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Š.l. 2019-20 se je študij Uporabne statistike izvedel že 7. leto 
zapored in prvo leto kot redni študij (za 1. letnik, financiran s 
strani UL) in zadnje leto kot izredni za 2. letnik študija 
(financiran iz šolnin). Koordinatorica študija še naprej ostaja 
članica UL FE, ki skrbi za vpise, študentsko pisarno, podporo 
programskemu svetu ipd., ne zagotavlja pa več prostorov za izvedbo 
programa. Študenti se tako po novem selijo po različnih fakultetah 
članicah glede na matičnost nosilca posameznega predmeta, kar je 
nekoliko zapletlo sestavljanje urnika, saj smo želeli, da se 
študentom znotraj enega dneva ne bi bilo potrebno seliti po celi 
Ljubljani. 
 
Študij ponuja 7 modulov, v letu 2019-20 je bilo v prvi letnik na 
novo vpisanih 21 študentov, v drugi letnik pa se je vpisalo 12 
študentov (prehodnost je še vedno relativno nizka). Magistrirali so 
4 študenti. Izvajanje predmetov za redne študente je bilo letos 
prvič prestavljeno na dopoldanski in zgodnje popoldanski čas. 
Predmeti drugega letnika so se (kot pred tem) izvajali v 
popoldanskem času, saj je večina izrednih študentov študirala ob 
delu. 
 
Večina drugega semestra je zaradi razglasitve epidemije potekala kot 
študij na daljavo. Tako so se izvedli tudi vsi izbirni predmeti: 
Analiza omrežij (Batagelj), Modeliranje časovnih in prostorskih 
procesov (Kastelec) in Statistične metode za visokorazsežne podatke 
(Blagus). Študenti so bili s poučevanjem na daljavo zadovoljni 
(izvedena je bila interna anketa).  
 
S prehodom na redno izvedbo smo pričakovali, da večina študentov ne 
bo zaposlena, vendar je bilo po anketi v mesecu maju v 1. letniku 
zaposlenih kar 12 (66%) študentov. Predvidevamo, da se bo to 
spremenilo, ko bo študij Uporabne statistike kot redni študij postal 
bolj prepoznaven (v letu 2020-21 se je prijavilo na 20 razpisanih 
mest kar 48 kandidatov, 10 tujcev in 6 kandidatov za vzporedni 
študij). 
Prav tako bi radi izboljšali prehodnost študentov, kar nameravamo 
doseči z uvedbo izbirnega izpita pri vpisu na študij. 
 
V študij so bili tudi letos (kot vsako leto) kot gostje vključeni 
predavatelji iz tujine in s prakse, na predmete je bilo vpisanih 
tudi nekaj študentov iz drugih magistrskih študijev, prek Erasmusa 
pa smo gostili tudi tujega študenta.   
 
Iz anket ugotavljamo, da so študenti z odnosom učiteljev na študiju 
večinoma zelo zadovoljni, izvajanje internih anket (poleg predpisane 
z UL) pa je koristno za nadaljnji razvoj študijskega programa. 
 


