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Zapisnik sestanka z rednimi študenti 3. letnika študijskega programa 1. stopnje 

Zdravstvena nega v študijskem letu 2016/2017 
 
 
Sestanek s študenti 3. letnika redno in izredno je bil 21.11.2016 ob 14:30 uri v predavalnici štev. 3., 4. 
nadstropje FZV UM. Sestanek je vodila prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. dr. Klavdija 
Čuček Trifkovič. Na sestanku je bila prisotna tudi referentka Referata za študentske zadeve Barbara 
Hojnik in delno Alenka Marsel, vodja Referata za študentske zadeve.  
 
Po uvodnem pozdravu je prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. dr. Klavdija Čuček 
Trifkovič študentom na kratko predstavila opravljanje kliničnih vaj na partnerski instituciji v Sanlasu, 
Avstrija, kjer bodo vaje potekale predvidoma v mesecu aprilu in maju. Prijavljeni kandidati bodo imeli 
skupen sestanek na temo opravljanja kliničnih vaj v Sanlasu. Študentom je bilo tudi povedano, da lahko 
dodatne informacije zainteresirani kandidati dobijo pri prodekanici za izobraževalno dejavnost, viš. 
predav. dr. Klavdiji Čuček Trifkovič.   
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič je študentom podala 
informacije o kliničnih vajah, ki jih opravljajo študenti 3. letnika. Glede na lansko študijsko leto, pri 
opravljanju kliničnih vaj 3. letnika, ni sprememb. Študenti v 3. letniku del kliničnih vaj opravijo po lastni 
izbiri v eni učni enoti, in sicer pri učni enoti Zdravstvena nega na kirurškem  področju v obsegu 105 ur 
kliničnih vaj redni študenti in 150 ur izredni študenti.  
 
Svoje želje glede lokacije, kjer bi želeli izbirne klinične vaje opravljati, so imeli študentje možnost podati 
že v mesecu juniju 2016. 
 
Študentom se je pojasnilo, da bo UM FZV bo s predlaganimi institucijami, v kolikor bo pripravljenost za 
sodelovanje obojestranska in  izpolnjeni administrativni pogoji, sklenila pogodbe o sodelovanju. V kolikor 
bo pogodba sklenjena, se bodo študentje v učni bazi dogovorili glede termina opravljanja kliničnih vaj 
(obrazec Potrdilo institucije o zagotovitvi klinične prakse). Opravljene klinične bodo študentje izkazali s 
Potrdilom institucije o opravljeni klinični praksi. 
 
Pogovor je tekel tudi o opravljanju kliničnih vaj učne enote Zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu, 
na domu in lokalni skupnosti, v zdravstvenih domovih, ki so jih študenti predlagali v  mesecu juniju 2016. 
Prodekanica je študente zaprosila, da v zvezi  s kliničnimi vajami in morebitnimi spremembami 
pedagoškega procesa spremljajo objave na spletni strani.  
 
Študente se je seznanilo tudi s postopki priprave in zagovora diplomskega dela. Posebej se jih je 
opozorilo na določilo Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela ter da je študent 
dolžan  prijaviti temo diplomskega dela do zaključka 3. letnika, tj. do 30.9.2017. V kolikor tega ne bo 
storil, se ga bo pozvalo in v kolikor se ne bo odzval na poziv, mu bo, na predlog predstojnice Katedre za 
zdravstveno nego, mentor določen.  
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Barbara Hojnik je študente tudi opozorila, v kolikor bodo zainteresirani za nadaljevanje študija na 
podiplomskih študijskih programih v študijskem letu 2016/2017, da naj pričnejo pravočasno z 
aktivnostmi v zvezi pisanjem dispozicije in priprave diplomskega dela. Nadaljevala je, da bo na spletni 
strani objavljen rokovnik zagovorov diplomskih del in študente opomnila, da mentorji in somentorji pri 
diplomskih delih niso dosegljivi v času senatnih počitnic.  
 
Študenti so bili opozorjeni tudi kdo lahko skladno z določbo ZUJF-a, koristiti pravico do statusa študenta 
absolventa. 
 
Študent se je na koncu seznanilo tudi z možnostmi študentske izmenjave v okviru programa Erasmus+ 
ter da lahko zainteresirani študenti dobijo več informacij v zvezi z izmenjavo pri Alenki Marsel in Maji 
Štiglic.  
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 15:15 uri. 
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