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I. DEL: FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE UNIVERZE V MARIBORU 

 

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (v nadaljevanju FZV UM) deluje od 

12.03.2007 po Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o preimenovanju Univerze v 

Mariboru, ki ga je sprejel Drţavni zbor Republike Slovenije (Uradni list Republike 

Slovenije, št. 137/27.XII.2006).  

 

Je ĉlanica Univerze v Mariboru. Najprej je delovala kot Višja zdravstvena šola, ki jo je 

ustanovil Drţavni zbor Republike Slovenije z Zakonom o ustanovitvi Višje zdravstvene šole 

v Mariboru (Uradni list Republike Slovenije, št. 32/17.VI.1993), nato kot Visoka 

zdravstvena šola Univerze v Mariboru od 01.01.1995 po Odloku o preoblikovanju Univerze 

v Mariboru, ki ga je sprejel Drţavni zbor Republike Slovenije (Uradni list Republike 

Slovenije, št. 82/30.XII.1994).  

 

Z ozirom na zahteve Evropske skupnosti ob pristopu Slovenije kot ĉlanice v Evropsko 

skupnost smo ţe leta 2002 zaĉeli z intenzivnim preoblikovanjem obstojeĉega 

dodiplomskega  visokošolskega strokovnega študijskega  programa Zdravstvene nege v 

program, usklajen z evropskimi programi na podlagi evropskih direktiv, saj je poklic 

medicinske sestre v Evropski skupnosti regulirani poklic. Na 11. seji Sveta RS za visoko 

šolstvo, dne 05. 12.2003 je bil potrjen dodiplomski visokošolski strokovni študijski 

program Zdravstvena nega, usklajen z direktivami Evropske skupnosti (EU 77/452 in EU 

77/453, Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih 

kvalifikacij).  

 

Razvoj FZV UM je bil zelo intenziven. Razvijala se je raziskovalna dejavnost, strokovna in 

pedagoška dejavnost.  Število študentov  vpisanih na Fakulteto za zdravstvene vede 

Univerze v Mariboru se je potrojilo. V študijskem letu  2006/2007 je bilo vpisanih 1048 

dodiplomskih in podiplomskih študentov.  

Zaradi pomanjkanja  medicinskih sester smo zaĉeli izvajati izredni študij in študij po 

merilih za prehode. FZV UM je edina v Sloveniji razvila in v študijskem letu 1999/2000 

priĉela izvajati  podiplomske specialistiĉne študijske programe. 

 

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega je ovrednoten z 

180 ECTS, torej predstavlja prvo stopenjski študijski program po Bolonjskem procesu. Ta 
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program je usklajen tudi znotraj Republike Slovenije z Visoko šolo za zdravstvo Univerze v  

Ljubljani in Visoko šolo za zdravstvo Izola Univerze na Primorskem.  

 

Glede na Nacionalni program visokega šolstva v Republiki Sloveniji od 2006 do 2010 ima 

nova študijska struktura tri stopnje: prva stopnja je dodiplomska, drugi dve sta 

podiplomski. 

V študijskem letu 2007/2008 prviĉ izvajajmo podiplomski magistrski študijski program 

Zdravstvena nega. V bliţnji prihodnosti predvidevamo tudi izvajanje druge stopnje 

magistrskega študijskega programa Bioinformatika in tretje stopnje tj. doktorskega 

študijskega programa Zdravstvena nega in Bioinformatika. 

 

1 ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ  

1.1 Vizija in strategija  

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru  opravlja strokovno, razvojno in 

svetovalno delo. Razvija znanstvene discipline, na katerih temelji študijski program in 

znanstvene discipline s sorodnih ali interdisciplinarno povezanih podroĉij. Raziskovalna 

dejavnost fakultete obsega temeljne, aplikativne in razvojne raziskave ter druge projekte, 

ki jih fakulteta izvaja v okvirih svojih inštitutov in centrov: Raziskovalnega inštituta, 

Inštituta za zdravstveno nego, Razvojnega inštituta za zdravstvo in zdravstveno nego, 

Centra za izobraţevanje in strokovno izpopolnjevanje, Centra za mednarodno sodelovanje 

in e-uĉenje, Centra za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu, 

Centra za biomedicinsko tehnologijo in Simulacijskega centra FZV UM. 

 
Osnovno poslanstvo FZV UM je izvajanje najkakovostnejših pedagoško-izobraţevalnih in 

znanstveno-raziskovalnih programov s podroĉja zdravstvene nege in drugih zdravstvenih 

ved, ki jih bomo v prihodnje še razvijali ter sluţiti skupnosti kot univerzitetno središĉe, ki 

spodbuja razvoj, širjenje in uporabo znanja s podroĉja zdravstvenih ved.  

 

Doseganje teh ciljev je moţno z izvajanjem kakovostnega in sodobnega izobraţevanja, 

raziskovanja in strokovnega dela v javnem zdravstvu: 

Z izobraţevanjem na dodiplomski in podiplomski stopnji, razvijamo kompetentnost  na 

podroĉju zdravstvenih ved, vzpodbujamo ţeljo za znanjem in razvijamo obĉutek 

profesionalizma. 
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 Z razvijanjem raziskovanja s podroĉja zdravstvenih ved, izobraţevanja, kakovosti 

in etike krepimo napredek znanja na podroĉju zdravstvenih ved v teoriji in praksi. 

 

 S strokovnim delom v javnem zdravstvu širimo strokovnost in vedenje o zdravstvu 

in zdravstveni negi na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju, 

spodbujamo promocijo in vzdrţevanje zdravja kot tudi napredek poklicev s 

podroĉja zdravstvenih ved. 

 

Strategija FZV UM predvideva organizacijo in mobilizacijo vseh virov FZV UM in njenih 

sodelujoĉih institucij, ustvarjanje mreţe mednarodnih partnerskih institucij za promocijo 

odliĉnosti na podroĉju programov FZV UM ter izobraţevanje in raziskovanje na tem 

podroĉju.   

 

Strategija na podroĉju zagotavljanja kakovosti FZV UM temelji na: 

- Razvoju in stalni evalvaciji študijskih programov, ki jih FZV UM izvaja in jih bo v 

prihodnje izvajala; 

- uvajanju novih metod izobraţevanja v študijske programe (simulacije, virtualna 

resniĉnost, uĉenje na daljavo, na dokazih temeljeĉe zdravstvene vede (EBN in 

EBM), na problemih temeljeĉe uĉenje (PBL); 

- razvijanju kadrov; 

- nenehnem izobraţevanju redno zaposlenih visokošolskih uĉiteljev na 

vseh podroĉjih ter omogoĉanje mobilnosti  visokošolskih uĉiteljev in študentov; 

- kontinuiranem izobraţevanju mentorjev v uĉnih bazah FZV UM; 

- uveljavljanju tutorstva visokošolskih uĉiteljev študentom in uveljavljanju tutorstva 

študent študentu; 

- organiziranju kontinuiranih izobraţevalnih programov na razliĉnih podroĉjih 

(didaktika, komunikologija, etika in specifiĉna profesionalna podroĉja); 

- organiziranju mednarodnih znanstvenih simpozijev in poletnih šol  s podroĉja 

zdravstvenih ved s poudarkom na multisektorskemu povezovanju in sodelovanju; 

- izvajanju kakovostnega managementa; 

- internacionalni evalvaciji FZV UM in akreditaciji inštitucije; 

- razvijanju infrastrukture. 
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1.2 Organiziranost  

DEKANAT FZV UM 
 
VODSTVO 

 
V. d. dekana: 
Red. prof. dr. Peter KOKOL, univ. dipl. inţ.el. 

Tel.: 02 300 47 01 
e-mail: kokol@uni-mb.si 
 

Prodekanica za izobraţevanje: 
Viš. predav. dr.* Danica ŢELEZNIK, prof. zdr. vzg. 
Tel.: 02 300 47 12 

e-mail: danica.zeleznik@uni-mb.si 
 
 

Prodekan za raziskovanje: 
Red. prof. dr. Peter KOKOL, univ. dipl. inţ. el. 
Tel.: 02 300 47 27 

e-mail: kokol@uni-mb.si 
 
 

Tajnica fakultete: 
Asist. mag. Helena BLAŢUN, univ. dipl. inţ. tekst. 
Tel.: 02 300 47 17 
e-mail: helena.blazun@uni-mb.si 

 
 
TAJNIŠTVO FZV UM: 

 
Dekanat-tajništvo: 
Tel.: 02 300 47 01 

Fax.: 02 300 47 47 
e-mail: fzv@uni-mb.si 
 

Referat za splošne in administrativne zadeve 
 
Saša KOTNJEK, univ. dipl. prav. 

Tel.: 02 300 47 01 
e-mail:sasa.kotnjek@uni-mb.si 
 

Maja ŠTIGLIC, univ. dipl. ped. 

Tel.: 02 300 47 01 
e-mail:maja.stiglic@uni-mb.si 
 

Sandra VOHAR 
Tel.: 02 300 47 18 
e-mail:sandra.vohar@uni-mb.si 

 
 
Referat za kadrovske in habilitacijske zadeve: 

 
Vlasta JUG, univ. dipl. prav. 

mailto:fzv@uni-mb.si
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Tel.: 02 300 47 23  

e-mail:vlasta.jug@uni-mb.si 
 
Simona NOVAK, dipl. upr. org. 

Tel.: 02 300 47 46  
e-mail:simona.novak@uni-mb.si; habilitacija.fzv@uni-mb.si 
 
 
 
* v postopku nostrifikacije 

 

 
Referat za računovodske zadeve: 
 

Zvonka MURKO, ekon., vodja 
Tel.: 02 300 47 20 
e-mail:zvonka.murko@uni-mb.si 

 
Mojca TOVORNIK, dipl. ekon. 
Tel.: 02 300 47 49 

e-mail:mojca.tovornik@uni-mb.si 
 
 

Referat za študentske zadeve: 
 
Alenka MARSEL, ekon., vodja 

Tel.: 02/ 300 47 26 
e-mail:alenka.marsel@uni-mb.si 
 

Barbara HOJNIK 
Tel.: 02 300 47 26 
e-mail:barbara.hojnik@uni-mb.si 
 

Vesna ŢAMUT, prof. soc. in nem. 
Tel.: 02 300 47 26 
e-mail:vesna.zamut@uni-mb.si 

 
Marija PLAJNŠEK, poslovni sekretar 
Tel.: 02 300 47 26 

e-mail:marija.plajnsek@uni-mb.si 
 
 

Knjiţnica: 
 
Nevenka BALUN, prof. zgod. in geogr., vodja 

Tel.: 02 300 47 36 
e-mail:nevenka.balun@uni-mb.si 
 

Zdenka REŢONJA, poslovni sekretar  
Tel.: 02 300 47 22  
e-mail:zdenka.rezonja@uni-mb.si 
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ORGANI FAKULTETE 
 

Akademski zbor FZV UM 
 
predsednik 

viš. predav. mag. Milica Lahe, podpredsednica 
 
 

red. prof. dr. Jana Bezenšek, ĉlanica 
strok. sodel. Ivica Brumec, ĉlanica 
red. prof. dr. Milan Brumen, ĉlan 

doc. dr. Slavko Cvetek, ĉlan 
predav. Klavdija Ĉuĉek Trifkoviĉ, ĉlanica 
predav. Barbara Donik, ĉlanica 

doc. dr. Aleš Fajmut, ĉlan 
viš. predav. dr. Bojana Filej, ĉlanica 
viš. predav. mag. Vida Gönc, ĉlanica 

doc. dr. Štefek Grmec, ĉlan 
viš. predav. mag. Ana Habjaniĉ, ĉlanica 
predav. Barbara Kegl, ĉlanica 

predav. Anton Koţelj, ĉlan 
viš. predav. mag. Nevenka Krĉevski – Škvarĉ, ĉlanica 
viš. predav. mag. Miljenko Kriţmarić, ĉlan 
predav. Mateja Lorber, ĉlanica 

predav. Vlasta Mlekuţ, ĉlanica 
strok. sodel. Nataša Mlinar, ĉlanica 
predav. Jasmina Nerat, ĉlanica 

viš. predav. dr. Majda Pajnkihar, ĉlanica 
predav. Milena Pišlar, ĉlanica 
viš. predav. Jelka Reberšek – Gorišek, ĉlanica 

predav. Dubravka Sancin, ĉlanica 
predav. Maja Strauss, ĉlanica 
viš. predav. mag. Jadranka Striĉević, ĉlanica 

red. prof. dr. Sonja Šostar – Turk, ĉlanica 
izr. prof. dr. Iztok Takaĉ, ĉlan 
viš. predav. Karl Turk, ĉlan 

izr. prof. dr. Zmago Turk, ĉlan 
viš. predav. dr.* Danica Ţeleznik, ĉlanica 
 

Tina Hercan, prodekanica študentka, ĉlanica 
Sabina Strelec, študentka, ĉlanica 
Uroš Rašĉan, študent, ĉlan 

Helena Boţiĉ, študentka, ĉlanica 
Janja Loĉan, študentka, ĉlanica 
Ana Lisjak, študentka, ĉlanica 

Danijela Josić, študentka, ĉlanica 
 
Senat FZV UM 

 
red. prof. dr. Peter Kokol, predsednik 
 
red. prof. dr. Jana Bezenšek, ĉlanica 



 

11 

red. prof. dr. Milan Brumen, ĉlan 

doc. dr. Slavko Cvetek, ĉlan 
viš. predav. dr. Majda Pajnkihar, ĉlanica 
red. prof. dr. Sonja Šostar Turk, ĉlanica 

izr. prof. dr. Zmago Turk, ĉlan 
viš. predav. dr.* Danica Ţeleznik, ĉlanica 
 

Tina Hercan, prodekanica študentka, ĉlanica 
Uroš Rašĉan, študent, ĉlan 
Bojana Zamolo, študentka, ĉlanica 
 
* v postopku nostrifikacije 

 
Poslovodni odbor FZV UM 

 
red. prof. dr. Peter Kokol , predsednik 
 

asist. mag. Helena Blaţun, ĉlanica 
viš. predav. mag. Vida Gönc, ĉlanica 
red. prof. dr. Sonja Šostar Turk, ĉlanica 

 
Tina Hercan, prodekanica študentka, ĉlanica 
 

 
Komisija za študijske zadeve FZV UM 
 

viš. predav. dr.* Danica Ţeleznik, predsednica 
 
red. prof. dr. Milan Brumen, ĉlan 

viš. predav. dr. Bojana Filej, ĉlanica 
viš. predav. Zlatan Turĉin, ĉlan 
izr. prof. dr. Zmago Turk, ĉlan 

 
Tina Hercan, prodekanica študentka, ĉlanica 
Uroš Rašĉan, študent, ĉlan 

 
 
Komisija za znanstveno raziskovalno delo FZV UM 

 
red. prof. dr. Peter Kokol, predsednik 
 

red. prof. dr. Jana Bezenšek, ĉlanica 
viš. predav. dr. Majda Pajnkihar, ĉlanica 
red. prof. dr. Sonja Šostar Turk, ĉlanica 
izr. prof. dr. Zmago Turk, ĉlan 

 
Tina Hercan, prodekanica študentka, ĉlanica 
Ana Lisjak, študentka, ĉlanica 

 
 
Komisija za habilitacijske zadeve FZV UM 

 
red. prof. dr. Peter Kokol, predsednik 
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viš. predav. dr. Bojana Filej, ĉlanica 

red. prof. dr. Alojz Gregoriĉ, ĉlan 
viš. predav. dr. Majda Pajnkihar, ĉlanica 
 

Tina Hercan, prodekanica študentka, ĉlanica 
Uroš Rašĉan, študent, ĉlan 
 
 
 
* v postopku nostrifikacije 

 

 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FZV UM 
 

viš. predav. dr. Bojana Filej, predsednica 
 
doc. dr. Slavko Cvetek, ĉlan 

doc. dr. Aleš Fajmut, ĉlan 
red. prof. dr. Radovan Hojs, ĉlan 
viš. predav. mag. Milica Lahe, ĉlanica 

viš. predav. dr. Majda Pajnkihar, ĉlanica 
viš. predav. Jelka Reberšek – Gorišek, ĉlanica 
Simona Novak, ĉlanica 

 
Janja Loĉan, študentka, ĉlanica 
Bojana Zamolo, študentka, ĉlanica 

 
 
Komisija za zaloţniško dejavnost FZV UM 

 
Nevenka Balun, predsednica 
 
predav. Klavdija Ĉuĉek Trifkoviĉ, ĉlanica 

viš. predav. mag. Ljudmila Kolenc, ĉlanica 
viš. predav. mag. Milica Lahe, ĉlanica 
predav. Dubravka Sancin, ĉlanica 

Sandra Vohar, ĉlanica 
 
 

Študentski svet FZV UM 
 
1. letnik: 

Irena Plahuta, predsednica 
Matjaţ Ban, ĉlan 
 

2. letnik: 
Marko Plateis, predsednik 
Bojana Zamolo, ĉlanica 

 
3. letnik: 
Erika Petroviĉ, predsednica 

Joţe Lozinšek, ĉlan 
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1.3 Organizacijska shema FZV UM 
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1.4 Notranje pedagoške in znanstvene organizacijske enote ter učne baze 

FZV UM 

 

1.4.1 Katedra za zdravstveno nego  

 

Katedra za zdravstveno nego FZV UM, kot najvišji strokovni organ, pri svojem delu 

upošteva smernice razvoja zdravstvene nege, ki temeljijo na usmeritvah in dokumentih 

evropskih strokovnih zdruţenj (Mednarodni svet medicinskih sester - ICN, Evropsko 

zdruţenje medicinskih sester - EFN, Svetovna zdravstvena organizacija - WHO) ter na 

nacionalnih usmeritvah Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego in 

Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze društev. Na navedenih usmeritvah 

temeljijo izobraţevalni programi dodiplomskega in podiplomskega študija za medicinske 

sestre, ki dosledno upoštevajo tudi direktive Evropske unije.  

 

Poklica diplomirane medicinske sestre in diplomiranega zdravstvenika sta regulirana 

poklica, za katera mora posameznik izpolnjevati z zakonom ali drugimi predpisi doloĉene 

pogoje, oziroma mora imeti doloĉene kvalifikacije. Zato dodiplomski izobraţevalni program 

upošteva kompetence, ki so navedene v Seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti (Ur. 

list RS, št. 82/2004), v 31. ĉlenu direktive 2005/36/ES, in v kompetencah Mednarodnega 

sveta medicinskih sester (ICN) in so jih ĉlani Katedre za zdravstveno nego vkljuĉili v 

posamezna predmetna podroĉja. 

 

Z upoštevanjem navedenih smernic, je poklic diplomirane medicinske sestre 

(diplomiranega zdravstvenika) primerljiv s poklici v drugih drţavah Evropske unije, moţen 

je prost pretok delovne sile, diplomanti pa se lahko suvereno vkljuĉijo v vse dejavnosti 

zdravstvenega varstva. Mednarodne in nacionalne usmeritve zagotavljajo na FZV UM 

kakovosten izobraţevalni proces in kakovostnega diplomanta. 
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Katedra za zdravstveno nego je organ, ki oblikuje osnove za vsebine novih izobraţevalnih 

programov, ko gre za podroĉje zdravstvene nege, skrbno naĉrtuje potek pedagoškega 

procesa, še zlasti potek kliniĉnih vaj v številnih uĉnih zavodih, kjer si študentje pridobivajo 

praktiĉne spretnosti, na osnovi teoretiĉnih znanj pridobljenih na predavanjih, seminarjih in 

v kabinetih. V uĉnih zavodih se v izvajanje kliniĉnih vaj vkljuĉujejo številni strokovni 

sodelavci kot mentorji in njim Katedra za zdravstveno nego namenja posebno pozornost 

zato, da bi kliniĉne vaje v vseh zavodih potekale na enakem kakovostnem nivoju. Ĉlani 

katedre vsako leto zanje pripravijo strokovno izpopolnjevanje z namenom, seznaniti jih z 

novostmi v izobraţevalnih programih, sami pa aktivno sodelujejo v uĉnih delavnicah. 

 

Katedra za zdravstveno nego tudi obravnava vprašanja in probleme, ki nastanejo pri 

izvajanju študijskih programov, spremlja in analizira študijske uspehe, razvija sodobne 

pedagoške metode in usklajuje strokovno terminologijo ter predlaga teme diplomskih del. 

Skrbi za strokovni in znanstveni razvoj visokošolskih uĉiteljev in v ta namen organizira 

strokovna posvetovanja, predavanja, uĉne delavnice in seminarje. 

 

1.4.2 Katedra za medicino in fizioterapijo  

 

Katedra za medicino in fizioterapijo predmete sodeluje  

 pri oblikovanju in usklajevanju vsebin predmetov s svojega podroĉja, 

 pri pripravi razpisa tem diplomskih del, 

 sodelujejo v pedagoškem procesu, 

 v organih FZV UM in s tem sodelujejo pri razvoju fakultete. 

 

Zaradi razliĉnosti podroĉij, ki jih pokriva katedra, je povezovanje med ĉlani katedre zelo 

oteţeno, zato so tudi skupni sestanki redkejši. 
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1.4.3 Katedra za druţboslovne vede  

 

Primarne naloge  Katedre za druţboslovne vede so: 

 usklajevanje vsebin predmetov s podroĉij, ki jih pokriva katedra in skrb za razvoj 

predmetov; 

 evalvacija uĉinkovitosti izvajanja predmetov oz. vsebin s podroĉij, ki jih pokriva 

katedra, posebej z vidika njihove mednarodne primerljivosti; 

 skrb za strokovno izpopolnjevanje ĉlanov katedre; 

 sodelovanje ĉlanov katedre pri diplomskih nalogah študentov (mentorstvo). 

 

V študijskem letu 2006/2007 je katedra sodelovala predvsem pri odloĉanju o temah za 

diplomske naloge študentov. Ĉlani katedre skrbijo za svoje strokovno izpopolnjevanje in 

evalvacijo uĉinkovitosti pedagoškega in raziskovalnega dela. Zaradi razliĉnosti podroĉij, ki 

jih pokriva katedra, je povezovanje med ĉlani katedre oteţeno.   

1.4.4 Katedra za splošne vede  

 

Katedra za splošne vede je v fazi formiranja in v študijskem letu 2006/2007 še ni delovala. 

 

1.4.5 Katedra za bioinformatiko  

 

Katedra za bioinformatiko je v fazi formiranja in v študijskem letu 2006/2007 še ni 
delovala. 
 

1.4.6 Inštitut za zdravstveno nego  

 

Primarni cilj inštituta je priznavanje zdravstvene nege kot znanstvene discipline in 

profesije. Temeljne aktivnosti inštituta so:  

 razvoj in uporaba znanstvenih in teoretiĉnih osnov  v procesu izobraţevanja in za 

potrebe prakse na osnovi kvalitativne metodologije; 

 razvijanje teoretiĉnega, empiriĉnega, metodološkega in reflektivnega kritiĉnega 

znanja za nadaljnji razvoj discipline zdravstvene nege, izboljšanje zdravja, 

promoviranje zdravja in za zagotavljanje integritete posameznika; 

 povezovanje teorije in prakse kot osrednjih elementov poklica zdravstvene nege; 

 oblikovanje bodoĉe profesionalne vloge medicinske sestre glede na priĉakovanja 

druţbe ob upoštevanju aktivne vloge posameznika kot enakovrednega partnerja v 

procesu ohranjanja zdravja in zdravljenja; 

 priprava temeljev za razvoj znanja za potrebe prakse na osnovi raziskovalnih 

rezultatov - »Evidence-based practice«; 
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 priprava kriterijev za ocenjevanje in analizo teorij zdravstvene nege. 

 

V letu 2007 so aktivnosti potekale v skladu s temeljnim ciljem v sodelovanju: 

 z mednarodno skupino raziskovalcev iz desetih drţav za projekt »Value of 

Nursing« katerega koordinator je University of Surrey, Anglija. Skupina se 

je ukvarjala s pripravo metodologije za  analizo ţe izvedenega dela 

raziskave in oblikovanjem strategije za nadaljevanje projekta, 

 z Joan Miller, Bloomsburg University, Department of Nursing, USA za 

projekt »Good work in Nursing« v sodelovanju z International Honour 

Society, 

 s prof.dr. Tony Butterworth-om, University of Lincoln, Anglija, za pripravo 

projekta  »Research into development of nurse educators in Europe – a 

collaborative projekt«, 

 s dvema tujima predavateljema: prof.dr. Vereno Tschudin, ki je urednica 

revije Nursing Ethics in je predavala na temo »Priprava ĉlanka za objavo v 

reviji« in prof.dr. Tony-jem Butterworthom, ki je imel predavanje z 

naslovom »Podpora raziskovanja za izobraţevanje«, 

 s študenti in njihovim sodelovanje v raziskovanju ter 

 z aktivnimi udeleţbami na domaĉih in tujih konferencah. 

 

Disciplina zdravstvene nege bo morala utemeljevati znanstveno osnovo za uĉinkovito 

zadovoljevanje potreb posameznika, druţine in druţbenih skupnosti zaradi odzivanja na 

aktualne in potencialne probleme druţbe. Znanstvena osnova bo hkrati temelj za 

priznavanje zdravstvene nege kot profesije znotraj zdravstvenega sistema in druţbe kot 

celote. 

Zdravstvena nega bo druţbeno priznana, ko bo njeno izvajanje v praksi temeljilo na 

izkušnjah in znanju medicinskih sester, oprtih na znanost, umetnost, etiko in moralo, ob 

doslednem spoštovanju enakovrednega medosebnega partnerskega odnosa in aktivne 

vloge pacienta v postopku ohranjevanja in vraĉanja zdravja, ob upoštevanju ĉlovekove 

celovitosti, dostojanstva, neodvisnosti in medsebojnega spoštovanja. 

1.4.7 Razvojni inštitut za področje zdravstvene nege in zdravstva  

 

Razvojni inštitut FZV UM je bil ustanovljen leta 1997, od 2002 leta pa deluje v okviru 

CIMRS UM kot Razvojni inštitut za podroĉje zdravstvene nege in zdravstva. Inštitut se je 

tako vkljuĉil v povezovanje interdisciplinarnih raziskovalnih skupin inštitutov CIMRS UM, 
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kar je osnova za omreţja odliĉnosti, izvajanja integriranih projektov in sodelovanja v 

mednarodnih projektih. To omogoĉa integrirano raziskovanje, ponuja drugaĉne dimenzije 

raziskovanja ter interdisciplinarno in multidisciplinarno reševanje problemov, vse to pa 

izboljšuje kakovost raziskovalnega dela. 

 

Razvojni inštitut zdruţuje vsa prizadevanja za razvoj fakultete. Na inštitutu sodelujejo 

visokošolski uĉitelji in sodelavci Fakultete za zdravstvene vede z razliĉnih podroĉij. Pri 

svojem delu se inštitut povezuje in sodeluje z drugimi sorodnimi inštituti doma in v tujini. 

 

Razvojni inštitut za podroĉje zdravstvene nege in zdravstva usmerja znanstveno 

raziskovalno dejavnost na podroĉje novih študijskih dodiplomskih in podiplomskih 

študijskih programov zdravstvenih ved in interdisciplinarnih podroĉij, kvalitativnih 

sprememb na podroĉju razvijanja in evalvacije kurikuluma, ter harmonizacije obstojeĉih 

programov s programi in zakonodajo Evropske unije v kontekstu bolonjskih procesov. 

 

Razvoj zdravstvenih ved in vse zahtevnejše naloge zdravstvenih delavcev narekujejo 

potrebo po novih oblikah in naĉinih izobraţevanja kot so to e-uĉenje, simulacije in 

virtualno uĉenje. 

 

Glavno naĉelo, na katerem temelji delovanje Razvojnega inštituta za podroĉje zdravstvene 

nege in zdravstva je podpora razvoju naĉelne usmeritve fakultete in vizije razvoja FZV 

UM. 

 

 Aktivnosti 

V okviru zastavljenih ciljev smo v letu 2006 še realizirali: 

1. Ustanovitev Centra za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu 

FZV UM 

V mesecu oktobru 2006 smo na 15. redni seji Senata FZV UM, dne 20.10.2006 ustanovili 

Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu. Center zagotavlja 

urejanje baz podatkov  za razvojne projekte aplikativne programske opreme, vzdrţevanje 

aplikativnih programov in sistemov za upravljanje z datotekami, tehniĉne pogoje za 

izdelavo podatkovnih analiz (funkcijskih in informacijskih), prilagajanje sistema ĉlanice za 

integracijo v univerzitetni informacijski sistem in v okolje, posredovanje ustreznih in 

pravoĉasnih  informacij o stanju raĉunalniškega sistema vodstvu ĉlanice itd. 
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2. Organizacija znanstvenega simpozija ob Svetovnem dnevu zdravja 

07. aprila 2006 smo na FZV UM organizirali znanstveni simpozij z naslovom »Skupaj 

delujmo za zdravje«, na katerem so predavali priznani strokovnjaki iz podroĉij zdrave 

prehrane, novih moţnosti izobraţevanja na podroĉju medicine in zdravstvene nege, 

trendov Svetovne zdravstvene organizacije itd. 

 

3. Organizacija  3. mednarodne poletne šole z naslovom »Developing research in nursing, 

social care education and multisectoral cooperation« 

Od 28.06. do 01.07. 2006 smo na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru 

organizirali 3. mednarodno poletno šolo z naslovom »Developing research in nursing, 

social care education and multisectoral cooperation«. Poletne šole so se udeleţili 

dodiplomski in podiplomski študenti ter priznani strokovnjaki iz Avstrije, Bosne in 

Hercegovine, Hrvaške, Irske, Italije, Ĉrne Gore, Portugalske, Velike Britanije in Slovenije. 

Ob tem smo izdali zbornik predavanj z naslovom »Developing research in nursing, social 

care education and multisectoral cooperation«. 

 

4. Aktivno sodelovanje v mednarodni organizaciji European Federation of Nurse Educators 

FINE 

FZV UM se je v letu 2006 (takrat kot Visoka zdravstvena šola) vĉlanila v mednarodno 

organizacijo European Federation of Nurse Educators FINE. Od 3. do 7.10.2006 je v 

Parizu v organizaciji FINE potekala 6. internacionalna konferenca o izobraţevanju 

medicinskih sester. Na konferenci je imela vabljeno predavanje  prof. dr. h. c., dr. 

Dušanka Miĉetić-Turk, ki je ob tej priloţnosti bila izvoljena v pet ĉlanski  Izvršni odbor 

FINE. 

 

Razvojni inštitut za podroĉje zdravstvene nege in zdravstva v sodelovanju z Raziskovalnim 

inštitutom FZV UM  skrbi in podpira  vse raziskovalne projekte Fakultete za zdravstvene 

vede , ki ţe aktivno potekajo ter skrbi tudi za pridobivanje novih projektov.  

 

Spodbujamo doktorske in magistrske študije matiĉne discipline zaposlenih na FZV UM s 

ĉemer prav tako prispevamo h kakovosti študijskega procesa in razvoju FZV UM. 
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1.4.8 Raziskovalni inštitut  

 

Raziskovalna dejavnost FZV UM, ki se koordinira preko raziskovalnega inštituta fakultete 

Univerze v Mariboru  in kakovost raziskovalnega dela ter raziskovalcev FZV UM se kaţe 

predvsem v uspešnosti pri pridobivanju in izvajanju mednarodnih projektov na vseh 

podroĉjih zdravstvene nege. 

 

Fakulteta za zdravstvene vede je tudi v letu 2006 aktivno sodelovala v bilateralnih in 

drugih mednarodnih projektih in rezultati teh projektov so zelo raznovrstni. Predvsem smo 

si v letu 2006 prizadevali zvišati število objav v priznanih mednarodnih revijah s faktorjem 

vpliva za kar si bomo še naprej prizadevali. 

 

FZV UM sodeluje v mnogih mednarodnih projektih zaradi ĉesar je prav tako postala 

mednarodno raziskovalno razpoznavna. 

 

Zaključeni projekti 

V letu 2006 sta bila zakljuĉena dva evropska projekta in sicer Socrates projekt z naslovom 

»The Development of a Living Curriculum: Care for Older People«, v sodelovanju z Veliko 

Britanijo, Irsko in Madţarsko; šifra projekta: 28686-IC-I-2002-UK-ERASMUS-PROGUS-I, 

katerega vodja na FZV UM je bila prof. dr. h.c., dr. Dušanka Miĉetić-Turk in projekt 

Grundtvig 2 »Promoting the Involvement of Older People in Partnership Learning 

Experiences« v sodelovanju z Veliko Britanijo, Poljsko in Italijo (POPPIE); šifra projekta: 

2005-3430-G2, katerega vodja je bil prof. dr. Peter Kokol. V sklopu projekta POPPIE smo 

v letu 2007 prejeli tudi Listino kakovosti.  

Oba projekta sta se nanašala na podroĉje gerontologije, kateri posveĉamo na FZV UM 

veliko pozornost, saj bomo prav na tem podroĉju v letu 2007 pridobili dva doktorata. 

 

Programska skupina 

Programska skupina FZV UM »Bio-psiho-socialni model kvalitete ţivljenja«. 

Na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je tudi v študijskem letu 2006/2007 

nadaljevala z delom v okviru katere je delovalo 5 doktorjev znanosti: 

 prof. dr. h. c. dr. Dušanka Miĉetić-Turk, vodja programske skupine, 

 izr. prof. dr. Borut Gorišek, ĉlan programske skupine, 

 prof. dr. Peter Kokol, ĉlan programske skupine, 

 izr. prof. dr. Zmago Turk, ĉlan programske skupine, 

 doc. dr. Silva Burja, ĉlanica programske skupine. 
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V programsko skupino so poleg doktorjev znanosti vkljuĉeni tudi strokovni sodelavci FZV 

UM in Univerzitetnega kliniĉnega centra  Maribor. 

 

Zastavljene so raziskovalne naloge na podroĉju kakovosti ţivljenja in sicer na podroĉju 

neonatologije, pediatrije, ginekologije in onkologije, rehabilitacije in prehrane. 

 

Skupina raziskovalcev je v sklopu projektov, ki se izvajajo znotraj programske skupine v 

letu 2006 publicirala rezultate raziskav in jih predstavila tako na mednarodnih kakor tudi 

domaĉih konferencah, simpozijih in kongresih ter revijah. 

 

Tekoči mednarodni projekti 

V sklopu Raziskovalnega inštituta poteka še pet evropskih projektov, štiri bilateralni 

projekti in en nacionalni projekt in sicer: 

 projekt Leonardo da Vinci »Harmonising Occupational Health Nursing in the 

European Union« v sodelovanju z Veliko Britanijo, Dansko Irsko in Poljsko 

(HOHNEU); šifra projekta: UK/04/B/F/PP-162_170, ki se bo zakljuĉil v letu 2007; 

 projekt z naslovom Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older 

People: Social determinants, Inequality and Sustainability Health PROelderly v 

sodelovanju z  24 institucijami 11 evropskih drţav, ki se bo zakljuĉil v letu 2008; 

 projekt Tempus »Reform of Nursing Education in Bosnia and Herzegovina – 

REFINE« pri katerem je FZV UM vkljuĉena kot partnerica; 

 evropski projekt z naslovom Dietitians Improving Education and Training 

Standards; 

 Erasmus multilateralni projekt Joint development of online gerontological master 

degree programme – GEROM; 

 Leonardo da Vinci projekt z naslovom »HygTrain«; 

 bilateralni projekt »Projektni model – gerontoloških centrov – zunanje institucijske 

skrbi za starostnike v Sloveniji in Hrvaški v letih 2005 in 2006« v sodelovanju z 

Republiko Hrvaško; 

 bilateralni projekt »Druţina, medicinska sestra in starostniki« v sodelovanju s Ĉrno 

Goro; 

 bilateralni projekt »Druţina, medicinska sestra in starostniki« v sodelovanju z 

Bosno in Hercegovino; 
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 bilateralni projekt »Raĉunalniško podprto doţivljenjsko uĉenje za medicinske 

sestre« v sodelovanju z Grĉijo; 

 bilateralni projekt »Celostno zdravljenje bolezni šĉitnice z akupunkturo, dietalno 

prehrano, fizikalno terapijo in medikamentozno terapijo« z Republiko Kitajsko; 

 bilateralni projekt »ePPAC: uĉna platforma za pouĉevanje paliativne nege« z 

Republiko Avstrijo; 

 V letu 2006 smo pridobili v sklopu programa Varovanje in krepitev zdravja 

nacionalni projekt »Zdrava prehrana in gibanje za varovanje in krepitev zdravja«. 

 

1.4.9 Center za izobraţevanje in strokovno izpopolnjevanje  

 

Kot organizacijska enota FZV UM se je center oblikoval za izvajanje, organiziranje in 

spodbujanje izobraţevalnega dela, prenosa in uporabe sodobnih metod dela, spoznanj in 

doseţkov ter tudi za uvajanje nove komunikacijske in informacijske tehnologije v 

pedagoški proces. 

 

Kot podlaga za delo centra sta bili pripravljeni Osnova za pilotski projekt razvoja študija na 

daljavo in Raziskava o stališĉih in uporabi uĉenja in pouĉevanja na daljavo med študenti in 

uĉitelji FZV UM. Na osnovi teoretiĉnih podlag in rezultatov empiriĉne raziskave bomo s 

podporo sodobne komunikacijske in informacijske tehnologije priĉeli educirati najprej 

mentorice-medicinske sestre v uĉnih bazah FZV UM, in sicer za izvajanje praktiĉnega dela 

izobraţevanja, kasneje pa bomo, skladno s strategijo razvoja izobraţevanja, izvajali tudi 

druge oblike edukacije edukatorjev in pripravili podlage za uĉenje  in pouĉevanje  na 

daljavo za študente, uĉitelje in medicinske sestre v praksi.  

 

1.4.10 Center za mednarodno sodelovanje in e-izobraţevanje  

 

FZV je s številnimi pogodbami vkljuĉena v mednarodne projekte in mednarodne oblike 

sodelovanja. Prizadevamo si za nadaljnjo širitev mednarodnega sodelovanja z izmenjavo 

in z obiski uĉiteljev in študentov na ustanovah s katerimi sodelujemo. Mnogo stikov smo 

vzpostavili s posredovanjem Kolaborativnega centra Svetovne zdravstvene organizacije za 

primarno zdravstveno nego s sedeţem v Mariboru. 

 

Sodelovanje FZV UM v mednarodnem prostoru:  
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1. School of Nursing , The Johns Hopkins University, Baltimore, ZDA; 

2. Harvard Medical School, The Institute for Nursing Health Care Leadership, Harvard 

University, Boston, ZDA; 

3. School of Nursing, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, ZDA; 

4. School of Nursing, University of Edmonton, Alberta, Canada; 

5. School of Nursing, Family and Community Health, Western University Sydney, 

Sydney, Avstralija; 

6. Gerontological Nursing University of Sheffield, School of Nursing and Midwifery, 

Velika Britanija; 

7. School of Nursing, Sheffield Hallam University, Velika Britanija;  

8. Faculty of Medicine, Department of Community Nursing, University of Manchester, 

Velika Britanija; 

9. National University of Ireland College Dublin, Department of Nursing, Dublin, Irska;  

10. Faculty of Medicine, Department of Nursing and Health Administration, University 

of Oulu, Oulu, Finska; 

11. Medical faculty, University of Tűbingen, Nemĉija;  

12. Univerzitetna klinika za anesteziologijo, Univerza v Wűrzburgu, Nemĉija;  

13. Institute for gerontology, Ruprecht-Karls University Heidelberg, Nemĉija; 

14. Medical faculty, Heidelberg University, Nemĉija;  

15. Faculty of Health Sciences, Szombathely Training Center, Madţarska; 

16. Faculty of Nursing, College of Health, Pecs University of Medicine, Szombathely, 

Madţarska; 

17. Fachhochschule Technikum Kärten, Avstrija; 

18. Faculty of Nursing, Universitiy of Athens, Grĉija; 

19. Veleuĉilište u Zagrebu Visoka zdravstvena škola, Hrvaška; 

20. Medicinski fakultet, Struĉni studij Sestrinstva, Sveuĉilište u Rijeci, Hrvaška; 

21. Zavod za javno zdravstvo grada Zagreb, Centar za gerontologiju, Zagreb, Hrvaška; 

22. Inštitut za fizikalno medicino, rehabilitacijo i revmatologiju »dr. Simo Milošević« 

Igalo, Ĉrna Gora; 

23. Viša medicinska škola v Beogradu, Srbija; 

24. Sveuĉilište u Mostaru, Visoka zdravstvena škola, Mostar, Bosna in Hercegovina; 

25. Univerzitet u Sarajevu Visoka zdravstvena škola, Bosna in Hercegovina; 

26. Medicinska fakulteta,  Univerza Cirila in Metoda, Skopje, Makedonija; 
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Fakulteta za zdravstvene vede ima sklenjene bilateralne sporazume z naslednjimi 

univerzami:  

- The Johns Hopkins University, School of Nursing, ZDA 

- Universidade da Madeira, Portugal 

- University of Debrecen, Hungary 

- Medical University, Bulgaria 

- School of Health, Turkey 

- University of Surrey, UK 

- Lovisenberg Deaconal University College, Norway 

- University of Oulu, Finland 

- Fachhochschule Technikum Kärnten, Austria 

- HENaC, Belgium 

- University of Hemes-Liege, Belgium 

- Faculty of Health Sciences, Poland 

- University of Worcester, UK 

- University of Lincoln, UK 

 

Cilji  

Razvoj in rast centra je bila v letu 2006  usmerjena predvsem v doseganje naslednjih 

ciljev: 

 podpora mednarodnemu povezovanju  FZV UM z najboljšimi univerzami v Evropi in 

ZDA, 

 širša vkljuĉitev raziskovalcev FZV UM v mednarodne, nacionalne in bilateralne 

projekte, 

 aktivno sodelovanje in podpora programski skupini FZV UM, 

 aktivno sodelovanje in podpora Alumni klubu FZV UM, 

 koordinacija in aktivno sodelovanje pri vseh projektih, ki trenutno potekajo na FZV 

UM (4 evropski projekti, 4 bilateralni projekti), 

 spodbujanje dejavnosti študentov k raziskovalni dejavnosti FZV UM, 

 poveĉevanje mednarodnih  profesorskih in študentskih mobilnosti FZV UM na 

partnerske institucije, 

 vodenje programa Erasmus mobilnosti študentov in profesorjev FZV UM (3 

mobilnosti profesorjev), v okviru programa Erasmus sta v študijskem letu 

2006/2007 FZV UM obiskali dve študentki iz Medical University, Bulgaria 

 opravljanje aktivnosti koordinatorstva za program Socrates Erasmus, 

http://www.son.jhmi.edu/
http://www.uma.pt/portal/modulos/noticia/index.php?NV_MOD=MODNOTICIA&NV_EAGR=EAGR_NOTICIABROWSER&TPESQ=PESQ_NOTICIA_DESTAQUES&IDM=EN
http://www.unideb.hu/index.php?lC=en
http://mu-sofia.bg/
http://www.surrey.ac.uk/
http://www.oulu.fi/english/
http://www.cti.ac.at/
http://www.henac.be/
http://www.usoms.poznan.pl/eng/
http://www.worcester.ac.uk/
http://www.lincoln.ac.uk/
http://mu-sofia.bg/
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 zagotavljanje pogojev za sklepanje bilateralnih sporazumov med FZV UM in tujimi 

institucijami, 

 pomoĉ pri vzpostavitvi novih spletnih strani FZV UM, 

 udeleţba na seminarjih, konferencah. 

 

Center za mednarodno sodelovanje in e-izobraţevanje je  aktivno sodeloval z 

Raziskovalnim inštitutom FZV UM, Razvojnim centrom za podroĉje zdravstvene nege in 

zdravstva FZV UM in drugimi organizacijskimi enotami FZV UM. 

 

Aktivnosti 

V letu 2006 smo svojo energijo usmerili v izvedbo naslednjih aktivnosti: 

1. uspešno zakljuĉen projekt Promoting the Involvement of Older People in 

Partnership Learning Experiences- POPPIE, pridobljena Listina kakovosti, 

2. aktivno sodelovanje pri projektih »Harmonizing the Occupational Health Nursing in 

EU – HOHNEU« in »Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Elderly 

social determinants, inequality and sustainability –Health ProElderly«, 

3. prijava in pridobitev projekta v sklopu Javnega razpisa Varovanje in krepitev zdravja 

v letih 2006/2007 z naslovom »Zdrava prehrana in gibanje za varovanje in krepitev 

zdravja« ter administrativna podpora pri izvedbi projekta, 

4. aktivno sodelovanje pri organizaciji 3. mednarodne poletne šole z naslovom 

Development of nursing research, social care education and multisectoral 

cooperation, 

5. prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2006, 

6. prijava Javnega razpisa za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme - Paket 

13, 

7. prijava Javni razpisi za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med 

Republiko Slovenijo ter Avstrijo (2 projekta), 

8. prijava projekta na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zdruţenimi drţavami Amerike, 

9. prijava in pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenega in 

tehnološkega sodelovanja z Republiko Hrvaško v letih 2007 in 2008, 

10. priprava in pridobitev projekta (nadaljevanje projekta Living Curriculum) v akciji 

Socrates (koordinatorstvo FZV UM), 
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11. aktivno sodelovanje pri prijavi na Javni razpis za sofinanciranje tematsko usmerjenih 

in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in 

podoktorskih raziskovalnih projektov v letu 2006, 

12. sodelovanje pri prijavi ciljnega raziskovalnega projekta CRP »Konkurenĉnost 

Slovenije 2006-2013« (E-uĉenje za aktivno ţivljenje starostnikov), 

13. aktivno sodelovanje pri prijavi evropskega Tempus projekta z naslovom “Virtual 

multilingual case based pediatric education”. 

 

1.4.11 Simulacijski center  

 

Simulacijski center omogoĉa uĉenje na profesionalnih medicinskih simulatorjih. Simulatorji 

so sestavljeni iz lutke, strojne in programske opreme. V lutki je elektronika in pneumatika, 

ki skrbita za ĉim bolj realno sliko navideznega pacienta. Programska oprema omogoĉa 

implementacijo scenarijev po katerih poteka uĉenje študentov. 

 

Medicinski simulacijski center je razdeljen na dva dela, glede na funkcije obeh 

simulatorjev. Simulator za vodenje anestezije nudi simulacije tako zapletov kot rutinskega 

dela med uvodom v anestezijo, vzdrţevanjem anestezije in situacijami v vzbujevalnici. 

Drugi simulator je usposobljen za pouĉevanje temeljnih in dodatnih postopkov oţivljanja. 

 

Oprema medicinskega simulacijskega centra: 

 defibrilator GE Responder 3000, 

 volumetriĉna infuzijska ĉrpalka Asena Signature Edition GOLD, 

 infuzijsko ĉrpalka z brizgalko Alaris Asena GH, 

 kliniĉni monitor Draeger Infinity Delta, 

 pljuĉni ventilator EVITA 4, 

 anestezijski aparat Draeger Primus, 

 OP miza Schmitz mobilis.  

 

Medicinski simulacijski center ima mnoge dodatne karakteristike, ki veljajo za realne 

prostore operacijskih blokov in oddelkov intenzivne nege. Elektrostatiĉna tla omogoĉajo 

odstranjevanje elektriĉnih nabojev iz osebja v ozemljitev. Mogoĉe je usposabljanje za 

varno delo z medicinskimi plini, saj je instalacija enaka sistemom ki so instalirani v 

bolnišnicah. Od medicinskih plinov imamo na voljo kisik (O2), dušikov oksidul (N2O), 

ogljikov dioksid (CO2) in komprimiran zrak. 
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Telemedicinski sistemi nudijo povezavo s katerokoli toĉko v svetu. Na voljo je dual video 

in moţnost veĉtoĉkovnih povezav. 

V medicinskem simulacijskem centru je mogoĉe usposabljanje za varno delo z 

lahkohlapnimi anestetiki (polnjenja, kodirni mehanizmi), elektriĉnimi sistemi in ostalimi 

medicinskimi pripomoĉki širokega spektra. Center nudi idealno platformo za znanstveno 

raziskovalno delo s podroĉja biomedicinske tehnologije. 

 

Aktivnosti 

V SC smo organizirali mednarodno strokovno izobraţevanje: Simulation in Medicine and 

Nursing Education. 

Prav tako smo izpeljali dve strokovni izpopolnjevanji za interdisciplinarne time 

prehospitalnih enot za nujno medicinsko pomoĉ. 

Redno izvajamo simulacije v sklopu vaj iz predmeta Anesteziologija in Urgentna medicina 

za študente tretjih letnikov. 

Ob tem pripravljamo scenarije za strokovno izpopolnjevanje medicinskih sester iz podroĉja 

nujne medicinske pomoĉi, posebno prilagojene teĉaje za zobozdravnike in medicinske 

sestre iz zobozdravstvene dejavnosti, do realizacije še ni prišlo. 

Sodelovali  smo pri izpeljavi ERC teĉaja iz ACLS. V sodelovanju z MF UM smo naĉrtovali 

scenarije za simulacije iz anesteziologije. Sproti ugotavljamo dopolnilne potrebe in 

naĉrtujemo dodatno opremo in materiale potrebne za izpeljavo naĉrtovanih programov. 

 

V ekipi, ki trenutno sodeluje v delu SC sodelujejo: 

 prim. mag. Nevenka Krĉevski Škvarĉ, dr. med., višja predavateljica, 

 mag. Miljenko Kriţmarić, dipl. ing. elektronike, višji predavatelj,  

 Anton Koţelj, dipl. zn., univ. dipl. org., predavatelj,  

 asist. Nuša Zorko, dr. med., 

 asist. mag. Dušan Mekiš, dr. med., 

 asist. Borut Kamenik, dr. med.  

 

Ta ekipa je zaĉela pionirsko delo v SC, v prihodnosti raĉunamo na veĉjo udeleţbo. Pred 

vsem bi potrebovali še enega strokovnjaka za tehniĉno podporo. 

1.4.12 Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v 
zdravstvu  
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V mesecu oktobru 2006 smo na 15. redni seji Senata VZŠ UM, dne 20.10.2006 ustanovili 

Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu. Center izvaja 

urejanje baz podatkov  za razvojne projekte aplikativne programske opreme, vzdrţevanje 

aplikativnih programov in sistemov za upravljanje z datotekami, tehniĉne pogoje za 

izdelavo podatkovnih analiz (funkcijskih in informacijskih), prilagajanje sistema ĉlanice za 

integracijo v univerzitetni informacijski sistem in v okolje, posredovanje ustreznih in 

pravoĉasnih  informacij o stanju raĉunalniškega sistema vodstvu ĉlanice itd. 

Preglednica 1-1: Katedre  

Ime katedre Predstojnik 
Število 
članov 

Št. sej 

1. Katedra za zdravstveno nego 
Viš. predav. dr.* Danica 

ŢELEZNIK 
18 5 

2. Katedra za medicino in fizioterapijo Red. prof. dr. Radovan HOJS 6 / 

3. Katedra za druţboslovne vede Red. prof. dr. Vesna RIJAVEC 2 / 

4. Katedra za bioinformatiko /   

5. Katedra za splošne vede /   

  

Preglednica 1-2: Inštituti 

Ime inštituta Predstojnik 

1. Inštitut za zdravstveno nego Viš. predav., Doctor of Philosophy, 
Zdruţeno kraljestvo Velike Britanije in 
Severne Irske, Majda PAJNKIHAR 

2. Razvojni inštitut za podroĉje zdravstvene nege in 
zdravstva  

 

3. Raziskovalni inštitut Red. prof. dr. Peter KOKOL 

4. Center za izobraţevanje in strokovno izpopolnjevanje Viš. predav. mag. Ljudmila KOLENC 

5.   Simulacijski center Viš. predav. mag. Nevenka KRĈEVSKI 
ŠKVARĈ 

6. Center za mednarodno sodelovanje in e-
izobraţevanje 

Asist. mag. Helena BLAŢUN 

7. Center za uporabo informacijsko komunikacijskih 
tehnologij v zdravstvu 

Aleš TURK, dipl. inţ. el. 

8. Center za biomedicinsko tehnologijo Viš. predav. mag. Miljenko KRIŢMARIĆ 

* v postopku nostrifikacije 

 

1.5 Organiziranost tajništva fakultete 

Tajništvo izvaja upravno-administrativne, finanĉno-gospodarske in strokovno-tehniĉne 

naloge, opravlja storitve za nemoten potek pedagoškega in znanstveno- raziskovalnega 

dela, zaloţniške  in knjiţniĉarske dejavnosti ter druge aktivnosti v zvezi z dejavnostjo 

fakultete. 

Tajništvo FZV UM sestavljajo: 
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 Tajnik fakultete,  

 Referat za splošne in administrativne zadeve, 

 Referat za kadrovske in habilitacijske zadeve, 

 Referat za raĉunovodske zadeve, 

 Referat za študentske zadeve ter 

 Knjiţnica. 

 

Tabela 1: Kadrovska struktura tajništva fakultete 

Stopnja izobrazbe Število 

VIII 1 

VII/U 4 

VII/S 2 

VI 4 

V 3 

IV 2 

I 1 

Skupaj 17 

 

Za izvajanje navedenih nalog je v tajništvu zaposlenih 17 delavcev, izobrazbena struktura 

delavcev tajništva je razvidna iz tabele. 

Referat za splošne in administrativne zadeve  

Referat opravlja upravna, organizacijska, tehniĉna, vzdrţevalna in druga strokovna dela. V 

referatu je skupaj zaposlenih 6 delavcev, od tega eden z univerzitetno izobrazbo,  dva s 

srednjo izobrazbo, dva s poklicno in ena z osnovnošolsko izobrazbo.  

Referat za kadrovske in habilitacijske zadeve  

Referat opravlja kadrovska, pravna, habilitacijska in druga strokovna dela. V referatu sta 

skupaj zaposleni 2 delavki, od tega ena z univerzitetno in ena z  visokošolsko izobrazbo. 

 

Referat za računovodske zadeve 

Referat opravlja raĉunovodske in knjigovodske zadeve. V referatu sta skupaj zaposleni 2 

delavki, od tega ena z visoko strokovno izobrazbo in ena z višješolsko izobrazbo.  

Referat za študentske zadeve  

Referat za študentske zadeve opravlja storitve za: 

 redni dodiplomski visokošolski strokovni študij Zdravstvena nega 

 izredni dodiplomski visokošolski strokovni študij Zdravstvena nega 

 podiplomske specialistiĉne študijske programe:  
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- Gerontološka zdravstvena nega, 

- Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi, 

- Kliniĉna dietetika, 

- Perioperativna zdravstvena nega ter 

- Patronaţna zdravstvena nega. 

 podiplomske magistrske študijske programe:  

- Zdravstvena nega, 

- Bioinformatika. 

V referatu so zaposleni 4 delavci, ena z univerzitetno izobrazbo, 2 z višješolsko izobrazbo 

ter ena s srednješolsko izobrazbo. 

 

1.6 Skrb za kakovost 

Na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru posveĉamo kakovosti izjemno vlogo 

zaradi ĉesar smo imenovali Komisijo za ocenjevanje kakovosti FZV UM, katere predsednica 

je viš. predav. dr.  Bojana FILEJ, ki podaja poroĉila v. d. dekanu FZV UM, prof. dr. Petru 

Kokolu in Senatu FZV UM ter sodeluje s Katedro za zdravstveno nego. 

 

V letu 2006 se je FZV UM prijavila na razpis NKKVŠ za zunanjo evalvacijo, ki je bila 

izvedena 13. in 14.12.2006. Evalvacija je potekala na osnovi pogovorov-intervjujev, 

pregleda dokumentacije in ogleda fakultete. Opravljenih je bilo 12 pogovorov z izbranimi 

ciljnimi skupinami in sicer: 

- Vodstvo, 

- starejše pedagoško osebje, 

- mlajše pedagoško osebje, 

- študentski svet, 

- nakljuĉno izbrana skupina študentov, 

- mentorji iz razliĉnih uĉnih enot, 

- strokovni in administrativni delavci, 

- predstavniki Komisije za ocenjevanje kakovosti. 

 

Institucionalna evalvacija je potekala ob konstruktivnem in odprtem sodelovanju vseh 

vpetih v proces evalvacije. Poroĉilo zunanjih evalvatorjev je bilo pozitivno, njihove 

pripombe je vodstvo upoštevalo še za bolj skladno delovanje vodstva in tajništva z zgoraj 

navedenimi enotami ter s pedagoškimi, znanstvenimi in drugimi organizacijskimi enotami 

FZV UM. 
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Vodstvo fakultete posveĉa skrb tudi za skladen razvoj pedagoškega in nepedagoškega 

kadra, glede na rast in razvoj fakultete. Skladen razvoj in sodelovanje pedagoškega in 

nepedagoškega kadra omogoĉa razvijanje  znanja zdravstvene nege na osnovi znanstveno 

– raziskovalnega dela. Zdravstvena nega je v svetu mlada disciplina, v slovenskem 

prostoru pa se šele razvija jedro znanja potrebnega za pouĉevanje študentov in za 

podporo praksi. Z razvojem znanja in izkušenj se poveĉuje tudi povezanost izobraţevanja, 

prakse in raziskovanja za zagotavljanje teoretiĉnega in praktiĉnega znanja študentov za 

dobrobit pacientov. 

2 IZOBRAŢEVALNA DEJAVNOST 

2.1 Organizacija in izvedba študijskih programov 

V študijskem letu 2006/2007 je FZV UM izvajala dodiplomski visokošolski strokovni 

študijski program Zdravstvena nega za redni in  izredni študij ter za študij po merilih za 

prehode. 

Izvajali smo tudi 4 podiplomske specialistiĉne študijske programe: 

 Gerontološka zdravstvena nega, 

 Kliniĉna dietetika, 

 Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi, 

 Perioperativna zdravstvena nega. 

 

2.2 Vrsta in obseg izvedbe študijskih programov  

Preglednica 2-1: Število študentov po stopnjah in študijskih programih 

Razpisani 

študijski 

programi 

Št. 

X X -1 X -2 

Študijski 

programi 

Število 

študentov 
Študijski 

programi 

Število 

študentov 

Študijski 

programi 

Število 

študentov 

R I S R I S  R I S 

VS* 1 

Zdravstv

ena 

nega 

4

8

0 

5

3

0 

1

0

1

0 

        

UN*              

Specialistični 3 * – 
1

8 

1

8 
 –    –   

 
 

2.3 Način izvedbe študijskih programov 
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Na FZV UM imamo eno 128 sedeţno amfiteatersko-predavalnico, tri 60-sedeţne, 3  

seminarje, 6 specialnih uĉilnic za zdravstveno nego, 3 multimedijske uĉilnice, simulacijski 

center in laboratorij, kjer poteka izobraţevalni proces. 

 

Vsi prostori so sodobno opremljeni z avdio-vizualno in drugo najsodobnejšo opremo. 

Študenti imajo dostop do interneta, tako, da lahko sistematiĉno išĉejo najnovejšo 

literaturo za  študijski proces.  

 

Priprave na praktiĉni del pedagoškega procesa se priĉnejo na fakulteti. Pred vstopom na 

kliniĉno podroĉje izobraţevanja, študent teoretiĉna znanja povezuje s praktiĉnim znanjem 

v uĉilnicah za zdravstveno nego, kjer simulira individualno in celostno obravnavo 

posameznika pri izvajanju negovalnih intervencij. 

 

Povezovanje teorije in prakse poteka naprej v praktiĉnim delu pedagoškega procesa v 

uĉnih bazah FZV UM. Delo študenta s pacientom poteka s pomoĉjo koordinatorja FZV UM 

za posamezno podroĉje zdravstvene nege ter mentorja (medicinske sestre in 

zdravstvenika – kliniĉne/ga sodelavke/sodelavca), ki je redno zaposlen v uĉnem zavodu. 

 

2.4 Mobilnost študentov 

Preglednica 2-3: Mednarodna mobilnosti dodiplomskih študentov  

Študijsko leto 
Število študentov zavoda v tujini 

Število tujih 
študentov na zavodu 

Na študiju Na strokovni praksi Na študiju 

2002/2003 / / / 

2003/2004 / / / 

2004/2005 / 40* / 

2005/2006 / 7* / 

2006/2007 / 22* 2 

*  opravljanje kliniĉne prakse v partnerski instituciji Augustinum 
 
 

Preglednica 2-4: Študentje s tujim drţavljanstvom na zavodu  

 

ZDRAVSTVENA NEGA  
2006/2007 

Dodipl. Podipl. 

Deleţ tujih 
študentov 

3,44% / 

Struktura tujcev   

Ĉlanice EU 0,42  

Bivše YU republike 3,02  
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2.5 Skrb za kakovost izvajanja študijskih programov  

 

Na FZV UM izvajamo evalvacijo dodiplomskega visokošolskega strokovnega programa 

zdravstvene nege na osnovi vprašalnikov, ki jih je pripravila Komisija za ocenjevanje 

kakovosti FZV UM. Tako se na osnovi vprašalnikov ocenjujejo seminarji, kabinetne vaje, 

kliniĉne vaje in predavanja, potek kliniĉnih vaj pa ocenjujejo tudi mentorji v uĉnih 

zavodih. Vprašalnike uporabljajo le predavatelji/ce zdravstvene nege, pa še to ne v celoti, 

tako da o celoviti in realni oceni kakovosti izvajanja izobraţevalnega programa ne moremo 

govoriti.  

 

2.6 Analiza vprašalnikov 

Seminarji 
 

 
        Vprašanje 

ne 
1 

 
2 

delno 
3 

 
4 

temeljito 
5 

SKUPAJ 
100% 

1. Ali vis. uĉiteljica na zaĉetku 
uvodnega predavanja oz. semestra 
predstavi predmet (namen, cilje, 
vsebino in naĉin izvedbe)? 

0 0 
4 

1,14% 
83 

23,78% 
262 

75,07% 

 
 

349 

2. Ali vis. uĉiteljica dokazuje dobro 
poznavanje predmeta, ki ga 
pouĉuje? 

1 
0,28% 

1 
0,28% 

2 
0,57% 

26 
7,42% 

320 
91,42% 

 
350 

3. Ali vis. uĉiteljica uĉinkovito 
organizira svoje pedagoško delo 
(predavanje, vaje ipd.)? 

0 
1 

0,28% 
13 

3,73% 
96 

27,58% 
238 

68,39% 

 
348 

4. Ali vis. uĉiteljica) navaja primere 
in ponazoritve? 

0 
2 

0,57% 
9 

2,595 
87 

25,07% 
249 

71,75% 
347 

5. Ali vis. uĉiteljica odgovarja na 
vprašanja študentov? 

0 
1 

0,28% 
3 

0,85% 
59 

16,8% 
288 

82,05% 
351 

6. Ali vis. uĉiteljica spodbuja 
samostojno razmišljanje in 
intelektualno radovednost 
študentov? 

0 0 
3 

0,85% 
84 

23,86% 
265 

75,28% 

 
352 

7. Ali vis. uĉiteljica navaja študente 
na uporabo sodobne literature in/ali 
je predpisana študijska literatura 
razumljiva? 

2 
0,56% 

5 
1,4% 

18 
5,05% 

111 
31,17% 

220 
61,79% 

 
356 

8. Ali vis. uĉiteljica spoštuje 
študente kot osebnosti? 

2 
0,56% 

3 
0,85% 

10 
2,84% 

94 
26,70% 

243 
69,03% 

352 

9. Ali vis. uĉiteljica dostopna 
študentom in pripravljen pomagati z 
nasveti? 

0 
1 

0,28% 
15 

4,26% 
83 

23,57% 
253 

71,87% 

 
352 

10. Ali vis. uĉiteljica ima realistiĉne 
zahteve glede ĉasa in truda, ki ga 
morajo študenti vloţiti v študij in pri 
tem predmetu? 

1 
0,28% 

2 
0,56% 

64 
18,23% 

147 
41,88% 

137 
39,03% 

 
351 

11. Ali temelji ocenjevanje pri 
predmetu na vnaprej znanih 
kriterijih? 

2 
0,55% 

7 
1,93% 

38 
10,52% 

108 
29,915 

206 
57,06% 

 
361 

 
12. Ali vis. uĉiteljica preverja in 
ocenjuje znanje študentov na 

1 
0,65% 

0 
6 

3,92% 
44 

28,75% 
102 

66,66% 

 
 

153 
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verodostojen, uĉinkovit in objektiven 
naĉin? 

13. Kakšna je vaša ocena predmeta?  
1 

0,28% 

2 
0,57% 

23 
6,57& 

112 
32% 

212 
60,57% 

 
350 

 
1. Ali seminarska naloga koristno 
dopolnjuje znanje pri tem predmetu 

0 
3 

0,85% 
19 

5,42% 
87 

24,85% 
241 

68,85% 

 
350 

2. Ali zahteva vis. uĉiteljica, da 
uporabljate pri pisanju seminarske 
naloge sodobne vire (literaturo)? 

0 0 
15 

4,28% 
74 

21,14% 
261 

74,57% 

 
350 

 
Kabinetne vaje 
 

 
        Vprašanje 

zelo slabo slabo dobro zelo dobro 

 
 

odliĉno 
 
 
 

odliĉno 
 

 
SKUPAJ 
100% 

 
1. Ali so bila izhodišĉna znanja 

s podroĉja zdravstvene 
nege dovolj za nadgradnjo 
na visokošolskem študiju? 

 

4 
1,78% 

2 
0,89% 

78 
34,82% 

86 
38,39% 

54 
24,10% 

 
 

224 

 
2. Ali lahko povezujete 

teoretiĉna znanja s 
praktiĉnimi vajami? 

 

0 
26 

11,60% 
83 

37,05% 
86 

38,39% 
29 

12,94 

 
 

224 

 
3. Ali so vam mentorjeve 

razlage pomagale pri 
praktiĉnem delu? 

 

0 0 
41 

19,15% 
81 

37,85% 
92 

42,99% 

 
 

214 

 
4. Ali ste pripravljeni na 

izvajanje kliniĉnih vaj v 
zdravstvenih zavodih? 

 

0 
1 

0,45% 
87 

39,18% 
91 

40,99% 
43 

19,36% 

 
 

222 

 
5. Kako bi ocenili potek vaj v 

uĉilnici? 
 

1 
0,44% 

6 
2,69% 

30 
13,45% 

94 
42,15% 

92 
41,25% 

 
223 

 

Klinične vaje 
 
Št.. Vprašanje 1 

ne soglašam 
2 3 4 

soglašam 
SKUPAJ 
100% 

1. Kliniĉne vaje so bile dobro 
organizirane 

11  
0,84% 

48 
3,65% 

292 
22,23% 

962 
73,26% 

1313 

2. Kliniĉne vaje so bile dobre 
za moj profesionalen 
razvoj 

24 
1,83% 

79 
6,02% 

345 
26,31% 

863 
65,82% 

1311 

3. Testiranje spretnosti v 
ĉasu kliniĉnih vaj mi je 
omogoĉalo , da sem 
predstavil svoje 
sposobnosti izvajanja 
intervencij 

13 
0,97% 

123 
9,24% 

 

384 
28,87% 

810 
60,9% 

1330 

4. Izobraţevalni cilji so bili 
realni in dosegljivi 

12 
0,85% 

94 
6,69% 

411 
29,27% 

887 
63,17% 

1404 
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5. Kliniĉne vaje priporoĉam 
tudi drugim 

14 
1,06% 

70 
5,33% 

233 
17,74% 

996 
75,85% 

1313 

6. Moje praktiĉno delo je bilo 
v skladu z nivojem mojih  
izkušenj in spretnosti 

15 
1,16% 

79 
6,11% 

303 
23,45% 

895 
69,27% 

1292 

7. Mentor mi je bil na 
razpolago 

7 
0,56% 

75 
6% 

159 
12,74% 

1007 
80,68% 

1248 

8. Osebje na kliniĉnih vajah 
mi je nudilo podporo pri 
pridobivanju praktiĉnih 
znanj 

21 
1,61% 

99 
7,6% 

232 
17,83% 

949 
72,94% 

1301 

9. Na razpolago sem imel 
potrebne sodobne uĉne 
vire 

26 
1,92% 

74 
5,47% 

444 
32,86% 

807 
59,73% 

1351 

10. Razpoloţljivi viri so me 
vzpodbujali pri 
pridobivanju praktiĉnega 
znanja 

14 
1,10% 

99 
7,78% 

393 
30,92% 

765 
60,18% 

1271 

11. Bil sem dobro sprejet in 
imel obĉutek pripadnosti 
timu 

52 
4% 

82 
6,32% 

247 
19,04% 

916 
70,62% 

1297 

12. Vrednotenje in prepriĉanje 
osebja so skladna s cilji 
kliniĉnih vaj in filozofijo 

27 
2,11% 

112 
8,75% 

365 
28,53% 

775 
60,59% 

1279 

13. Delal sem s 
koordinatorjem fakultete 

97 
7,41% 

161 
12,29% 

305 
23,3% 

746 
56,99% 

1309 

14. Zdravstveno nego sem 
izvajal na podlagi 
relevantnih raziskovalnih 
dokazov na kliniĉnih vajah 

31 
2,34% 

110 
8,33% 

423 
32,04% 

756 
57,27% 

1320 

15. Spodbujali so me k 
postavljanju vprašanj 

49 
3,75% 

116 
8,88% 

335 
25,65% 

806 
61,71% 

1306 

16. Izkušnje osebja so mi bile 
v oporo pri doseganju 
študijskih ciljev 

52 
3,94% 

78 
5,91% 

311 
23,57% 

878 
66,56% 

1319 

17. Prvi dan so mi predstavili 
navodila za delo 

32 
2,43% 

73 
5,55% 

260 
19,78% 

949 
72,22% 

1314 

18. Osebje na kliniĉnih vajah 
si je prizadevalo, da sem 
zadovoljil študijske potrebe 

34 
2,63% 

108 
8,35% 

287 
22,21% 

863 
66,79% 

1292 

19. Koordinator je imel znanje 
o razliĉnih metodah 
ocenjevanja 

19 
1,44% 

65 
4,95% 

250 
19,06% 

977 
74,52% 

1311 

20. Pred zaĉetkom kliniĉnih vaj 
sem se seznanil z okoljem 
in pripravil na kliniĉne vaje 

20 
1,52% 

86 
6,55% 

337 
25,70% 

868 
66,20% 

1311 

 

Mentorji 
 

 
        Vprašanje 

Slabo 1 2 
 

Delno 3 
 

4 
Zelo dobro 

5 
 

SKUPAJ 
100% 

1. Menite, da ste dovolj strokovno 
usposobljeni za delo s študenti FZV 
UM? 

0 0 
13 

3,95% 
113 

34,34% 
203 

61,70% 

 
329 

2. . Ste zadovoljni z odnosom 
študentov do zaposlenih na Vašem 
oddelku? 

0 0 
16 

4,86% 
57 

17,32% 
256 

77,81% 

 
329 

3. Ste zadovoljni z odnosom 
študentov do bolnikov/varovancev? 

0 0 
7 

2,13% 
60 

18,29% 
261 

79,57% 
 

328 

4. Menite, da imajo študenti dovolj 
teoretiĉnega znanja iz podroĉja 

0 
1 

0,31% 
41 

12,61% 
84 

25,84% 
199 

51,23% 
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zdravstvene nege za vkljuĉitev v 
kliniĉne vaje? 
 

325 

5. Ali znajo študenti aplicirati 
teoretiĉno znanje tudi v prakso? 
 

0 
3 

0,91% 
45 

13,68% 
95 

28,87% 
186 

56,53% 

 
329 

6. Kako ocenjujete povezavo s 
koordinatorjem FZV UM? 
 

0 0 
6 

1,74% 
57 

16,57% 
281 

81,68% 
344 

 

Predavanja 

 

 
        Vprašanje 

ne 
1 

 
2 

delno 
3 

 
4 

temeljito 
5 

SKUPAJ 
100% 

1. Ali vis. uĉitelj (ica) na zaĉetku 
uvodnega predavanja oz. semestra 
predstavi predmet (namen, cilje, 
vsebino in naĉin izvedbe)? 

0 
1 

0,56% 
5 

2,8% 
47 

26,4& 
125 

70,22% 

 
 

178 

2. Ali vis. uĉitelj (ica) dokazuje 
dobro poznavanje predmeta, ki ga 
pouĉuje? 

0 0 
8 

4,49% 
27 

15,16% 
143 

80,33% 

 
178 

3. Ali vis. uĉitelj (ica) uĉinkovito 
organizira svoje pedagoško delo 
(predavanje, vaje ipd.)? 

0 
4 

2,24% 
5 

2,8% 
50 

28,08% 
119 

66,85% 

 
178 

4. Ali vis. uĉitelj (ica) navaja 
primere in ponazoritve? 

0 0 
9 

5,05% 
43 

24,15% 
126 

70,78% 
178 

5. Ali vis. uĉitelj (ica) odgovarja na 
vprašanja študentov? 

1 
0,56% 

4 
2,24% 

9 
5,05% 

34 
19,1% 

130 
73,03% 

178 

6. Ali vis. uĉitelj (ica) spodbuja 
samostojno razmišljanje in 
intelektualno radovednost 
študentov? 

0 
2 

1,12% 
15 

8,42% 
57 

32,02% 
104 

58,42% 

 
178 

7. Ali vis. uĉitelj (ica) navaja 
študente na uporabo sodobne 
literature in/ali je predpisana 
študijska literatura razumljiva? 

0 
3 

1,68% 
27 

15,16% 
52 

29,21% 
96 

53,93% 

 
178 

8. Ali vis. uĉitelj (ica) spoštuje 
študente kot osebnosti? 

1 
0,56% 

2 
1,12% 

15 
8,42% 

43 
24,15% 

117 
65,73% 

178 

9. Ali vis. uĉitelj (ica) dostopen(-na) 
študentom in pripravljen(-na) 
pomagati z nasveti? 

0 0 
15 

8,42% 
39 

21,9% 
124 

69,66% 

178 

10. Ali vis. uĉitelj(ica) ima 
realistiĉne zahteve glede ĉasa in 
truda, ki ga morajo študenti vloţiti 
v študij in pri tem predmetu? 

7 
3,95% 

6 
3,38% 

36 
20,33% 

53 
29,94% 

75 
42,37% 

 
 

177 

11. Ali temelji ocenjevanje pri 
predmetu na vnaprej znanih 
kriterijih? 

2 
1,11% 

4 
2,23% 

24 
13,4% 

46 
25,69% 

103 
57,54% 

 
179 

12. Ali vis. Uĉitelj(ica) preverja in 
ocenjuje znanje študentov na 
verodostojen, uĉinkovit in 
objektiven naĉin? 

0 0 
11 

10,57% 
30 

28,84% 
63 

60,57% 

 
104 

13. Kakšna je vaša ocena 
predmeta? 

2 
1,11% 

2 
1,11% 

30 
16,75% 

67 
37,43% 

78 
43,57% 

179 

1. Ali seminarska naloga koristno 
dopolnjuje znanje pri tem 
predmetu? 

0 0 
5 

8,9% 
15 

26,78% 
36 

64,28% 

 
56 

2. Ali zahteva vis. uĉitelj (ica), da 
uporabljate pri pisanju seminarske 
naloge sodobne vire (literaturo)? 

0 0 
2 

3,57% 
14 

25% 
40 

71,42% 

 
56 
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2.7 Ocena stanja in usmeritev  

 

Na FZV UM izvajamo dvakrat letno - po zakljuĉku zimskega in letnega semestra - tudi 

študentske ankete na osnovi enotnega vprašalnika UM za vsakega posameznega 

visokošolskega uĉitelja. Poroĉilo o oceni vseh visokošolskih uĉiteljev je prejela dekanica 

prof.dr.h.c.,dr. Dušanka Miĉetić-Turkova, vsak visokošolski uĉitelj pa je prejel svojo oceno. 

Komisija za ocenjevanje kakovosti FZV UM ni bila seznanjena o celotnem poroĉilu oziroma 

o ukrepih v primeru slabe ocene.  

Menim, da ocene visokošolskih uĉiteljev na osnovi ankete prav tako niso realne, 

saj ocenjevanje poteka šele po zakljuĉenem semestru in ne sprotno, saj se študentje 

visokošolskega uĉitelja, zaradi velikega števila, ki se vkljuĉujejo v izvedbo posameznega 

predmeta le z nekaj urami, sploh ne spomnijo veĉ. Poleg tega je udeleţba študentov na 

predavanjih, zaradi njihove preobremenjenosti, porazna. Postavlja se vprašanje 

smiselnosti anket, saj se jih udeleţi le manjše število študentov, stroški  priprave anket 

(fotokopiranje) pa so veliki. Zaradi elektronskega odĉitavanja anket, pa le-teh ni mogoĉe 

uporabiti v naslednjem letu. 

Zato predlagamo da: 

- Komisija za ocenjevanje kakovosti UM posreduje Študijski komisiji UM predlog, da 

se ankete ţe na zaĉetku študijskega leta posredujejo fakultetam za sprotno 

izvajanje anket, po zakljuĉku posameznega predavanja, seminarja oziroma 

kliniĉnih vaj in ne šele po zakljuĉku semestra; 

- Katedra za zdravstveno nego FZV UM obravnava analizo vprašalnikov za 

predavanja, seminarje, kabinetne in kliniĉne vaje ter sprejme ustrezne ukrepe za 

izboljšanje kakovosti izvedbe izobraţevalnega programa. 

  
 

2.8 Vseţivljenjsko izobraţevanje 

 

V sklopu izobraţevanja smo na FZV UM organizirali programe vseţivljenjskega 

izobraţevanja za medicinske sestre, ki ţe dalj ĉasa delujejo v praksi (Funkcionalno 

izobraţevanje), katerega se je udeleţilo 321 bodoĉih mentoric iz uĉnih bazah fakultete. 

Pomen funkcionalnega izobraţevanja mentorjev in bodoĉih mentorjev študentom v uĉnih 

bazah FZV UM je povezovanje teorije in prakse ter zagotavljanje enotnih profesionalnih 

standardov ter kakovosti zdravstvene nege. 
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Visokošolski uĉitelji FZV UM so ĉlani slovenskega društva za visokošolsko didaktiko ter 

aktivno sodelujejo na sreĉanjih društva ter uĉnih delavnicah, ki ga društvo pripravlja za 

dvig kakovosti visokega šolstva v Sloveniji. 

 

3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST  

 

FZV UM je s številnimi pogodbami vkljuĉena v mednarodne projekte in mednarodne oblike 

sodelovanja, kar je razvidno ţe iz seznama institucij s katerimi se povezuje Center za 

mednarodno sodelovanje in e-izobraţevanje.  

Prizadevamo si za nadaljnjo širitev mednarodnega sodelovanja z izmenjavo in z obiski 

uĉiteljev in študentov na ustanovah s katerimi sodelujemo. 

 

 

3.1 Raziskovalni programi 

 

FZV UM trenutno aktivno sodeluje v petih evropskih projektih, štirih bilateralnih projektih, 

in enemu nacionalnem projektu: 

 projekt Leonardo da Vinci »Harmonising Occupational Health Nursing in the 

European Union« v sodelovanju z Veliko Britanijo, Dansko Irsko in Poljsko 

(HOHNEU); šifra projekta: UK/04/B/F/PP-162_170, ki se bo zakljuĉil v letu 2007; 

 projekt z naslovom Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older 

People: Social determinants, Inequality and Sustainability Health PROelderly v 

sodelovanju z  24 institucijami 11 evropskih drţav, ki se bo zakljuĉil v letu 2008; 

 projekt Tempus »Reform of Nursing Education in Bosnia and Herzegovina – 

REFINE« pri katerem je FZV UM vkljuĉena kot partnerica; 

 evropski projekt z naslovom Dietitians Improving Education and Training 

Standards; 

 Erasmus multilateralni projekt Joint development of online gerontological master 

degree programme - GEROM 

 bilateralni projekt »Raĉunalniško podprto doţivljenjsko uĉenje za medicinske 

sestre« v sodelovanju z Grĉijo; 

 V letu 2006 smo pridobili v sklopu programa Varovanje in krepitev zdravja 

nacionalni projekt »Zdrava prehrana in gibanje za varovanje in krepitev zdravja«. 
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V letu 2006 se je FZV UM intenzivno prijavljala na javne razpise, ki so bili objavljeni preko 

Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost in druge evropske razpise. 

 

Projekti v fazi evalvacije: 

 Socrates multilateralni projekt ProHealth – An Innovative Path in Prophylactic 

Medicine and Well-being 

 Erasmus projekt Specific competences and detailed sectoral subcompetences in 

paediatric nursing care 

 7.okvirni program - Model for improving of institutional long term care of elderly - 

MILTECE  

 bilateralna projekta z Republiko Avstrijo z naslovom »Paliativna oskrba 

starostnikov v gerontoloških centrih« in »ePPAC: uĉna platforma za pouĉevanje 

paliativne nege«; 

 bilateralni projekt z Republiko Hrvaško z naslovom »Paliativna oskrba starostnikov 

v gerontoloških centrih«; 

 bilateralni projekt v sodelovanju z Johns Hopkins University, School of Nursing 

»Distant elearning for nurses education - DENED II«. 

 

 

Na FZV UM aktivno pristopamo k izmenjavi študentov znotraj programa Erasmus. 

Prav tako intenzivno poteka mobilnost profesorjev FZV UM na partnerske institucije 

(University of Oulu, University of Udine, University of Würzburg itd.), v študijskem letu 

2006/2007 smo izvedli 3 mobilnosti profesorjev, vsako leto pa gostimo tudi profesorje 

partnerskih institucij. FZV UM sta v študijskem letu 2006/2007 obiskali dve tuji študentki iz 

Medical Faculty Plovdiv, Bolgarija. 

 

Za namene poveĉanja mobilnosti tako profesorjev kakor tudi študentov smo na FZV UM 

ustanovili Center za mednarodno sodelovanje in e-izobraţevanje, ki bo nudil podporo pri 

prijavljanju študijskih praks preko programa Leonardo da Vinci in izmenjavo znotraj 

programa Erasmus. 
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Sodobne metode poučevanja (e-učenje, simulacije, virtualna resničnost) 

 

1. S sodobnimi metodami pouĉevanja poskušamo modernizirati in omogoĉiti uporabo 

najnovejših tehnik in posredovati sodobna znanja našim študentom preko 

Simulacijskega centra. 

2. V sodelovanju z vodilno ameriško univerzo The Johns Hopkins University, School of 

Nursing s katero razvijamo skupne e-learning module. 

3. V sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, raĉunalništvo in informatiko Univerze 

v Mariboru, s katero razvijamo virtualne modele na podroĉju zdravstvenih ved. Na 

ta naĉin. 

 

3.2 Vključevanje študentov v raziskovalno delo 

 

Študentje FZV UM se v vkljuĉujejo v raziskovanje v okviru seminarskih vaj in pri 

diplomskih delih. 

3.3 Predstavitve raziskovalnih rezultatov 

Rezultati raziskovalnih projektov so bili publicirani in predstavljeni na nacionalnih in 

mednarodnih konferencah.  

 

3.4 Ocena stanja in usmeritev 

FZV UM je v zadnjem letu nadaljevala z sistematiĉno strategijo izvajanja znanstveno 

raziskovalnega dela ter mednarodnega uveljavljanja. Fakulteta skrbi za redno in 

sistematiĉno pridobivanje oz. habilitiranje raziskovalcev za podroĉje zdravstvene nege in 

podroĉja s katerimi je zdravstvena nega interdisciplinarno povezana. Uĉitelji FZV UM 

izvajajo podiplomske študije doma in v tujini. Prav tako fakulteta omogoĉa in vzpodbuja 

raziskovalno delo vseh uĉiteljev. Število diplomskih nalog rednih in izrednih študentov z 

raziskovalno osnovo se poveĉuje. Intenzivno raziskovalno delo se kaţe tudi v poveĉanem 

številu tujih objav ter sodelovanje na domaĉih in tujih konferencah.  Pomembno je, da 

raziskovalni rezultati vedno bolj podpirajo študijski program in specialistiĉne študijske 

programe. Torej, raziskovalno delo postaja osnova za teoretiĉno in praktiĉno 

izobraţevanje.  

S pridobivanjem novih pedagoških kadrov se poveĉano raziskovalno delo priĉakuje tudi pri 

visokošolskih uĉiteljih/visokošolskih uĉiteljicah zdravstvene nege.  
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4 ŠTUDENTJE NA ZAVODU 

Študentje FZV UM se v proces odloĉanja vkljuĉujejo kot ĉlani 

- Akademskega zbora FZV UM,  

- Senata FZV UM, 

- Komisije za habilitacijske zadeve FZV UM, 

- Komisije za študijske zadeve FZV UM, 

- Komisije za znanstveno-raziskovalno dejavnost FZV UM, 

- Komisije za ocenjevanje kakovosti FZV UM. 

 

5 KADROVSKI POGOJI 

5.1 Visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci 

Preglednica 5-1: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 

Naziv 
2006/2007 

Redno  Pogodbeno Skupaj 

Redni profesorji 5 14 19 

Izredni profesorji 2 23 25 

Docenti 1 20 21 

Višji predavatelji 9 33 42 

Predavatelji 11 42 53 

Asistent z doktoratom    

Asistent z magisterijem 1 4 5 

Asistent s specializacijo  5 5 

Asistent z visoko izobrazbo 1 1 2 

Skupaj  30 142 172 

 

Preglednica 5-2: Gibanja redno in pogodbeno zaposlenih učiteljev, sodelavcev in 
raziskovalcev  

Leto Redno Pogodbeno  Skupaj 

2004/2005 18 142 160 

2005/2006 20 149 169 

2006/2007 30 142 172 

 

 

Preglednica 5-3: Število izvolitev v nazive 

 
Izredni 

profesor 
Docent 

Znanstveni 

sodelavec 

Višji 

predavatelj 
Predavatelj 

Učitelj 

veščin 
Asistent 

Strokovni 

sodelavec  

V št. letu 
2006/2007 

/ / / 12 15 / 5 
 

40 

Število 
vseh 
izvolitev  

1 3 / 44 57 / 8 
 

70 
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Preglednica 5-4: Mobilnost visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2 Upravno-administrativni in strokovno-tehnični delavci 

 

Tabela 2: Kadrovska struktura tajništva fakultete 

Stopnja izobrazbe Število 

VIII 1 

VII/U 4 

VII/S 2 

VI 4 

V 3 

IV 2 

I 1 

Skupaj 17 

 

Za izvajanje navedenih nalog je v tajništvu zaposlenih 17 delavcev, izobrazbena struktura 

delavcev tajništva je razvidna iz tabele. 

 

Tabela 3: Število nepedagoških delavcev, ki se izobraţujejo in izpopolnjujejo 

 

 Pridobivanje 
izobrazbe V. 

stopnje 

Pridobivanje 
izobrazbe 
VI. stopnje 

Pridobivanje 
izobrazbe 

VII. stopnje 

Podiplomsko 
izobraţevanje 

Strokovno 
usposabljanje 

Krajša 
usposabljanja 

in teĉaji 

SKUPAJ / / 3 3 / 9 

 
Komentar: 

Na Fakulteti za menedţment UP opravlja magistrski študij en delavec; 

Na Ekonomski poslovno fakulteti UM opravljata magistrski študij dve delavki; 

Na Fakulteti za upravo UL zakljuĉuje študij ena delavka;  

Na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto opravlja študij ena delavka; 

Na Visoki komercialni šoli Celje opravlja študij ena delavka. 

Z zagotovitvijo ustreznih pogojev za dokonĉanje študija delavcev tajništva fakultete se 

bodo izboljšale tudi storitve, ki jih delavci v tajništvu fakultete opravljajo. 

Študijsko leto 
Število učiteljev na 
institucijah v tujini 

2004/2005 4 

2005/2006 4 

2006/2007 3 
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Poleg študija se nepedagoški delavci aktivno vkljuĉujejo v vse oblike stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja s podroĉja dela, ki ga opravljajo. 

 

5.3 Ocena stanja in usmeritev 

 

Število nepedagoških delavcev se poveĉuje v skladu z razvojem  in potrebami FZV UM. 

  

6 PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI 

6.1 Prostori 

FZV UM je bila dograjena, nadzidana in adaptirana leta 2002. Skupna kvadratura znaša 

3120,80 m2 neto površine. 

Od tega zavzemajo prostori kot sledi: 

- klet – 400, 95 m2 

- pritliĉje – 648,90 m2 

- 1. nadstropje – 677,60 m2 

- 2. nadstropje – 447,40 m2 

- 3. nadstropje – 593,80 m2 

- 4. nadstropje – 394,80 m2. 

Za izvajanje pedagoškega procesa ima fakulteta ustrezno opremljene prostore z 

najsodobnejšo opremo: 

1. eno veliko amfiteatersko predavalnico s 128 sedeţi, opremljeno z raĉunalnikom, 

internetnim dostopom, grafoskopom in drugo avdiovizualno opremo, 

2. tri amfiteaterske predavalnice z 58 sedeţi, opremljene z raĉunalnikom, internetnim 

dostopom, grafoskopom in drugo avdiovizualno opremo 

3.  dve seminarski uĉilnici opremljeni z raĉunalnikom, internetnim dostopom, 

grafoskopom in drugo avdiovizualno opremo 

4. mikroskopirnico z 18 uĉnimi mikroskopi, demonstracijskim mikroskopom, kamero 

in drugimi aparaturami potrebnimi za analizo krvi, urina in drugih preiskav, 

5. štiri specialne uĉilnice za zdravstveno nego z najsodobnejšo opremo za pripravo 

študentov na kliniĉne vaje v uĉnih bazah fakultete (specialne uĉne lutke za 

zdravstveno nego odraslega bolnika, simulatorje za intramuskularno in 

intravenozno aplikacijo zdravil, ter drugo potrebno specialno opremo za izvajanje 

zdravstvene nege, 
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6. eno specialno uĉilnico za zdravstveno nego otroka z najsodobnejšo opremo za 

pripravo študentov na kliniĉne vaje v uĉnih bazah fakultete (specialne uĉne lutke 

za zdravstveno nego otroka, simulatorje za intramuskularno in intravenozno 

aplikacijo zdravil, inkubatorje ter drugo potrebno specialno opremo za izvajanje 

zdravstvene nege otroka, 

7. tri multimedijske uĉilnice s po 15 raĉunalniki in internetnim dostopom za izvajanje 

laboratorijskih vaj s podroĉja zdravstvene nege, medicine in interdisciplinarnih ved 

ter za opravljanje raĉunalniških izpitov in pripravo seminarskih ter diplomskih del, 

8. Simulacijski center za simulacijo situacij v urgentni medicini in anesteziologiji za 

uĉenje in usposabljanje medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev, ki v 

zdravstvu sodelujejo. Oprema, ki je na razpolago: defibrilator (GE Responder 

3000), volumetriĉna infuzijska ĉrpalka (Alaris Asena), infuzijska ĉrpalka  (Alaris 

Asena GH),  kliniĉni monitor (Draeger Infinity Delta), pljuĉni ventilator (EVITA 4), 

anestezijski aparat Draeger Primus ter simulacijska lutka Laerdal ACLS SimMan 

Universal Patient Simulator v2.2 in SimBaby, 

9. knjiţnica je v pritliĉju fakultete in obsega 100 m2. Ima tri raĉunalniška mesta z 

dostopom do COBISS-a in svetovnega spleta in 12 ĉitalniških mest. Zbirka obsega 

9740 inventarnih enot monografij in serijskih publikacij. Redno prejema 46 tujih in 

82 domaĉih naslovov revij. V zbirki ima 1747 diplomskih del študentov FZV UM.  

10. Referat za študentske zadeve za dodiplomski redni in izredni študij ter 

specialistiĉne podiplomske študije, 

11. Študentski klub v pritliĉju, ki zagotavlja izvedbo sej ter sreĉanj, 

12.  sejna soba z raĉunalnikom, internetnim dostopom in z moţnostjo izvajanja 

videokonferenc, 

13.  kabineti visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev so opremljeni z raĉunalniki, tiskalniki 

in dostopom do interneta, 

14. inštituti in centri fakultete zasedajo štiri prostore z ustrezno opremo (raĉunalniki, 

internet, …), 

15. dekanat in tajništvo v prvem nadstropju fakultete zasedata 13 prostorov s 

potrebno opremo za opravljanje svoje dejavnosti. 

V letu 2008 predvidevamo širitev in dograditev objekta FZV UM s katerimi bo fakulteta 

pridobila 1719,80 m2. 
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6.2 Oprema 

Preglednica 6-1: Pregled razpoloţljive multimedijske opreme za izvedbo 
izobraţevalne in raziskovalne dejavnosti visokošolskega zavoda  

Vrsta opreme število % 

Računalniška oprema po uporabnikih   

 za študente 56  

 Za nepedagoško osebje 13  

 Za uĉitelje  15  

Opremljenost predavalnic   

 Namizni PC 11  

 Prenosni raĉunalniki 2  

 Video rekorderji 1  

 Fiksni projektorji 11  

 Prenosni projektorji 0  

 Televizije 1  

 
 
 

6.3 Informacijski sistem  

 

Za podporo izobraţevalne in raziskovalne dejavnost na FZV UM je za visokošolske  

uĉitelje, sodelavce  in študente na razpolago sodoben informacijski sistem. 

Študenti imajo na  voljo spletni portal za sprotno informiranje v zvezi z študijskim 

procesom ter ostalimi aktivnostmi. 

Za podporo izobraţevalne dejavnosti je izdelan program za raĉunalniško preverjanje 

znanja, ki omogoĉa študentom in visokošolskim uĉiteljem hitre in objektivne povratne 

informacije. 

Za vse visokošolske uĉitelje in sodelavce na fakulteti je zagotovljena raĉunalniška in 

informacijska podpora. 

 

6.4 Knjiţnica 

 

V mesecu januarju 2007 smo  Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS poslali Finanĉno 

poroĉilo o namenski porabi sredstev po pogodbi o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene 

literature in baz podatkov za leto 2006. 

V priĉetku meseca februarja smo pripravili Letno poroĉilo s statistiĉnimi podatki za FZV 

UM za leto 2006 za skupno poroĉilo vseh fakultetnih knjiţnic Univerze v Mariboru, ki je 

bilo obravnavano na 16. redni seji KISUM-a, dne 14.2.2007. 

V mesecu februarju smo se udeleţili predstavitve elektronske izdaje UDK tablic v 

Univerzitetni knjiţnici Maribor. 
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12. marca 2007 se je Visoka zdravstvena šola uradno preoblikovala v Fakulteto za 

zdravstvene vede. Potrebno je bilo urediti vse formalnosti za spremembo naziva ustanove 

v sistemu COBISS2 in COBISS3. 

30. marca 2007 smo v NUK, Center za razvoj knjiţnic v Ljubljano poslali Poroĉilo o delu 

visokošolske knjiţnice za leto 2007 – statistiĉni vprašalnik. 

V mesecu aprilu smo pripravili in oddali vsebine za knjiţnico za novi spletni portal FZV UM. 

V  aprilu 2007 smo v Univerzitetno knjiţnico Maribor poslali Poroĉilo o delu knjiţnice za 

leto 2006, izdelano po enotnih merilih za vse fakultetne knjiţnice Univerze v Mariboru. 

25. aprila 2007 smo kupili 2 licenci za dostop do podatkovne zbirke UDCMRF 2001 oz. do 

elektronske izdaje UDK tablic za klasifikacijo knjiţniĉnega gradiva. 

Junija 2007 smo v UKM poslali izjavo, da za leto 2008 ne bomo odpovedovali v letu 2007 

naroĉenih tiskanih revij, ki so vezane na konzorcijsko nabavo paketov elektronskih revij s 

ĉimer smo omogoĉili brezplaĉni dostop do elektronskih revij, katere so naroĉene v okviru 

UM vsem uporabnikom naše knjiţnice. 

V priĉetku meseca maja je bil ob ĉetrtkih uveden podaljšan odpiralni ĉas knjiţnice in sicer 

od 10.00 do 18. ure. 

23. maja 2007 smo oddali vlogo na Javni razpis za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene 

literature in baz podatkov za leto 2007 pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost 

Republike Slovenije in julija 2007  prejeli obvestilo o rezultatih izbora  na Javni razpis za 

sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov, v katerem so nas 

obvestili, da smo uvršĉeni v program sofinanciranja v letu 2007. 

V ĉasu od 16. julija 2007 do 3. avgusta 2007 je bila fakulteta zaprta in tako tudi knjiţnica. 

V tem ĉasu smo bili aktivni pri urejevanju arhiva, urejevanju knjiţniĉnih polic, zašĉiti 

knjiţniĉnega gradiva in opravljanju drugih internih del v knjiţnici. Narejena je bila 

inventura knjiţniĉnega gradiva za leto 2006 in 2005. V mesecu avgustu je bila knjiţnica 

odprta trikrat tedensko, v mesecu septembru pa vsak dan vendar s skrajšanim delovnim 

ĉasom.  

S prvim julijem je višja knjiţniĉarka prevzela dela in naloge za habilitacijske zadeve v 

dekanatu fakultete. Na njeno delovno mesto smo zaposlili novo delavko, višjo knjiţniĉarko 

za doloĉen ĉas. V knjiţnici sta tako skupno zaposleni dve delavki. 

V mesecu septembru smo pripravili v knjiţnici seznam poškodovanih knjig, katere smo 

oddali v popravilo in vezavo. 

V letu 2007 je knjiţnica opravljala tudi medknjiţniĉno izposojo. Najveĉ smo sodelovali z 

Medicinsko knjiţnico Splošne bolnišnice Maribor in Centralno medicinsko knjiţnico 

Ljubljana, Univerzitetno knjiţnico Maribor, Centrom za strokovno informatiko, Krka, Novo 
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mesto, Knjiţnico iz Bolnišnice Golnik, Knjiţnico Visoke šole za zdravstvo iz Ljubljane in 

Onkološkim inštitutom iz Ljubljane. 

Izposoja in drugo interno delo je potekalo nemoteno. Tekoĉe smo urejevali kroniko 

fakultete. Izdelava bibliografij v sistemu COBISS za uĉitelje in sodelavce je potekala 

tekoĉe. 

Redno smo se udeleţevali sej KISUM-a vseh fakultetnih knjiţnic Univerze v Mariboru. 

 
S knjiţniĉno dejavnostjo podpira pedagoško in raziskovalno delo fakultete, nudi 

medknjiţniĉno izposojo, vodi bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS, nudi pomoĉ pri 

zaloţniški dejavnosti fakultete in sodeluje pri vnosu bibliografskih enot v vzajemni katalog 

COBISS. Izvaja tudi informacijsko dejavnost tako za uĉitelje kot za študente. Nudi 

usposabljanje uporabnikov za iskanje v sistemu COBISS in drugih bazah podatkov, ki so 

dostopne v knjiţnici FZV UM. 

Knjiţnica s ĉitalnico ima naslednji odpiralni ĉas: 

pon, tor, sre,pet od 8.00 – 15.00 ure. 

ĉetrtek od 10.00 – 18.00 ure. 

Nudi najnovejšo literaturo s podroĉja zdravstvene nege, medicine in sorodnih znanosti in 

predstavlja oporo za strokovno in vseţivljenjsko izobraţevanje medicinskih sester in 

drugih zdravstvenih delavcev za celotno regijo. 

Preglednica 6-2: Kakovost storitev na področju dela z uporabniki  

 

DELEŢ Število aktivnih 
uporabnikov - študentov 

in zaposlenih na 
visokošolskem 

zavodu/univerzi1,3 

Število študentov 
vpisanih na 
visokošolski 

zavod/univerzo3 

Skupno 
število 
aktivnih 

uporabnikov2 

838 1048 945 

Število študentov UM (aktivni 
uporabnik) 

76,6%  803  

Število aktivnih uporabnikov - 
študentov in zaposlenih na 
visokošolskem 
zavodu/univerzi1,3 

88,6%   838 

Število izposojenih enot 
knjiţniĉnega gradiva 

7118 8,5 6,8 7,5 

Število vpogledov (povzetek, 
polno besedilo)7 v elektronske 
vire 

* * *  

*Statistiko vpogledov v elektronske vire za celo UM vodi UKM. 
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Preglednica 6-3: Kakovost knjiţnične zbirke  
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Š
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838 1048 945 205 107 

Število enot 
knjiţniĉnega 
gradiva3 
 

knjige, 
brošure 

501  0,6  0,5  0,5    

disertacije, 
magistrske, 
diplomske 
naloge 

251 0,3 0,3 0,3    

serijske 
publikacije 

202 0,2 0,2 0,2    

Število enot 
knjiţniĉnega 
gradiva3 
pridobljenih z 
nakupom 

knjige, 
brošure 

273  0,3  0,3  0,3    

disertacije, 
magistrske, 

diplomske 
naloge 

0 0 0 0    

serijske 
publikacije 

118 0,1 0,1 0,1    

Število naslovov 
periodiĉnih 
publikacij 
pridobljenih z 
nakupom 

82 0,09 0,08 0,09   

Število 
kreiranih/prevzetih 
bibliografskih 
zapisov za 
bibliografijo 

693   0,7 3,4 6,5 

 
 
 

Preglednica 6-4: Izobraţevalna dejavnost  

 

 

DELEŢ Število študentov UM - 
aktivni uporabnik 

Skupno število aktivnih 
uporabnikov 

0 0 

Število razliĉnih 
izobraţevalnih 
oblik 

0* 0 0 

 
 
*V knjiţnici nimamo organiziranih oblik izobraţevanja uporabnikov. Izvajamo individualno 
izobraţevanje glede na izraţene zahteve uporabnikov. 
 



 

49 

6.5 Ocena stanja in usmeritve 

 
 

Knjiţnica skupaj z zaloţniško dejavnostjo predstavlja pomembno oporo pedagoškemu in 

znanstveno-raziskovalnemu delu FZV UM. Knjiţnica se razvija skladno z naĉeli pedagoške 

in strokovne usmeritve fakultete in razvojem stroke. 

 

Nabava knjiţniĉnega gradiva je usklajena s študijskimi programi  tako, da je na voljo tisto 

študijsko gradivo, ki je potrebno za delo uĉiteljev in študentov. V skladu z  uvedbo 

magistrskega študija zdravstvene nege in bioinformatike je bilo v letu 2007 potrebno 

nabaviti veĉ novega knjiţniĉnega gradiva predvsem v tujih jezikih. 

 

Knjiţnica nudi tri raĉunalniška mesta z dostopom do svetovnega spleta in COBISS-a ter 

zbirke CINAHL (pomembne za zdravstveno nego), katero je fakulteta kupila skupaj z UKM 

in Visoko šolo za zdravstvo iz Ljubljane. V letu 2007 smo kupili tudi dostop do baze SAGE 

Journals.  

 

Knjiţnica se aktivno vkljuĉuje v slovenske konzorcije za dostop do polnih besedil ĉlankov, 

ki posredujejo najnovejše doseţke znanstveno–raziskovalnega delovanja.  

 

V okviru spletne domaĉe strani fakultete, knjiţnica vzdrţuje povezavo med informacijami 

in navodili za uporabnike knjiţnice in prerašĉa v virtualno knjiţnico. 

 

Glavna usmeritev knjiţnice je, da z nabavo najnovejšega strokovnega gradiva v 

slovenskem in tujih jezikih prerašĉa v specialno knjiţnico za študijska podroĉja Fakultete 

za zdravstvene vede. 
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7 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI  

7.1 Pridobivanje sredstev 

 

Preglednica 7-1: Pregled poslovanja zavoda (v tolarjih)  

 2005 2006 Indeks 

Prihodki  450.790.773,54 509.364.819,24 113 

Odhodki  450.790.773,54 509.364.819,24 113 

Preglednica 7-2: Sestava prihodkov zavoda (v odstotkih)  

 2005 2006 

Prihodki, pridobljeni na trgu  50% 51% 

Prihodki iz proraĉunskih sredstev (RS)  50% 49% 

Donacije in subvencije  / / 

 
 
 

7.2 Ocena stanja in usmeritve 

 

Bistven problem redne študijske dejavnosti predstavlja nezadostno financiranje. Številna 

aktivna pogajanja z MVŠZT ter usklajenega dokazovanja vseh treh šol za zdravstveno 

nego, da je nujno zagotoviti dodatna in predvsem zadostna finanĉna sredstva za izvajanje 

dejavnosti,  so bila ţal neuspešna. 
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8 SODELOVANJE IN VKLJUČEVANJE DRUŢBENEGA OKOLJA 

 

FZV UM sodeluje z zdravstvenimi in socialno varstvenimi zavodi (uĉne baze FZV UM), kjer 

se študentje izobraţujejo v kliniĉnem okolju in povezujejo teorijo s prakso. 

8.1 Sodelovanje z visokošolskimi in drugimi zavodi v Sloveniji 

 

1. Inštitut dr. Antona Trstenjaka za psihologijo, logoterapijo in antropohigieno v 

Ljubljani;  

2. Visoka šola za zdravstvo Univerze v Ljubljani;  

3. Visoka šola za zdravstvo Izola Univerze na Primorskem; 

4. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor. 

8.2 Sodelovanje s podjetji in drugimi organizacijami v Sloveniji 

 

Vzpostavljeno je sodelovanje z zdravstvenimi in socialno varstvenimi zavodi ter 

neprofitnimi organizacijami s podroĉja humanitarnega dela in drugimi institucijami. 

1. Univerzitetni kliniĉni center Maribor, 

2. Splošna bolnišnica Celje, 

3. Javni zavod, Splošna bolnišnica dr. Joţeta Potrĉa Ptuj, 

4. Splošna bolnišnica Izola, 

5. Splošna bolnišnica Murska Sobota, 

6. Splošna bolnišnica Novo mesto, 

7. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, 

8. Splošna bolnišnica Topolšica, 

9. Bolnišnica Golnik – Kliniĉni oddelek za pljuĉne bolezni in alergijo, 

10. Psihiatriĉna bolnišnica Idrija, 

11. Psihiatriĉna klinika Ljubljana, 

12. Psihiatriĉna bolnišnica Ormoţ, 

13. Psihiatriĉna bolnišnica Vojnik, 

14. Zavod Hrastovec – Trate, 

15. Kliniĉni center Ljubljana, 

16. Onkološki inštitut v Ljubljani, 

17. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 

18. Zdravstveni dom Celje, 

19. Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, 

20. Zdravstveni dom Lenart, 
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21. Zdravstveni dom Ljubljana – Center, 

22. Zdravstveni dom Murska Sobota, 

23. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, 

24. Zdravstveni dom Sevnica, 

25. Zdravstveni dom Slovenj Gradec , 

26. Zdravstveni dom Velenje, 

27. Center za usposabljanje, delo in varstvo Ĉrna na Koroškem, 

28. Center za starejše obĉane Ormoţ, d. o. o., 

29. Dom Joţeta Potrĉa Poljĉane, 

30. Dom starejših obĉanov Krško, 

31. Dom upokojencev Center Tabor – Poljane, Ljubljana, 

32. Dom Lukavci, 

33. Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, 

34. Dom starejših Idila, d. o. o., 

35. Dom starejših obĉanov Tezno, 

36. Dom starejših obĉanov Ljubljana – Viĉ – Rudnik, 

37. Dom upokojencev Ptuj, 

38. Contraco – Špesov dom, d. o. o., Vojnik, 

39. Dom starejših Na Fari, 

40. Dom za varstvo odraslih Velenje, 

41. Koroški dom starostnikov, 

42. Lambrechtov dom Slovenske Konjice, 

43. Sonĉni dom, druţba za storitve d. o. o., 

44. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 

45. Center za spremljanje zdravstvenega varstva prebivalstva in promocijo zdravja ZZV 

Maribor, 

46. Center za socialno delo Maribor, 

47. Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, 

48. Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno 

nego,  

49. Augustinum gGmbH. 

 

8.3 Mednarodno sodelovanje  

FZV UM sodeluje s številnimi tujimi univerzami, fakultetami in drugimi institucijami, s 

katerimi izvaja mednarodne projekte in druge oblike mednarodnega sodelovanja.  
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8.4 Ocena stanja in usmeritve 

Sodelovanje z uglednimi tujimi izobraţevalnimi in zdravstvenimi institucijami se poglablja. 

Fakulteta se povezuje z izobraţevalnimi, zdravstvenimi ter drugimi institucijami doma ter z 

uglednimi tujimi izobraţevalnimi in raziskovalnimi institucijami. Mednarodno sodelovanje z 

uglednimi mednarodnimi institucijami rezultira v izvajanju podiplomskih študijev ter 

pomembnega znanstveno raziskovalnega dela. Pomembna je tesna vez med fakulteto in 

zdravstvenimi institucijami, Univerzitetnim kliniĉnim centrom Maribor, Zdravstvenim 

domom dr. Adolfa Drolca Maribor, Domom upokojencev Danice Vogrinec Maribor,  kjer 

poteka veĉji del praktiĉnega dela izobraţevanja. Poveĉati pa je potrebno mednarodno 

izmenjavo visokošolskih uĉiteljev/ic zdravstvene nege in študentov.   
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II. DEL:  IZOBRAŢEVALNA DEJAVNOST  

1 ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE  

1.1 Visokošolski strokovni študijski program »Zdravstvena nega« 

1.1.1 Vpis študentov 

 

Preglednica 1-1: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik rednega/izredni študij 

Štud. 
leto 

Redni študij Izredni študij Maribor 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2003/2004 120 133 73 120 150 63 

2004/2005 140 147 73 170 198 60 

2005/2006 100 104 76 120 121 57 

2006/2007 100 116 77 brez omejitev 121 / 

2007/2008 120 131 
 

77 brez omejitve 116 
Brez, min za 
2. in 3. ţeljo 

je 50 

 minimalno število toĉk, ĉe je bil vpis omejen. 
 
 

Štud. 

leto 

Izredni študij Slovenj Gradec 

Razpis Vpisani Min* 

2007/2008 Brez omejitve 59 
Brez, min za 
2. in 3. ţeljo 

je 76 

 
 
 

Preglednica 1-2: Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene  srednje šole 
(v %) 

Zaključena srednja šola 

Redni študij Izredni študij 

2006/07 X-1 X-2 
2006/2

007 
X-1 X-2 

Gimnazija 1,6   2,4   

Druga srednja strokovna šola 92,4   93,6   

Srednja strokovna šola (3 + 

2) 
6   4   

Skupaj 100   100   

 

Preglednica 1-3: Struktura študentov 1. letnika glede na način zaključka srednje šole 
(v %) 

Maribor 

Štud. 

leto 

Redni študij Izredni študij 

Matura PI/ZI* Skupaj Matura PI/ZI* Skupaj 

2004/2005 2 98 100 4 96 100 

2005/2006 3,5 96,5 100 6 94 100 

2006/2007 2,4 97,6 100 5,5 94,5 100 

2007/2008 5,1 94,9 100 6,7 93,3 100 



 

55 

 PI/ZI = poklicna matura oz. zakljuĉni izpit, ki ga delajo dijaki srednjih strokovnih šol. 

 
 

Slovenj Gradec 

Štud. 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Matura PI/ZI* Skupaj Matura PI/ZI* Skupaj 

2007/2008 / / / 10,2 89,8 100 
 PI/ZI = poklicna matura oz. zakljuĉni izpit, ki ga delajo dijaki srednjih strokovnih šol. 

 

 

Preglednice kaţejo, da se na FZV UM vpisujejo študenti iz vse Slovenije in, da je veĉina 

študentov zakljuĉila poklicno maturo na razliĉnih srednjih šolah. Študenti, ki niso zakljuĉili 

srednje zdravstvene šole morajo pred zaĉetkom študijskega procesa opraviti propedevtiĉni 

program. Poveĉano je število izrednih študentov, ki nimajo zakljuĉene srednje zdravstvene 

šole. Pri izrednih študentih brez zdravstvene šole  in brez praktiĉnih izkušenj je morda 

smiselno prilagoditi študijski program glede na njihove potrebe.  

 

 

1.1.2 Izvajanje študijskega programa 

 

Preglednica 1-4: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Štud. 
leto 

Načina 
študija 

1. letnik 2. letnik 3. letnik Absol. skupaj 

2004/2005 
Redni 196 94 85 71 446 

Izredni 199 126 149 60 534 

2005/2006 
Redni 114 167 92 87 460 

Izredni 134 152 155 142 583 

2006/2007 
Redni 125 105 157 121 508 

Izredni 125 112 149 149 535 

2007/2008 
Redni 135 115 108 172* 530 

Izredni 175** 98 121*** 94 488 
 

* podatki zajemajo vpisane v absolventa in podaljšanje absolventa 
** 116 Maribor, 59 dislocirana enota Slovenj Gradec 
*** 103 izredni študij 3. letnik, 18 3. letnik izredni – merila za prehode 

 

Preglednica 1-5: Struktura študentov po spolu (v %) 

Štud. leto Načina študija Moški Ţenske 

2004/2005 
Redni 10,1 89,9 

Izredni 13,7 86,3 

2005/2006 
Redni 10,2 89,8 

Izredni 14,4 85,6 

2006/2007 
Redni 16,0 84,0 

Izredni 19,4 80,6 

2007/2008 Redni 13,87 86,13 

Izredni 24,72 75,28 
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Preglednica 1-6: Pristopi k izpitu in povprečna ocena izpitov rednega in izrednega 
študija 

Študijsko 

leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

X-2   

X-1   

2006/2007 7,3 7,5 

 

Preglednica 1-7: Analiza napredovanja rednih študentov 

Študijsko 
leto 

% prehodnosti 
iz 1. v 2. letnik 

% prehodnosti 
iz 2. v 3. letnik 

% prehodnosti iz 3. 
letnik v 

absolventski staţ 

% prehodnosti za 
celoten študijski 

program 

2004/2005 61,84 88,54 91,02 60,16 

2005/2006 85,2 97,9 100 60,84 

2006/2007 92,1 94,01 68,15 79,60 

2007/2008 88,8 98,08 90,44 87,76 

 

Analiza podatkov napredovanja  rednih študentov je iz 1. v 2. letnik 88,8%, iz 2. v 3. 

letnik 98,08%  ter iz 3. letnika v absolventski staţ 90,44%. Iz priloge opravljenih izpitov je 

prav tako razvidno, da je visoka prehodnost tudi na izrednem študiju. Za naslednje 

poroĉilo bi predlagali dodatek k tabeli, kjer bi bil razviden prehod tudi pri izrednih 

študentih. 

Zakljuĉek in trajanje študijskega programa (Priloga 2) 

 

2 ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE  

2.1 Magistrski študijski programi 

V študijskem letu 2007/2008 FZV UM izvaja podiplomski magistrski študijski program 

Zdravstvena nega. 

2.1.1 Zdravstvena nega 

 

Vpisni pogoji: 

V študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega  se lahko vpiše kandidat, ki je 

zakljuĉil: 

 študijski program 1. stopnje s podroĉja zdravstvenih ved,  

 študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih podroĉij: druţbene vede, 

humanistiĉne vede, socialno delo, varstvo okolja, varnost, ĉe je pred vpisom v 

študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v 
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obsegu 30 ECTS s podroĉja zdravstvene nege iz dodiplomskega študijskega 

programa, 

 visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 06. 2004, s podroĉja 

zdravstvenih ved v obsegu 180 ECTS,  

 visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 06. 2004, z drugih 

strokovnih podroĉij: druţbene vede, humanistiĉne vede, socialno delo, varstvo 

okolja, varnost, ĉe je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, 

bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS toĉk s podroĉja zdravstvene 

nege iz dodiplomskega študijskega programa.  

 

Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje 

Zdravstvena nega lahko vpišejo: 

 diplomanti univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 06. 2004, s 

podroĉja zdravstvenih ved, ki se jim ob vpisu v študijski program prizna 60 ECTS,  

 diplomanti univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 06. 2004, z 

drugih strokovnih podroĉij: druţbene vede, humanistiĉne vede, socialno delo, 

varstvo okolja, varnost, ki se jim ob vpisu v študijski program prizna 30 ECTS toĉk.  

Pred vpisom v drugi letnik mora opraviti obveznosti v okviru 30 ECTS, 

 kandidati, ki so konĉali visokošolski strokovni študijski program in študijski 

program za pridobitev specializacije s podroĉij zdravstvenih ved, ki se jim ob vpisu 

prizna 60 ECTS toĉk, 

 kandidati, ki so konĉali visokošolski strokovni študijski program in študijski 

program za pridobitev specializacije iz  drugih strokovnih podroĉij: druţbene vede, 

humanistiĉne vede, socialno delo, varstvo okolja, varnost, ki se jim ob vpisu prizna 

30 ECTS toĉk. Pred vpisom v drugi letnik mora opraviti obveznosti v okviru 30 

ECTS. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na doseţeno oceno pri diplomi 20 

%, glede na popreĉno oceno študija pa 80 %.  

 

Strokovni naslov: magister oz. magistrica zdravstvene nege (za imenom in priimkom) 

 

2.1.2 Bioinformatika 

 

V študijskem letu 2008/2009 bo FZV UM izvajala podiplomski magistrski študijski program 

Bioinformatika. 
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Vpisni pogoji:  

V študijski program 2. stopnje Bioinformatika se lahko vpiše kandidat, ki je 

zakljuĉil: 

 študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih podroĉij: bioinformatike, 

raĉunalništva, zdravstvene nege, medicinskih ved, naravoslovnih znanosti, 

farmacije,  tehniških in biotehniških ved, 

 študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih podroĉij: druţbene vede, 

humanistiĉne vede, socialno delo, ĉe je pred vpisom v študijski program opravil 

študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS toĉk iz 

vsebin s podroĉij zdravstva (Zdravstvena etika,  Pravni vidiki, Organizacija in 

management, Sociologija, Fiziologija), raĉunalništva (Osnove raĉunalništva, 

Osnove IKT) ali naravoslovnih ved (Osnove biokemije, Osnove biofizike, Osnove 

kemije), 

 visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 06. 2004, z ustreznih 

strokovnih podroĉij: bioinformatike, raĉunalništva, zdravstvene nege, medicinskih 

ved, naravoslovnih znanosti, farmacije, tehniških in biotehniških ved, 

 visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 06. 2004, z drugih 

strokovnih podroĉij: druţbene vede, humanistiĉne vede, socialno delo, ĉe je pred 

vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje 

študija v obsegu 18 ECTS toĉk iz vsebin s podroĉij zdravstva (Zdravstvena etika, 

Pravni vidiki, Organizacija in management, Sociologija, Fiziologija), raĉunalništva 

(Osnove raĉunalništva, Osnove IKT) ali naravoslovnih ved (Osnove biokemije, 

Osnove biofizike, Osnove kemije).   

 

Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje 

Bioinformatika lahko vpiše: 

 diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 06. 2004, z 

ustreznih strokovnih podroĉij: bioinformatike, raĉunalništva, zdravstvene nege, 

medicinskih ved, naravoslovnih znanosti, farmacije, tehniških in biotehniških ved, 

ki se jim ob vpisu v študijski program prizna 60 ECTS toĉk, 

 diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 06. 2004, z 

drugih strokovnih podroĉij: druţbene vede, humanistiĉne vede, socialno delo, ki se 

jim ob vpisu v študijski program prizna 30 ECTS toĉk. Pred vpisom v 2. letnik mora 

kandidat zbrati 30 ECTS, 
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 kandidat, ki je konĉal visokošolski strokovni študijski program in študijski program 

za pridobitev specializacije iz  ustreznih strokovnih podroĉij: raĉunalništva, 

zdravstvenih ved, naravoslovnih znanosti, farmacije, tehniških in biotehniških ved, 

ki se jim ob vpisu prizna 60 ECTS toĉk, 

 kandidat, ki je konĉal visokošolski strokovni študijski program in študijski program 

za pridobitev specializacije iz  drugih strokovnih podroĉij: druţbene vede, 

humanistiĉne vede, socialno delo, ki se jim ob vpisu prizna 30 ECTS toĉk. Pred 

vpisom v 2. letnik mora kandidat zbrati 30 ECTS.  

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na doseţeno povpreĉno oceno 

dodiplomskega študija. Upošteva se povpreĉna ocena dodiplomskega študija brez ocene 

diplomskega dela. 

 

Strokovni naslov: magister oz. magistrica bioinformatike (za imenom in priimkom) 

 

2.2 Ocena stanja in usmeritev na podiplomskih študijskih programih 

 
 

Nove moţnosti na podroĉju izobraţevanja in potrebe prakse nalagajo, da fakulteta 

oblikuje nove podiplomske študijske programe.  V študijskem letu 2007/2008 smo vpisali 

prvo generacijo v podiplomski magistrski študijski program Zdravstvena nega. Zanimanje 

za vpis je bilo zelo veliko. 

 

 


