno govoriti in ga tudi sicer težje 

uporabljajo.  

 

Preglednica 26: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po samooceni znanja tujega jezika 

(trditev 4: Za moje šibko znanje tujega jezika je krivo neustrezno poučevanje tujega jezika v 

osnovni in srednji šoli). 

Samoocena znanja (trditev 4) f f% 

Ne drži 88 58,7 

Delno drži 38 25,3 

Drži 24 16,0 

Skupaj 150 100,0 

 

Več kot polovica (58,7 %) anketiranih se ne strinja s trditvijo, da je za njihovo 

šibko znanje tujega jezika krivo neustrezno poučevanje tujega jezika v osnovni in 

srednji šoli, kar ustreza tudi prejšnjim rezultatom samoocene znanja tujega jezika 

študentov – študentje svoje znanje tujega jezika namreč večinoma samoocenjujejo 

kot zadostno za prebiranje tuje študijske literature (72 %) in za udeležbo v okviru 

Erasmus izmenjav (73, 3 %). Domnevamo, da anketirani razloge za svoje šibko 

znanje tujega jezika pripisujejo prej sebi in svoji lastni nezainteresiranosti za 

učenje tujega jezika kot pa obstoječemu šolskemu sistemu. Glede na prejšnje 

rezultate lahko torej povzamemo, da so študentje pri samooceni znanja tujega 
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jezika samozavestni, zaradi česar se več kot polovica anketiranih s trditvijo, da je 

za šibko znanje tujega jezika krivo neustrezno izobraževanje v osnovni in srednji 

šoli, ne strinja, saj menijo, da je njihovo znanje tujega jezika dobro in zadošča za 

potrebe prebiranja tuje študijske literature in udeležbe v okviru Erasmus izmenjav. 

 

Preglednica 27: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 4 »za moje šibko znanje tujega 

jezika je krivo neustrezno poučevanje tujega jezika v osnovni in srednji šoli«, in sicer glede na 

smer fakultete. 

Smer 

fakultete/ 

Trditev 4 

Tehniška smer Naravoslovna 

smer 

Družboslovna 

smer 

Skupaj 

f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 31 35,3 36 40,9 21 23,8 88 100,0 

Delno drži 11 28,9 8 21,1 19 50,0 38 100,0 

Drži 6 25,0 8 33,3 10 41,7 24 100,0 

Skupaj 48 32,0 52 34,7 50 33,3 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa:  2 = 9,832,  α(P) = 0,043 

Obstaja statistično značilna razlika (P=0,043) v strinjanju s trditvijo »za moje 

šibko znanje tujega jezika je krivo neustrezno poučevanje tujega jezika v osnovni 

in srednji šoli«, in sicer glede na smer fakultete. Anketirani z družboslovne smeri 

se bolj strinjajo s to trditvijo kot anketirani s tehniške in naravoslovne smeri.  

 

Preglednica 28:  Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 4 »za moje šibko znanje tujega 

jezika je krivo neustrezno poučevanje tujega jezika v osnovni in srednji šoli«, in sicer glede na 

oceno iz tujega jezika na maturi. 

Ocena na maturi/ 

Trditev 4 

Zadostna Dobra Prav dobra Odlična Skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 1 1,2 12 13,6 34 38,6 41 46,6 88 100,0 

Delno drži 6 15,7 15 39,6 11 28,9 6 15,8 38 100,0 

Drži 3 12,5 14 58,4 5 20,8 2 8,3 24 100,0 

Skupaj 10 6,7 41 27,3 50 33,4 49 32,6 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa: Likelihood Ratio = 43,304,  α(P) = 0,000 
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Gre za statistično značilno razliko (P= 0,000) v soglašanju s trditvijo »za moje 

šibko znanje tujega jezika je krivo neustrezno poučevanje tujega jezika v osnovni 

in srednji šoli«, in sicer glede na oceno iz tujega jezika na maturi. Anketirani 

študentje z dobro oceno iz tujega jezika na maturi (58,4 %) so se s trditvijo 

strinjali veliko bolj kot anketirani z odlično oceno (8,3%). Opazna je razlika med 

anketiranimi študenti z odličnim in dobrim učnim uspehom, saj se tisti z dobro 

oceno iz tujega jezika na maturi s to trditvijo veliko bolj strinjajo kot tisti z 

odlično. Prav dobri so se s trditvijo strinjali v manjši meri kot dobri, hkrati pa so 

se približali nestrinjanju, ki so ga izrazili anketiranci z odlično oceno.  

 

Kalin Golob idr. (2014) omenjajo, da so šole dolžne izpolniti potrebe učencev po 

znanju tujega jezika in omogočati najboljše pogoje za uspešno izgrajevanje le-

tega. Po drugi strani pa se je potrebno zavedati, da imajo univerze v tem smislu 

težko nalogo, saj morajo po eni plati poskrbeti za nadgradnjo znanja tujega jezika 

predvsem v smeri tuje strokovne terminologije, po drugi plati pa nekaterim 

študentom nuditi možnosti za odpravljanje slabega znanja tujega jezika, ki je 

posledica preteklih let šolanja (Kalin Golob idr., 2014, str. 159–350). 

Preglednica 29: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po samooceni pogostosti 

prebiranja tuje študijske literature (trditev 5: V zadnjih 3 mesecih sem po tuji študijski literaturi 

posegel/a več kot 6-krat). 

Samoocena znanja (trditev 5) f f% 

Ne drži 71 47,3 

Delno drži 23 15,3 

Drži 56 37,3 

Skupaj 150 100,0 

 

37,3 % vseh anketiranih se v celoti strinja s trditvijo 5, namreč da so v zadnjih 3 

mesecih po tuji študijski literaturi posegli več kot 6-krat. Kljub temu da anketirani 

študentje v večini glede na že navedene rezultate ankete navajajo, da njihovo 

znanje tujega jezika ni prešibko za prebiranje tuje študijske literature (Preglednica 

20), so rezultati pokazali, da je 47,3 % anketiranih v zadnjih 3 mesecih po tuji 

študijski literaturi poseglo manj kot 6-krat. Anketirani študentje se zavedajo 

svojega dobrega znanja tujega jezika, a kljub temu po tuji literaturi ne posegajo 
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več kot 6-krat na 3 mesec.  Za redko poseganje po tuji literaturi torej ni krivo 

lastno prepričanje o prešibkem znanju tujega jezika, saj študentje svoje znanje v 

večini ocenjujejo kot dovolj ustrezno (Preglednica 20), ampak se razlogi skrivajo 

drugje. Lahko bi jih iskali v pomanjkanju časa, v nezadostni samoiniciativnosti 

študentov, v nemotiviranosti za izobraževanje in uporabo tuje študijske literature 

pri posameznih predmetih ... 

 

Preglednica 30: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 5 »v zadnjih 3 mesecih sem po 

tuji študijski literaturi posegel/a več kot 6-krat«, in sicer glede na smer fakultete. 

Smer 

fakultete/ 

Trditev 5 

Tehniška smer Naravoslovna smer Družboslov

na smer 

Skupaj 

f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 22 30,9 9 12,7 40 56,4 71 100,0 

Delno drži 8 34,8 11 47,8 4 17,4 23 100,0 

Drži 18 32,2 32 57,2 6 10,6 56 100,0 

Skupaj 48 32,0 52 34,7 50 33,3 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa:  2 = 40,914,  α(P) = 0,000 

Obstaja statistično značilna razlika (P= 0,000) v soglašanju s trditvijo »v zadnjih 3 

mesecih sem po tuji študijski literaturi posegel/a več kot 6-krat« glede na smer 

fakultete. Izstopa družboslovna smer, saj se s to trditvijo ne strinja več 

družboslovcev (56,4 %)  kot naravoslovcev (12,7 %) ali anketirancev tehniške 

smeri (30,9 %). Anketiranci naravoslovne smeri ocenjujejo, da so uporabljali tujo 

študijsko literaturo več kot 6-krat v zadnjih 3 mesecih (57,2 %), kar pomeni, da so 

jo po njihovi samooceni uporabljali pogosteje kot družboslovci (10,6 %) in 

anketiranci tehniške smeri (32, 2 %). Vzrok za pogostejšo uporabo tuje študijske 

literature pri naravoslovcih bi lahko iskali v tem, da na naravoslovnih fakultetah v 

večji meri zahtevajo njeno rabo, lahko pa so študentje naravoslovne smeri tudi 

bolj samoiniciativni. Prav tako se največ študentov naravoslovne smeri ne strinja s 

trditvijo, da je njihovo znanje prešibko za prebiranje tuje študijske literature 

(Preglednica 20), kar nam pove, da svoje znanje tujega jezika ocenjujejo kot 

zadostno in ustrezno, zaradi česar posledično tudi pogosteje prebirajo študijsko 

literaturo v tujem jeziku.  
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Preglednica 31: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 5 »v zadnjih 3 mesecih sem po 

tuji študijski literaturi posegel/a več kot 6-krat«, in sicer glede na oceno iz tujega jezika na maturi. 

Ocena na maturi/ 

Trditev 5 

Zadostna Dobra Prav dobra Odlična Skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 6 8,4 31 43,7 21 29,5 13 18,4 71 100,0 

Delno drži 0 0,0 6 26,0 12 52,2 5 21,8 23 100,0 

Drži 4 7,2 4 7,2 17 30,3 31 55,3 56 100,0 

Skupaj 10 6,6 41 27,3 50 33,4 49 32,7 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa: Likelihood Ratio=36,270,  α(P) = 0,000 

Gre za statistično značilno razliko v soglašanju s trditvijo 5 glede na oceno iz 

tujega jezika na maturi (P=0,000). Anketirani študentje, ki so na maturi iz tujega 

jezika dosegli odlično oceno, se strinjajo, da so v zadnjih 3 mesecih po tuji 

študijski literaturi posegli več kot 6-krat (55,3 %), medtem ko se anketirani z 

zadostno oceno iz tujega jezika na maturi ne strinjajo s to trditvijo (8,4 %). Z njo 

se ne strinjajo tudi študentje z dobro maturitetno oceno iz tujega jezika   (43,7 %), 

medtem ko tisti s prav dobro maturitetno oceno s trditvijo soglašajo delno (54,2 

%). Iz preglednice je razvidno, da višja kot je ocena tujega jezika na maturi, večje 

je soglašanje anketirancev z navedeno trditvijo. 

 

Preglednica 32: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po oceni izbire tujih jezikov na 

fakulteti (trditev 6: Z izbiro tujih jezikov, ki jih ponuja fakulteta, sem zadovoljen). 

Ocena izbire tujih jezikov na fakulteti (trditev 6) f f% 

Ne drži 69 46,0 

Delno drži 38 25,3 

Drži 43 28,7 

Skupaj 150 100,0 

 

Z izbiro tujih jezikov, ki jih ponuja fakulteta, je v celoti zadovoljnih 28,7 %  

anketiranih študentov, delno zadovoljnih pa jih je 25,3 %. Skoraj polovica (46 %) 

anketiranih z izbiro tujih jezikov na fakulteti ni zadovoljna. Vzrok za to lahko 

iščemo na samih fakultetah, kjer bi se lahko bolj potrudili z večjo ponudbo in 

izbiro predmetov tujega jezika, z večjo ponudbo in spodbudo za prebiranje tuje 
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strokovne literature ter z uvedbo več predavanj v tujem jeziku. Ob raziskavi 

potreb učencev v srednjem strokovnem izobraževanju leta 1997 je večina 

zaposlenih na srednji šoli izrazila stališče, da bi bilo potrebno izboljšati razmere v 

šolstvu glede poučevanja tujega jezika, saj je potrebno dati več poudarka tako 

vsakodnevnemu govoru kot tudi strokovni terminologiji (Potočar, 2000, str. 153–

162). Opažamo, da se anketirani študentje zavedajo pomena znanja tujega jezika, 

saj z izbiro, ki jo ponuja fakulteta, kot že rečeno, v 46 % niso zadovoljni. Potrebne 

bi bile izboljšave, saj raziskave, narejene v okviru projektov Language learning of 

European citizenship (Council of Europe, 1996) v članicah Sveta Evrope, 

dokazujejo, da je znanje splošnega in strokovnega tujega jezika vse pomembnejše 

za vedno bolj konkurenčen mednarodni trg. Veroti (2012) pravi, da za uspešno 

sodelovanje ni dovolj le znanje tujega jezika, temveč tudi poznavanje različnih 

kultur, ljudi in njihovih navad. Angleščina velja danes za svetovni jezik, še zlasti 

je uveljavljena v poslovnem svetu, a pri iskanju zaposlitve postaja vse 

pomembnejše znanje več kot le enega tujega jezika (prav tam). Kalin Golob idr. 

(2014) so leta 2012 opravili raziskavo mnenj in stališč o rabi učnih jezikov v 

visokem šolstvu. Rezultati so pokazali, da tako tuji kot slovenski študentje velik 

pomen pripisujejo znanju angleškega strokovnega jezika. Za komunikacijo v 

tujem jeziku je pomembno, da študentje obvladajo tako slovnico, splošno in 

strokovno besedišče kot pogovor. Šole so dolžne izpolniti potrebe učencev po 

znanju tujega jezika in omogočiti najboljše pogoje za uspešno izgrajevanje 

tovrstnega znanja (Kalin Golob idr., 2014, str. 159–350). 

 

Preglednica 33: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 6 »z izbiro tujih jezikov, ki jih 

ponuja fakulteta, sem zadovoljen«, in sicer glede na smer fakultete. 

Smer fakultete/ 

Trditev 6 

Tehniška smer Naravoslovna smer Družboslov

na smer 

Skupaj 

f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 15 21,7 26 37,7 28 40,6 69 100,0 

Delno drži 13 34,2 14 36,9 11 28,9 38 100,0 

Drži 20 46,5 12 27,9 11 25,6 43 100,0 

Skupaj 48 32,0 52 34,7 50 33,3 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa:   2 = 8,039,  α(P) = 0,090 
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Razlike v soglašanju s trditvijo »z izbiro tujih jezikov, ki jih ponuja fakulteta, sem 

zadovoljen« glede na smer fakultete so premajhne, da bi bile statistično značilne 

(P=0,090). Velja pa opozoriti na tendenco, da se študentje tehniške smeri (46,5 %) 

s trditvijo strinjajo bolj kot anketirani študentje naravoslovne (27,9 %) in 

družboslovne (25,6 %) smeri. Zadovoljstvo študentov lahko pojasnimo s ponudbo 

predmetov tujega jezika v okviru posameznega študijskega programa. Program 

kemijske tehnologije v okviru naravoslovne smeri in program likovne pedagogike 

v okviru družboslovne smeri študentom predmetov tujega jezika ne ponujata (niti 

to ni predpisano v učnem načrtu), nasprotno pa oba programa tehniških smeri 

(Računalništvo in informacijske tehnologije ter Strojništvo) študentom predmet 

tujega jezika zagotavljata. Zaradi tega lahko domnevamo, da so študentje tehniške 

smeri z izbiro tujih jezikov na fakulteti bolj zadovoljni kot ostali anketiranci. 

 

Preglednica 34: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 6 »z izbiro tujih jezikov, ki jih 

ponuja fakulteta, sem zadovoljen«, in sicer glede na oceno iz tujega jezika na maturi. 

Ocena na maturi/ 

Trditev 6 

Zadostna Dobra Prav dobra Odlična Skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 4 5,8 21 30,4 29 42,1 15 21,7 69 100,0 

Delno drži 1 2,6 12 31,6 10 26,3 15 39,5 38 100,0 

Drži 5 11,6 8 18,6 11 25,6 19 44,2 43 100,0 

Skupaj 10 6,7 41 27,3 50 33,4 49 32,6 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa: Likelihood Ratio= 12,243 ,  α(P) = 0,057 

Statistično značilna razlika (P=0,057) ne obstaja, a kaže se tendenca, da obstajajo 

razlike v soglašanju s trditvijo »z izbiro tujih jezikov, ki jih ponuja fakulteta, sem 

zadovoljen«, in sicer glede na oceno iz tujega jezika na maturi. Anketiranci z 

odlično oceno iz tujega jezika na maturi (44,3 %) so bolj zadovoljni z izbiro tujih 

jezikov na fakulteti kot ostali. Anketiranci z dobro oceno iz tujega jezika na 

maturi se s trditvijo strinjajo delno (31,6 %), tisti s prav dobro oceno pa z izbiro 

tujih jezikov na fakulteti v večini niso zadovoljni (42,1 %).  
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8.2.2 Formalna uporaba tujega jezika 

Preglednica 35: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po uporabi tujega jezika na 

fakulteti (trditev 7: Na fakulteti tujo študijsko literaturo prebiram le, če je to obvezno). 

Formalna uporaba tujega jezika (trditev 7) f f% 

Ne drži 50 33,3 

Delno drži 36 24,0 

Drži 64 42,7 

Skupaj 150 100,0 

 

Skorajda polovica anketiranih v celoti potrjuje, da so na fakulteti tujo študijsko 

literaturo prebirali le, če je bilo to obvezno (42,7 %). S 24 % se temu delno 

pridružujejo tudi ostali anketiranci in le 33,3 % anketiranih to izjavo zavrača. 

Samoiniciativno po tuji študijski literaturi posega tretjina anketiranih študentov. 

Čeponova (2012) je v svoji raziskavi anketirala študente 1. letnika Ekonomske 

fakultete v Ljubljani, ki v tem letniku niso imeli predmeta tujega jezika. Ugotovila 

je, da se jih je malo manj kot polovica odločila za samostojno ponavljanje 

angleščine in s tem skušala zmanjšati proces pozabljanja že pridobljenega znanja 

tujega jezika (Čepon, 2012, str. 63). 

 

Preglednica 36: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 7 »na fakulteti tujo študijsko 

literaturo prebiram le, če je to obvezno«, in  sicer glede na smer fakultete. 

Smer fakultete/ 

Trditev 7 

Tehniška smer Naravoslovna smer Družboslov

na smer 

Skupaj 

F f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 15 30,0 29 58,0 6 12,0 50 100,0 

Delno drži 7 19,4 16 44,3 13 36,2 36 100,0 

Drži 26 40,6 7 10,9 31 48,5 64 100,0 

Skupaj 48 32,0 52 34,7 50 33,3 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa:  2 = 33,855,  α(P) = 0,00 

Po pregledu učnih načrtov obveznih in izbirnih predmetov za posamezne 

univerzitetne izobraževalne smeri ugotovimo, da imajo študentje za vsak predmet 

navedeno dodatno ali priporočeno študijsko literaturo, ki je v tujem jeziku. 

Zanimalo nas je, če študentje tujo študijsko literaturo prebirajo prostovoljno ali le 
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v primeru, ko je to obvezno. Obstaja statistično značilna razlika (P=0,00) v 

soglašanju s trditvijo »na fakulteti tujo študijsko literaturo prebiram le, če je to 

obvezno«, in sicer glede na smer fakultete. Družboslovna (48,5 %) in tehniška 

smer (40,6 %) se veliko bolj strinjata z navedeno trditvijo kot anketiranci 

naravoslovne smeri (10,9 %). Kar 29 anketirancev z naravoslovne smeri namreč 

ne soglaša s trditvijo, da tujo študijsko literaturo prebirajo le, če je to obvezno, to 

pa pomeni, da po njej posegajo samoiniciativno, tj. ne glede na to, ali je prebiranje 

tuje strokovne literature za opravljanje obveznosti na fakulteti nujno ali ne.  

 

Preglednica 37: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 7 »na fakulteti tujo študijsko 

literaturo prebiram le, če je to obvezno«, in sicer glede na oceno iz tujega jezika na maturi. 

Ocena na maturi/ 

Trditev 7 

Zadostna Dobra Prav dobra Odlična Skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 2 4,0 8 16,0 16 32,0 24 48,0 50 100,0 

Delno drži 1 2,7 7 19,5 14 38,9 14 38,9 36 100,0 

Drži 7 10,9 26 40,6 20 31,3 11 17,2 64 100,0 

Skupaj 10 6,7 41 27,3 50 33,4 49 32,6 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa: Likelihood Ratio = 20,062,  α(P) = 0,003 

V soglašanju s trditvijo »na fakulteti tujo študijsko literaturo prebiram le, če je to 

obvezno« glede na oceno iz tujega jezika na maturi obstaja statistično značilna 

razlika (P=0,003). Anketiranci z odličnim (48,0 %) in prav dobrim uspehom (31,3 

%) iz tujega jezika na maturi bolj soglašajo z izjavo kot tisti z zadostnim (4 %) in 

dobrim uspehom (16,0 %). Ocenjujejo, da uporabljajo tujo študijsko literaturo 

samoiniciativno in ne le zato, ker je obvezno. Iz tabele je razvidno, da kar 26 od 

vseh 41 anketiranih, ki imajo dobro oceno iz tujega jezika na maturi, ocenjuje, da 

tujo študijsko literaturo prebirajo le, če je to obvezno (40,6 %). Ocena na maturi 

ima srednjo vlogo vpliva na prebiranje tuje študijske literature, in sicer anketirani 

z višjo oceno iz tujega jezika na maturi tujo študijsko literaturo ne prebirajo le, 

kadar je to obvezno.  

 

 



87 

Preglednica 38: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po formalni uporabi tujega jezika 

na fakulteti (trditev 8: Na fakulteti samoiniciativno prebiram dodatno tujo študijsko literaturo). 

Formalna uporaba tujega jezika (trditev 8) f f% 

Ne drži 71 47,3 

Delno drži 38 25,3 

Drži 41 27,3 

Skupaj 150 100,0 

 

27,3 % anketirancev se strinja s trditvijo, da dodatno tujo študijsko literaturo 

prebirajo samoiniciativno, skoraj polovica anketirancev pa pravi, da na fakulteti 

po dodatni študijski literaturi samoiniciativno ne posegajo. To se veže na trditev 7, 

v zvezi s katero skorajda polovica anketiranih pravi, da študijsko literaturo prebira 

le, če je to obvezno.   

 

Skela in Fojkar (2009) izpostavljata, da je samoiniciativen pristop k 

izpopolnjevanju znanja tujega jezika pomemben, saj imajo učenci v šolah stikov s 

tujim jezikom kljub vsemu premalo, znanje na tem področju pa postaja čedalje 

pomembnejši vidik zaposlovanja na domačem in mednarodnem trgu dela (prav 

tam). 

  

Preglednica 39: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 8 »na fakulteti samoiniciativno 

prebiram dodatno tujo študijsko literaturo«, in sicer glede na smer fakultete. 

Smer 

fakultete/ 

Trditev 8 

Tehniška smer Naravoslovna 

smer 

Družboslovna 

smer 

Skupaj 

f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 23 32,4 14 19,7 34 47,9 71 100,0 

Delno drži 9 23,7 18 47,4 11 28,9 38 100,0 

Drži 16 39,1 20 48,7 5 12,2 41 100,0 

Skupaj 48 32,0 52 34,7 50 33,3 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa:  2 = 20,385,  α(P) = 0,000 

Obstaja statistično značilna razlika v soglašanju s trditvijo 8 glede na smer 

fakultete (P=0,000). Iz preglednice je razvidno, da rezultati sovpadajo z našimi 

prejšnjimi rezultati, ko so se študentje družboslovne (48,5 %) in tehniške smeri 

(40,6 %) veliko bolj strinjali s trditvijo 7, ki pravi, da na fakulteti študijsko 
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literaturo prebirajo le, če je to obvezno, kot ostali študentje. Anketiranci z 

naravoslovne smeri (10,9 %) so se z njo manj strinjali, kar pomeni, da bolj 

samoiniciativno posegajo po dodatni tuji študijski literaturi kot ostali. Skladno s 

tem iz preglednice lahko razberemo, da se s tem, da na fakulteti samoiniciativno 

prebirajo študijsko literaturo, strinja največ naravoslovcev (48,7 %), sledijo jim 

študentje tehniške smeri (39,1 %) in študentje družboslovne smeri (12,2 %). 34 od 

50 anketiranih z družboslovne smeri ne soglaša s tem, da na fakulteti 

samoiniciativno prebirajo dodatno študijsko literaturo, kar pomeni, da so študentje 

z družboslovne smeri manj samoiniciativno naravnani k prebiranju tuje študijske 

literature kot ostali. Študentje družboslovne smeri so bolj prepričani v svoje slabše 

znanje tujega jezika, posledično pa jim najbrž tudi zato primanjkuje motivacije za 

uporabo tuje študijske literature, uporabo tujega jezika in posledično tudi 

samoiniciativnosti v tej smeri. Vzroke za manj samoiniciativnosti bi lahko iskali 

tudi v njihovi neorganiziranosti, pomanjkanju časa, razmišljanju, da znanja tujega 

jezika pri iskanju zaposlitve ne bodo potrebovali, v slabšem odnosu do tujega 

jezika zaradi negativnih izkušenj iz preteklih let, v razmišljanju, da so se osnov 

tujega jezika učili že v šoli in da zato dodatno nadgrajevanje znanja ni potrebno 

… Za ugotovitev najpogostejšega razloga za manjšo samoiniciativnost 

družboslovcev v odnosu do tujega jezika in njegove uporabe bi bile potrebne 

dodatne raziskave.  

 

Preglednica 40: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 8 »na fakulteti samoiniciativno 

prebiram dodatno tujo študijsko literaturo«, in sicer glede na oceno tujega jezika na maturi. 

Ocena na maturi/ 

Trditev 8 

Zadostna Dobra Prav 

dobra 

Odlična Skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 8 11,3 29 40,9 20 28,2 14 19,6 71 100,0 

Delno drži 1 2,6 7 18,4 18 47,4 12 31,6 38 100,0 

Drži 1 2,4 5 12,2 12 29,3 23 56,1 41 100,0 

Skupaj 10 6,7 41 27,4 50 33,3 49 32,6 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa: Likelihood Ratio = 26,951,  α(P) = 0,000 
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Obstajajo statistično značilne razlike (P=0,000) v soglašanju s trditvijo 8 »na 

fakulteti samoiniciativno prebiram dodatno tujo študijsko literaturo«, in sicer 

glede na oceno tujega jezika na maturi. Najbolj se s trditvijo strinjajo študentje, ki 

so na maturi dosegli odlično oceno pri tujem jeziku (56,1 %) in delno se s trditvijo 

strinjajo tisti s prav dobro oceno (47,4 %). Kar 29 od 41 anketiranih z dobro 

oceno in 8 od 10 z zadostno oceno se s to trditvijo v celoti ne strinja. Ugotovimo, 

da študentje z višjo oceno na maturi ocenjujejo, da na fakulteti bolj 

samoiniciativno prebirajo dodatno tujo študijsko literaturo kot tisti z nižjo oceno. 

Podobne ugotovitve izhajajo iz raziskave, opravljene leta 2012 (Čepon, 2012), v 

okviru katere so anketirali študente 1. letnika Ekonomske fakultete Univerze v 

Ljubljani, ki v začetnem letniku fakultete nimajo predmeta tujega jezika. 

Ugotovljeno je bilo, da se angleščini samoiniciativno posvečajo predvsem 

študentje z višjo oceno tujega jezika na maturi in da se jih manj kot polovica (45, 

1% ) odloča za samostojno ponavljanje angleščine. Ostali kot razlog za 

nesamostojno dopolnjevanje znanja tujega jezika na prvo mesto postavljajo 

preobremenjenost zaradi študijskih obveznosti, na drugo mesto privajanje na 

študijsko delo v 1. letniku, na tretje mesto pa lastno neorganiziranost (prav tam).  

8.2.3 Neformalna uporaba tujega jezika 

 

Preglednica 41: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po neformalni uporabi tujega 

jezika (trditev 9: Tuji jezik se učim tudi na tečaju – klasičnem ali on-line). 

Učenje tujega jezika na tečaju (trditev 9) f f% 

Ne drži 129 86,0 

Delno drži 5 3,3 

Drži 16 10,7 

Skupaj 150 100,0 

 

Prednost jezikovnih tečajev je, da jih lahko obiskujejo različne starostne skupine 

ljudi. Obstajajo tako začetni kot nadaljevalni tečaji. Čedalje več tečajev se 

pojavlja v on-line obliki, ki se jih udeležujejo večinoma mladi (Hanžič, 2016). 

Študentje, ki so bili anketirani, so v 86 % potrdili, da se tujega jezika ne učijo v 

okviru tečaja, dobrih 10 % pa pravi, da se učenja tujega jezika na klasičnem ali 
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on-line tečaju poslužujejo. Rezultati niso presenetljivi, saj je velika slabost tečajev 

ta, da so v večini plačljivi, poleg tega pa zanje dostikrat tudi ni dovolj časa.  

 

Preglednica 42: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 9 »tuji jezik se učim tudi na 

tečaju – klasičnem ali on-line«, in sicer glede na smer fakultete. 

Smer fakultete/ 

Trditev 9 

Tehniška smer Naravoslovna smer Družboslov

na smer 

Skupaj 

f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 40 31,1 44 34,1 45 34,8 129 100,0 

Delno drži 3 60,0 1 20,0 1 20,0 5 100,0 

Drži 5 31,2 7 43,8 4 25,0 16 100,0 

Skupaj 48 32,0 52 34,7 50 33,3 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa: Likelihood Ratio = 2,513,  α(P) = 0,642 

V soglašanju s trditvijo 9 »tuji jezik se učim tudi na tečaju – klasičnem ali on-

line« glede na smer fakultete ne obstajajo statistično značilne razlike (P=0,642). 

Le dobrih 10 % študentov navaja učenje tujega jezika na tečaju (Preglednica 40). 

Iz zgornjih rezultatov razberemo, da se tujega jezika na tečaju uči 5 študentov s 

tehniške smeri, 7 študentov z naravoslovne smeri in 4 študentje z družboslovne 

smeri. Podatki nam povedo, da v učenju tujega jezika na tečaju ni študijske smeri, 

ki bi izstopala z deležem študentov, ki se udeležujejo klasičnega in/ali on-line 

tečaja.  

 

Preglednica 43: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 9 »tuji jezik se učim tudi na 

tečaju – klasičnem ali on-line«, in sicer glede na oceno iz tujega jezika na maturi. 

Ocena na maturi/ 

Trditev 9 

Zadostna Dobra Prav 

dobra 

Odlična Skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 9 6,9 35 27,2 41 31,7 44 34,2 129 100,0 

Delno drži 0 0,0 2 40,0 2 40,0 1 20,0 5 100,0 

Drži 1 6,2 4 25,0 7 43,8 4 25,0 16 100,0 

Skupaj 10 6,7 41 27,3 50 33,4 49 32,6 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa: Likelihood Ratio = 2,291,  α(P) = 0,891 
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Ne obstaja statistično značilna razlika (P=0,891) v soglašanju s trditvijo »tuji jezik 

se učim tudi na tečaju – klasičnem ali on-line«, in sicer glede na oceno iz tujega 

jezika na maturi. Iz tabele 43 je razviden podatek, da se le dobrih 10 % študentov 

uči tuji jezik na tečajih, in sicer se tečaja udeležujejo 4 študentje z odlično, 7 

študentov s prav dobro, 4 študentje z dobro in 1 študent z zadostno oceno iz tujega 

jezika na maturi. Pričakovati bi bilo, da se študentje z nižjo oceno na maturi bolj 

udeležujejo tečajev, saj potrebujejo pomoč in želijo znanje izboljšati, vendar je 

situacija obratna. Izmed omenjenih 10 % anketirancev se tečaja tujega jezika 

udeležuje več študentov z višjo oceno iz tujega jezika na maturi kot z nižjo. 

Njihova samoiniciativnost in želja po znanju sta zagotovo tudi sicer pripomogli k 

boljši oceni tujega jezika na maturi.  

 

Preglednica 44: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po neformalni uporabi tujega 

jezika (trditev 10: V tujem jeziku se izpopolnjujem tudi z branjem knjig v tujem jeziku). 

Branje knjig v tujem jeziku (trditev 

10) 

f f% 

Ne drži 62 41,3 

Delno drži 33 22,0 

Drži 55 36,7 

Skupaj 150 100,0 

Iz preglednice je razvidno, da skoraj polovica anketirancev (41,3 %) pravi, da 

svojega znanja tujega jezika ne izpopolnjujejo z dodatnim branjem knjig v tujem 

jeziku. Ta odstotek je za polovico manjši od odstotka anketirancev (86 %), ki 

navajajo, da ne obiskujejo tečajev tujega jezika (trditev 9). Študentje torej v večji 

meri berejo knjige v tujem jeziku kot se udeležujejo tečajev tujega jezika. 

Bizjakova je leta 2010 vodila raziskavo, v kateri jo je zanimalo, ali in v kolikšni 

meri se tečajniki poslužujejo določenih oblik neformalnega učenja tujega jezika. Z 

anketiranjem je ugotovila, da jih le 23 % bere v tujem jeziku in da se starejši 

ljudje tega poslužujejo v manjšem odstotku kot mlajši (prav tam).  
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Preglednica 45: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 10 »v tujem jeziku se 

izpopolnjujem tudi z branjem knjig v tujem jeziku«, in sicer glede na smer fakultete. 

Smer fakultete/ 

Trditev 10 

Tehniška smer Naravoslovna smer Družboslo

vna smer 

Skupaj 

f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 22 35,5 14 22,6 26 41,9 62 100,0 

Delno drži 9 27,3 12 36,4 12 36,3 33 100,0 

Drži 17 30,9 26 47,3 12 21,8 55 100,0 

Skupaj 48 32,0 52 34,7 50 33,3 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa:  2 = 9,302,  α(P) = 0,054 

Ne obstaja statistično značilna razlika (P= 0,054) v soglašanju s trditvijo »v tujem 

jeziku se izpopolnjujem tudi z branjem knjig v tujem jeziku« glede na smer 

fakultete. A kljub temu se kaže tendenca, da študentje naravoslovne (47,3 %) in 

tehniške smeri (30,9 %) bolj soglašajo s to trditvijo kot študentje družboslovne 

smeri (21,8 %), kar je v skladu z ostalimi rezultati ankete, saj prav anketirani 

študentje družboslovne smeri najbolj izpostavljajo, da je njihovo znanje tujega 

jezika prešibko za prebiranje tuje študijske literature. 

 

Preglednica 46: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 10 »v tujem jeziku se 

izpopolnjujem tudi z branjem knjig v tujem jeziku«, in sicer glede na oceno iz tujega jezika na 

maturi. 

Ocena na maturi/ 

Trditev 10 

Zadostna Dobra Prav 

dobra 

Odlična Skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 9 14,5 22 35,5 17 27,4 14 22,6 62 100,0 

Delno drži 1 3,1 13 39,4 13 39,4 6 18,1 33 100,0 

Drži 0 0,0 6 10,9 20 36,4 29 52,7 55 100,0 

Skupaj 10 6,7 41 27,3 50 33,4 49 32,6 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa: Likelihood Ratio=33,975,  α(P) = 0,000 

Statistično značilna razlika v soglašanju s trditvijo 10 »v tujem jeziku se 

izpopolnjujem tudi z branjem knjig v tujem jeziku« glede na oceno iz tujega jezika 

na maturi obstaja (P=0,000). Iz preglednice je razvidno, da anketiranci z odlično 
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(52,7 %) ali prav dobro maturitetno oceno (36,4 %) iz tujega jezika svoje znanje 

še dodatno izpopolnjujejo z branjem knjig v tujem jeziku, medtem ko kar 9 od 10 

anketirancev z zadostno oceno iz tujega jezika na maturi pravi, da se branja knjig 

v tujem jeziku ne poslužujejo. Podobno je odgovorilo 22 od 41 anketirancev z 

dobro maturitetno oceno iz tujega jezika. Na podlagi povedanega lahko 

domnevamo, da so študentje z boljšo oceno iz tujega jezika na maturi bolj 

samoiniciativni, bolj se zavedajo pomena znanja tujega jezika in imajo več 

motivacije za njegovo izpopolnjevanje, med drugim predvsem z branjem knjig v 

tujem jeziku.   

  

Preglednica 47: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po neformalni uporabi tujega 

jezika (trditev 11: V tujem jeziku se izpopolnjujem tudi z gledanjem filmov ali serij v tujem jeziku s 

podnapisi oz. brez njih). 

Gledanje filmov ali serij v tujem jeziku (trditev 11) f f% 

Ne drži 4 2,7 

Delno drži 14 9,3 

Drži 132 88,0 

Skupaj 150 100,0 

 

Anketirani študentje se v 88 % strinjajo, da se v tujem jeziku izpopolnjujejo tudi z 

gledanjem tujih filmov ali serij. Delež anketiranih, ki se s tem ne strinja, je 

zanemarljiv. Bizjakova (2010) je leta 2010 z raziskavo želela ugotoviti, v kolikšni 

meri udeleženci jezikovnega tečaja za izboljšanje znanja tujega jezika uporabljajo 

tudi določeno vrsto neformalnega izobraževanja. Rezultati so pokazali, da je kar 

90 % anketirancev navedlo, da v ta namen spremljajo tuje televizijske programe 

(prav tam). Iz naše preglednice razberemo, da je rezultat podoben rezultatu iz leta 

2010, kar pomeni, da se v 6-ih letih gledanost tujih filmov in televizijskih serij z 

namenom izpopolnjevanja iz tujega jezika bistveno ni spremenila. Do sprememb 

je prišlo le v tem, da mladi raje spremljajo filme ali serije na računalniku oz. 

preko druge sodobne informacijske tehnologije kot pa preko klasičnih TV 

sprejemnikov.  

 



94 

Preglednica 48: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 11 »v tujem jeziku se 

izpopolnjujem tudi z gledanjem filmov ali serij v tujem jeziku s podnapisi oz. brez njih«, in sicer 

glede na smer fakultete. 

Smer fakultete/ 

Trditev 11 

Tehniška smer Naravoslovna smer Družboslov

na smer 

Skupaj 

f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 1 25,0 0 0,0 3 75,0 4 100,0 

Delno drži 2 14,3 4 28,6 8 57,1 14 100,0 

Drži 45 34,1 48 36,4 39 29,5 132 100,0 

Skupaj 48 32,0 52 34,7 50 33,3 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa: Likelihood Ratio=9,098,  α(P) = 0,059 

Statistično značilna razlika (P=0,059) v soglašanju s trditvijo 11 »v tujem jeziku se 

izpopolnjujem tudi z gledanjem filmov ali serij v tujem jeziku s podnapisi oz. brez 

njih« glede na smer fakultete ne obstaja. Kaže se tendenca, da se študentje 

tehniške (34,1 %) in naravoslovne smeri (36,4 %) s trditvijo strinjajo bolj kot 

družboslovci (29,5 %). Rezultati so pričakovani, saj so se študentje družboslovne 

smeri tudi v okviru vseh prejšnjih rezultatov izkazali za najmanj samoiniciativne. 

 

Preglednica 49: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 11 »v tujem jeziku se 

izpopolnjujem tudi z gledanjem filmov ali serij v tujem jeziku s podnapisi oz. brez njih«, in sicer 

glede na oceno iz tujega jezika na maturi. 

Ocena na maturi/ 

Trditev 11 

Zadostna Dobra Prav dobra Odlična Skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 1 25,0 2 50,0 0 0,0 1 25,0 4 100,0 

Delno drži 3 21,4 6 42,9 4 28,5 1 7,2 14 100,0 

Drži 6 4,5 33 25,0 46 34,8 47 35,7 132 100,0 

Skupaj 10 6,7 41 27,3 50 33,3 49 32,7 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa: Likelihood Ratio = 14,357,  α(P) = 0,026 

Obstaja statistično značilna razlika (P=0,026) v strinjanju s trditvijo 11 »v tujem 

jeziku se izpopolnjujem tudi z gledanjem filmov ali serij v tujem jeziku s podnapisi 

oz. brez njih«, in sicer glede na oceno iz tujega jezika na maturi. Delno soglaša s 

to trditvijo več anketirancev z zadostno in dobro oceno iz tujega jezika na maturi 
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kot tistih s prav dobro in odlično. Od vseh 10-ih anketirancev z zadostno oceno se 

s trditvijo delno strinjajo trije. Od 41-ih anketirancev z dobro oceno iz tujega 

jezika na maturi se jih z omenjeno trditvijo delno strinja 6 in popolnoma 33. Od 

50-ih s prav dobro maturitetno oceno se s trditvijo delno strinjajo 4 in 46 v celoti. 

Od 49-ih anketiranih študentov z odlično maturitetno oceno iz tujega jezika se s 

trditvijo delno strinja le 1, v celoti pa 47. 

 

Preglednica 50: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po neformalni uporabi tujega 

jezika (trditev 12: V znanju tujega jezika se dodatno izpopolnjujem s tem, da si dopisujem s 

prijatelji iz tujine). 

Dopisovanje s prijatelji iz tujine (trditev 12) f f% 

Ne drži 65 43,3 

Delno drži 31 20,7 

Drži 54 36,0 

Skupaj 150 100,0 

 

Skoraj polovica anketirancev (43,3 %) se ne strinja s trditvijo 12, namreč da svoje 

znanje tujega jezika izpopolnjujejo s tem, da si dopisujejo s prijatelji iz tujine. To 

pomeni, da si s prijatelji iz tujine dejansko ne dopisujejo, mogoče pa je tudi 

sklepati, da tovrstnega dopisovanja ne dojemajo kot del učenja oz. 

izpopolnjevanja znanja iz tujega jezika.  

 

Bizjakova (2010) je opravljala raziskavo, s katero je ugotavljala pogostost 

uporabe določene vrste neformalnega učenja tujega jezika. Ugotovila je, da kar 69 

% udeležencev raziskave izbira najbolj preprost in spontan način učenja tujega 

jezika, to je, da skušajo v čim večji meri komunicirati s prijatelji in sorodniki iz 

tujine. Rezultat se razlikuje od našega, saj je v naši raziskavi takih anketirancev le 

36 %, to so tisti, ki se s trditvijo 12 strinjajo v celoti. Da pa je anketirancev, ki 

določen stik s prijatelji, znanci in sorodniki iz tujine kljub vsemu do neke mere 

morajo imeti, toda ne z namenom izpopolnjevanja znanja tujega jezika, kaže 

podatek, da se s trditvijo 12 delno strinja 20,7 % udeležencev ankete. To so torej 

tisti, ki trditve 12 niso eksplicitno ne zavrnili in ne potrdili. 

 



96 

Preglednica 51: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 12 »v znanju tujega jezika se 

dodatno izpopolnjujem s tem, da si dopisujem s prijatelji iz tujine«, in sicer glede na smer 

fakultete. 

Smer 

fakultete/ 

Trditev 12 

Tehniška smer Naravoslovna 

smer 

Družboslovna 

smer 

Skupaj 

f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 20 30,7 25 38,6 20 30,7 65 100,0 

Delno drži 15 48,4 5 16,1 11 35,5 31 100,0 

Drži 13 24,1 22 40,7 19 35,2 54 100,0 

Skupaj 48 32,0 52 34,7 50 33,3 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa:  2 = 7,837,  α(P) = 0,098 

V soglašanju s trditvijo 12 »v znanju tujega jezika se dodatno izpopolnjujem s 

tem, da si dopisujem s prijatelji iz tujine« glede na smer fakultete ne obstaja 

statistično značilna razlika (P=0,098). Iz posameznih rezultatov je razvidno, da se 

s trditvijo najbolj strinjajo naravoslovci (40,7 %), sledijo jim družboslovci (35,2 

%), najmanj pa se z njo strinjajo študentje tehniške smeri (24,2 %). 

 

Preglednica 52: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 12 »v znanju tujega jezika se 

dodatno izpopolnjujem s tem, da si dopisujem s prijatelji iz tujine«, in sicer glede na oceno tujega 

jezika na maturi. 

Ocena na maturi/ 

Trditev 12 

Zadostna Dobra Prav 

dobra 

Odlična Skupaj 

f f % f f % f f % f f  

% 

f f  % 

Ne drži 6 9,3 21 32,3 18 27,7 20 30,7 65 100,0 

Delno drži 2 6,4 11 35,4 9 29,1 9 29,1 31 100,0 

Drži 2 3,7 9 16,7 23 42,5 20 37,1 54 100,0 

Skupaj 10 6,7 41 27,3 50 33,3 49 32,7 150 100,0 

Izid  2 – preizkusa: Likelihood Ratio= 7,902,  α(P) = 0,256 

 

Razlike v soglašanju s trditvijo 12 »v znanju tujega jezika se dodatno 

izpopolnjujem s tem, da si dopisujem s prijatelji iz tujine« glede na oceno tujega 

jezika na maturi so premajhne, da bi bile statistično značilne (P= 0,256). 36 % 

študentov navaja, da si dopisujejo s prijatelji iz tujine (Preglednica 49). Od 49-ih 
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študentov z odlično oceno iz tujega jezika na maturi se jih s trditvijo strinja 20, od 

41-ih študentov z dobro oceno na maturi pa 9. Izmed slednjih se jih s trditvijo 12 

delno strinja 11. Razlike so premajhne, da bi bile statistično značilne.  

 

Preglednica 53: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po pomanjkanju časa za 

samostojno učenje tujega jezika (trditev 13: Pomanjkanje časa je glavni razlog, da se v času 

univerzitetnega študija samostojno ne učim/izpopolnjujem na področju tujega jezika). 

Pomanjkanje časa (trditev 13) f f% 

Ne drži 52 34,7 

Delno drži 47 31,3 

Drži 51 34,0 

Skupaj 150 100,0 

 

Iz preglednice je razvidno, da je odstotek anketiranih, ki se s trditvijo 13 (namreč 

da je pomanjkanje časa glavni razlog, da se v času univerzitetnega študija 

samostojno ne učijo oz. izpopolnjujejo na področju tujega jezika) strinjajo, in 

tistih, ki se z njo ne strinjajo, skorajda popolnoma enak (34,7 in 34,0 %). 

Številčno gledano je skupina tistih, ki se s trditvijo 13 ne strinja, le za 1 

anketiranca večja od skupine, ki se z omenjeno trditvijo strinja. Ostalih 31,3 % 

anketirancev se z izjavo 13 strinja delno.   

 

Preglednica 54: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 13 »pomanjkanje časa je glavni 

razlog, da se v času univerzitetnega študija samostojno ne učim/izpopolnjujem na področju tujega 

jezika«, in sicer glede na smer fakultete. 

Smer 

fakultete/ 

Trditev 13 

Tehniška smer Naravoslovna smer Družboslov

na smer 

Skupaj 

f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 15 28,8 17 32,7 20 38,5 52 100,0 

Delno drži 12 25,5 15 31,9 20 42,6 47 100,0 

Drži 21 41,2 20 39,2 10 19,6 51 100,0 

Skupaj 48 32,0 52 34,7 50 33,3 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa:  2= 7,075,  α(P) = 0,132 

Izid  2 – preizkusa kaže, da razlike v soglašanju s trditvijo »pomanjkanje časa je 

glavni razlog, da se v času univerzitetnega študija samostojno ne 
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učim/izpopolnjujem na področju tujega jezika« glede na smer fakultete niso 

statistično značilne (P=0,132). Od 48-ih študentov tehniške smeri se jih 21 v celoti 

in 12 delno strinja s trditvijo 13. Z družboslovne smeri se od 50-ih študentov s 

trditvijo 13 strinja le 10, a je odstotek tistih, ki se z njo strinja delno (20), višji od 

tistega na tehnični smeri (12). Razlike v soglašanju s trditvijo glede na 

naravoslovno, tehniško in družboslovno smer so premajhne.  

 

Preglednica 55: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 13 »pomanjkanje časa je glavni 

razlog, da se v času univerzitetnega študija samostojno ne učim/izpopolnjujem na področju tujega 

jezika«, in sicer gleda na oceno iz tujega jezika na maturi. 

Ocena na maturi/ 

Trditev 13 

Zadostna Dobra Prav dobra Odlična Skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 4 7,7 15 28,8 12 23,1 21 40,4 52 100,0 

Delno drži 4 8,5 15 31,9 14 29,8 14 29,8 47 100,0 

Drži 2 3,9 11 21,6 24 47,1 14 27,4 51 100,0 

Skupaj 10 6,7 41 27,3 50 33,3 49 32,7 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa: Likelihood Ratio = 8,061,  α(P) = 0,234 

Izid  2 – preizkusa kaže, da razlike v soglašanju s trditvijo 13 »pomanjkanje časa 

je glavni razlog, da se v času univerzitetnega študija samostojno ne 

učim/izpopolnjujem na področju tujega jezika« gleda na oceno iz tujega jezika na 

maturi niso statistično značilne. Iz prejšnjih rezultatov je razvidno, da se 34,7 % 

vseh anketirancev s to trditvijo ne strinja (Preglednica 53).  

 

Preglednica 56: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po udeležbi na tečaju tujega jezika 

zaradi več prostega časa (Trditev 14: Če bi imel/a na fakulteti več prostega časa, bi se udeležil/a 

tečaja tujega jezika). 

Več prostega časa za tečaj tujega jezika (trditev 14) f f% 

Ne drži 11 7,3 

Delno drži 39 26,0 

Drži 100 66,7 

Skupaj 150 100,0 
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Več kot 65 % anketirancev se strinja s trditvijo 14, namreč da bi se tečaja tujega 

jezika udeležili, če bi imeli več prostega časa, 26 % anketirancev se s to trditvijo 

strinja delno. V prejšnjih rezultatih smo ugotovili, da se anketiranci v 86 % ne 

strinjajo z izjavo, ki pravi, da se učijo tujega jezika na klasičnemu ali on-line 

tečaju. Ugotovimo, da se anketiranci tujega jezika večinoma ne učijo v okviru 

tečajev, a da bi se jih udeleževali, če bi imeli več prostega časa.  

 

Wang, Kao, Huan in Wu (2010) so ugotovili, da imajo dodiplomski študentje 

načeloma veliko prostega časa, a v večini ocenjujejo, da ga ne znajo kakovostno 

preživeti. Tisti, ki znajo prosti čas bolje izrabiti, imajo večinoma kakovostnejše 

življenje ter več usvojenih spretnosti in sposobnosti.  

 

Preglednica 57: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 14 »če bi imel/a na fakulteti več 

prostega časa, bi se udeležil/a tečaja tujega jezika«, in sicer glede na smer fakultete. 

Smer 

fakultete/ 

Trditev 14 

Tehniška smer Naravoslov

na smer 

Družboslov

na smer 

Skupaj 

f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 26 48,2 14 25,9 14 25,9 54 100,0 

Delno drži 8 17,8 15 33,4 22 48,8 45 100,0 

Drži 14 27,4 23 45,1 14 27,5 51 100,0 

Skupaj 48 32,0 52 34,7 50 33,3 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa:  2= 15,074,  α(P) = 0,005 

Gre za statistično značilno razliko (P=0,005) v soglašanju s trditvijo 14 »če bi 

imel/a na fakulteti več prostega časa, bi se udeležil/a tečaja tujega jezika«, in 

sicer glede na smer fakultete. Skoraj polovica (44,2 %) anketirancev z 

naravoslovne smeri potrjuje, da bi se v primeru, če bi imeli več prostega časa, 

udeležili tečaja tujega jezika (gre za 12 anketirancev z Medicinske fakultete in 11 

anketirancev s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo). Skoraj polovica 

anketirancev s tehniške smeri to trditev zanika in skoraj polovica anketirancev 

družboslovne smeri se s to trditvijo strinja delno.  
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Preglednica 58: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 14 »če bi imel/a na fakulteti več 

prostega časa, bi se udeležil/a tečaja tujega jezika«, in sicer glede na oceno iz tujega jezika na 

maturi. 

Ocena na maturi/ 

Trditev 14 

Zadostna Dobra Prav dobra Odlična Skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 5 9,3 12 22,2 15 27,8 22 40,7 54 100,0 

Delno drži 2 4,4 19 42,2 14 31,2 10 22,2 45 100,0 

Drži 3 5,8 10 19,6 21 41,2 17 33,4 51 100,0 

Skupaj 10 6,7 41 27,3 50 33,3 49 32,7 150 100,0 

 

Likelihood Ratio=9,998, P=0,125 

Izid  2 – preizkusa kaže, da ni statistično značilne razlike (P=0,125) v soglašanju 

s trditvijo 14 »če bi imel/a na fakulteti več prostega časa, bi se udeležil/a tečaja 

tujega jezika«, in sicer glede na oceno iz tujega jezika na maturi.  

 

Preglednica 59: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po potovanjih v tujino oz. stikih s 

tujci zaradi več prostega časa (trditev 15: Če bi imel/a več prostega časa, bi odšel/a na potovanje 

v tujino oz. imel/a več stika s tujci). 

Več prostega časa za potovanje v tujino oz. stike s tujci (trditev 15) f f% 

Ne drži 28 18,7 

Delno drži 29 19,3 

Drži 93 62,0 

Skupaj 150 100,0 

 

Rezultati kažejo, da bi 62 % anketiranih potovalo v tujino in imelo več stika s 

tujci, če bi imeli na voljo več prostega časa. To bolj ali manj sovpada z enim od 

prejšnjih rezultatov, namreč da 73,3 % anketiranih študentov ocenjuje, da je 

njihovo znanje tujega jezika zadostno, da bi se lahko udeležili Erasmus 

izmenjave. V raziskavi iz leta 2010, v okviru katere so na način anketiranja 

raziskovali vrste in pogostost oblik neformalnega učenja tujega jezika pri različno 

starih udeležencih izbranega jezikovnega tečaja, so ugotovili, da kar 70 % 

anketirancev potuje v tujino, bodisi na študentske izmenjave, počitnice ... 

Ugotovljeno je bilo, da se za potovanja v tujino v večji meri odločajo mlajši kot 
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starejši (Bizjak, 2010). Tudi glede na naše rezultate lahko tako sklepamo, da so 

potovanja v tujino zelo zaželena vrsta neformalnega učenja tujega jezika.  

 

Preglednica 60: Izid  2 – preizkusa razlik v soglašanju s trditvijo 15 »če bi imel/a več prostega 

časa, bi odšel/a na potovanje v tujino oz. imel/a več stika s tujci«, in sicer glede na smer fakultete. 

Smer 

fakultete/ 

Trditev 15 

Tehniška 

smer 

Naravoslov

na smer 

Družboslovna 

smer 

Skupaj 

f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 12 42,8 5 17,8 11 39,4 28 100,0 

Delno drži 8 27,6 13 44,9 8 27,5 29 100,0 

Drži 28 30,1 34 36,6 31 33,3 93 100,0 

Skupaj 48 32,0 52 34,7 50 33,3 150 100,0 

 

Izid  2 – preizkusa:  2= 5,139,  α(P) = 0,273 

Izid  2 – preizkusa kaže, da ni statistično značilne razlike (P=0,273) v soglašanju 

s trditvijo »če bi imel/a več prostega časa, bi odšel/a na potovanje v tujino oz. 

imel/a več stika s tujci«, in sicer glede na smer fakultete. Iz tabele je razvidno, da 

se s trditvijo ne strinja največ študentov tehniške smeri (42,8 %), v nekoliko 

manjšem odstotku študentje z družboslovne smeri (39,4 %), najmanj pa se s to 

trditvijo strinjajo študentje naravoslovne smeri (17,8 %). Med slednjimi se s 

trditvijo delno strinja 44,9 % anketirancev in v celoti 36,6 % anketirancev. 

Opazimo, da so razlike v soglašanju s trditvijo glede na smer fakultete premajhne, 

da bi bile statistično značilne.  

 

Preglednica 61: Izid  2 – preizkusa razlik v soglaš. s trditvijo 15 »če bi imel/a več prost. časa, bi 

odšel/a na potov. v tuj. oz. imel/a več stika s tujci«, in sicer glede na oceno iz tuj. jezika na maturi. 

Ocena na maturi/ 

Trditev 15 

Zadostna Dobra Prav dobra Odlična Skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f  % 

Ne drži 3 10,7 8 28,5 8 28,5 9 32,3 28 100,0 

Delno drži 2 6,9 10 34,5 6 20,7 11 37,9 29 100,0 

Drži 5 5,4 23 24,7 36 38,7 29 31,2 93 100,0 

Skupaj 10 6,7 41 27,3 50 33,3 49 32,7 150 100,0 

 



102 

Izid  2 – preizkusa:  2= 4,410,  α(P) = 0,621 

Izid  2 – preizkusa kaže, da ni statistično značilne razlike (P=0,621) v soglašanju 

s trditvijo 15 »če bi imel/a več prostega časa, bi odšel/a na potovanje v tujino oz. 

imel/a več stika s tujci«, in sicer glede na smer fakultete.  

8.3 C del – ocenjevanje dejavnikov  

V nadaljevanju predstavljamo izid Kruskal-Wallisovega preizkusa razlik v oceni 

aktivnosti/dejavnosti, ki vplivajo na uspešnost učenja tujega jezika glede na smer 

fakultete, in rezultate naše ankete po oceni vpliva posameznega dejavnika na 

uspešnost učenja tujega jezika.  

 

Preglednica 62: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa razlik v oceni aktivnosti/dejavnosti, ki najbolj 

ali najmanj vplivajo na uspešnost učenja tujega jezika, in sicer glede na smer fakultete. 

Dejavnik Smer fakultete Mean Rank  2 P 

1. Zgodnji začetki 

učenja tujega jezika 

Tehniška smer 73,56 1,332 0,514 

Naravoslovna smer 74,43 

Družboslovna smer 78,47 

2. Nadarjenost za 

učenje tujih jezikov 

Tehniška smer 72,24 0,778 0,678 

Naravoslovna smer 75,48 

Družboslovna smer 78,65 

3. Odnos do tujega 

jezika 

Tehniška smer 77,32 2,297 0,317 

Naravoslovna smer 70,03 

Družboslovna smer 79,44 

4. Sodelovanje na 

predavanjih/vajah 

Tehniška smer 74,56 0,603 0,740 

Naravoslovna smer 73,02 

Družboslovna smer 78,98 

5. Stik s tujci Tehniška smer 70,14 4,992 0,082 

Naravoslovna smer 75,25 

Družboslovna smer 80,91 

6. Gledanje filmov ali 

serij v tujem jeziku 

Tehniška smer 76,90 0,486 0,784 

Naravoslovna smer 76,57 

Družboslovna smer 73,05 

7. Tečaji tujega 

jezika 

Tehniška smer 65,00 5,563 0,062 

Naravoslovna smer 77,75 

  se nadaljuje 
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nadaljevanje  

 Družboslovna smer 83,24   

8. Pestra ponudba 

izbire tujih jezikov na 

fakulteti 

Tehniška smer 62,79 7,552 0,023 

Naravoslovna smer 78,38 

Družboslovna smer 84,70 

9. Učenje s pomočjo 

tuje študijske 

literature 

Tehniška smer 75,00 0,537 0,765 

Naravoslovna smer 78,54 

Družboslovna smer 72,82 

10. Erasmus 

izmenjave v tujini 

Tehniška smer 74,06 0,372 0,830 

Naravoslovna smer 77,56 

Družboslovna smer 74,74 

 

Iz tabele 62 je razvidno, da obstaja statistično značilna razlika med smermi 

fakultete (naravoslovna, družboslovna, tehniška smer) v ocenjevanju le enega 

dejavnika, ki vpliva na uspešnost učenja tujega jezika, in sicer gre za pestro 

ponudbo tujih jezikov na fakulteti. Da ta dejavnik najbolj vpliva na uspešnost 

učenja tujega jezika, v največji meri menijo anketirani študentje družboslovne 

smeri ( =84,7), sledijo jim študentje naravoslovne smeri ( =78,38), najmanjši 

vpliv pa mu pripisujejo študentje tehniške smeri ( = 62,79). Velja opozoriti na 

podobno tendenco v zvezi z dejavnikom stika s tujci, kjer študentje družboslovne 

smeri temu dejavniku pripisujejo največji vpliv ( =80,91), medtem ko mu 

najmanjši vpliv pripisujejo študentje tehniške smeri ( = 70,14). Tovrstna 

tendenca je opazna še pri aktivnostih v zvezi z udeležbo na tečajih tujega jezika, 

kjer temu dejavniku prav tako največji vpliv namenijo anketirani študentje 

družboslovne smeri ( =83, 24), najmanjši vpliv pa študentje tehniške smeri (

=65,00). 

 

Preglednica 63: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po oceni vpliva zgodnjega začetka 

učenja tujega jezika na uspešnost učenja tujega jezika. 

Dejavnik »Zgodnji začetki učenja tujega jezika« f f% 

Malo 4 2,7 

Srednje 11 7,3 

Veliko 87 58,0 

V celoti 48 32,0 

Skupaj 150 100,0 
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Anketirani v večini ocenjujejo, da zgodnji začetki učenja tujega jezika veliko ali v 

celoti vplivajo na uspešnost učenja tujega jezika (90 %). Le 4 anketiranci menijo, 

da je vpliv tega dejavnika majhen.  

 

Curtain, Pesola in Dahlberg (1994) in Evropska komisija (angl. European 

Commission in Brussels) v letu 2012 navajajo, da imajo zgodnji začetki učenja 

tujega jezika pri otrocih vidne pozitivne vplive, in sicer v obliki prednosti, ki se 

kažejo z doseganjem boljših rezultatov pri uporabi tujega jezika in v okviru 

ostalih učnih predmetov, so pa prednosti opazne tudi v načinu razmišljanja, ki je 

prožnejše in hitrejše, ter pri kasnejšem iskanju zaposlitve. Znanje  tujih jezikov 

omogoča komunikacijo med narodi, državami ter spodbuja čezmejno mobilnost 

ter integracijo migrantov. Razvojna psihologinja Ljubica Marjanovič Umek je leta 

2008 dejala, da so otroci, ki se prično zgodaj učiti tujega jezika, veliko bolj spretni 

v komunikaciji, mišljenju in socialnih odnosih, kot so to ostali. Lasagabaster 

(2011) je z raziskavo potrdil, da učenje tujega jezika v zgodnjem otroštvu 

pozitivno učinkuje na kognitivni razvoj otrok in na njihovo učenje maternega 

jezika. 

 

Preglednica 64: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po oceni vpliva nadarjenosti na 

uspešnost učenja tujega jezika. 

Dejavnik »Nadarjenost za učenje tujih jezikov f f% 

Skoraj nič 2 1,3 

Malo 9 6,0 

Srednje 39 26,0 

Veliko 78 52,0 

V celoti 22 14,7 

Skupaj 150 100,0 

 

Anketirani v večini ocenjujejo, da nadarjenost za učenje tujih jezikov veliko (52 

%) ali v celoti (14,7 %) vpliva na uspešnost učenja tujega jezika. Četrtina 

anketirancev je mnenja, da ima ta dejavnik srednji vpliv. Sahinkarakas (2011) je 

pri učencih 3. razreda osnovne šole raziskoval glavne razloge za uspešnost oz. 
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neuspešnost učenja tujega jezika. Noben tretješolec ni kot razloga za uspeh pri 

pouku angleščine navedel lastne nadarjenosti.  

Preglednica 65: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po oceni vpliva odnosa do tujega 

jezika na uspešnost učenja tujega jezika. 

Dejavnik »Odnos do tujega jezika« f f% 

Skoraj nič 0 0,0 

Malo 7 4,7 

Srednje 31 20,6 

Veliko 82 54,7 

V celoti 30 20,0 

Skupaj 150 100,0 

 

Več kot polovica anketirancev meni, da ima odnos do tujega jezika na uspešnost 

njegovega učenja velik vpliv (54,7 %). Četrtina anketirancev meni, da ta dejavnik 

na učenje tujega jezika vpliva v celoti (20 %), in slaba četrtina (20,6 %), da vpliva 

srednje.  

 

Preglednica 66: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po oceni vpliva sodelovanja na 

predavanjih/vajah na uspešnost učenja tujega jezika. 

Dejavnik »Sodelovanje na predavanjih/vajah« f f% 

Skoraj nič 1 0,6 

Malo 27 18 

Srednje 52 34,7 

Veliko 56 37,3 

V celoti 14 9,4 

Skupaj 150 100,0 

 

Po oceni anketiranih sodelovanje na predavanjih ali vajah srednje vpliva na 

uspešnost učenja tujega jezika (34,7 %). Približno enak je odstotek tistih, ki 

menijo, da ima ta dejavnik na uspešnost učenja tujega jezika velik vpliv (37,3 %). 

1 anketiranec je menil, da ta dejavnik na uspešnost učenja tujega jezika ne vpliva 

skoraj nič, 18 anketirancev pa je menilo, da malo.  

 

Chang, Wall, Golonka in Vatz (2014) so v svoji raziskavi ugotovili, da so bili 

učenci, ki so opravljali domače naloge sproti in redno, na tečaju tujega jezika in 
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pri reševanju testov znanja uspešnejši od ostalih učencev, ki domačih nalog niso 

opravljali redno. Skladno s tem je tudi Sahinkarakas (2011) v svoji raziskavi 

ugotovil, da so tisti tretješolci, ki so svoje znanje tujega jezika označili za šibko, 

kot najpogostejši razlog za to navajali nesodelovanje pri pouku ter neopravljanje 

domačih nalog. Avtor navaja, da če bi enako raziskavo opravili s srednješolci ali 

študenti, razlogi ne bi bili v tolikšni meri povezani s sodelovanjem v šoli, ampak 

bi se bolj nanašali na zunajšolsko okolje. 

 

Preglednica 67: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po oceni vpliva stika s tujci na 

uspešnost učenja tujega jezika. 

Dejavnik »Stik s tujci« f f% 

Skoraj nič 0 0,0 

Malo 4 2,6 

Srednje 13 8,7 

Veliko 80 53,3 

V celoti 53 35,4 

Skupaj 150 100,0 

 

Več kot polovica anketiranih študentov ocenjuje stik s tujci kot dejavnik, ki ima 

velik vpliv na uspešnost učenja tujega jezika (53,3 %). Dobrih 35 % jih ocenjuje, 

da ta dejavnik na uspešnost učenja tujega jezika vpliva v celoti. Glede na to in tudi 

glede na prejšnje rezultate naše raziskave lahko sklepamo, da velika večina 

anketirancev temu dejavniku, torej stiku s tujci, pri uspešnosti učenja tujega jezika 

pripisuje odločilno vlogo.  

 

Preglednica 68: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po oceni vpliva gledanja filmov ali 

serij v tujem jeziku na uspešnost učenja tujega jezika. 

Aktivnost »Gledanje filmov ali serij v tujem jeziku« f f% 

Skoraj nič 0 0,0 

Malo 3 2,0 

Srednje 28 18,6 

Veliko 88 58,7 

V celoti 31 20,7 

Skupaj 150 100,0 
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Skoraj 60 % anketirancev ocenjuje, da ima gledanje filmov ali serij v tujem jeziku 

na uspešnost učenja tujega jezika velik vpliv. 20 % anketirancev meni, da 

gledanje filmov in serij v tujem jeziku na uspešnost učenja tujega jezika vpliva v 

celoti, in slabih 20 %, da srednje.  

 

Preglednica 69: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po oceni vpliva obiskovanja 

tečajev tujega jezika na uspešnost učenja tujega jezika. 

Dejavnik »Obiskovanje tečajev tujega jezika« f f% 

Skoraj nič 2 1,3 

Malo 13 8,7 

Srednje 63 42,0 

Veliko 51 34,0 

V celoti 21 14,0 

Skupaj 150 100,0 

 

1,3 % anketirancev oz. 2 anketiranca menita, da obiskovanje tečajev tujega jezika 

na uspešnost učenja tujega jezika nima skoraj nobenega vpliva, 8,7 % oz. 13 

anketirancev meni, da ima obiskovanje tečajev tujega jezika na uspešnost 

njegovega učenja majhen vpliv, 42 % oz. 63 anketirancev meni, da je tovrstni 

vpliv srednji, medtem ko jih 34 % oz. 51 meni, da je velik. 14 % oz. 21 

anketirancev meni, da obiskovanje tečajev tujega jezika na uspešnost njegovega 

učenja vpliva v celoti. Če povzamemo, lahko rečemo, da 10 % anketirancev 

ocenjuje, da obiskovanje tečajev tujega jezika na uspešnost njegovega učenja 

vpliva malo, slaba polovica jih meni, da srednje, in nekoliko manj kot polovica, 

da veliko ali v celoti. Glede na prejšnje rezultate naše raziskave bi pričakovali, da 

bodo anketiranci temu dejavniku pri uspešnosti učenja tujega jezika pripisali večjo 

vlogo, saj se jih je več kot 65 % v celoti in 26 % delno strinjalo s trditvijo, da bi se 

tečaja tujega jezika udeležili, če bi imeli več prostega časa (Preglednica 56).  
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Preglednica 70: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po oceni vpliva pestre ponudbe 

tujih jezikov na fakulteti na uspešnost učenja tujega jezika. 

Dejavnik »Pestra ponudba tujih jezikov na 

fakulteti« 

f f% 

Skoraj nič 3 2,0 

Malo 31 20,6 

Srednje 62 41,4 

Veliko 42 28,0 

V celoti 12 8,0 

Skupaj 150 100,0 

 

Iz tabele 70 je razvidno, da skoraj četrtina anketirancev ocenjuje pestro ponudbo 

tujih jezikov na fakulteti kot dejavnik, ki le malo vpliva na uspešnost učenja 

tujega jezika. 41,4 % anketirancev, tj. največji delež, jih je mnenja, da je vpliv 

tega dejavnika na uspešnost učenja tujega jezika srednji, 28 % jih meni, da je 

velik, in 8 %, da ta dejavnik na uspešnost učenja tujega jezika vpliva v celoti. 

Kljub temu, da 46 % anketiranih z izbiro tujih jezikov na fakulteti ni zadovoljnih, 

kar razberemo iz že obravnavane tabele 32, slaba polovica anketirancev meni, da 

je vpliv dejavnika pestre ponudbe tujih jezikov na fakulteti na uspešnost učenja 

tujega jezika srednji. Pričakovali bi, da bo vpliv omenjenega dejavnika na 

uspešnost učenja tujega jezika kot velik ocenila vsaj polovica študentov, saj si 

skoraj prav tak odstotek študentov želi na fakulteti pestrejše ponudbo tujih 

jezikov. Po eni strani študentje z možnostjo izbire tujih jezikov na fakulteti niso 

zadovoljni, po drugi strani pa ocenjujejo vpliv pestre ponudbe tujih jezikov na 

fakulteti na uspešnost učenja tujega jezika le kot srednje pomemben. Kolarič 

(2016) ugotavlja, da fakultete študentom običajno omogočajo učenje tistih tujih 

jezikov, ki so se jih študentje učili že v srednji šoli ali ki se jih na trgu dela v 

okviru določene stroke zahteva s strani delodajalcev.  
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Preglednica 71: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po oceni vpliva učenja s pomočjo 

tuje študijske literature na uspešnost učenja tujega jezika. 

Dejavnik »Učenje s pomočjo tuje študijske literature« f f% 

Skoraj nič 0 0,0 

Malo 22 14,6 

Srednje 60 40,0 

Veliko 58 38,7 

V celoti 10 6,7 

Skupaj 150 100,0 

 

40 % anketirancev meni, da učenje s pomočjo tuje študijske literature le srednje 

vpliva na uspešnost učenja tujega jezika, in skoraj enak odstotek jih meni, da je 

vpliv tega dejavnika na uspešnost učenja tujega jezika velik. Pričakovali bi, da se 

študentje vpliva tega dejavnika na uspešnost učenja tujega jezika zavedajo v večji 

meri, če že ne zaradi drugega, pa zaradi priporočene tuje študijske literature pri 

večini učnih predmetov, kar v osnovni in srednji šoli ni bilo običajno. Kljub 

vsemu pa se zdi, da rezultate iz tabele 71 lahko do določene mere pojasnimo. 

Ugotovili smo, da študentje v kar 72 % menijo (Preglednica 20), da njihovo 

znanje tujega jezika zadošča za prebiranje tuje študijske literature, iz česar lahko 

sklepamo, da anketirani študentje tujo študijsko literaturo prebirajo spontano, rekli 

bi lahko tudi nezavedno, to pa posledično lahko pomeni, da tovrstnemu učenju ne 

pripisujejo večjega pomena in ga zato večinoma tudi ne povezujejo z dejavniki 

uspešnosti učenja tujega jezika. 

 

Preglednica 72: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) študentov po oceni vpliva Erasmus izmenjav 

na uspešnost učenja tujega jezika. 

Dejavnik »Erasmus izmenjave« f f% 

Skoraj nič 4 2,6 

Malo 1 0,7 

Srednje 26 17,3 

Veliko 83 55,4 

V celoti 36 24,0 

Skupaj 150 100,0 
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Iz tabele 72 je razvidno, da skoraj 80 % anketirancev ocenjuje Erasmus izmenjave 

kot dejavnik, ki veliko ali v celoti vpliva na uspešnost učenja tujega jezika, 4 

študentje menijo, da je vpliv tega dejavnika na uspešnost učenja tujega jezika 

skorajda ničen, in eden, da je majhen.  

 

Že obravnavani rezultati naše raziskave so pokazali, da kar 73,3 % anketiranih 

študentov ocenjuje, da njihovo znanje tujega jezika zadošča za udeležbo na 

Erasmus izmenjavah (Preglednica 23), in kar 62 % jih pravi, da bi potovali v 

tujino in imeli več stika s tujci, če bi imeli na voljo več prostega časa (Preglednica 

59). Velika večina anketiranih ocenjuje Erasmus izmenjave kot dejavnik, ki na 

uspešnost učenja tujega jezika vpliva v veliki meri ali pa kar v celoti (Preglednica 

72). Gomez in Vicente (2012) sta v skladu s tem v svoji raziskavi, ko sta testirala 

nemške študente, ki so se udeležili Erasmus izmenjave na španskih univerzah, 

dokazala, da tovrstne izmenjave udeležencem med drugim omogočijo izboljšanje 

komunikacijskih, predvsem govornih in bralnih sposobnosti v tujem jeziku.   

 

9 UGOTOVITVE REZULTATOV 

 

V nadaljevanju predstavljamo glavne ugotovitve naše empirične raziskave, ki smo 

jih strnili v troje vidikov: 

 

 A del (Učenje tujega jezika) 

 B del (Samoocena znanja tujega jezika ter njegova neformalna in formalna 

uporaba) 

 C del (Ocenjevanje posameznih dejavnikov) 

 

Vidik učenja tujega jezika (A del) 

Iz rezultatov ugotovimo, da slovenski izobraževalni sistem ne zagotavlja stalnosti 

učenja tujega jezika, saj se skoraj tretjina anketiranih na dodiplomskem študiju 

Univerze v Mariboru ni učila nobenega tujega jezika (32 %). Tehniška smer se po 

pregledu učnih načrtov, predmetnikov in naših rezultatov izkaže kot najboljša 

glede ponudbe tujih jezikov, saj imajo študentje tako v okviru dodiplomskega 
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programa strojništva kot tudi dodiplomskega programa računalništva in 

informatike v 1. letniku predpisane predmete tujega jezika, ki so pogoj za njihovo 

napredovanje v višji letnik. Pri naravoslovni in družboslovni smeri je nekoliko 

drugače. Dodiplomski študijski program splošne medicine študentom ponuja tuji 

jezik kot obvezni učni predmet v 1. in 2. letniku, medtem ko program kemijske 

tehnologije, ki prav tako spada med naravoslovni smeri, predmeta tujega jezika ne 

ponuja. Ravno zaradi tega 26 študentov od skupno 52 z naravoslovne smeri 

navaja, da se na fakulteti ne učijo nobenega tujega jezika. Podobna situacija je 

tudi pri družboslovcih. Kar 21 od 50 anketiranih družboslovcev navaja, da se 

tujega jezika na fakulteti ne učijo. To se ujema tudi s pregledanimi učnimi načrti, 

saj imajo študentje razrednega pouka obvezni predmet tujega jezika v 1. letniku, 

kot izbirni pa jim je ponujen v 3. in 4. letniku,  medtem ko študentje likovne 

pedagogike predmeta tujega jezika nimajo ponujenega niti kot obveznega 

predmeta niti kot izbirnega.  

 

V našem izobraževalnem sistemu ima med tujimi jeziki posebno mesto 

angleščina, saj se je dobra polovica anketiranih uči na fakulteti (50,9 %) in kar tri 

četrtine anketirancev jo je izbralo kot tuji jezik pri opravljanju mature (75,4 %). 

Anketirani študentje so bili pri opravljanju izpita iz znanja tujega jezika na maturi 

uspešni, saj jih je več kot polovica dosegla odlično in prav dobro oceno (66 %). 

Največ odličnih ocen iz tujega jezika na maturi so med našimi anketiranci dosegli 

študentje naravoslovne smeri, največ dobrih ocen pa družboslovci.  

 

Razviden je pozitiven vpliv zgodnjega začetka učenja tujega jezika na kasnejše 

opravljanje izpita iz tujega jezika na maturi. Odlična in prav dobra maturitetna 

ocena sta značilni za 42 % anketiranih, ki so se začeli učiti tujega jezika v 

starostnem obdobju od 3. do 6. leta, in za 14,7 % anketiranih, ki so se tujega 

jezika začeli učiti v starosti do 3 let. Anketirani, ki so se začeli učiti tujega jezika 

po 9. letu starosti ali kasneje, na maturi odlične ocene iz tujega jezika niso 

dosegli. Številne raziskave (Lasagabaster, 2011; Curtain, Pesola in Dahlberg, 

1994) govorijo o pozitivnih učinkih zgodnjega učenja tujega jezika. Curtain, 

Pesola in Dahlberg so že leta 1994 opozarjali na boljše rezultate učencev, ki so se 
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začeli učiti tujega jezika v zgodnjem otroštvu. Dobri rezultati so se kazali pri 

branju, pri ostalih šolskih predmetih, zlasti pa pri matematiki ter na nacionalnih 

preverjanjih znanja. Otroci se v zgodnjem otroštvu učijo tujega jezika dosti hitreje 

in ob tem lažje usvojijo pravi naglas naravnega govorca ciljnega jezika kot v 

kasnejšem obdobju. Prav tako so takšni otroci spretnejši v govoru, divergentnem 

razmišljanju in posledično dosegajo boljše ocene tudi na maturi (prav tam). V tej 

smeri bi bilo v prihodnje potrebno opraviti še dodatne raziskave in zgodnje 

začetke učenja tujega jezika povezati še z ocenami ostalih predmetov na maturi in 

ostalimi učnimi dosežki učencev.  

 

Vidik samoocene znanja tujega jezika ter njegove neformalne in 

formalne uporabe (B del) 

 

Samoocena znanja 

Eno ključnih dejstev v zvezi s samooceno znanja tujega jezika je, da se študentje v 

68 % strinjajo, da na fakulteti uporabljajo več tuje študijske literature, kot so jo v 

srednji in osnovni šoli. Domnevamo, da je študij glede na obravnavane učne 

načrte na vsaki stopnji težji in iz leta v leto zahteva uporabo večje količine tuje 

študijske literature, zaradi česar imajo študentje vse več obveznosti in so dostikrat 

zelo obremenjeni.  

 

Skoraj polovica anketiranih (46 %) ni zadovoljna z izbiro tujih jezikov, ki jim jo 

ponuja fakulteta. Domnevamo, da se študentje zavedajo pomena znanja tujih 

jezikov. Kalin Golob idr. (2012, str. 159–350) navajajo, da so tako tuji kot 

slovenski anketirani študentje v raziskavi stališč o rabi učnih jezikov v visokem 

šolstvu, ki je potekala leta 2012, pripisali velik pomen tako znanju splošnega kot 

tudi strokovnega tujega jezika.  

 

Iz naših rezultatov je razvidno, da se več kot polovica anketiranih študentov ne 

strinja s trditvijo, da je za njihovo šibko znanje tujega jezika kriv šolski sistem 

(58,7 %). Domnevamo, da se anketirani zavedajo, da so za šibko znanje tujega 

jezika krivi predvsem sami. Vendarle pa študentje družboslovne smeri in tisti z 
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dobro oceno iz tujega jezika na maturi z omenjeno trditvijo v določenem odstotku 

kljub vsemu soglašajo, namreč da je za njihovo šibko znanje tujega jezika krivo 

neustrezno poučevanje tujega jezika v preteklih letih izobraževanja.  

 

Skoraj tri četrtine (72 %) anketirancev samozavestno ocenjuje, da je njihovo 

znanje tujega jezika dovoljšnje za prebiranje tuje študijske literature in za 

morebitno udeležbo na Erasmus izmenjavah (73,3 %). Anketiranci z boljšo oceno 

iz tujega jezika na maturi so pri oceni svojega znanja tujega jezika 

samozavestnejši od tistih z nižjo maturitetno oceno. Prav tako več anketirancev z 

višjo oceno (odlični v 55,3 % in prav dobri v 30,3 %) tujega jezika na maturi 

soglaša s trditvijo, da na fakulteti uporabljajo več tuje študijske literature, kot so 

jo v preteklih letih šolanja. Ob tem se tudi strinjajo (odlični v 40,2 % in prav dobri 

v 34,3 %) z navedbo, da so v zadnjih 3 mesecih po tuji študijski literaturi posegli 

več kot 6-krat. Vendarle pa se ob analizi tovrstnih podatkov izpostavlja dejstvo, 

namreč da študentje družboslovne smeri (s študijskih programov Razredni pouk in 

Likovna pedagogika) v dosti večji meri izpostavljajo šibko znanja tujega jezika 

kot njihovi vrstniki z naravoslovne in tehniške smeri. Po njihovi samooceni je 

njihovo znanje tujega jezika tako šibko, da ne zadošča za samostojno prebiranje 

tuje študijske literature (70 %) ali za udeležbo v okviru Erasmus izmenjav (66,7 

%). Temu ustrezno večina družboslovcev tudi navaja, da manj pogosto posegajo 

po tuji študijski literaturi in skladno s tem v zadnjih 3 mesecih po njej niso posegli 

več kot 6-krat. V primerjavi z našimi rezultati je zanimiva že omenjena raziskava 

o rabi učnih jezikov v visokem šolstvu med študenti na univerzah v Mariboru, 

Ljubljani in na Primorskem, ki so jo leta 2012 izvedli Kalin Golob, Stabej, Stritar 

in Červ. V okviru njihove raziskave je le 15 % slovenskih študentov ocenilo, da 

jim tuji jezik, običajno je šlo za angleščino, povzroča težave, medtem ko jih je 59 

% menilo, da je njihovo znanje tujega jezika na takem nivoju, da tujo študijsko 

literaturo razumejo dobro in brez težav (Kalin Golob idr., 2012, str. 159–350).  

 

Študentje, katerih znanje tujega jezika je po njihovi samooceni prešibko za to, da 

bi tuji jezik lahko uporabljali aktivno, krivdo za to dostikrat pripisujejo 

neustreznemu poučevanju tujega jezika v osnovni ali srednji šoli. Kot sta v svoji 



114 

raziskavi ugotovila Cenčič in Žefran (2013), ti študentje, ki imajo običajno tudi 

oceno iz tujega jezika na maturi slabšo, izkazujejo odpor do tujega jezika kot 

takega in tudi do učiteljev, ki so jih tuji jezik poučevali v srednji šoli. Zanje je 

značilno, da se izogibajo izražanju v tujem jeziku in imajo negativen odnos do 

njegovega učenja. Takšna negativna stališča v zvezi s tujim jezikom so si ustvarili 

v preteklih letih izobraževanja in vanje ostajajo večinoma prepričani dolgoročno. 

Če temu ne bi bilo tako, bi se v tujem jeziku lahko izpopolnjevali na primer z 

vključitvijo v klasične ali on-line jezikovne tečaje, z branjem knjig v tujem jeziku, 

z gledanjem filmov in serij v tujem jeziku, s poslušanjem tujih radijskih postaj … 

Študentje, katerih znanje tujega jezika je šibko, bi morali bolj samoiniciativno 

pristopiti k učenju in dopolnjevanju znanja tujega jezika.  

 

Formalna uporaba tujega jezika 

V zvezi z obvezno in samoiniciativno uporabo tuje študijske literature na fakulteti 

(formalna uporaba) lahko na podlagi naših rezultatov rečemo, da skoraj polovica 

anketiranih (42,7 %) tujo študijsko literaturo na fakulteti prebira le, ko je to 

zahtevano in obvezno, medtem ko jih samoiniciativno po njej posega le dobra 

četrtina (27,3 %). Našo raziskavo lahko primerjamo z izvedeno raziskavo leta 

2012, ko je Čeponova anketirala študente 1. letnika Ekonomske fakultete 

Univerze v Ljubljani, ki v tem letniku v okviru predmetnika niso imeli tujega 

jezika. V svoji raziskavi je ugotovila, da je v tem času le malo manj kot polovica 

študentov samoiniciativno pristopila k učenju in ponavljanju znanja angleškega 

jezika (Čepon, 2012, str. 63) in da se angleščini v tem smislu samoiniciativno 

posvečajo predvsem študentje z višjo maturitetno oceno tujega jezika. V naši 

raziskavi se je izkazalo nekaj podobnega, in sicer da po tuji študijski literaturi 

samoiniciativno posegajo predvsem študentje naravoslovne smeri in tisti z odlično 

maturitetno oceno iz tujega jezika, medtem ko se je študentje družboslovne in 

tehniške smeri ter tisti z zadostno in dobro maturitetno oceno iz tujega jezika 

poslužujejo le v primeru, ko je to zahtevano oz. obvezno. Glede na povedano 

lahko sklenemo, da naše ugotovitve v zvezi z oceno študentov pri tujem jeziku na 

maturi sovpadajo z ugotovitvami in sklepi raziskave, ki jo je izvedla Čeponova 

(2012). Raziskava Čeponove je med drugim pokazala, da študentje kot 
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najpogostejše vzroke za opuščanje izpopolnjevanja v tujem jeziku navajajo 

preobremenjenost zaradi študijskih obveznosti, privajanje na študijsko delo v 1. 

letniku ter lastno neorganiziranost (prav tam). 

 

Neformalna uporaba tujega jezika 

Na podlagi rezultatov, vezanih na uporabo tujega jezika izven fakultete 

(neformalna raba tujega jezika), ugotavljamo, da 86 % anketiranih ne obiskuje 

nobenega klasičnega jezikovnega tečaja, 43,3 %, torej skoraj polovica 

anketirancev, svojega znanja tujega jezika ne nadgrajuje na način dopisovanja s 

prijatelji iz tujine in 41,1 % tudi ne na način branja knjig v tujem jeziku. Skladno 

z raziskavo iz leta 2010, v okviru katere je Bizjakova preučevala pogostost 

uporabe določene vrste neformalnega učenja tujega jezika, lahko ugotovimo, da je 

branje tujih knjig manj priljubljena vrsta neformalnega učenja tujega jezika. 

Bizjakova je namreč v svoji raziskavi prišla do ugotovitve, da je le 23 % 

anketirancev bralo literaturo v tujem jeziku in da so se te vrste neformalnega 

učenja tujega jezika starejši ljudje posluževali v manjšem odstotku kot mlajši 

(Bizjak, 2010).  

 

Pričakovali bi, da imajo mladi v današnjem času moderne tehnologije in velikih 

možnosti za mobilnost veliko prijateljev iz tujine in da si z njimi redno dopisujejo 

ter tako izboljšujejo svoje znanje tujih jezikov. Toda rezultati naše raziskave 

presenetljivo pravijo drugače, namreč da si s prijatelji iz tujine dopisuje le 36 % 

anketiranih študentov. Nasprotno pa kaže raziskava, ki jo je leta 2010 opravila 

Bizjakova. V njenem okviru je omenjeni odstotek bistveno večji, in sicer kar 69 % 

anketiranih pravi, da svoje znanje tujega jezika dopolnjujejo z dopisovanjem in 

komunikacijo s prijatelji in sorodniki iz tujine. 

 

Anketirani svoje znanje tujega jezika veliko raje izpopolnjujejo z gledanjem 

filmov ali serij v tujem jeziku s podnapisi ali brez njih kot pa z udeležbo na 

jezikovnih tečajih, dopisovanjem s tujci ter branjem knjig v tujem jeziku. Da je 

temu tako, pritrjuje 88 % naših anketirancev, pri čemer ta podatek sovpada tudi z 

rezultati raziskave iz leta 2010, v okviru katere je Bizjakova ugotovila, da kar 90 
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% anketirancev zaradi želje po učenju tujega jezika spremlja tuje televizijske 

programe (Bizjak, 2010). Glede na naše rezultate se torej v 6-ih letih gledanost 

programov v tujem jeziku z namenom izpopolnjevanja znanja tujega jezika ni 

bistveno spremenila. Edina opazna sprememba je ta, da mladi filme ali serije v 

tujem jeziku raje spremljajo preko računalnika ter ostale moderne informacijske 

tehnologije kot pa preko klasičnih TV sprejemnikov. Poleg gledanja filmov in 

serij v tujem jeziku anketiranci naše raziskave kot neformalno obliko učenja 

tujega jezika v 62 %  navajajo dejstvo, da bi odšli na potovanje v tujino, če bi 

imeli več prostega časa. Podobno je v svoji raziskavi ugotavljala tudi Bizjakova, 

ko je kar 70 % udeležencev njene ankete v okviru neformalnih oblik učenja tujega 

jezika navedlo potovanja v tujino, študentske izmenjave, počitnice v tujini ... Za 

potovanja v tujino se sicer v večji meri odločajo mlajši in ne toliko starejši 

(Bizjak, 2010). Povzamemo lahko, da so potovanja zelo zaželena vrsta 

neformalnega učenja tujega jezika.  

 

Anketirani z odlično ali prav dobro oceno tujega jezika na maturi svoje znanje 

tujega jezika v veliko večji meri izpopolnjujejo z branjem knjig v tujem jeziku ter 

z gledanjem tujih filmov ali serij kot tisti z dobro ali zadostno maturitetno oceno 

iz tujega jezika. V soglašanju z ostalimi trditvami glede na smer fakultete ali 

oceno tujega jezika na maturi ne obstajajo statistično značilne razlike.  

 

Pomanjkanje časa je eden izmed razlogov za opuščanje izpopolnjevanja znanja 

tujega jezika na fakulteti. Da je temu v celoti tako, pritrjuje 34,7 % anketiranih, 

delno pa se jih s tem strinja 34 %. Če bi anketirani študentje imeli na fakulteti več 

prostega časa, bi se jih 65 % udeležilo tečaja tujega jezika, 62 % pa bi jih odšlo na 

potovanje v tujino. Wang, Kao, Huan in Wu (2010) so s svojo raziskavo ugotovili, 

da imajo dodiplomski študentje načeloma veliko prostega časa, a ocenjujejo, da ga 

ne znajo kakovostno preživeti. Tisti, ki prosti čas izrabijo najbolje, imajo tudi 

sicer kakovostnejše življenje ter nasploh več usvojenih spretnosti in sposobnosti 

kot ostali (prav tam). Naši rezultati kažejo, da bi se skoraj polovica (44,2 %) 

anketirancev naravoslovne smeri udeležila tečaja tujega jezika, če bi imela več 

prostega časa (12 anketirancev Medicinske fakultete in 11 anketirancev Fakultete 
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za kemijo in kemijsko tehnologijo). Sklepamo, da se anketirani študentje 

naravoslovne smeri v večji meri spopadajo s pomanjkanjem časa kot njihovi 

vrstniki z družboslovne ali tehniške smeri.  

 

Ocenjevanje posameznih dejavnikov (C del) 

Anketirani študentje so vseh 10 dejavnikov/aktivnosti, ki se tako ali drugače 

navezujejo na uspešnost učenja tujega jezika (zgodnji začetki učenja tujega jezika, 

nadarjenost za učenje tujih jezikov, odnos do tujega jezika, sodelovanje na 

predavanjih/vajah, stik s tujci, gledanje filmov ali serij v tujem jeziku, tečaji 

tujega jezika, pestra ponudba tujih jezikov na fakulteti, učenje tujega jezika s 

pomočjo tuje študijske literature, Erasmus izmenjave) večinoma ocenili kot 

srednje (ocena 3), zelo/veliko (ocena 4) in v celoti (ocena 5) pomembne za 

uspešnost učenja tujega jezika. To pomeni, da vsi dejavniki oz. z njimi povezane 

aktivnosti v manjši, srednji ali veliki meri pripomorejo k učinkovitemu in 

uspešnemu učenju tujega jezika. Po oceni anketiranih študentov na uspešnost 

učenja tujega jezika v največji meri vplivajo zgodnji začetki učenja tujega jezika, 

stik s tujci, Erasmus izmenjave ter gledanje filmov ali serij v tujem jeziku s 

podnapisi ali brez njih. V nekoliko manjši meri so vpliv na uspešnost učenja 

tujega jezika pripisali sodelovanju na predavanjih/vajah, tečajem tujega jezika, 

učenju s pomočjo tuje študijske literature ter pestri ponudbi tujih jezikov na 

fakulteti. Anketirani študentje vseh študijskih smeri večji pomen v zvezi z 

uspešnostjo učenja tujega jezika pripisujejo dejavnikom oz. aktivnostim, ki 

potekajo izven fakultete (zgodnji začetki učenja tujega jezika, stik s tujci, Erasmus 

izmenjave ter gledanje filmov ali serij v tujem jeziku). Gornjak (2016) v svoji 

raziskavi ugotavlja, da študentje 1. letnika študijskega programa Razredni pouk na 

Švedskem svoje znanje angleščine ocenjujejo višje kot študentje enakega 

programa v Sloveniji. Razlog za to je, da se znanje tujega jezika skozi švedski 

šolski sistem v večini pridobiva predvsem preko neformalnih aktivnosti (branje 

knjig v tujem jeziku, gledanje televizije, komuniciranje s prijatelji v tujini preko 

socialnih omrežij …), kar študentom tudi daje občutek, da tuji jezik znajo 

uporabljati in v njem zmorejo ustrezno komunicirati. Švedski šolski sistem je torej 

v tem pogledu precej drugačen od našega, saj poleg formalnih spodbuja in 
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omogoča tudi različne neformalne oblike usvajanja znanja tujega jezika. Prav zato 

so švedski študentje v tem pogledu glede na naše študente v dokajšnji prednosti 

(prav tam). V naši raziskavi anketirani študentje z najvišjo oceno vpliva na 

uspešnost učenja tujega jezika skladno z ugotovitvami Gornjaka izpostavljajo 

prav neformalne oblike učenje tujega jezika in jim dajejo prednost pred 

formalnimi (zgodnji začetki učenja tujega jezika, stik s tujci, Erasmus izmenjave 

ter gledanje filmov ali serij v tujem jeziku), ob tem pa izpostavljajo zlasti 

pomembnost vpliva zgodnjih začetkov učenja tujega jezika (90 %).  

 

Študentje družboslovne smeri so za razliko od svojih vrstnikov na naravoslovni in 

tehniški smeri ocenili, da na uspešnost učenja tujega jezika vplivajo predvsem 

pestra ponudba tujih jezikov na fakulteti, stik s tujci ter obiskovanje jezikovnih 

tečajev. Morda je njihova ocena takšna zato, ker prav to pogrešajo v sklopu svoje 

fakultete. 

 

10 SKLEP 

 

Ideja za raziskovanje problematike tujih jezikov pri študentih nejezikovnih 

programov Univerze v Mariboru se mi je utrnila med opravljanjem obvezne 

pedagoške prakse na osnovni šoli. Pri urah angleščine sem opazovala učence 

tretjega razreda, ki so imeli popolnoma različno znanje tujega jezika in različne 

notranje vzgibe po pridobivanju novega znanja. Zanimalo me je, ali so učenci, ki 

so začeli z usvajanjem tujega jezika že v vrtcu, spretnejši pri njegovi uporabi od 

ostalih, ki so se ga začeli šele učiti, ali jih bodo učenci brez predznanja tujega 

jezika kdaj dohiteli, kako, v kolikšni meri in če sploh se bo njihovo znanje tujega 

jezika razlikovalo v času, ko se ga bo ocenjevalo na maturi. Ob tem sem si 

zastavljala tudi vprašanja o tem, kako bo z njimi kasneje na fakulteti, kakšne bodo 

njihove medsebojne razlike glede na to, da postaja znanje tujih jezikov zaradi 

globalnega trga dela vse pomembnejše, ali bo ocena tujega jezika ena od glavnih 

ločnic, ki bo delila učence na dobre in odlične, ali si učenci z nižjo oceno iz tujega 

jezika na maturi želijo boljšega znanja tujega jezika, kdaj posežejo po kakšni tuji 

literaturi, ali uporabljajo tuji jezik tudi izven šolskega okolja … Vsa ta vprašanja 
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so me vodila k odločitvi, da se tej tematiki podrobneje posvetim v okviru svoje 

magistrske naloge in jo v njenem empiričnem delu še dodatno raziščem z 

obravnavo problematike tujih jezikov pri študentih nejezikovnih programov 

Univerze v Mariboru.  

 

Teoretični del naloge se posveča pojasnjevanju pojmov, povezanih z obravnavo 

tujih jezikov. V poglavju o učenju tujih jezikov dajemo poudarek 

samoiniciativnemu pristopu k učenju tujega jezika in omenjamo dejavnike ter z 

njimi povezane aktivnosti, ki vplivajo na uspešnost učenja tujega jezika. Ob tem 

se poglabljamo v probleme samega poučevanja in uporabe tujega jezika. V 

naslednjem poglavju skušamo ugotoviti, kakšno mesto imajo tuji jeziki in njihovo 

poučevanje v okviru slovenskega izobraževalnega sistema in se skladno s tem 

posvetimo obravnavi pomena zgodnjih začetkov učenja tujega jezika. V poglavju 

o učenju tujih jezikov na fakulteti se dotaknemo razlik med naravoslovnimi, 

tehniškimi in družboslovnimi programi ter primerjamo učne načrte in predmetnike 

različnih dodiplomskih študijskih programov Univerze v Mariboru. 

 

V empiričnem delu naloge se osredotočimo na tri vidike obravnave problematike 

tujih jezikov pri študentih naravoslovne, družboslovne in tehniške smeri Univerze 

v Mariboru, in sicer na učenje tujega jezika (A del), na samooceno znanja tujega 

jezika ter njegove neformalne in formalne rabe pri študentih (B del) in na 

ocenjevanje vpliva posameznih dejavnikov na uspešnost učenja tujega jezika 

nasploh (C del).  

 

Rezultati analize odgovorov kažejo, da so pri študentih in tudi nasploh potovanja 

v tujino zelo pogosto uporabljena oblika neformalnega učenja tujega jezika. Na 

uspešnost učenja tujega jezika po mnenju naših anketirancev najbolj vplivajo 

dejavniki oz. aktivnosti, ki potekajo izven formalnega okolja fakultete, kar 

pomeni, da anketiranci v zvezi z učenjem tujega jezika dajejo prednost 

neformalnim oblikam učenja pred formalnimi. Ob tem se zavedajo zlasti pomena 

zgodnjega začetka učenja tujega jezika, ki dokazano kasneje v veliki meri odloča 

tudi o oceni iz tujega jezika na maturi.  



120 

Anketiranci z boljšo oceno iz tujega jezika na maturi so pri ocenjevanju svojega 

znanja tujega jezika običajno samozavestnejši. V sklopu ankete navajajo, da na 

fakulteti uporabljajo več tuje študijske literature, kot so jo v preteklih letih, 

razvidno pa je tudi, da po njej posegajo pogosteje in bolj samoiniciativno kot tisti 

z nižjo maturitetno oceno.  

 

Anketirani študentje družboslovne smeri bolj kot študentje naravoslovne in 

tehniške smeri poudarjajo svoje šibko znanje tujega jezika in se strinjajo, da je za 

to krivo neustrezno poučevanje tujega jezika v osnovni in srednji šoli. V okviru 

raziskave so se zato pokazali kot najmanj pogosti in najmanj samoiniciativni pri 

uporabi in prebiranju tuje študijske literaturi. Največ dobrih ocen iz tujega jezika 

na maturi imajo družboslovci in največ odličnih ocen naravoslovci. Skladno s tem 

so se anketirani študentje naravoslovne smeri izkazali kot najbolj samoiniciativni 

in najbolj pogosti uporabniki tuje študijske literature. Njihova težava v tem okviru 

pa je, da so glede na ostale študente na fakulteti nekoliko preobremenjeni in 

nimajo toliko prostega časa, da bi se tujemu jeziku posvečali v večji meri, kot na 

primer z udeležbo na dodatnih tečajih tujega jezika, čeprav si to želijo. 

 

Študentje naravoslovnih, družboslovnih in tehniških smeri Univerze v Mariboru 

imajo v učnih načrtih opredeljen predmet tujega jezika kot obvezen ali izbiren ali 

pa ga sploh ni. Pri študiju posameznih predmetov jim je v pomoč priporočena 

dodatna študijska literatura v tujem jeziku, po kateri študentje posegajo 

samoiniciativno ali le za to, ker je to obvezno. Med fakultetami obstajajo velike 

razlike v ponudbi vsebin, vezanih na predmete tujega jezika, pri čemer študente 

bolj ali manj urijo predvsem v spretnostih branja, pisanja, poslušanja in 

govorjenja. Po raziskovanju prisotnosti predmetov tujega jezika v okviru 

predmetnikov različnih dodiplomskih študijskih programov Univerze v Mariboru 

ugotovimo, da so v tem pogledu študijski programi tehniške smeri študentom 

najbolj prijazni. Iz rezultatov ankete je namreč skladno s tem razvidno, da se 

tretjina anketiranih na dodiplomskem študiju Univerze v Mariboru ni učila niti 

enega tujega jezika. Ob tem se odpira pomembno vprašanje stalnosti poučevanja 

tujega jezika v okviru našega izobraževalnega sistema ter vprašanje procesa 
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pozabljanja že naučenih vsebin tujega jezika iz preteklih let izobraževanja. Ker 

študentje na fakulteti predmetov tujega jezika nimajo, priporočeno študijsko 

literaturo v tujem jeziku pa bolj ali manj uporabljajo le, če je to zahtevano oz. 

obvezno, so pri njih ustvarjeni vsi pogoji za to, da se sproži proces pozabljanja 

tujega jezika, hkrati pa ne pridobivajo dodatnega znanja v smislu tuje strokovne 

terminologije, vezane na njihovo strokovno področje. Naša raziskava je pokazala 

tudi, da se med tujimi jeziki prevelik poudarek namenja angleškemu jeziku, s 

čimer se zanemarja ostale tuje jezike. Iz analize rezultatov ankete je namreč 

razvidno, da se dobra polovica anketiranih na fakulteti uči angleščino in da jih je 

kar tri četrtine na maturi za preverjanje znanja iz tujega jezika izbralo angleški 

jezik.  

 

Pri učenju tujega jezika je pomembno, da je to učenje stalno in kontinuirano, česar 

pa naš izobraževalni sistem v veliko primerih ne omogoča. S tem, da na fakultetah 

študentom niso ponujeni predmeti tujih jezikov, je stalnost njihovega učenja 

prekinjena, hkrati pa je sprožen proces pozabljanja že usvojenih znanj in veščin v 

tujem jeziku. V našem izobraževalnem sistemu bi bilo torej potrebno vzpostaviti 

stalnost poučevanja tujega jezika na vseh nivojih, pri čemer naj bi se začetki 

učenja pri otrocih premaknili v njihovo najzgodnejše otroštvo. Omogočiti bi bilo 

potrebno tudi čim bolj pestro ponudbo tujih jezikov in se ob tem zavedati, da 

splošna angleščina, ki se jo poučuje/uči v obdobju pred visokošolskim in 

univerzitetnim izobraževanjem, ne zadošča za potrebe delovnih mest, poklicev, 

strok današnjega globalnega trga dela. Prav zato je potrebno znanje tujih jezikov 

nenehno nadgrajevati in jih v tem smislu uvrstiti v okvir vseh predmetnikov 

visokošolskih oz. univerzitetnih študijskih programov. Izobraževalni sistem bi 

moral v večji meri upoštevati želje in potrebe študentov, saj znanje tujih jezikov v 

sodobnem modernem svetu postaja eno ključnih kompetenc za konkuriranje na 

domačem in mednarodnem trgu dela. V prihodnje bi morale fakultete svoje 

študente še bolj spodbujati k učenju tujega jezika, kar bi zagotovile z večjo 

ponudbo predmetov tujih jezikov, s spodbujanjem uporabe tuje študijske 

literature, z omogočanjem večjega števila predavanj v tujem jeziku in z 

organiziranimi izobraževanji v tujini.   
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Našo raziskavo bi bilo smiselno v prihodnje nagradili z anketiranjem večjega 

vzorca študentov. Zanimivo bi bilo na primer v znanju tujih jezikov primerjati 

študente vseh treh slovenskih univerz, tj. v Mariboru, Ljubljani in Novi Gorici. 

Primerjali bi lahko njihov odnos do učenja tujih jezikov, njihovo samooceno o 

neformalni in formalni uporabi tujega jezika, oceno dejavnikov uspešnosti učenja 

tujega jezika ter prisotnost predmetov tujega jezika glede na posamezne fakultete 

in univerze. Raziskavo bi lahko v tem smislu razširili tudi na primerjavo 

slovenskih študentov z izbranim vzorcem študentov v tujini.   
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12 PRILOGA 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem študentka 2. stopnje Oddelka za razredni pouk Univerze v Mariboru. Z 

magistrsko nalogo želim raziskati in primerjati stališča študentov naravoslovne, 

družboslovne in tehniške smeri Univerze v Mariboru o tujih jezikih. Prosim, da 

odgovarjaš iskreno, saj mi bodo tvoji odgovori v veliko pomoč pri izdelavi 

magistrske naloge.  

Anketa je anonimna, podatki pa bodo uporabljeni izključno za raziskovalne 

namene. 

Hvala za sodelovanje. 

 

Navodilo 

Kjer ni napisano drugače, je možen en sam odgovor.  

 

Fakulteta in smer:_________________________________ 

Spol (obkroži):  M/Ž 

 Starost: _________ 

A  UČENJE TUJEGA JEZIKA 

1.  Katere jezike se učiš v rednem študijskem programu na fakulteti (možnih 

je več odgovorov)? 

a) angleščino 

b) nemščino 

c) španščino 

d) francoščino 

e) italijanščino 

f) ruščino 

g) latinščino 

h) hrvaščino 

i) drugo:____________ 

 

2.  Koliko si bil/a star/a, ko si se prvič začel/a učiti tuji jezik/e? 
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a) do 3 leta 

b) do 6 let 

c) do 9 let 

d) kasneje 

 

3.1 Kateri tuji jezik si opravljal/a na maturi?____________________________ 

 

3.2 Ocena tujega jezika na maturi:____________ 

 

B SAMOOCENA ZNANJA IN UPORABE TUJEGA JEZIKA 

4. S križcem označi, koliko se z dano trditvijo strinjaš. 

 

Trditev Popolnoma  

drži 

Drži Delno drži Ne drži Sploh ne 

drži 

Na fakulteti uporabljam 

več tuje študijske literature, 

kot sem jo v srednji in 

osnovni šoli. 

     

Moje znanje tujega jezika 

je prešibko, da bi lahko 

prebiral/a tujo študijsko 

literaturo. 

     

Moje znanje tujega jezika 

je prešibko, da bi se 

udeležil/a Erasmus 

izmenjave. 

     

Za moje šibko znanje 

tujega jezika je krivo 

neustrezno poučevanje 

tujega jezika v osnovni in 

srednji šoli. 

     

V zadnjih 3 mesecih sem 

po tuji študijski literaturi 

posegel/a več kot 6-krat. 

     

Z izbiro tujih jezikov, ki jih 

ponuja fakulteta, sem 
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zadovoljen. 

Na fakulteti tujo študijsko 

literaturo prebiram le, če je 

to obvezno. 

     

Na fakulteti 

samoiniciativno prebiram 

dodatno tujo študijsko 

literaturo. 

     

Tuji jezik se učim tudi na 

tečaju (klasični tečaj in/ali 

tečaj on-line). 

     

V tujem jeziku se 

izpopolnjujem tudi z 

branjem knjig v tujem 

jeziku. 

     

V tujem jeziku se 

izpopolnjujem tudi z 

gledanjem filmov ali serij v 

tujem jeziku s podnapisi 

oz. brez njih. 

     

V znanju tujega jezika se 

dodatno izpopolnjujem s 

tem, ko si dopisujem s 

prijatelji iz tujine. 

     

Pomanjkanje časa naj bi bil 

glavni razlog, da se v času 

univerzitetnega študija 

samostojno ne 

učim/izpopolnjujem na 

področju tujega jezika. 

     

Če bi imel/a na fakulteti 

več prostega časa, bi se 

udeležil/a tečaja tujega 

jezika. 

     

Če bi imel/a na fakulteti 

več prostega časa, bi 

odšel/a na potovanje v 

tujino (stik s tujci).  
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C OCENJEVANJE DEJAVNIKOV 

5.  Ocenite, v kolikšni meri spodaj navedene aktivnosti/dejavniki vplivajo na 

uspešnost učenja tujega jezika. Izbrano oceno obkrožite.  

Uspešnost učenja tujega 

jezika 

Sploh nič Malo Srednje Veliko V celoti 

1. Zgodnji začetki 

učenja jezika                    

1 2 3 4 5 

2. Nadarjenost za učenje 

tujih jezikov 

1 2 3 4 5 

3. Odnos do tujega 

jezika 

1 2 3 4 5 

4. Sodelovanje na 

predavanjih/vajah 

1 2 3 4 5 

5. Stik s tujci 1 2 3 4 5 

6. Gledanje filmov ali 

serij 

1 2 3 4 5 

7. Tečaji tujega jezika 1 2 3 4 5 

8. Pestra ponudba tujih 

jezikov na  

             fakulteti                                                            

1 2 3 4 5 

9. Učenje s pomočjo tuje 

študijske literature   

1 2 3 4 5 

10. Erasmus izmenjave v 

tujini 

1 2 3 4 5 

 

Najlepša 

hvala! 

 


