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POVZETEK
Tutorstvo se na Univerzi v Ljubljani izvaja od leta 2007. Izvajajo ga tutorji študenti, ki pomagajo
predvsem mlajšim študentom pri pridobivanju informacij v zvezi s študijem in pri osvajanju
študijskega znanja. V času izvajanja tutorstva sem opazila, da bi lahko dejavnost tutorstva
izboljšali. Veliko študentov slabo pozna sistem tutorstva ali pa jim ni jasno kako sistem deluje.
Nekatere fakultete ponujajo razdrobljene informacije o študiju in študijskih vsebinah preko
številnih različnih kanalov. Veliko študentov se zato raje po pomoč obrne na sošolce, kolege in
asistente predmetov kot pa na tutorje.
Diplomska naloga predstavi prototip spletne aplikacije eTutor, ki ponuja podporo študentom
in tutorjem Univerze v Ljubljani. Načrtovanje in razvoj spletne aplikacije sloni na rezultatih
ankete, v kateri smo študente Univerze v Ljubljani povprašali o načinu prejemanja informacij
na fakulteti in o zaželenih funkcionalnostih spletne aplikacije za podporo tutorstva. Rezultati
kažejo, da anketiranci sicer raje prosijo druge kolege za osebno pomoč, a bi vseeno želeli imeti
možnost interakcije s tutorji s pomočjo spletne aplikacije. Razviti prototip vključuje večino
funkcionalnosti, ki so jih navajali anketiranci. Implementacija teh funkcionalnosti ponuja
študentom enotno točko za dostop do vseh relevantnih informacij v zvezi s študijem, medtem
ko tutorjem omogoča enotno točko za izvajanje vseh tutorskih aktivnosti, tako pomoči
študentom kot pisanju poročil. Koristi za študente so torej večja informiranost in boljša
dostopnost do učnih gradiv, za tutorje pa poenoteno in pol-avtomatizirano delo.
Ključne besede: spletna aplikacija, informacije, tutor, študent, razvoj IS.
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION FOR STUDENTS AND TUTORS OF THE
UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Tutoring has been practiced at the University of Ljubljana since 2007. Tutoring is carried out
by students who help students, especially younger students, with acquiring study-related
information and learning. During my time as a tutor, I noticed that tutoring could be improved.
Many students are not familiar with the tutoring system or are unsure of how it works. Some
faculties offer fragmented study-related information throughout various media and students,
therefore, find it easier to turn to classmates, colleagues, and teaching assistants for help,
instead of to tutors.
This thesis presents the prototype of the eTutor web application which offers support for
students and tutors at the University of Ljubljana. The planning and development of the Web
application are based on the questionnaire in which we asked students of the University of
Ljubljana about their way of acquiring study-related information and about their requested
functionalities that the eTutor web application should have. Their responses show that even
though the respondents rather ask for help personally, they would still like to have a Web
application for interaction with tutors.
The developed prototype covers most of the functionalities that the respondents mentioned
they would like to have. By implementing these functionalities we provided students with a
single point of access for the relevant study-related information and provided tutors with a
single point for carrying out their tutoring activities, which includes helping students and
writing the final tutoring report. The benefits of using this application for students are greater
awareness and access to learning materials and a more uniform and semi-automated work for
tutors.
Keywords: Web application, information, tutor, student, IS development.
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1 UVOD
Tutorstvo je na Univerzi v Ljubljani dejavnost, ki jo za različna področja izvajajo izbrani
študenti; cilj te je nuditi pomoč predvsem mlajšim študentom pri učenju in osvajanju znanja.
Tutor ima glede na fakulteto in področja tutorstva različne dolžnosti in koristi. Tutor v šolskem
letu večkrat organizira tutorske ure za študente; v preostalem času jim je na voljo preko
elektronske pošte in Posebne spletne učilnice v okviru Moodle platforme. Zaradi različnih
preferenc študentov tutorji vedno pogosteje uporabljajo še druge aplikacije, med njimi tudi
Facebook (Facebook, 2020).
Informacije o študiju so študentom na voljo na različnih komunikacijskih kanalih. Zato pogosto
dlje iščejo odgovore ali pa ne prejmejo odgovora, ki ga iščejo. Informacije, ki jih študenti
pogosteje
iščejo,
bi
morale
biti
zbrane
na
enem
mestu.
S temi težavami sem se soočala tudi sama, najprej kot študent in nato kot tutor. Kot študent
nisem bila informirana o nekaterih osnovnih dejstvih fakultet, ki sem jih obiskovala. Posledično
sem naletela na številne neprijetnosti, ki bi se jih lahko z ustreznim znanjem izognila. Opazila
sem tudi poskus poenotenja platform za objavo koristnih napotkov ostalih študentov in
deljenja zapiskov ter vprašanj za pomoč pri študiju. Poskus se mi je zdel odličen, vendar lahko
zapiske objavlja le lastnik spletne aplikacije. Kot tutor sem nato razmišljala o uvedbi enotnega
tutorskega portala za komuniciranje s študenti. Slednje smo poskusili uvesti na platformi
Facebook, a čeprav je veliko študentov na Facebooku, so nekateri proti uporabi te platforme
zaradi obvezne uporabe nekaterih občutljivih osebnih podatkov. Omeniti je vredno še, da je
pisanje končnega poročila tutorstva težje zaradi različnih komunikacijskih portalov, ki jih tutor
uporablja. Njegovo delo postaja predej decentralizirano, zato težje dokumentira delo, ki ga
opravi. Zato smo razmišljali o avtomatizaciji pisanja končnega poročila; v tem diplomskem delu
je predstavljena prva različica tega sistema.
Namen diplomskega dela je izdelava prototipa spletne aplikacije, ki bi povezala študente in
tutorje na enotni točki; hkrati ta storitev omogočala anonimnost uporabnikov. Nadaljnji razvoj
tukaj predstavljenega prototipa bi lahko pripomogel k modernizaciji in pol-avtomatizaciji
sistema tutorstva, večji informiranosti študentov in potencialno boljšim študijskim uspehom
ter izboljšani prehodnosti študentov v višje letnike študija.
Cilji diplomskega dela so:
1) raziskati odnos študentov do tutorstva, zadovoljstvo z obstoječim načinom pridobivanja
informacij in želje po nadaljnjih možnostih. Za ta cilj uporabljamo eksplorativno metodo za
zajem podatkov in kvantitativno metodo za analizo podatkov;
2) raziskati metode in rešitve, ki so že na voljo, ter metode in rešitve drugih fakultet. Za ta cilj
uporabljamo eksplorativno in kvantitativno metodo;
1

3) izdelati prototip spletne aplikacije za tutorje in študente UL, Univerze v Ljubljani;
4) pripraviti okvirni načrt nadaljnega razvoja prototipa do polno delujoče spletne aplikacije.
Diplomsko delo je sestavljeno iz uvoda, osrednjega dela in zaključka. V uvodu so na kratko
predstavljeni vsa poglavja, hipoteze, cilji in namen diplomskega dela; v osrednjem delu je v
drugem poglavju natančneje obrazloženo tutorstvo in primerjava izvajanja tutorstva na tujih
univerzah; v tretjem poglavju sledi poročilo o raziskavi, ki smo jo izvedli z anketiranjem
študentov Univerze v Ljubljani. Raziskava grafično predstavi odgovore anketirancev in analizira
njihov pomen ter posledice v smislu načrtovanja in razvoja spletne aplikacije. Na podlagi teh
izsledkov raziskave predstavimo v četrtem poglavju načrt in postopek razvoja prototipa
spletne aplikacije eTutor. Bolj konkretno smo v tem poglavju opisali planiranje potrebnega
informacijskega sistema, modeliranje podatkov in razvoj delujočega prototipa. Peto poglavje
opiše delovanje prototipa spletne aplikacije eTutor. Na koncu, v zadnjem poglavju, sledi še
zaključek, kjer strnjeno opišemo potek razvoja spletne aplikacije, povzamemo glavne izsledke
opravljene raziskave in prvotnih izkušenj uporabe prototipa ter opišemo možnosti za
nadgradnjo razvitega prototipa.
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2 TUTORSTVO
V naslednjih podpoglavjih smo opisali pojem Tutorstvo in izvajanje tutorstva na različnih
fakultetah.

2.1 SISTEM TUTORSTVA NA UNIVERZI V LJUBLJANI
Tutorstvo na Univerzi v Ljubljani se izvaja od leta 2007. Je »sistematično in organizirano
nudenje pomoči študentom pri študiju in njihovem akademskem razvoju« (Tutorstvo, 2019);
namen je spodbujati vse vrste podpore študentom med študijem in za študij, izvišati
prehodnost študentov, povečati vključenost v delo in življenje univerze, v obštudijske
dejavnosti in nenazadnje dodatno poskrbeti za študente s posebnimi potrebami, posebnimi
statusi ali tuje študente na UL (Pravila Sistema tutorstva Univerze v Ljubljani, 2015). Tutor je
lahko študent ali učitelj. Tutorstvo vodi tako, da informira in pomaga študentom pri
»pridobivanju informacij in znanj, motivira, usmerja ter s svojim zgledom pripomore k
osebnemu in akademskemu razvoju študenta« (Tutorstvo, 2019). Tutor študent študentom
svetuje glede študijskih tematik. Seznanja jih s pravicami in dolžnostmi ter s postopki in pravili
delovanja študija. Študent lahko postane tutor po opravljenem prvem letniku študija na
posamezni stopnji; prav tako mora izpolnjevati pogoje, ki jih dodatno določi članica. Tutor
učitelj študentom svetuje glede študija, izbire predmetov, nadaljevanja študijske poti in
kariernih možnosti, ter drugih problematik, ki se pojavijo med študijem.
Tutorstvo na UL pozna več oblik. V grobem jih lahko med seboj razlikujemo glede na tri merila:
kdo je v vlogi tutorja, kakšno obliko pomoči nudi in komu je tutorska pomoč namenjena.
Naslednje oblike tutorske pomoči se izvajajo na članicah UL (Tutorstvo, 2019):
-

uvajalno tutorstvo kot pomoč študentom novincem pri prilagajanju na novo
izobraževalno okolje;
predmetno tutorstvo kot dodatna pomoč študentom pri razumevanju študijske snovi
pri posameznem predmetu;
tutorstvo za tuje študente kot pomoč tujim študentom ob prihodu v Slovenijo,
premagovanje kulturnega šoka in navajanje na novo okolje;
tutorstvo za študente s posebnimi potrebami za pomoč študentom pri tistih študijskih
dejavnostih, ki jih sami ne morejo opraviti;
tutorstvo za informacijske vire kot pomoč pri iskanju in obvladovanju informacijskih
virov;
znanstveno-raziskovalno tutorstvo kot pomoč pri raziskovalnem delu od problema do
rešitve;
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-

-

tutorstvo za obvezno prakso kot pomoč pri iskanju in organizaciji obvezne študijske
prakse;
tutorstvo za študente s posebnim statusom za usmerjanje študentov ob pridobitvi
tega statusa, koriščenje pravic, izpolnjevanje obveznosti in pomoč pri vključevanju v
študijsko življenje in delo;
učiteljsko tutorstvo, kjer je v vlogi tutorja učitelj.

Tutorski sistem na UL vodi prorektor, ki je odgovoren za izvajanje tutorstva na UL. Ta zagotavlja
njegovo nemoteno delovanje, načrtovanje in poročanje o tutorstvu v sklopu letnega poročila
in spodbuja izboljšave sistema na članicah. Prorektor določi koordinatorja tutorstva na UL, ki
pa je lahko vsak strokovni, raziskovalni ali pedagoški delavec članice UL. Vsaka članica
vzpostavi svoj sistem koordiniranja tutorskega dela in določi priznanja in nagrade dela
koordinatorjev. Vrednotenje tutorskega dela poteka enkrat letno v okviru letnega poročanja.
Članica lahko vrednotenje izvaja tudi preko študentskih anket. Rezultati se upoštevajo pri
spremembah in izboljšavah tutorskega sistema.

2.2 SISTEM TUTORSTVA NA FAKULTETI ZA UPRAVO
Fakulteta za upravo (v nadaljevanju FU) je ena izmed prvih fakultet, ki je po prenovi študijskih
programov v skladu z Bolonjsko deklaracijo začela razvijati tutorstvo z namenom
organiziranega vodenja študentov od vpisa na fakulteto do diplome. FU vodi 6 tutorskih
sistemov (Tutorstvo, 2020):
-

uvajalno tutorstvo od študijskega leta 2004/2005;
tutorstvo za tuje študente in tutorstvo za obvezno prakso od leta 2006/2007;
predmetno tutorstvo in tutorstvo za študente s posebnim statusom od leta
2007/2008;
znanstveno-raziskovalno tutorstvo od leta 2008/2009.

Študent postane tutor preko razpisa fakultete, ki se izvaja najmanj enkrat letno. Za uspešno
prijavo na predmetno tutorstvo mora biti študent v tekočem študijskem letu vpisan v najmanj
drugi letnik programa in imeti v dosedanjem študiju na tem programu povprečno oceno
najmanj 8. Prednost imajo študentje z višjo povprečno oceno. Tutor študentov s posebnim
statusom lahko postane vsak, ki je seznanjen s pravicami in obvezami študentov s posebnim
statusom; prednost pri izboru imajo študentje z višjo povprečno oceno. Tutor za tuje študente
mora biti vpisan v najmanj drugi letnik prve stopnje, aktivno obvladati angleščino ali tudi druge
tuje jezike; hkrati mora imeti povprečno oceno najmanj 7. Za znanstveno-raziskovalno
tutorstvo mora biti študent vpisan v najvišji letnik programa prve stopnje ali v podiplomski
program in imeti povprečno oceno najmanj 8 (Razpis za tutorje študente za študijsko leto
2019/2020, 2019). Tutorju po uspešno zaključenem delu v preteklem šolskem letu pripadajo
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3 kreditne točke po sistemu ECTS; prav tako prejme potrdilo fakultete o opravljenem
tutorskem delu. Ob zaključenem letu tutorstva prejme 3 kreditne točke/ECTS.
Tutorji študenti, tutorji učitelji in koordinatorji so povezani v zbor tutorjev. Ta se sestaja enkrat
letno, sprejme poročilo o tutorskem delu in pripravi letni delovni načrt za prihodnje leto, ki ga
nato potrdi Senat FU. Fakulteta za upravo enkrat letno izvede vrednotenje tutorskega dela
preko splošne ankete v Studisu, ki je namenjena študentom. Poleg tega izvede še posebno
anketo v okviru tutorstva, ki je namenjena tutorjem.

2.3 SISTEM TUTORSTVA NA UNIVERZI VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
Vrije Universiteit Amsterdam, okrajšano na VU Amsterdam, je javno financirana raziskovalna
univerza v glavnem mestu Nizozemske, ki je aktivna od leta 1880. Danes je priznana kot ena
izmed 150 najboljših univerz na svetu. Univerzo omenjamo zaradi zanimivega načina izvajanja
tutorstva, ki bi lahko bil zgled pri nadaljnjem razvoju tutorstva na UL.
Tutorstvo na VU Amsterdam obsega dve področji: predmetno asistenco in treniranje (ang.
Coaching). Študent lahko postane predmetni asistent, ko konča predmet z odličnim uspehom.
Prijavi se lahko preko prošnje koordinatorju programa; glede na uspeh pri predmetu ga lahko
določi profesor. Tutor je sinonim za asistenta predmeta in prejema tedensko plačilo. Mesečna
plača tutorja znaša od 2050 € do 2400 € bruto (Course: Teaching Assistant, 2020); znesek je
odvisen od izkušenj in starosti tutorja. Mesečna plača tutorja predstavlja 75 % povprečne
bruto plače na Nizozemskem (Gemiddeld Inkomen, 2019). Tutor ima podobne naloge kot
profesor; lahko delno predava, pomaga študentom pri laboratorijskih vajah, ocenjuje izpite in
domače naloge in pomaga pri osnovnih administrativnih nalogah, ki so povezane s
predmetom. Naloge tutorja so odvisne od njegovega znanja in od predmeta; o nalogah so
obveščeni pred začetkom izvajanja funkcije.
Študent lahko postane trener, ko se vpiše na 2. stopnjo študija. Udeležiti se mora predmeta
Tutoring Students, kjer se izobrazi o načinih poučevanja in komuniciranja s študenti. Ko
študent opravi predmet, lahko postane tutor na 2. stopnji ali pa trener. Trenerji svetujejo in
pomagajo študentom pri pisanju diplomske ali magistrske naloge (Coaching, 2020).
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3 RAZISKAVA ODNOSA ŠTUDENTOV DO TUTORSTVA
Za raziskavo odnosa študentov do tutorstva smo pripravili dva anketna vprašalnika. Zasnovali
smo ju glede na vsebino našega raziskovalnega problema. V prvem anketnem vprašalniku smo
zastavili vprašanja, s katerimi smo raziskali odnos študentov do tutorstva, zadovoljstvo z
obstoječim načinom pridobivanja informacij in želje po nadaljnjih možnostih. V drugem
anketnem vprašalniku smo raziskali metode in rešitve, ki so v splošni uporabi, ter posebne
metode in rešitve drugih fakultet. Ciljna skupina obeh anketnih vprašalnikov so študenti,
vendar so bili v prvem vprašalniku vključeni tudi alumni zaradi zajema informacij o uspešnosti
tutorstva in načinu pridobivanja informacij iz preteklih let. Na podlagi odgovorov smo
ugotovili, katere funkcionalnosti bi bilo smiselno vpeljati v spletno aplikacijo.Pri sestavljanju
vprašalnikov smo upoštevali princip anonimnosti.
Prvi anketni vprašalnik vsebuje 16 vprašanj, od tega 14 vprašanj zaprtega tipa. Vprašanja
zaprtega tipa imajo vnaprej pripravljene odgovore, med katerimi lahko izbira anketiranec –
nasprotno imajo vprašanja odprtega tipa možnost odgovarjanja s prostim tekstom. Prva 4
vprašanja se nanašajo na osnovne informacije o anketirancu in njegovem študentskem
statusu. Sledijo 3 vprašanja o obiskovanju predavanj in o študijskem uspehu. Naslednjih 5
vprašanj se nanaša na pridobivanje informacij in poznavanju pojma Tutor. Zadnji dve vprašanji
sprašujeta o mnenju o uvedbi enotnega informacijskega sistema za pridobivanje informacij v
zvezi s študijem in o funkcionalnostih, ki bi jih študenti želeli imeti na končni spletni aplikaciji.
Drugi anketni vprašalnik vsebuje dve vprašanji, od tega eno vprašanje zaprtega tipa. Prvo
vprašanje se nanaša na uporabo spletne aplikacije za pridobivanje informacij v zvezi s
študijem, drugo vprašanje pa anketiranca pozove k navedbi informacijskih sistemov za
pridobivanje informacij v zvezi s študijem, ki ga uporablja pri študiju. V tem poglavju
predstavljamo rezultate in analizo anketnih vprašalnikov. Oba sta bila izdelana na spletni strani
1KA (1KA, 2019). Prvi je bil odprt 28. 4. 2019 in bil aktiven tri mesece; drugi je bil odprt 25. 1.
2020 in bil aktiven en mesec. Oba vprašalnika sta usmerjena v študente; o vprašalniku smo jih
obvestili na socialnih omrežjih in preko elektronske pošte. Na prvi vprašalnik se je odzvalo 97
anketirancev, na drugega pa 20. Skupaj se je torej odzvalo 117 anketirancev.

3.1 ANALIZA ODGOVOROV ANKETIRANCEV
Odgovori na vprašalnik so bili avtomatično predelani in pretvorjeni v grafikone preko aplikacije
1KA. Slike grafov smo prenesli v Microsoft Word in jih pripeli pod posamezno vprašanje.
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3.1.1 Osnovne informacije o anketirancih
Anketirane posameznike smo najprej vprašali po njihovem spolu in starosti. Odgovori so nam
omogočili natančneje definirati vzorec anketirancev, ki so odgovarjali na vprašalnik. Pri
vprašanju o spolu smo anketirancem omogočili odgovore 'Ženski' in 'Moški'. 63 % anketirancev
je bilo ženskega spola in 37 % anketirancev moškega spola. V drugem vprašanju smo
anketirance vprašali o starostni skupini, v katero spadajo. Odgovore smo razdelili v tri
starostne skupine, in sicer v skupino starih med 19 in 23, skupino starih med 24 in 30 ter
skupino starih nad 30. Dobili smo naslednji rezultat: 69 % anketirancev je starih 19-23 let, 24
% anketirancev je starih 24-30 let in 7 % anketirancev je starih več kot 30 let. Ker je bila anketa
namenjena študentom in alumni, nismo vpeljali odgovora, ki bi vključeval anketirance, mlajše
od 19 let. Prav tako smo starejše od 30 zbrali v enotni odgovor. Naslednje vprašanje je vprašalo
po nazivu, ki ga ima anketiranec, ki obiskuje fakulteto. Odgovore smo razdelili na 5 skupin in
anketirancem omogočili, da vnesejo drugo vrednost. Možni odgovori so 'Sem študent', 'Sem
profesor ali asistent', 'Sem tutor', 'Sem dijak' in 'Drugo'. Prejete odgovore ponazarja grafikon
1. 88 % anketirancev je odgovorilo, da še študirajo na fakulteti; 5 % anketirancev uči na
fakulteti; 3 % anketirancev je tutorjev; 3 % anketirancev je izbralo odgovor 'Drugo' in poleg
zapisalo, da so zaposleni, alumni ali delavci; 1 % anketirancev je dijakov. Največ anketirancev
je torej študentov, ki se še spopadajo s problematiko pridobivanja informacij v zvezi s študijem.
Pričakovali smo višji delež odgovorov tutorjev, vendar smo jih prejeli le 3 %. Pri tolmačenju
odgovorov smo prezrli dejstvo, da je 1 % anketirancev dijakov. Vrednost je premajhna, da bi
občutno vplivala na odgovore vprašalnika.
Grafikon 1: Struktura odgovorov na vprašanje: V katero izobraževalno skupino spadate

Vir: lasten, Priloga 1

Drugo: zaposleni; že diplomiral; delavec.
Anketirance smo vprašali po študentskem statusu, ki ga imajo na fakulteti. Tokrat smo
omogočili 6 odgovorov; prav tako smo vključili možnost 'Drugo'. Možni odgovori so 'Še
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študiram', 'Sem že dokončal prvo stopnjo', 'Sem že dokončal drugo stopnjo', 'Sem profesor' in
'Nisem še maturiral'. Grafikon 2 prikazuje statistiko prejetih odgovorov. 72 % anketirancev še
študira; 21 % anketirancev je dokončalo prvo stopnjo študija; 3 % anketirancev še ni
maturiralo; 2 % anketirancev so profesorji; 1 % anketirancev je dokončalo drugo stopnjo
študija; 1 % anketirancev je izbralo možnost 'Drugo'; kot dopolnilno vrednost so vnesli
'končujem drugo stopnjo'. Pri tem odgovoru se ponovno pojavi majhen delež dijakov – 1 %,
kar predstavlja enega anketiranca. Ker nas zanima predvsem odziv študentov in ker so v
nadaljevanju vprašanja zastavljena za študente, smo odgovore tega anketiranca izvzeli iz
končne analize. Iz odgovorov je razvidno, da je največ anketirancev študentov prve stopnje
študija ali pa še študirajo na drugi stopnji.
Grafikon 2: Struktura odgovorov na vprašanje: Kakšen je vaš študijski status

Vir: lasten, Priloga 1

Drugo: Končujem drugo stopnjo.

3.1.2 Informacije o obiskovanju predavanj in vaj
Peto vprašanje je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu smo študente vprašali, ali redno
obiskujejo predavanja in vaje. Možni odgovori so 'Da', 'Ne' in 'Občasno'. Če so izbrali odgovor
'Ne', so prejeli pomožno vprašanje, v katerem so lahko podali še razlog za neobiskovanje
predavanj. Rezultate prvega dela petega vprašanja lahko vidimo na grafikonu 3. 59 %
anketirancev pravi, da redno obiskujejo predavanja in vaje; 37 % anketirancev pravi, da
občasno obiskujejo predavanja in vaje in 4 % anketirancev pravi, da ne obiskujejo predavanj
in vaj. V drugem delu petega vprašanja o obiskovanju predavanj in vaj smo povprašali o razlogu
za neobiskovanje predavanj in vaj. Podali smo možnost treh odgovorov: 'Nimam časa za
udeležbo', 'Način poučevanja bi se lahko izboljšal', 'Lažje se učim s pomočjo prosojnic', 'Vse
našteto' in 'Drugo'. Grafikon 4 prikazuje prejete odgovore na drugi del vprašanja. 50 %
anketirancev se ne strinja s poučevanjem, 25 % anketirancev nima časa za predavanja in 25 %
anketirancev je izbralo možnost 'Drugo', kjer so navedli še dodatne razloge za odsotnost
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obiskovanja predavanj. Razvidno je, da največ študentov ne obiskuje predavanj, ker se ne
strinjajo z načinom poučevanja. Rezultati prvega dela vprašanja so bili pričakovani, saj je redno
obiskovanje predavanj ključ do študijskega uspeha. Prav tako so bili anketirani študenti iz več
fakultet, ki imajo različna pravila o obiskovanju predavanj.
Grafikon 3: Struktura odgovorov na vprašanje: Ali se redno udeležujete predavanj in vaj

Vir: lasten, Priloga 1

Grafikon 4: Struktura odgovorov na vprašanje: Razlog, da ne obiskujete vaj in predavanj

Vir: lasten, Priloga 1

Drugo: Vse našteto; prav tako kot pavzer nimam več časa obiskovati vseh predavanj, od katerih
na koncu nisem veliko odnesla.
V naslednjem vprašanju smo anketirance, ki še študirajo, povprašali po študijskem uspehu.
Možni odgovori so 'Zadovoljiv', 'Odličen' in ' S študijskim uspehom nisem zadovoljen'. Grafikon
5 prikazuje statistiko prejetih odgovorov. 74 % delež študentov je zadovoljnih s svojim
9

študijskim uspehom. 25 % anketirancev ima odličen uspeh in 1 % anketirancev ima
nezadovoljiv uspeh. Iz odgovorov je razvidno, da imajo skoraj vsi anketiranci vsaj zadovoljiv
študijski uspeh. Ugotovili smo že, da večina naših anketirancev redno obiskuje predavanja; v
nadaljevanju smo ugotovili tudi, da večina anketirancev zna prositi za pomoč pri odgovarjanju
na vprašanja, povezana s študijem. To dejstvo verjetno vpliva na rezultate tega vprašanja.
Grafikon 5: Struktura odgovorov na vprašanje: Kakšen je vaš povprečen študijski uspeh

Vir: lasten, Priloga 1

3.1.3 Pridobivanje informacij o študiju
Naslednja vprašanja so povezana s pridobivanjem odgovorov na študijska vprašanja. V
sedmem vprašanju smo anketirance vprašali, kako najraje pristopijo do nekoga, ko
potrebujejo pomoč. Anketiranci so imeli možnost izbire več odgovorov: 'Vprašam prijatelja',
'Vprašam osebo, ki bi mi znala odgovoriti', ki je v grafu ponazorjen kot 'Vprašam specifično
osebo'; 'Vprašam preko FB skupin' in 'Ostalo'. Grafikon 6 prikazuje rezultate na to vprašanje.
63 % anketirancev je odgovorilo, da vprašajo prijatelja, če pozna koga, ki ve več o težavi. 53 %
anketirancev se opogumi in direktno pristopi k osebi, ki bi jim znala odgovoriti. 44 %
anketirancev prosi za pomoč preko spleta (FB skupine ipd.) in 3 % anketirancev je izbralo
možnost 'Drugo', kjer so navedli, da vprašajo bližnje sošolce ali stopijo v stik s profesorjem.
Statistika odgovorov na to vprašanje izpodbija našo hipotezo, da danes študentje lažje prosijo
za pomoč brez osebnega stika, saj je bil odgovor, povezan z brezosebnim stikom, najmanjkrat
izbran.
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Grafikon 6: Struktura odgovorov na vprašanje: Kako najraje pristopite do nekoga, ko potrebujete
pomoč

Vir: lasten, Priloga 1

Ostalo: stopim s stik s profesorjem; vprašam sošolce, ki so mi blizu.
Dejstvo, da študentje radi uporabijo osebni stik pri iskanju odgovorov, lahko razberemo tudi
iz naslednjega vprašanja. Anketirance smo vprašali, kateri pristop za iskanje pomoči je njim
najljubši. Možni odgovori so 'Oseben', 'Posreden' in 'Anonimen'. Grafikon 7 prikazuje statistiko
prejetih odgovorov. 78 % anketirancev prosi za pomoč osebno; 16 % anketirancev prosi za
pomoč anonimno preko spleta in 6 % anketirancev prosi za pomoč posredno preko znanca.
Grafikon 7: Struktura odgovorov na vprašanje: Kakšen pristop iskanja odgovora na vprašanje vam
je najljubši

Vir: lasten, Priloga 1

Nadaljevali smo z vprašanjem, ali anketiranci vedo, kaj pomeni izraz 'Tutor'. Anketiranci so
imeli možnost izbire več odgovorov: 'Študent višjega letnika, ki pomaga študentom pri
dodatnih vprašanjih', 'Sinonim za inštruktorja, ki nudi individualno pomoč študentom pri
raznih študijskih težavah', 'Študent višjega letnika, ki prostovoljno skrbi za uspeh mlajših
študentov', 'Študent z visokimi ocenami, ki pomaga študentom pri dodatnih vprašanjih' in '
Asistent asistentu, ki pomaga študentom pri dodatnih vprašanjih'. Grafikon 8 prikazuje
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rezultate vprašanja. 73 % anketirancev je izbralo odgovor: študent višjega letnika; 38 %
anketirancev je izbralo odgovor: sinonim za inštruktorja, ki nudi individualno pomoč
študentom pri raznih študijskih težavah; 35 % anketirancev je izbralo odgovor: študent višjega
letnika, ki prostovoljno skrbi za uspeh mlajših študentov; 25 % anketirancev je izbralo odgovor:
študent z visokimi ocenami, ki pomaga študentom pri dodatnih vprašanjih; 12 % anketirancev
je izbralo odgovor: asistent asistentu, ki pomaga študentom pri dodatnih vprašanjih. Iz
odgovorov lahko razberemo, da večina študentov že pozna izraz 'Tutor', vendar manj kot
polovica študentov izraz razume. Rezultat je bil pričakovan; razkrito problematiko želimo
odpraviti s pomočjo naše spletne aplikacije.
Grafikon 8: Struktura odgovorov na vprašanje: Na kaj pomislite, ko slišite besedo “Tutor”

Vir: lasten, Priloga 1

V desetem vprašanju smo anketirance vprašali o pogostosti obračanja na podano osebo za
pomoč. Anketiranci so lahko izbrali med možnostmi 'Nikoli', 'Redko', 'Po potrebi', 'Pogosto' in
'Vedno' za 8 različnih vrst oseb. Grafikon 9 prikazuje prejete odgovore na to vprašanje.
Možnost 'Vedno' in 'Pogosto' so študentje najpogosteje izbrali za sošolce ali kolege, medtem
ko so možnost 'Nikoli' študentje najpogosteje uporabili za tutorje in referat za študijske
zadeve. 19 % anketirancev se vedno obrne na sošolca ali kolega; zanemarljivo število
anketirancev se obrne na profesorja, asistenta ali na starše. 50 % anketirancev se pogosto
obrne na sošolca ali kolega, 31 % na asistenta in 25 % na profesorja. 18 % anketirancev se
pogosto obrne na tretjo osebo, 14 % na nosilca študijskega programa in 9 % na referat za
študijske zadeve, medtem ko se zanemarljivo število anketirancev pogosto obrne na tutorje in
starše. 43 % anketirancev se po potrebi obrne na profesorja, 42 % anketirancev pa na tretjo
osebo. 32 % anketirancev se obrne na nosilca programa, 31 % pa na asistenta. Sledijo še sošolci
in kolegi, starši, tutorji in referat za študijske zadeve, na katere se anketiranci obrnejo 24 %,
19 %, 12 % in 12 % pogosto. 40 % anketirancev se redko obrne na starše; 38 % anketirancev
se redko obrne na nosilca programa; 31 % anketirancev se redko obrne na referat za študijske
zadeve in na asistenta; 29 % anketirancev se redko obrne na tretjo osebo in 25 % anketirancev
se redko obrne na profesorja ali asistenta. 55 % anketirancev se nikoli ne obrne na tutorja; 49
% anketirancev se nikoli ne obrne na referat za študijske zadeve; 35 % se jih nikoli ne obrne na
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starše; 15 % se jih nikoli ne obrne na nosilca programa, 12 % nikoli na asistenta, 10 % nikoli na
tretjo osebo. Zanemarljivo število anketirancev se nikoli ne obrne na sošolce ali kolege.
Odgovore na to vprašanje smo v nadaljevanju posplošili. Upoštevali smo dva najpogostejša
odgovora iz vsakega sklopa in jih prikazali v tabeli 1.
Tabela 1: Posplošeni odgovori na vprašanje: Ko iščete odgovor na vprašanje, na koga se obrnete
Pogostost obračanja na osebo
Vedno
Pogosto
Po potrebi
Redko
Nikoli

1. najpogostejši odgovor
Sošolec ali kolega
Sošolec ali kolega
Profesor
Starši
Tutor

2. najpogostejši odgovor
/
Asistent
Tretja oseba
Nosilec programa
Referat za študijske zadeve

Vir: lasten

Iz odgovorov je razvidno, da se anketiranci za pomoč najraje obrnejo na sošolca ali kolega,
včasih tudi na asistenta. Anketiranci se najredkeje obrnejo na tutorja in na referat za študijske
zadeve. Najpogostejši odgovor za rubriko 'Vedno' in 'Pogosto' je bil pričakovan. Študent pri
obiskovanju fakultete največ časa porabi s svojimi sošolci in kolegi, ki prav tako obiskujejo
fakulteto, zato ni presenetljivo, da njim najbolj zaupajo. Najpogostejši odgovor za rubriko
'Nikoli' je bil nekoliko nepričakovan. Tutor ima na fakulteti dolžnost tutorstva študentov;
njegova prednost je predvsem v tem, da udeleženec izobraževanja in tutor zgradita
medsebojni odnos, kakršnega tisti, ki poučuje, ne more. To omogoči udeležencu, da tutorja
dojema kot nekoga na svojem nivoju in lahko hitreje sprejme njegov nasvet (Definicije, 2017).
Odgovori tako razkrivajo današnjo problematiko tutorstva: Študentje se preveč redko
obračajo na tutorje, zaradi nepoznavanja izraza ali slabih izkušenj z njimi v preteklosti.
Grafikon 9: Struktura odgovorov na vprašanje: Ko iščete odgovor na vprašanje, na koga se obrnete
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Vir: lasten, Priloga 1

V enajstem vprašanju smo anketirance vprašali o zadovoljivosti pomoči, ki jo prejmejo od
zgoraj naštetih oseb. Anketiranec je lahko izbral vrednost od 1 do 5 za vsako osebo. Rezultati
so prikazani v grafikonu 10. Študentje so najbolj zadovoljni z informacijami, ki jih prejmejo od
sošolcev ali kolegov in od profesorja. Prejete ocene so naslednje: 3,8 za informacije
sošolcev/kolegov, 3,8 za informacije profesorja, 3,7 za informacije asistenta, 3,5 za informacije
nosilca programa, 3,2 za informacije tutorja, 2,9 za informacije tretje osebe, 2,8 za informacije
referata za študijske zadeve in 2,5 za informacije staršev. Pričakovano je, da so informacije
staršev ocenjene najslabše, saj vsak starš ni študiral na fakulteti ali pa nimajo najnovejših
informacij v zvezi s študijem. Pričakovali smo tudi, da bodo sošolci, profesor, asistent in nosilec
programa najvišje na lestvici. Razberemo lahko še, da je pomoč tutorja povprečna, kar
verjetno tudi vpliva na pogostost obračanja na te osebe za pomoč.

Grafikon 10: Struktura odgovorov na vprašanje: Ko dobite odgovor na vprašanje, bi odgovor ocenili
z…

Vir: lasten, Priloga 1

3.1.4 Potreba po informacijskem sistemu za pridobivanje informacij
Zadnja vprašanja smo namenili spletni aplikaciji, ki jo želimo razviti v sklopu tega diplomskega
dela. V dvanajstem vprašanju smo anketirance vprašali, ali bi jim koristila informacijska rešitev,
preko katere bi potekala medsebojna komunikacija študentov in tutorjev. Možni odgovori so
bili 'Da', 'Ne' in 'Drugo'. Rezultate vprašanja prikazuje grafikon 11. 81 % anketirancev je
odgovorilo z 'Da', 11 % anketirancev je odgovorilo z 'Ne' in 8 % anketirancev je odgovorilo z
'Drugo'. Iz odgovorov lahko vidimo, da bi anketirancem koristila platforma za prejemanje
informacij, če nimajo že boljšega načina iskanja in prejemanja informacij. Ker smo prejeli
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odgovore študentov z različnih fakultet, lahko vidimo tudi, da nekateri študentje v splošnem
niso zadovoljni z izvajanjem tutorstva na njihovih fakultetah.
Grafikon 11: Struktura odgovorov na vprašanje: Bi vam koristila spletna aplikacija, preko katere bi
potekala medsebojna komunikacija študentov in tutorjev

Vir: lasten, Priloga 1

Drugo: Že obstaja - spletna učilnica; Iskreno mi taka aplikacija ne bi koristila, ker je, vsaj na
podlagi mojih izkušenj, cel sistem tutorstva dokaj brezpredmeten, vsaj na določenih
fakultetah, na primer na Filozofski fakulteti. Če bi imeli dober sistem tutorstva in bi se na
tutorje ljudje obračali z relevantnimi vprašanji, potem morda res pride prav. Hvaležna bi bila
za informacije, kot so: kako reševati birokratske zagate, kje lahko najdeš pravilnike, ko je treba
npr. pisati zaključno delo in podobno; Takšna aplikacija je nujna, saj se je vse tutorstvo
prestavilo na Facebook, kar tako tutorje kot študente sili v uporabo aplikacije, ki je sicer ne bi;
Za naš oddelek je popolnoma nepotrebna, saj smo med sabo zelo povezani in imamo na voljo
že veliko različnih načinov povezovanja tako s tutorji, profesorji, kolegi in alumni; Kaj pa vem,
že preko maila je precej ignoriranja.
Nazadnje smo anketirance vprašali o funkcionalnostih, ki bi si jih želeli imeti na novi platformi
za prejemanje informacij. Vprašanje je bilo odprtega tipa, v nadaljevanju pa bomo navedli
nekaj odgovorov: Možnost objave zapiskov, preprostost, približen čas odgovora na zastavljeno
vprašanje, aktivnost udeležencev, komunikacija študent-študent, klepetalnica, nagrajevanje
dobrih odgovorov s točkami kot dodatna motivacija za nudenje pomoči, friendlist, media
sharing, voice chat za težje matematične probleme ali fonetiko, informacije o študentskem
svetu, društva, organizacije itd. za študente nižjih letnikov, da bi se lažje pridružili projektom
in organizirali svoje, možnost nalaganja relevantnih datotek, anonimnost in različne
kategorije. To vprašanje smo zastavili z namenom implementacije funkcionalnosti, ki bi jih
uporabniki želeli imeti, v spletno aplikacijo. Največ anketirancev je odgovorilo, da želijo imeti
način nalaganja dokumentov; veliko anketirancev si želi tudi učinkovito komunikacijo med
študenti in tutorji. Anketiranci so še navedli, da bi bilo smiselno vpeljati nagrajevanje dobrih
odgovorov za dodatno motivacijo.
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3.1.5 Uporaba informacijskih sistemov za pomoč pri študiju
Pripravili smo še dodatno anketo (Priloga 2), kjer smo anketirance vprašali o uporabi
informacijskih sistemov za pomoč pri študiju na njihovi fakulteti in katere informacijske
sisteme uporabljajo. Prvo vprašanje sprašuje anketirance, ali uporabljajo kakšno aplikacijo ali
spletno stran za pomoč pri študiju na njihovih fakultetah. Možni odgovori so 'Da', 'Ne', in 'Ne
vem'. Grafikon 12 prikazuje prejete odgovore. Večina anketirancev je odgovorila, da
uporabljajo vsaj eno aplikacijo ali spletno stran.
Grafikon 12: Struktura odgovorov na vprašanje: Ali na vaši fakulteti uporabljate kakšno aplikacijo
ali spletno stran kot pripomoček pri študiju

Vir: lasten, Priloga 2

Če je anketiranec izbral odgovor 'Da', je lahko navedel, katere aplikacije ali spletne strani
uporablja. Prejeli smo naslednje odgovore: e-učilnica (Fakulteta za arhitekturo UL), Moodle,
VIS (Fakulteta za šport UL), Moodle (Univerza v Mariboru), Moodle, e-učilnica, Piazza
(Fakulteta za matematiko in fiziko UL), Moodle, Studis, Kahoot (Fakulteta za upravo UL),
Moodle, Studis (Fakulteta za računalništvo in informatiko UL), Studis (Fakulteta za kemijo in
kemijsko inženirstvo UL), Moodle (Filozofska fakulteta UL), Moodle (Biotehniška fakulteta UL),
Studis (Erudio, samostojni izobraževalni center v Ljubljani). Iz odgovorov je razvidno, da večina
fakultet uporablja Moodle (Moodle, 2020). To je odprtokodni sistem za postavitev spletnih
učilnic, kjer profesorji in asistenti objavljajo gradiva in naloge, študenti pa oddajajo naloge in
komentirajo vprašanja. Rezultat je pričakovan, saj je Moodle v Sloveniji najbolj zastopan.
Naslednji najpogostejši odgovor je Studis, študijski informacijski sistem, ki ga je razvila
Fakulteta za računalništvo in informatiko za dostop študentov do podatkov o študiju. VIS je
alternativa za informacijski sistem Studis, ki jo uporabljajo številne fakultete UL. Nekatere
fakultete uporabljajo še Kahoot (Kahoot, 2020) in Piazzo (Piazza, 2020), vendar sta ta
informacijska sistema namenjena uporabi med predavanji. Kahoot je izobraževalna platforma,
kjer profesor ali asistent pripravi kviz, študenti pa ga rešijo in s tem nabirajo točke. Uporablja
se za preizkušanje znanja študentov na zabaven, sodoben način. Piazza je prav tako
izobraževalna platforma, ki pa omogoča študentom postavljati vprašanja drugim študentom
med predavanji ali vajami. Študenti si tako medsebojno pomagajo pri učenju snovi.
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4 SPLETNA APLIKACIJA ZA KOMUNIKACIJO MED ŠTUDENTI IN
TUTORJI
Končno spletno aplikacijo bodo uporabljali študentje in tutorji, nadzoroval pa jih bo
administrator. Spletna aplikacija je namenjena predvsem študentom, ki iščejo pomoč pri
študiju in enotno točko za vprašanja, povezana s študijem na fakulteti. Tutorjem omogoča
komuniciranje s študenti na enotni točki in enostavnejše pisanje končnega poročila tutorstva.
Strukturo prototipa spletne aplikacije smo izdelali na podlagi večletnih izkušenj tutorstva in na
podlagi želja anketirancev.

4.1 SPECIFIKACIJA ZAHTEV
Spletna aplikacija omogoča različne funkcionalnosti za štiri vrste uporabnikov. Uporaba je
omogočena tudi neregistriranim uporabnikom, vendar so tem uporabnikom vidni le nekateri
zavihki. Neregistriran uporabnik uporablja stran kot anonimni uporabnik. Vidi lahko vsa
postavljena vprašanja,odgovore nanje in pogosto zastavljena vprašanja - FAQ. Vprašanja lahko
išče preko vrstice za iskanje. Neregistrirani uporabnik nima vpogleda v shrambo in sestanke,
ne more objaviti ali komentirati vprašanj in ne more objaviti zapiskov. Funkcionalne zahteve
za vse tipe registriranih uporabnikov so opisane spodaj. Prva funkcionalna zahteva vsebuje
funkcionalnosti vseh registriranih uporabnikov in naslednje tri funkcionalnosti, ki so specifične
za uporabniško vlogo. Funkcionalne zahteve smo razdelili glede na osebe, ki sodelujejo pri
komunikaciji tutor-študent, to sta tutor in študent. Dodali smo še funkcionalno zahtevo za
administratorja, ki nadzoruje aktivnost na spletni aplikaciji.

4.1.1 Funkcionalne zahteve – Uporabnik
Uporabnik je vsak, ki je registriran v sistem, bodisi tutor, študent ali administrator.
4.1.1.1 Prijava
Uporabnik se mora za dostop do dodatnih funkcionalnosti prijaviti v sistem.
1.
2.
3.
4.

Uporabnik klikne na gumb Prijava.
Sistem zahteva vnos uporabniškega imena in gesla.
Uporabnik vnese svoje uporabniško ime in geslo.
Če je vnos pravilen, je uporabnik vpisan v račun.

Ob vpisu napačnega uporabniškega imena ali gesla sistem sporoči uporabniku napako in ga
pozove k ponovnem vpisu.

17

4.1.1.2 Registracija
Če uporabnik v sistemu še nima aktivnega računa, ga sistem pozove k registraciji novega
računa.
1. Uporabnik klikne na gumb Registracija.
2. Sistem uporabniku ponudi opcijo registracije tutorskega računa ali študentskega
računa.
3. Uporabnik izbere želeno opcijo.
4. Sistem zahteva vnos polnega imena, e-naslova in študijskega programa ali področja
tutorstva.
5. Uporabnik vnese podatke.
6. Sistem obvesti uporabnika o uspešni registraciji.

4.1.2 Funkcionalne zahteve – Študent
4.1.2.1 Objava vprašanja
Študent lahko pod zavihkom Vprašanja bere in objavi vprašanja.
1.
2.
3.
4.
5.

Študent klikne zavihek Vprašanja.
Sistem vrne seznam vprašanj, ki so jih objavili študentje.
Študent klikne na gumb Dodaj vprašanje.
Študent vnese vprašanje in klikne na gumb Objavi.
Sistem shrani vprašanje in ga objavi pod zavihkom Vprašanja.

4.1.2.2 Objava dokumenta
Študent lahko pod zavihkom Shramba objavi ali shrani objavljene dokumente.
1.
2.
3.
4.
5.

Študent klikne na zavihek Shramba.
Sistem vrne seznam dokumentov, ki so jih objavili uporabniki.
Študent klikne na gumb Objavi dokument.
Študent naloži dokument.
Dokument se shrani na strežnik in čaka na potrditev s strani Komisije za validnost
dokumentov.

4.1.2.3 Ocena dokumenta
Študent lahko pod zavihkom Shramba oceni objavljeni dokument.
1. Študent pod zavihkom Shramba izbere objavljeni dokument.
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2. Študent oceni dokument z oceno +1.
3. Sistem vrne novo oceno dokumenta.

4.1.3 Funkcionalne zahteve – Tutor
4.1.3.1 Odgovarjanje na vprašanja
Tutor lahko pod zavihkom Vprašanja bere in odgovarja na vprašanja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tutor klikne zavihek Vprašanja.
Sistem vrne seznam vprašanj, ki so jih objavili študentje.
Tutor klikne na poljubno vprašanje.
Sistem preusmeri tutorja na stran za odgovarjanje na vprašanje.
Tutor vnese odgovor in klikne gumb Odgovori.
Sistem shrani odgovor v tutorjevo evidenco aktivnosti in objavi odgovor pod izbrano
vprašanje.

4.1.3.2 Oddaja poročila
V času od julija do septembra ima tutor možnost oddaje poročila za tutorstvo za minulo leto.
1. Tutor klikne zavihek Končno poročilo tutorstva.
2. Sistem vrne število odgovorjenih vprašanj in čas, ki ga je tutor porabil na spletni
aplikaciji. Tutorju ponudi možnost dodajanja dodatnega komentarja.
3. Tutor vnese komentar na poročilo in klikne gumb Oddaj.
4. Sistem shrani poročilo in ga posreduje koordinatorju tutorjev.

4.1.4 Funkcionalne zahteve – Administrator
Administrator je uporabnik, ki ima vpogled v še neovrednotene dokumente v Shrambi in
oddana poročila pod zavihkom Poročila. Ima seznam vseh tutorjev in uporabnikov. Posebnih
funkcionalnih zahtev za administratorja ni.

4.2 PODATKOVNI MODEL
Na sliki 1 je prikazan podatkovni model, ki je bil kreiran za našo spletno aplikacijo. Izdelan je
bil z orodjem Powerdesigner, ki se uporablja za modeliranje podatkov. Podatkovni model
lahko v tem orodju pretvorimo še v logični in fizični model; prav tako lahko na podlagi fizičnega
modela program izpiše še SQL skripto, ki jo lahko uvozimo v druge programe, ki delajo s
podatkovnimi bazami.
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Naš podatkovni model ima 13 entitetnih tipov. V tabeli 2 so entitetni tipi predstavljeni
podrobneje.

Tabela 2: Opis entitetnih tipov spletne aplikacije eTutor
Naziv entitetnega
tipa
UPORABNIK

Opis

Sinonim

Število entitet

Predstavlja
uporabnika, ki je
vpisan v spletno
aplikacijo

Študent, tutor,
administrator

NASLOV

Predstavlja naslov
uporabnika

Lokacija

KRAJ

Predstavlja kraj
naslova

Lokacija

PODROČJE

Predstavlja področje
tutorstva, ki ga lahko
pokriva tutor

Področje tutorstva,
usmeritev tutorja

ŠTUDIJSKI PROGRAM

Predstavlja študijski
program, na
katerega je vpisan
študent.

Študijska smer

PREDMET

Predstavlja predmet,
ki se izvaja v okviru
študijskega programa

VPRAŠANJE

Predstavlja
vprašanje, ki ga
zastavi študent na
spletni aplikaciji

Spletna aplikacija
ima več vpisanih
uporabnikov. Vsak
uporabnik je lahko
tutor ali študent.
Spletna aplikacija
ima enega
administratorja.
Spletna aplikacija
dovoljuje vnos enega
naslova na
uporabnika.
Spletna aplikacija
hrani več poštnih
številk Republike
Slovenije.
V spletni aplikaciji so
zaobsežena vsa
področja, ki jih izvaja
UL. Teh področij je 9.
Tutor lahko izvaja
tutorstvo na enem
področju.
V spletni aplikaciji je
zaobseženih več
smeri FU. Študent je
lahko vpisan na en
študijski program.
Spletna aplikacija
obsega več
predmetov, ki se
izvajajo v okviru
študijskih programov
FU. Navedba
predmeta je
potrebna pri razpisu
tutorske ure.
V spletni aplikaciji
lahko kot študent
objavimo več
vprašanj.
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ODGOVOR

Predstavlja odgovor,
ki ga tutor poda na
vprašanje,
zastavljeno na spletni
aplikaciji

DOKUMENT

Predstavlja
dokument, ki ga
uporabnik naloži na
spletno aplikacijo
Predstavlja sestanek,
ki ga tutor razpiše za
določeni predmet
Predstavlja datum in
čas vpisa in izpisa iz
spletne aplikacije

SESTANEK

EVIDENCA UR

Zapiski, prosojnice

Tutorska ura

Vir: lasten
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V spletni aplikaciji
lahko kot tutor
objavimo več
odgovorov. Le en
odgovor na
vprašanje je lahko
izbran kot zadosten
odgovor.
Spletna aplikacija
dovoljuje objavo več
dokumentov na
uporabnika.
Spletna aplikacija
omogoča objavo več
sestankov na tutorja.
V spletni aplikaciji se
hranijo vsi vpisi v in
izpisi iz spletne
aplikacije za tutorje.

Slika 1: Podatkovni model za spletno aplikacijo

Vir: lasten
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4.3 DIAGRAM PRIMEROV UPORABE
Na sliki 2 je prikazan diagram primerov uporabe, ki je bil kreiran za našo spletno aplikacijo.
Izdelan je bil z orodjem Powerdesigner. Diagram ima 13 primerov uporabe in 6 akterjev.
Uporabnik se lahko prijavi v sistem. Če pa je pozabil geslo, lahko zaprosi za ponastavitev gesla.
To omogoča primer uporabe, ki je s primerom uporabe 'Prijava' povezan s povezavo
<<extend>>. Ta vrsta primera uporabe se zgodi pogojno, kar pomeni, da ima uporabnik
možnost izbrati, ali se bo akcija izvedla. Pred dostopom do te funkcionalnosti se mora
uporabnik registrirati preko obrazca, ki mu je na voljo ob kliku na gumb »Registracija«. Tam
vnese svoje osebne podatke; po vnosu mu sistem pošlje potrditev registracije. Akcija se izvede
vedno ob uspešni registraciji; to nakazuje povezava <<include>> (Seidl, Scholz, Huemer in
Kappel, 2014). Uporabnik lahko objavi dokument preko gumba »Dodaj dokument«. Po objavi
dokumenta se dokument prenese na Komisijo za preverjanje validnosti dokumentov, kjer se
preveri ustreznost dokumenta. Ko je označen kot ustrezen, se objavi na spletni aplikaciji.
Uporabnik lahko prav tako objavi vprašanje preko gumba »Dodaj vprašanje«. Ko prejme
zadostni odgovor in ga določi kot zadostnega, se onemogoči nadaljnje komentiranje. Tutor
lahko lista med vsemi vprašanji, ki so jih objavili uporabniki in ki še nimajo zadostnega
odgovora. Nanje lahko odgovori preko gumba »Odgovori«. Med poletnim časom lahko tutor
odda poročilo in sistem samodejno dopolni število njegovih ur, odgovorov in zadostnih
odgovorov. Poročilo nato odda preko gumba »Oddaj poročilo«, ki se posreduje
koordinatorjem tutorstva. Prav tako lahko tutor skliče sestanek preko gumba »Skliči
sestanek«. Administrator ima možnost vpogleda v vse zgoraj naštete funkcionalnosti, ki jih
uporabita tutor ali študent.
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Slika 2: Diagram primerov uporabe

Vir: lasten

4.4 UPORABLJENE TEHNOLOGIJE
V naslednjih podpoglavjih so predstavljene tehnologije, ki smo jih uporabili za izdelavo
prototipa spletne aplikacije.
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4.4.1 Označevalni jezik HTML
HTML, Hyper-Text Markup Language (Zgodovina HTML, 2020) je osnovni označevalni jezik, s
katerim izdelujemo spletne strani. Z njim prikazujemo dokument v spletnem brskalniku in
določimo semantiko spletne strani. Uporablja se ga lahko v vsakem urejevalniku besedil.
Uporablja elemente, ki so sestavljeni iz značk. Značke so običajno zapisane v parih, vendar so
nekatere tudi samostoječe. Z njimi lahko spreminjamo tip pisave, velikost, stil. Vključujemo
lahko povezave, slike, tabele in podobno. HTML je bil razvit leta 1991 v Švici. Do leta 1995 je
bil že precej razširjen, vendar ni bil standardiziran. V letu 1996 se je ustanovil World Wide Web
Consortium, na kratko W3C, ki se zavzema za spletne standarde. V letu 1997 je W3C razvil
HTML 3.2, standardizirano verzijo HTML (Sebesta, 2014). Kasneje sta nastala še HTML 4.01 in
XHTML1; slednji je kot prehodni jezik med HTML in XML. XML, kratica za eXtensible Markup
Language, je jezik, s katerim shranjujemo in pošiljamo podatke. Trenutna najnovejša verzija
jezika HTML je HTML 5, ki združuje specifikacije HTML in XML.

4.4.2 Skriptni jezik JavaScript
JavaScript je objektni skriptni programski jezik, ki spletnim stranem omogoča implementacijo
kompleksnih funkcionalnosti. Lahko dinamično spreminja vsebino spletne strani, upravlja z
multimedijo, animira slike in več. Spreminja lahko tako HTML in CSS, Cascading Style Sheets.
Razvil ga je Netscape za programerje, ki želijo ustvariti interaktivne spletne strani. Razvit je bil
neodvisno od Jave, vendar ima podobno strukturo in sintakso (What is JavaScript, 2020).

4.4.3 Jezik CSS in knjižnica Bootstrap 4
CSS je jezik, ki skrbi za predstavitev podatkov, ki jih HTML pošlje brskalniku. Določamo lahko
velikosti, odmike, poravnave, barve, oblike in podobno. W3C skrbi za specifikacijo in
vzdrževanje jezika. Nekateri anketiranci so navedli, da si želijo preprosto spletno stran, zato
smo pri določanju stilov spletne strani uporabili Bootstrap, ki je knjižnica za razvijanje odzivnih,
mobilnih spletnih strani. Vsebuje CSS in JavaScript predloge, s katerimi lažje razvijemo
konsistentno in enostavno spletno stran.

4.4.4 Skriptni jezik PHP
PHP, Personal Home Page Tools Hypertext Preprocessor (Wikipedia, 2019) je priljubljen
odprtokodni skriptni jezik za izdelovanje spletnih strani, ki vsebujejo vdelano kodo. Ta se
izvaja, kadarkoli nekdo dostopa do poljubne PHP spletne strani in generira dinamično vsebino,
ki se pošlje na odjemalčev brskalnik kot izhod (ang. output) (DuBois, 2013). Pišemo ga skupaj
s HTML, vendar PHP ločimo z začetno značko <?php in končno značko ?>, med katerima
vpišemo PHP kodo. Ta programski jezik kodo izvrši na strežniku, kjer se HTML generira in pošlje
odjemalcu. PHP lahko poleg HTML vsebuje še CSS in JavaScript. Deluje na več platformah;
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združljiv je z večino strežnikov, ki jih danes uporabljamo (Zandstra, 2013). Z njim lahko
dostopamo do podatkovne baze, jo upravljamo in obdelujemo datoteke na strežniku. V PHP
verziji 5 in novejše lahko namesto standardnih ukazov uporabljamo MySQL improved (sl.
izboljšan MySQL) razširitev, kjer funkcije kličemo v obliki mysqli_xx() namesto mysql_xx().
Mysql je manj zmogljiv kot mysqli, saj ima manj fleksibilnosti pri klicanju funkcij in nima
dostopa do razširitev, ki so bile razvite v MySQL različici 4.1 in novejše (DuBois, 2013).

4.4.5 Upravljavski sistem za podatkovne baze MariaDB
MariaDB, Maria Database, je upraviteljski sistem za relacijske podatkovne baze, ki je bil
izpeljan iz MySQL in uporablja jezik SQL, Structured Query Language (Wikipedia, 2019). Pri
razvoju MarieDB so sodelovali tudi nekateri razvijalci, ki so delali na MySQL. Sistema sta si zelo
podobna, vendar ima MariaDB v primerjavi z MySQL številne izboljšave; vsebuje na primer vsa
priljubljena odprtokodna okolja, je hitrejši kot MySQL in ima nekatere nove razširitve, ki jih
MySQL nima (Difference between MariaDB and MySQL, 2019). Sistema sta kompatibilna.
MariaDB sistem med drugimi uporabljajo Google, Mozilla, Wikipedia in Craigslist. Sistem
MariaDB smo uporabili zato, ker je del paketa XAMPP.
Jezik SQL je standardiziran in se ga uporablja za razvoj in upravljanje s podatki v podatkovni
bazi. V PHP-ju se uporablja dinamično, kar pomeni, da se piše med narekovaje kot niz (ang.
String), shrani kot spremenljivka in s pomočjo API pošlje na strežnik sistema za upravljanje z
relacijskimi podatkovnimi bazami, kjer se ob zagonu razčleni in izvede. Dinamični SQL dopušča
tudi oblikovanje in izvajanje povpraševanj ob času izvajanja programa. Podatkovne baze so
eden izmed načinov zapisovanja in shranjevanja podatkov. Lahko shranjujemo velike količine
podatkov, do katerih imamo hiter dostop; prav tako se jih lahko hitro in natančno prenaša ter
obdeluje (Mohorič, 2002).

4.4.6 Razvojno okolje za PHP XAMPP
XAMPP je paket programov, ki se uporabljajo za razvoj spletnih storitev na večini platform.
Vsebuje strežnik Apache, MarioDB, PHP in programski jezik Perl ter phpMyAdmin, preko
katerega upravljamo s podatkovno bazo (Meloni, 2012).

4.4.7 Orodje za administracijo podatkovnih baz PhpMyAdmin
PhpMyAdmin je odprtokodno orodje za MySQL in MarioDB, napisano v PHPju in danes eno
najbolj popularnih administratorskih orodij za upravljanje s podatkovnimi bazami.

4.4.8 Program za modeliranje podatkov PowerDesigner
Powerdesigner je program za modeliranje podatkov, preko katerega lahko naredimo
konceptualni, fizični in logični model podatkovne baze, model primerov uporabe, BPMN,
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Business Process Modelling Notation (BPMN, 2019), generiramo skripto za podatkovno bazo
in podobno. Z uporabo tega orodja smo naredili podatkovni model, viden na sliki 1, model
primerov uporabe, viden na sliki 2; iz podatkovnega modela smo izpeljali še skripto, ki smo jo
vnesli v phpMyAdmin za generiranje podatkovne baze.

4.4.9 Urejevalnik besedila Atom
Atom je urejevalnik besedila in izvorne kode, ki je kompatibilen z macOS, Linux in Microsoft
Windows. Podpira vtičnike, povezovanje z GitHubom in pakete z razširitvami. Je popolnoma
prilagodljiv z uporabo HTML, CSS in JavaScript. Podpira 37 različnih programskih jezikov.
GitHub je podjetje, ki omogoča gostovanje za razvoj programske opreme in nadzor nad
različnimi verzijami programske opreme. Danes poznamo številne urejevalnike izvorne kode.
Izbirali smo med Sublime Text, Brackets, Atom in Notepad++, vendar smo se odločili za Atom,
saj nam je bil še najbolj poznan.
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5 OPIS DELOVANJA IN ANALIZA LASTNOSTI PROTOTIPA SPLETNE
APLIKACIJE
Prototip spletne aplikacije omogoča registracijo in prijavo uporabnika, objavljanje in
odgovarjanje na vprašanja, objavljanje in nalaganje dokumentov, pregled tutorskih uric in
pogosto zastavljenih vprašanj, sklicanje tutorskih ur, generiranje končnega poročila tutorstva
in enostavno urejanje vseh podatkov na spletni strani. Prototip spletne aplikacije smo
nameravali razviti za študente Fakultete za upravo, vendar smo dodali nekaj osnovnih
funkcionalnosti in lastnosti spletne strani, ki razširjajo uporabo za študente Univerze v
Ljubljani. Zaradi upoštevanja GDPR in predloga ZVOP-2 smo iz prototipa naknadno odstranili
shranjevanje naslova in poštne številke uporabnikov. Namesto imen se za identifikacijo
uporablja vzdevek, ki si ga uporabnik izbere sam. GDPR je Splošna ureditev o varstvu podatkov,
ki je začela veljati 25. maja 2016; uporabljati se je začela 3 leta kasneje. Sprejela jo je Evropska
unija; uredba je splošno veljavna, uporabljiva in zavezujoča za vse članice EU. Poziva članice
Evropske unije, naj naredijo še svojo različico zakona, zato trenutno v Sloveniji pripravljamo
predlog ZVOP-2 (Zakon o varstvu osebnih podatkov, 2019), ki bo posodobil stari zakonik ZVOP1 in dopolnjeval GDPR v slovenski obliki. GDPR pravi, da »morajo biti osebni podatki zbrani,
obdelani in uporabljeni zakonito, pošteno in na pregleden način. Zbrani so lahko zgolj za
določene, izrecne in zakonite namene«, kar pa pomeni, da »se zbrani osebni podatki ne smejo
obdelovati na način, ki ni združljiv z nameni, za katere niso bili zbrani« (Jamšek, 2018, 8.
odstavek). Če podatki niso potrebni za dosego cilja, se jih ne sme zbirati. Uporabljeni naj bodo
čim manj občutljivi podatki; na voljo naj bodo le tistim, ki jih dejansko potrebujejo. Podatki so
lahko shranjeni le dokler se uporabljajo, obdelovati pa jih moramo na varen in zakonit način.
Uporabnik ima pravico biti informiran o uporabi svojih podatkov, mora imeti dostop do svojih
osebnih informacij, ima pravico zahtevati popravek ali izbris svojih podatkov, lahko omeji
njihovo obdelavo, lahko zahteva obdelavo svojih podatkov v strukturirani obliki, ima pravico
do ugovora do uporabe njegovih podatkov in pravico izključiti svoje podatke iz avtomatizirane
obdelave. Uporabnik se mora pred vstopom na spletno aplikacijo, kjer se bodo njegovi podatki
uporabljali, strinjati z uporabo podatkov (Jamšek, 2018).

5.1 VARNOST SPLETNE APLIKACIJE
Za varnost spletne aplikacije smo pri vseh tekstovnih poljih, kjer uporabnik lahko prosto izbira
vnos in se podatki shranjujejo v podatkovno bazo, dodali funkcijo mysqli_real_escape_string(),
ki izbriše posebne znake pred vnosom besedila v podatkovno bazo. S tem se izognemo
morebitni injekciji kode SQL, s katero bi lahko uporabnik vdrl ali napadel podatke v podatkovni
bazi. Ob registraciji uporabnika se njegovo geslo v podatkovno bazo shrani šifrirano. To
dosežemo s funckijo crypt(), kjer poleg gesla navedemo še algoritem, s katerim želimo šifrirati
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geslo, in niz (ang. Salt), s katerim omogočimo dodatno šifriranje. Funkcija podpira standardno
in razširjeno DES šifriranje, MD5, Blowfish, SHA-256 in SHA-512. V naši spletni aplikaciji smo
uporabili Blowfish algoritem, saj nudi zadovoljivo varnost. Pri registraciji uporabljamo
reCAPTCHA, ki preverja, ali je na odjemalčevi strani človek ali robot. S tem preprečimo DOS
napade, kjer napadalci preobremenijo sistem z veliko količino vnesenih podatkov.

5.2 REGISTRACIJA IN VPIS UPORABNIKA
Oseba, ki želi postaviti vprašanje, brskati med zapiski in si jih naložiti ali se udeleževati
sestankov, se mora registrirati kot študent. Na sliki 3 je prikazan obrazec za registracijo, kjer
uporabnik vnese svoje ime in priimek, študijski program v primeru, da se želi registrirati kot
študent, ali področje tutorstva, če se želi registrirati kot tutor; uporabniško ime, e-mail in
geslo.
Slika 3: Registracija v sistem

Vir: lasten
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Geslo pred vnosom zaradi dodatne varnosti uporabniškega računa zakodiramo s funkcijo
crypt().Ko se uporabnik kasneje prijavi, uporabimo njegovo vneseno uporabniško ime in geslo,
ki ju primerjamo s shranjenimi vrednostmi v podatkovni bazi. Geslo ponovno zakodiramo in
primerjamo zakodirane vrednosti. Ker je geslo, vneseno v podatkovni bazi, že zakodirano, je
to alternativni način za verifikacijo uporabnika. Če so vsa polja v registracijskem obrazcu
izpolnjena pravilno, uporabnik klikne, da se strinja z uporabo svojih podatkov, opravi preizkus
prisotnosti človeka pri registraciji ter nato klikne gumb ‘Registriraj se’, nato pa sistem javi
uporabniku, da je bila registracija uspešna. Slika 4 prikazuje uspešno registracijo v sistem.
Slika 4: Odziv sistema ob uspešni registraciji

Vir: lasten

Registrirani uporabnik se mora za uporabo naprednih storitev spletne strani prijaviti z
uporabniškim imenom in geslom. Ob vpisu napačnega uporabniškega imena ali gesla sistem
uporabniku javi, da vpis ni bil pravilen. Ob uspešni prijavi dobi dostop do storitev, ki so na voljo
študentom. Slika 5 prikazuje prijavni obrazec spletne strani.
Slika 5: Prijavni obrazec sistema

Vir: lasten

Sliki 6 in 7 prikazujeta različna menija za anonimnega brskalca in prijavljenega študenta.
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Slika 6: Meni anonimnega brskalca

Vir: lasten
Slika 7: Meni prijavljenega študenta

Vir: lasten

5.3 VSTOPNA SPLETNA STRAN
Ker so anketiranci navedli, da bi želeli ohraniti anonimnost, smo omogočili uporabnikom
brskati in objavljati pod psevdonimom, ki je enak uporabniškim imenom uporabnika. Spletna
stran vsebuje nadzorno ploščo, ki omogoča lažji pregled vsebine in upravljanje s podatki,
vendar je dostopna le tutorjem in administratorju. Na slikah 8 in 9 je prikazana vstopna stran
spletne strani. Tu lahko katerikoli uporabnik brska med vsemi vprašanji ali doda novega preko
gumba Dodaj vprašanje, če je uporabnik študent.
Slika 8: Zavihek Vprašanja

Vir: lasten
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Slika 9: Dodajanje vprašanja

Vir: lasten

Za dodajanje novega vprašanja mora študent klikniti gumb “Dodaj vprašanje”. Nato navede
naslov, predmet, za katerega ga objavlja, značke in vsebino. Za oddajo klikne gumb ‘Objavi’.
Vsa vprašanja imajo naslov, avtorja, datum objave in vsebino, ki je prikazana skrajšano. Ob
kliku ‘Preberi več’ se odpre zavihek z enakimi podatki, razen vsebine vprašanja, ki je prikazana
v celoti. Pod vprašanjem je seznam odgovorov na to vprašanje. Če je uporabnik prijavljen kot
tutor, ima na tej strani možnost odgovarjanja na vprašanje. Celotna vsebina je prikazana na
sliki 10. Uporabnik, ki je avtor vprašanja, lahko izbira najprimernejši odgovor za svoje
vprašanje. Ko je ta odgovor izbran, je onemogočeno nadaljne odgovarjanje. Najprimernejši
odgovor je prikazan z zeleno kljukico.
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Slika 10: Vpogled v posamezno vprašanje

Vir: lasten

Na domači strani ima uporabnik na voljo tudi brskalnik, s pomočjo katerega lahko brska po
vseh vprašanjih. Brskalnik išče značke, ki so jih pripisali uporabniki ob objavi vprašanja.
Funkcionalnost je vidna na sliki 11.
Slika 11: Brskanje po vprašanjih z ključnimi besedami

Vir: lasten

Uporabnik lahko za iskanje vprašanj klikne tudi na predmet. Ob kliku se mu prikažejo le
vprašanja, ki so postavljena za izbrani predmet. Funkcionalnost je prikazana na sliki 12.
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Slika 12: Vprašanja, razdeljena po predmetih

Vir: lasten

Uporabnik lahko vidi tudi povezave, ki so pomembne za študente v času študija. Slika 13
prikazuje izgled funkcionalnosti.
Slika 13: Pomembne povezave za študente

Vir: lasten
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5.4 ZAVIHEK FAQ
Uporabnik lahko preko zavihka FAQ dostopa do pogosto zastavljenih vprašanj v zvezi s
študijem. FAQ je angleška kratica Frequently Asked Questions, kar se v slovenščino prevede
kot Pogosto zastavljena vprašanja. Slika 14 prikazuje vsebino zavihka FAQ.
Slika 14: Zavihek FAQ

Vir: lasten

5.5 DOSTOP ZA VPISANE ŠTUDENTE
V naslednjih podpoglavjih so opisane spletne strani aplikacije, do katerih ima dostop vpisani
študent.

5.5.1 Zavihek shramba
Anketiranci so v anketi navedli, da si želijo možnosti objavljanja zapiskov ali relevantnih
dokumentov, zato smo dodali to funkcionalnost. Uporabnik lahko preko zavihka Shramba
dostopa do vseh dokumentov, ki so jih naložili uporabniki. Uporabnim dokumentom lahko
doda točko. Tako kot na domači strani ima tudi tu študent najprej možnost objave novega
dokumenta. Za uspešno oddajo mora študent vnesti naslov dokumenta, predmet, za katerega
ga objavlja, značke, naložiti dokument in po potrebi dodati več informacij. Pred objavo
dokumenta na spletni strani mora biti ta potrjen s strani administratorja sistema. Za vsak
dokument lahko uporabnik vidi naslov dokumenta, datum objave, več informacij in značke. Do
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dokumenta lahko dostopa preko povezave. Sliki 14 in 15 prikazujeta seznam objavljenih
dokumentov, urejenih po predmetih.
Slika 14: Spletna stran za shrambo dokumentov

Vir: lasten
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Slika 15: Dodajanje dokumenta

Vir: lasten

5.5.2 Zavihek Tutorske ure in Tutorji
Uporabnik lahko preko zavihka Tutorske ure vidi vse prihajajoče sestanke, kateremu
študijskemu programu je namenjen, kdo ga vodi, datum in čas začetka, datum in čas konca ter
kratko vsebino. Na sliki 16 lahko vidimo izsek spletne strani Tutorske ure.
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Slika 16: Spletna stran Tutorske ure

Vir: lasten

Pod zavihkom Tutorji lahko študent vidi vse tutorje, ki uporabljajo eTutor, in predmete, za
katere razpisujejo tutorske ure. To prikazuje slika 17.
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Slika 17: Zavihek Tutorji

Vir: lasten

5.6 DOSTOP ZA VPISANE TUTORJE
V naslednjih podpoglavjih so opisane spletne strani aplikacije, do katerih ima dostop vpisani
tutor.

5.6.1 Nadzorna plošča za tutorje
Za dostopanje do nadzorne plošče se mora uporabnik najprej vpisati v tutorski ali
administratorski račun. Študentski ali tutorski račun lahko nadgradi v administratorski račun
le prijavljeni administrator. Ob vpisu s tutorskim računom sistem tutorja preusmeri na
nadzorno ploščo za tutorje. Domačo stran nadzorne plošče lahko vidimo na sliki 18.
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Slika 18: Vstopna stran nadzorne plošče za tutorja

Vir: lasten

V najvišji vrstici desno na sliki 19 lahko tutor izbira med navigacijo na osnovno spletno stran
ali pa izbere dodatne možnosti, kjer lahko upravlja s svojim računom ali se izpiše iz sistema.
Slika 19: Možnosti za upravljanje računa na nadzorni plošči

Vir: lasten

V levem meniju na sliki 20 ima tutor na voljo številne funkcionalnosti, ki so na voljo tudi
administratorju v desnem meniju na sliki 21, vendar ima tutor v primerjavi s tem bolj omejen
dostop.
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Slika 20: Levi meni tutor

Slika 21: Levi meni administrator

Vir: lasten

Vir: lasten

Ob navigaciji na zavihek Vprašanja lahko tutor pregleda vsa vprašanja. Vidi lahko avtorja
vprašanja, datum objave, naslov, za kateri predmet je bil objavljen, njegove značke, število
komentarjev in ali že ima zadosten odgovor.To prikazuje slika 22. Preko te strani lahko tudi
dostopa do posameznega vprašanja in poda odgovor.
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Slika 22: Pregled vseh vprašanj za tutorja

Vir: lasten

Pod zavihkom Komentarji lahko tutor pregleda vse komentarje. Vidi lahko avtorja komentarja,
na katero vprašanje odgovarja, datum komentarja, njegovo vsebino in ali je zadosten.
Funkcionalnost je vidna na sliki 23.
Slika 23: Pregled vseh komentarjev za tutorja

Vir: lasten

Naslednji zavihek se imenuje Dokumenti; prikazuje ga slika 24. Na tej strani lahko tutor vidi
vse objavljene dokumente, njihove avtorje, datume objave, naslov, ime povezave do datoteke,
morebitne dodatne informacije in oceno. Ima tudi možnost urejanja in brisanja dokumentov.
Slika 24: Pregled vseh dokumentov za tutorja

Vir: lasten
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Pod zavihkom Uporabniki na sliki 25 lahko tutor vidi seznam vseh registriranih uporabnikov,
njihova imena in priimke, uporabniško ime, e-mail, ali je prijavljen kot tutor ali študent in ali
ima administratorske pravice . Tutor ne more urejati uporabnikov.
Slika 25: Pregled vseh uporabnikov za tutorja

Vir: lasten

Predzadnji zavihek prikazuje slika 26, to so Tutorske ure, kjer lahko tutor brska med vsemi
sestanki ali objavi novega. Če brska, lahko vidi seznam vseh sestankov, kdo jih je sklical, v kateri
predavalnici se izvajajo, začetek in konec sestanka in več informacij. Če je sestanek sklical
tutor, ki trenutno uporablja nadzorno ploščo, lahko tudi ureja in izbriše tutorsko uro.
Slika 26: Pregled vseh sestankov za tutorja

Vir: lasten

Če dodaja tutorsko uro, ga sistem preusmeri na novo stran. Funkcionalnost je vidna na sliki
27. Tam izbere, v kateri predavalnici se bo ura izvajala, za kateri študijski program bo razpisana,
začetek in konec ure in več informacij. Ob kliku na gumb ‘Ustvari tutorsko uro’ se ura zabeleži
v podatkovno bazo in prikaže študentom pod zavihkom Tutorske ure.
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Slika 27: Dodajanje nove tutorske ure

Vir: lasten

Ob kliku na zadnji zavihek, Profil, sistem preusmeri tutorja na njegov profil z informacijami, ki
jih lahko spreminja. Zamenja lahko svoje ime, priimek, uporabniško ime, e-mail in geslo.
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Slika 28: Urejanje tutorskega profila

Vir: lasten

Če se je tutor v sistem vpisal v poletnem času, ki traja od julija do septembra, mu sistem prikaže
dodatni zavihek, preko katerega lahko pripravi poročilo tutorstva. Uporabnik lahko vidi število
ur, ki jih je porabil na spletni aplikaciji, število sestankov, ki jih je razpisal, število odgovorov,
ki jih je podal na vprašanja in število njegovih podanih odgovorov, ki so bili zadostni. Slednje
prikazuje slika 29. Priporočljivo je, da tutor doda še več informacij o poteku njegovega
tutorstva za preteklo leto.
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Slika 29: Urejanje končnega poročila za tutorja

Vir: lasten

Ko tutor izpolni vsa polja, lahko odda poročilo preko gumba ‘Oddaj poročilo’. Sistem generira
PDF dokument s podatki o poteku tutorstva in ga shrani na strežnik. To poročilo se lahko nato
odda koordinatorju tutorstva. Funkcionalnost je prikazana na sliki 30.
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Slika 30: Poročilo tutorstva, ki se generira ob oddaji

Vir: lasten

5.6.2 Pregled glavne spletne strani kot tutor
Prijavljeni tutor lahko na glavni spletni strani dostopa do enakih funkcionalnosti kot študent.
Ima še nekaj dodatnih funkcionalnosti, ki so opisane v nadaljevanju. Prva razlika v uporabniških
računih je ta, da ima tutor možnost komentiranja na vprašanje, ki ga je postavil študent. To
prikazuje slika 31.
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Slika 31: Spletna stran posameznega vprašanja kot tutor

Vir: lasten

5.7 DOSTOP ZA VPISANE ADMINISTRATORJE
V naslednjih podpoglavjih so opisane spletne strani aplikacije, do katere ima dostop vpisani
administrator.

5.7.1 Pregled nadzorne plošče kot administrator
Administrator ima dostop do enakih funkcionalnosti kot tutor, vendar z dodanimi razširitvami.
Pri izpolnjevanju vprašalnika so študentje navedli, da bi želeli imeti pregled aktivnosti
uporabnikov na spletni strani, zato smo dodali to funkcionalnost na nadzorno ploščo
administratorja. Slika 32 prikazuje vstopno stran nadzorne plošče za administratorja, kjer se
mu prikaže kratka statistika objavljenih dokumentov, vprašanj, komentarjev in uporabnikov.
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Slika 32: Vstopna stran nadzorne plošče za administratorja

Vir: lasten

Ob kliku na besedilo ‘Podrobnosti’ ali puščico sistem administratorja preusmeri na seznam
posameznih elementov. Poleg zavihkov, ki jih ima tutor, ki so vidni na sliki 20, ima
administrator na voljo še urejanja in dodajanja posameznih elementov in urejanje kategorij na
glavni spletni strani, kar vidimo na sliki 21.
Ob kliku na zavihek Vprašanja ima administrator na voljo tabelo vseh vprašanj in dodajanje
novega vprašanja. Seznam vseh vprašanj je enak kot pri tutorju na sliki 22, vendar ima namesto
možnosti dogovarjanja možnosti urejanja in brisanja vprašanja, kar je vidno na sliki 33.

49

Slika 33: Izpis vseh vprašanj za administratorja

Vir: lasten

Na tej strani lahko vidimo tudi dodatno funkcionalnosti izbiranja več vprašanj hkrati in
upravljanje z njimi, prikazano na sliki 34. Administrator lahko izbere posamezna ali vsa
vprašanja in preko spustnega menija izbere, kar želi, da se z vprašanji zgodi.
Slika 34: Spustni meni za vprašanja

Vir: lasten

Ob kliku na gumb ‘Dodaj novega’ ali izbiri zavihka ‘Dodaj vprašanje’ sistem administratorja
preusmeri na novo spletno stran za dodajanje vprašanja, ki je podobna oknu za dodajanje
vprašanja za vpisanega študenta, prikazan na sliki 9. Tu vnese naslov, za kateri predmet
objavlja vprašanje, datum objave, značke in kratko vsebino. Funkcionalnost je vidna na sliki
35.
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Slika 35: Dodajanje novega vprašanja za administratorja

Vir: lasten

Za upravljanje s komentarji ima administrator omogočene enake funkcionalnosti kot tutor, za
katerega funkcionalnosti prikazuje slika 23. Enako velja tudi za pregled vseh dokumentov na
sliki 24, pregled vseh tutorskih ur na sliki 26, dodajanje nove tutorske ure na sliki 27 in urejanje
profila na sliki 28. Pri izbiri dodajanja novega dokumenta sistem preusmeri administratorja na
stran za nalaganje novega dokumenta. Tudi tu je obrazec sličen obrazcu za dodajanje novega
dokumenta, ki je na voljo vpisanim študentom na glavni spletni strani in viden na sliki 15.
Administrator mora za oddajo novega dokumenta vnesti naslov dokumenta, šifro predmeta,
za katerega ga objavlja, datum objave, značke in po potrebi več informacij. Prav tako mora
pripeti dokument. Razlika med dokumenti, ki jih je objavil študent in dokumenti, ki jih objavi
administrator, je v tem, da administratorjevi dokumenti ne potrebujejo potrditve za objavo na
spletni strani. Pod zavihkom Uporabniki lahko administrator vidi seznam vseh uporabnikov ali
doda novega. Tabela Uporabniki je podobna tabeli Uporabniki za tutorski račun, vendar s to
razliko, da ima administrator na voljo nadgrajevanje uporabniških računov v administratorske,
lahko ureja uporabnike in jih briše, kar lahko vidimo na sliki 36. Ob kliku na ikono krone se
račun nadgradi v administratorski račun, medtem ko se ob kliku na roko račun zniža v
uporabniški račun.
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Slika 36: Seznam vseh uporabnikov za administratorja

Vir: lasten

Če administrator želi izbrisati uporabnika, ga sistem najprej vpraša, ali je prepričan v svoje
odločitve. Ob kliku na gumb V redu se uporabnik izbriše. Funkcionalnost vidimo na sliki 37.
Slika 37: Opozorilo sistema ob izbrisu uporabnika

Vir: lasten

Ob kliku na zavihek ‘Dodaj uporabnika’ sistem preusmeri administratorja na stran za dodajanje
novega uporabnika, ki je vidna na sliki 38. Tu administrator vnese ime, priimek, uporabniško
ime, e-mail, geslo, študijski program ali področje tutorstva in pravice računa za novega
uporabnika. Ob kliku na gumb ‘Ustvari uporabnika’ se račun kreira.
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Slika 38: Dodajanje novega uporabnika

Vir: lasten

V anketi smo vprašali anketirance, katere funkcionalnosti si želijo imeti na spletni aplikacij.
Med drugimi so odgovorili tudi, da si želijo različne kategorije, zato smo dodali še naslednji
zavihek, viden na sliki 39.
Administratorski račun ima opcije dodajanja, urejanja in brisanja posameznih zavihkov glavne
spletne strani preko zavihka Kategorije na nadzorni plošči.
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Slika 39: Urejanje kategorij oziroma zavihkov glavne spletne strani

Vir: lasten
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6 ZAKLJUČEK
V okviru pisanja diplomske naloge smo dosegli vse zastavljene cilje. Načrtovali in razvili smo
prototip spletne aplikacije za študente in tutorje Fakultete za upravo, vendar smo njene
funkcionalnosti prilagodili za uporabo študentov Univerze v Ljubljani. Sestavili smo anketni
vprašalnik in izvedli anketo; odgovori anketirancev so pokazali, da so študenti relativno
zadovoljni s prejetimi informacijami, kar prikazuje grafikon 10 (v tretjem poglavju); najraje se
obrnejo na sošolce, kolege in asistente predmetov, kar je vidno v tabeli 1 (prav tako v tretjem
poglavju). Nasprotno glede na naša pričakovanja so študentje odgovorili, da se redko ali nikoli
ne obrnejo na tutorje; njihova pomoč je povprečna. Odgovori so bili presenetljivi, saj
prikazujejo dejstvo, da bi bilo potrebno sistem tutorstva prilagoditi potrebam študentov, ga
razjasniti in bolj promovirati. Anketirance smo nato v naslednjem vprašanju vprašali, ali si
želijo enotno spletno aplikacijo za pridobivanje informacij v zvezi s študijem, na katerega jih je
večina odgovorila pritrdilno. Rezultati so prikazani na grafikonu 11 (v tretjem poglavju). Potem
smo študente povprašali o funkcionalnostih, ki bi si jih želeli imeti na spletni aplikaciji. Navedli
so možnost objave dokumentov in zapiskov, anonimnost, različne kategorije, aktivnost
uporabnikov in preprostost. Cilj drugega anketnega vprašalnika je bil ugotoviti, katere
informacijske sisteme študenti že uporabljajo pri študiju. Pričakovali smo navedbe več
različnih sistemov, vendar večina fakultet še vedno uporablja le Moodle, Studis in podobne
sisteme za uporabo e-učilnic. Nekatere fakultete uporabljajo še Kahoot in Piazzo, sistema za
prejemanje informacij in alternativno učenje. Če bi več fakultet uporabljalo take sisteme,
predvsem Piazzo, bi verjetno manj študentov izrazilo potrebo po uvedbi enotnega
informacijskega sistema za študijske informacije.
Na podlagi prejetih informacij smo razvili prototip spletne aplikacije, ki implementira želene
funkcionalnosti. Tako ima študent na voljo objave in branja vprašanj v zvezi s študijem, pregled
pogosto zastavljenih vprašanj in dostop do zapiskov, ki študentu pomagajo pri učenju snovi za
določene predmete. Tutor ima na voljo branje in odgovarjanje na vprašanja, sklicevanje
sestankov ter generiranje končnega poročila tutorstva. Pri oblikovanju spletne aplikacije smo
se osredotočili na pregleden in odziven izgled spletnih strani, ki smo ga zagotovili z uporabo
knjižnice Bootstrap. Spletno aplikacijo eTutor moderira administrator, ki ima pravico
upravljanja s skoraj vsemi podatki spletne aplikacije. V nadaljnem razvoju lahko testiramo
uporabnost administratorja z več uporabniki (Will a forum work without moderators, 2011);
njegovo vlogo lahko prilagodimo ugotovitvam in spremembam (Harper, 2012).
Anketiranci so v anketi navedli tudi, da si želijo klepetalnico, seznam prijateljev, način
prenašanja multimedie in glasovni klepet, vendar zaradi kompleksnosti teh funkcionalnosti v
tem diplomskem delu nismo vključili. Pri nadaljnjem razvoju lahko upoštevamo želje
študentov, ki niso bile izpolnjene. Razširitve, ki bi jih še lahko implementirali, so verifikacija
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študenta s študentsko elektronsko pošto ali vpisno številko - tako bi lahko tudi odstranili
zahtevo vnosa imena in priimka študenta, saj bi se ta lahko identificiral s študentsko
elektronsko pošto ali vpisno številko. Naslednja možna razširitev je dvostopenjska
avtentikacija. Vpis z geslom, čeprav je ta zakodiran, danes ni več najbolj varen. Izurjeni zlikovci
lahko dokaj enostavno dostopajo do naših gesel, zato se vedno bolj pogosto uporablja
dvostopenjska avtentikacija. Ta omogoča verifikacijo z geslom in z žetonom, ki ga varnostni
sistem avtomatsko generira in pošlje uporabniku preko aplikacije ali preko sporočila na
telefon.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik 1
Sem T. Potočnik, tutor na fakulteti za Upravo. Raziskujem možnosti izboljšave trenutnega
sistema medsebojne komunikacije med fakulteto in študenti. Vaši odgovori bodo anonimno
zbrani in analizirani; končni projekt pa bo prototip spletne aplikacije, primerne za (bodoče)
študente, tutorje in profesorje.
Q1 - Spol:
Ž
M
Nič od naštetega
Q2 - V katero starostno kategorijo spadate?
19-23
24-30
30
Q3 - V katero izobraževalno skupino spadate?
Možnih je več odgovorov
Sem dijak
Sem študent (izredni, redni, pavzer, alumni..)
Sem profesor ali asistent
Sem tutor
Drugo:
Q5 - Kakšen je vaš študijski status?
Še nisem maturiral
Še študiram
Sem že dokončal prvo (dodipl.) stopnjo
Sem že dokončal drugo (podipl.) stopnjo
Sem profesor
Drugo:
Q6 - Ali se redno udeležujete predavanj in vaj?
Da
Občasno
Ne
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IF (1) Q6 = [3] ( Ne )
Q7 - Razlog, da ne obiskujete vaj in predavanj:
Lažje se učim s pomočjo prosojnic
Nimam časa za udeležbo
Način poučevanja bi se lahko izboljšal
Vse našteto
Drugo:
Q8 - Na kaj pomislite, ko slišite besedo "Tutor"?
Možnih je več odgovorov
Asistent asistentu, ki pomaga študentom pri dodatnih vprašanjih
Študent višjega letnika, ki pomaga študentom pri dodatnih vprašanjih
Študent z visokimi ocenami, ki pomaga študentom pri dodatnih vprašanjih
Sinonim za inštruktorja, ki nudi individualno pomoč študentom pri raznih študijskih
težavah
Študentje višjega letnika, ki prostovoljno skrbi za uspeh mlajših študentov
IF (2) Q3 = [Q3b]
Q11_2 - Kakšen je vaš povprečen študijski uspeh?
S študijskim uspehom nisem zadovoljen
Zadovoljiv
Odličen
IF (2) Q3 = [Q3b]
Q - Kako najraje pristopite do nekoga, ko potrebujete pomoč?
Možnih je več odgovorov
Se opogumim in osebno pristopim do osebe, ki bi mi znala odgovoriti
Vprašam prijatelja, ali pozna koga, ki ve več o težavi
Vprašam preko FB skupin/Messengerja
Drugo:
IF (2) Q3 = [Q3b]
Q9 - (Študent) Ko iščete odgovor na vprašanje, na koga se obrnete?
Nikoli
Na sošolca/kolega
Na tutorje
Na starše
Vprašam nekoga, ali pozna nekoga, ki bi
rešil situacijo (3. oseba)
Na nosilca programa
Na profesorja
60

Redko

Po
potrebi

Pogosto Vedno

Nikoli

Redko

Po
potrebi

Pogosto Vedno

Na asistenta
Na referat za študijske zadeve
IF (2) Q3 = [Q3b]
Q10 - Ko dobite odgovor na vprašanje, bi odgovor ocenili z... (1- se ne obrnem, - 2 min, 5
max)
1

2

3

4

5

Informacije sošolcev/kolegov
Informacije tutorjev
Informacije staršev
Informacije 3. osebe
Informacije nosilca programa
Informacije profesorja
Informacije asistenta
Informacije referata za študijske zadeve
Q11 - Kakšen pristop iskanja odgovora na vprašanje vam je najljubši?
Oseben
Posreden (preko znanca)
Anonimen (preko spleta)
Q12_2 - Bi vam koristila spletna aplikacija, preko katere bi potekala medsebojna
komunikacija študentov, tutorjev in profesorjev?
Da
Ne
Drugo:
Q12 - Spletna aplikacija bi vključevala možnost anonimne komunikacije študent-tutor in
tutor-tutor. Študentje bi si izbrali poljuben vzdevek; imeli bi dostop do informacij preko
tutorja in dostop do zapiskov. Tutor bi prejemal ali posredoval vprašanja. Profesorji oz.
moderatorji bi imeli vpogled v celotno funkcioniranje sistema.
IF (3) Q12_2 = [1] ( Da )
Q13 - Bi izpostavili še katero lastnost, ki bi jo želeli imeti na aplikaciji medsebojnega
komuniciranja študentov?
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Priloga 2: Anketni vprašalnik 2
V Sloveniji na več fakultetah uporabljajo aplikacije/spletne strani, ki jih študent lahko
uporablja za prejemanje informacij v zvezi s študijem ali kot pripomoček pri predavanjih.
Zanima me, kakšne aplikacije/spletne strani se uporabljajo na vaši fakulteti in kakšen je
njihov namen (Npr.: Moodle, Studis, Kahoot).
Q1 - Ali na vaši fakulteti uporabljate kakšno aplikacijo/spletno stran kot pripomoček pri
študiju?
Da
Ne
Ne vem

IF (1) Q1 = [1] ( Da )
Q3_2 - Kako se imenuje aplikacija in za kaj se uporablja? Če jih uporabljate več, jih prosim
opišite čim več. (Če uporabljate Moodle, Studis ali Kahoot, je ni potrebno opisati.)

Q2 - Katero fakulteto obiskujete? (Če fakulteta ne spada pod UL, prosim, zapišite še
univerzo)

62

