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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).  

 

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 (Gerontološka zdravstvena 

nega, Patronaţna zdravstvena nega, Kliniĉna dietetika, Informatika  v zdravstvu in 

zdravstveni negi ter Perioperativna zdravstvena nega). 

 

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 smo razpisali podiplomski magistrski študijski program 

Zdravstvena nega in podiplomski magistrski študijski program Bioinformatika. Naĉrtujemo 

pa tudi pripravo študijskega programa 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 ter krepitev in ohranjanje 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; 

- 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. 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

7 

1.2 Organiziranost  

DEKANAT FZV UM 
 
VODSTVO 

 
Dekan: 
Red. prof. dr. Peter KOKOL, univ. dipl. inţ.el. 

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

Prodekanica za podiplomski študij: 
Red. prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK 
Tel.: 02 300 47 27 

e-mail: sonja.sostar@uni-mb.si 
 
 

Prodekan za raziskovanje: 
Red. prof. dr. Peter KOKOL, univ. dipl. inţ. el. 
Tel.: 02 300 47 01 

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 
 
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. 
Tel.: 02 300 47 23  
e-mail:vlasta.jug@uni-mb.si 

 
 

mailto:fzv@uni-mb.si
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Simona NOVAK, dipl. upr. org. 

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

Referat za računovodske zadeve: 
 

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

 
Olivera ŠUMIĆ, dipl. ekon. 
Tel.: 02 300 47 49 
e-mail:olivera.sumic@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 
 

 
ORGANI FAKULTETE 
 

Akademski zbor FZV UM 
 
viš. predav. mag. Milica Lahe, predsednica 

predav. mag. Klavdija Ĉuĉek Trifkoviĉ, podpredsednica 
 
red. prof. dr. Jana Bezenšek, ĉlanica 
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asist. mag. Helena Blaţun, ĉlanica 

strok. sodel. Ivanka Brumec, ĉlanica 
red. prof. dr. Milan Brumen, ĉlan 
izr. prof. dr. Slavko Cvetek, ĉlan, 

predav. Barbara Donik, ĉlanica 
doc. dr. Aleš Fajmut, ĉlan 
viš. predav. dr. Bojana Filej, ĉlanica 

viš. predav. mag. Vida Gönc, ĉlanica 
viš. predav. mag. Ana Habjaniĉ, ĉlanica 
predav. Barbara Kegl, ĉlanica 

asist. Simon Kocbek, ĉlan, 
viš. predav. mag. Ljudmila Kolenc, ĉlanica 
predav. Anton Koţelj, ĉlan 

viš. predav. mag. Miljenko Kriţmarić, ĉlan 
predav. Mateja Lorber, ĉlanica 
predav. Vlasta Mlekuţ, ĉlanica 

strok. sodel. Nataša Mlinar, ĉlanica 
predav. Jasmina Nerat, ĉlanica 
doc. 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 
asist.  mag. Janez Šimenc, ĉlan 

doc. dr. Gregor Štiglic, ĉlan 
izr. prof. dr. Iztok Takaĉ, ĉlan 
viš. predav. mag. Karl Turk, ĉlan 

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

Tina Hercan, prodekanica študentka, ĉlanica 
Matjaţ Ban, študent, ĉlan 
Matej Cimerman, študent, ĉlan 

Joţe Lozinšek, ĉlan 
Erika Petroviĉ, študentka, ĉlanica 
Marko Plateis, študent, ĉlan 

Ines Škofiĉ, študentka, ĉlanica 
Dorijan Zabukovšek, študent, ĉlan 
 

Senat FZV UM 
 
red. prof. dr. Peter Kokol, predsednik 

 
red. prof. dr. Jana Bezenšek, ĉlanica 
red. prof. dr. Milan Brumen, ĉlan 

izr. prof. dr. Slavko Cvetek, ĉlan 
doc. 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 
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Matej Cimerman, študent, ĉlan 

Dorijan Zabukovšek, študent, ĉlan 
 
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 
, predsednik 

 
red. prof. dr. Milan Brumen, ĉlan 
viš. predav. mag. Milica Lahe, ĉlanica 

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

Tina Hercan, prodekanica študentka, ĉlanica 
Marko Kriţman, študent, ĉlan 
 
 

Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve FZV UM 
 
red. prof. dr. Peter Kokol, predsednik 

 
red. prof. dr. Jana Bezenšek, ĉlanica 
doc. dr. Majda Pajnkihar, ĉlanica 

red. prof. dr. Sonja Šostar Turk, ĉlanica 
izr. prof. dr. Zmago Turk, ĉlan 
 

Tina Hercan, prodekanica študentka, ĉlanica 
Marko Plateis, študent, ĉlan 
 

 
Komisija za habilitacijske zadeve FZV UM 
 

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

red. prof. dr. Alojz Gregoriĉ, ĉlan 
doc. dr. Majda Pajnkihar, ĉlanica 
 

Tina Hercan, prodekanica študentka, ĉlanica 
Ines Škofiĉ, študentka, ĉlanica 
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Komisija za ocenjevanje kakovosti FZV UM 
 
viš. predav. dr. Bojana Filej, predsednica 

 
izr. prof. dr. Slavko Cvetek, ĉlan 
doc. dr. Aleš Fajmut, ĉlan 

red. prof. dr. Radovan Hojs, ĉlan 
viš. predav. mag. Milica Lahe, ĉlanica 
doc. dr. Majda Pajnkihar, ĉlanica 

viš. predav. Jelka Reberšek – Gorišek, ĉlanica 
Simona Novak, ĉlanica 
 

Ana Lisjak, študentka, ĉlanica 
Bojana Zamolo, študentka, ĉlanica 
 

 
Komisija za zaloţniško dejavnost FZV UM 
 

Nevenka Balun, predsednica 
 
predav. mag. 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  

 

Ĉlani/ce katedre za zdravstveno nego visokošolske uĉitelji/ce Fakultete za zdravstvene 

vede UM smo v letu 2008 pristopale k študentom profesionalno,  zavedajoĉ se, da je pri 

pouĉevanju zdravstvene nege  potreben interdisciplinarni pristop, predvsem s stališĉa 

vkljuĉevanja teorije v prakso. Tak pristop terja široka znanja s podroĉja baziĉnih 

zdravstvenih, druţboslovnih in humanistiĉnih ved, zahteva pa tudi poglobljena praktiĉna in  

tehniĉna znanja.   

Zdravstvena nega se v slovenskem prostoru nenehno sistemsko povezano in poglobljeno  

razvija, zato smo ĉlani-ce  katedre za zdravstveno nego temu razvoju posvetile posebno 

pozornost. Razvijale smo metodologijo in implementacijo spremljanja in zagotavljanja 

kakovosti pedagoškega dela tako teoretiĉnega, kakor tudi praktiĉnega v kliniĉnem okolju. 

 

Katedra za zdravstveno nego Fakultete za zdravstvene vede UM skrbi za razvoj kadrov na 

podroĉju zdravstvene nege, ki izhaja iz potreb po strokovnjakih iz tega podroĉja. 

Visokošolske uĉitelji/ce Fakultete za zdravstvene vede UM se izobraţujemo  na 

podiplomskih magistrskih in doktorskih študijskih programih, tako v slovenskem kakor tudi 

v evropskem prostoru. 

 

Ĉlani/ce  Katedre za zdravstveno nego Fakultete za zdravstvene vede UM redno 

sodelujemo s svojimi prispevki na pomembnih mednarodnih, kakor tudi slovenskih 

konferencah, simpozijih in kongresih, prav tako pa se udeleţujemo razliĉnih pomembnih 

strokovnih sreĉanj.  Vse visokošolske uĉitelji/ce Fakultete za zdravstvene vede UM smo 

tudi ĉlani/ice Zbornice zdravstvene  in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev 

medicinskih sester, babic in zdravstvih tehnikov. Redno sodelujemo z Društvom 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor, v naši sredini pa imamo tudi 

predsednico  Republiškega strokovnega kolegija (RSKZN) pri Ministrstvu za zdravje RS.  

 

Visokošolske uĉitelji/ce sodelujemo z društvi in strokovnimi sekcijami drugih drţav, ki nas 

kot gostujoĉe profesorje velikokrat povabijo k sodelovanju. Predstavnici naše fakultete sta 

sodelovali kot predsednica in ĉlanica skupine pri pripravi izjemno pomemben dokument za 
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slovensko zdravstveno nego  »Poklicne aktivnosti in kompetence zdravstvene in babiške 

nege Slovenije«. 

 

Visokošolske uĉitelji/ce Fakultete za zdravstvene vede UM imajo v svoji sredini izredno 

prepoznavne, tako v slovenskem, kakor tudi v mednarodnem prostoru,  cenjene in 

najvišje izobraţene  strokovnjakinje s podroĉja zdravstvene nege in ostalih zdravstvenih in 

socialnih ved, na kar smo kot fakulteta lahko zelo ponosni.  

 

Zavedamo se, da je razvoj kadrov na podroĉju zdravstvenih disciplin pomemben del 

krepitve nacionalne identitete in predpogoj za enakovredno konkurenĉno sodelovanje v 

slovenskem, evropskem in svetovnem intelektualnem prostoru. 

 

Katedra za zdravstveno nego Fakultete za zdravstvene vede UM je kot notranja in 

znanstvena enota je po svoji tematiki v letu 2008  obravnavala: 

 

- poroĉilo o vpisu študentov v študijsko leto 2008/2009, 

- priprave na uvod v semester, 

- najavo neposredne pedagoške obveze, 

- priprave na organizacijo, izvedbo in vrednotenje  kliniĉnih vaj, 

- usklajevanje vsebin in navodila za opravljanja mentorstva v uĉnih bazah,  

- sodelovanje in koordinacija z uĉnimi bazami Fakultete za zdravstvene vede  UM, ki 

sodelujejo pri izvajanju kliniĉnih vaj na posameznih strokovnih podroĉjih; 

- usklajevanje vsebin kliniĉnih vaj  zdravstvene nege na gerontološkem podroĉju v 

1. letniku,  

- usklajevanje vsebin kliniĉnih vaj 2. letnika na oddelku za rehabilitacijo, 

pediatriĉnem in ginekološko-porodniškem podroĉju, 

- usklajevanje vsebin kliniĉnih vaj 3. letnika na kirurškem, internistiĉnem, 

psihiatriĉnem in dispanzerskem podroĉju, kakor tudi v patronaţnem varstvu 

- usklajevanje kliniĉnih vaj v dislocirani enoti Slovenj Gradec na pediatriĉnem 

podroĉju, 

- naĉrtovanje kadrovske politike za podroĉje zdravstvene nege, 

- predlog habilitacijskih postopkov za strokovne sodelavce, predavatelje,  

- evalvacija opravljenega pedagoškega procesa po posameznih podroĉjih v uĉnih 

bazah, 
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- evalvacija opravljenega pedagoškega procesa na Fakulteti za zdravstvene vede  

UM, 

- teme diplomskih del, 

- mentorstvo pri specialistiĉnih delih. 

 

Visokošolske uĉitelji/ce katedre za zdravstveno nego Fakultete za zdravstvene vede UM se 

zavedamo, da je za sledenje tako  na strokovnem, kakor tudi na  znanstvenem podroĉju  

najpomembnejše vzgojiti strokovnjake in znanstvenike, ki bodo svoja znanja suvereno 

podajali študentom zdravstvene nege, zato si ţelimo veĉ sodelovanja z drugimi 

visokošolskimi institucijami , ki izvajajo enak program, ţelimo si pripeljati strokovnjakinje 

od drugod in ţelimo tudi same sodelovati v pedagoškem procesu na drugih institucijah, 

kar nam do sedaj zaradi konkureĉne klavzule ni bilo omogoĉeno. 

 

V  letu 2008  je Katedra za zdravstveno nego Fakultete za zdravstvene vede  UM opravila  

vse zgoraj navedeno, kakor tudi veliko aktivnosti, ki niso zapisane.  

Katedra za zdravstveno nego Fakultete za zdravstvene vede se je redno sestajala na 

sestankih, kjer je obravnavala tekoĉo problematiko, ki je nastala v zvezi z pedagoškim 

procesom in oblikovanjem novih sodobnih pedagoških pristopov, kakor tudi  pri predlogih 

preoblikovanja študijskih programov po bolonjskih procesih, predvsem v smislu vsebinske 

prenov. 

 

1.4.2 Katedra za medicino in fizioterapijo  

 
 

Ĉlani katedre so se tudi v letu 2008 vkljuĉevali v pedagoški proces Fakultete za 

zdravstvene vede UM glede na predmetnik in urnik tako na dodiplomskem visokošolskem 

strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega kot tudi na podiplomskem študijskem 

programu Zdravstvena nega (2. stopnja) ter sodelovali kot mentorji oz. komentorji 

študentom pri izdelavi diplomskih in specialistiĉnih del.  

Vsa vprašanja v zvezi s pedagoškim procesom in drugimi odprtimi zadevami, ki so se 

pojavljala, so ĉlani reševali sproti s predstojnikom red. prof. dr. Radovanom Hojsom, 

vodstvom fakultete oz. ostalimi strokovnimi sluţbami na FZV UM.  

 

1.4.3 Katedra za druţboslovne vede  

 

Primarne naloge  Katedre za druţboslovne vede so: 
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 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 2007/2008 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  

 

V okviru Katedre za splošne vede potekata dva evropska projekta: 

 

1. Leonardo da Vinci inovativni transfer projekt: Razvoj osnovnih in naprednih 

izobraţevalnih modulov za podjetja čiščenja objektov in opreme v okviru 

izvajanja evropske uredbe o higieni ţivil (EC) št. 852/2004 evropskega 

parlamenta, sprejeto januarja 2006 (akronim HygTrain). 

 

V okviru Leonardo da Vinci inovativnega transfer projekta DE/07/LLP-LdV/TOI/147065 z 

naslovom Razvoj osnovnih in naprednih izobraţevalnih modulov za podjetja ĉišĉenja 

objektov in opreme v okviru izvajanja evropske uredbe o higieni ţivil (EC) št. 852/2004 

evropskega parlamenta, sprejeto januarja 2006, ki traja dve leti (2007-2009), se bodo 

razvili osnovni in napredni izobraţevalni moduli, ki bodo omogoĉili podjetjem za ĉišĉenje 

objektov in opreme izvajanje evropskih zahtev o higieni na podroĉju proizvodnje ţivil, po 

evropski uredbi (EC) št. 852/2004 evropskega parlamenta, direktive 93/43/EEC, 

komisijska doloĉba 2001/471/EC, in po HACCP principu. Izobraţevalni moduli so osnovani 

na ţe obstojeĉih rezultatih osnovnih in naprednih izobraţevalnih modulov za izvajanje 

RABC-sistemov (Risk Analysis and Biocontamination Control- Analiza tveganosti in nadzor 

biokontaminacije) v pralnicah v Evropski uniji (Leonardo da Vinci-Projekt št. D/03/B/F/PP-

146 082). 

Tekom izvedbe tega projekta se bo oblikovala interaktivna spletna stran. Izobraţevanje bo 

temeljilo na metodi uĉenja na daljavo in blended uĉenja. Na tak naĉin bo imelo osebje 

podjetij za ĉišĉenje objektov in opreme novo moţnost neformalnega uĉenja, ki temelji na 
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osnovnih konceptih zagotavljanja kvalitete in upravljanja higiene za ţivilsko industrijo. 

Prav tako se bo izpopolnila dokumentacija, ki je potrebna v proizvodni in predelovalni 

industriji ţivil. 

V celotni Evropski uniji bo moţno koristno uporabiti razvite osnovne in napredne 

izobraţevalne module, kar bo ustvarilo in zagotovilo nova delovna mesta, zaradi 

izboljšanja kvalitete in ravni dokumentacije o ĉišĉenju in dezinfekcijskih postopkih, ki jih 

bodo izvajala  podjetja za ĉišĉenje objektov in opreme. Na osnovi tega se bo tudi 

poveĉalo sodelovanje med podjetji za ĉišĉenje objektov in opreme in ţivilsko industrijo. 

Nadaljnji cilj projekta je razvoj postopkov testiranja za izdajanje certifikatov higiene v 

proizvodnih procesih ţivilske industrije in integracija osnovnih in naprednih izobraţevalnih 

modulov v delovne smernice podjetij za ĉišĉenje objektov in opreme. V projektu sodeluje 

trinajst partnerjev:  

WFK Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie e.V. (Nemĉija), CSS Health Care 

Services GmbH; Dienstleistungsgruppe Gebäudereiniger (Austrija), Textile Testing 

Institute, TZU (Ĉeška), Czech Association of Cleaning (CAC); Business Centre Eltodo 

(Ĉeška), Augias Dienstleistungen GmbH; Gebäudereinigung und Systemberatung 

(Nemĉija), Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) (Nemĉija), Dr. 

Schnell Chemie GmbH; Forschung Reinigungsmittel, Beratung (Nemĉija), Piepenbrock 

Service GmbH & Co. KG; Technologie Management, Dienstleistungsgruppe (Nemĉija), 

Tana-Chemie GmbH - Werner & Metz GmbH; Herstellung Reinigungsmittel für 

Gebäudereinigung (Nemĉija), M+P Bureauservices, TKT (Technologisch Kenniscentrum 

Textielverzorging) (Nizozemska), Euroactiv Consult SRL Dienstleistungen und Consulting, 

(Romunija), Univerza v Mariboru; Fakulteta za zdravstvene vede (Slovenija), Obrtno-

podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija ĉistilcev objektov (Slovenija). 

 

2. EU projekt 7.OP (FP7-SME-2007-2): Sustainable measures for industrial 

laundry expansion strategies: Smart Laundry-2015 (akronim SMILES) 

SMILES je akronim za ‘SUSTAINABLE MEASURES for INDUSTRIAL LAUNDRY 

EXPANSION STRATEGIES: SMART LAUNDRY-2015’. EU projekt SMILES št. 217809-2 

bo trajal 3 leta, in sicer od Septembra 2008 do septembra 2011. 

Cilj projekta SMILES je raziskati, nadalje razviti in implementirati 16 novih trajnostnih 

tehnologij za varĉevanje vode in energije in zmanjšanje koliĉine CO2 v industrijskih 

pralnicah EU. Koordinator projekta je  ‘Federatie van de Belgische 

Textielverzorging vzw (FBT)’. Konzorcij projekta sestavlja 14 projektnih 
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partnerjev iz 7 članic EU (Belgija, Nizozemska, Francija, Nemĉija, Poljska, Slovenija in 

Hrvaška). V projekt je vkljuĉenih 2 MSP (SME), 5 zdruţenj MSP (SME-AG) in 8 

raziskovalnih institucij (RTD) (Tabela 1). 

Tabela 1. Partnerji EU projekta SMILES 

Partner Ime partnerja Drţava 

1.SME-AG 1 

(Koordinator) 

Federatie Belgische Textielverzorging, FBT Belgija 

2. SME-AG 2 URBH Francija 

3. SME-AG 3 SPP Poljska 

4. SME-AG 4 Chamber of Craft Slovenia, CCS-MT Slovenija 

5. SME-AG 5 Croatian Chamber of Economy , CCE-ITD Hrvaška 

6. RTD 1 Hogeschool Gent Belgija 

7. RTD 2 Schieke BVBA Belgija 

8. RTD 3 CTTN-IREN Francija 

9. RTD 4 wfk-CTRI Nemĉija 

10. RTD 5 University of Maribor, UM-FZV Slovenija 

11. RTD 6 University of Zagreb, TTF-UZ Hrvaška 

12. RTD 7 PROMIKRON 3 Nizozemska 

13. SME 1 Stomerij Zeekant Nizozemska 

14. SME 2 Kreussler & Co Nemĉija 

V okviru projekta se bo z raziskavami, ki vsebujejo 16 kljuĉnih tehnologij oblikovala 

SMART LAUNDRY 2015. Te vkljuĉujejo zmanjšanje porabe vode, prihranek energije, 

zeleno gorivo kot ustrezno nadomestilo za zmanjšanje CO2, nov energetski sistem in 

izboljšanje postopkov.V Evropski uniji je registriranih 11.000 pralnic (veĉ kot 90% je 

MSP), ki operejo 2,7 bilijona kg umazanega perila (mokra teţa) na leto, zaposlujejo 

168.000 delavcev, porabijo 42 milijonov m3 pralne vode in 60 PJ energije na leto. 

Primerljiva koliĉina vode se mora obdelati in sprošĉa se velika koliĉina CO2 (3,8 milijonov 

ton CO2/leto). Letna bilanca tega sektorja znaša 5,1 bilijon evrov in bi se lahko podvojila, 

ĉe bi se vse razpoloţljive tekstilije zamenjale z okolju prijaznimi produkti. Osredotoĉena in 

koordinirana raziskava za razvoj in izboljšanje inovativnih tehnologij lahko bistveno 

poveĉa uĉinek industrijskega EU sektorja pralnic. Za konvencionalne postopke pranja so 

namreĉ znaĉilne izgube visokih entalpij in nezadostnost sredstev.Popolna implementacija 

16 kljuĉnih tehnologij SMART LAUNDRY 2015 bo zmanjšala porabo vode do 10,4 milijone 

evrov (30% prihranek), porabo energije za 27,5 PJ (45% prihranek) in emisijo CO2 za 2,3 

milijonov ton na leto (60% prihranka) pri 100% predoru na trg v letu 2015.Izboljšano 

poslovanje pralnic s 16 kljuĉnimi tehnologijami in praksami bo poveĉalo uporabo tekstilij 

za ponovno uporabo in zmanjšalo odvrţen in odstranljiv material za 20%. 16 kljuĉnih 

tehnologij bodo raziskane na pilotnem nivoju in nadalje integrirani v enotvit dizajn v 

industriji. Vzporeden »benchmarking« in inovacijski monitoring bo validiral dejansko 
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potrebo po energiji in potencialne energijske prihranke bodoĉih inovacij. Naĉrtovan 

bodoĉi ekonomski zasluţek iz projekta SMILES je 1020 milijonov EUR v naslednjih 10 

letih. Kljuĉne tehnologije, ki bodo raziskane, nadalje razvite in implementirane v okviru 

projekta so: 1. Zmanjšanje porabe vode, 2. Ponovna uporaba vode/membrane, 3. 

Dezinfekcija vode, 4. Superkritiĉno uplinjanje, 5. Nizko-temperaturno pranje z ustrezno 

higieno, 6. Direktno plinsko ogrevane pralnice, 7. Tehnike sušenja tekstilij, 8. 

Kombinirana toplotna energija, 9. Zniţanje emisij CO2 , 10. Zmanjšanje energije, 11. 

Redukcija kemikalij, 12. ''Cleavable'' detergenti in aditivi, 13. Elektrokemijsko beljenje, 

14. Ĉišĉenje z ultrazvokom, 15. Higiena tekstilij, 16. Sestava SMART LAUNDRY-2015 

Raziskovanje in razvoj v okviru projekta SMILES se bo izvajalo v 6 delovnih paketih 

(Work Packages (WPs)): 

WP1 Zmanjšanje vode 

WP2 Varĉevanje z energijo in zmanjšanje emisij CO2 

WP3 Redukcija kemikalij 

WP4 Izboljšanje kvalitete 

WP5 Integracija/ in posredovanje rezultatov projekta 

WP6 Management projekta 

 

Pomembni sestavni del projekta SMILES je izobraţevanje in šolanje kljuĉnega osebja in 

aktivno sodelujoĉih delavcev za pomoĉ pri vpeljavi SMART LAUNDRY 2015. Projekt prav 

tako obsega dokumentiranje, produkcijo in objavljanje kljuĉnih gradiv na posebni spletni 

strani za nacionalna zdruţenja in za vse SME v EU sektorju.  

V okviru projekta se bo tudi nabavljala oprema za izvedbo projekta. Vrednost projekta s 

strani  fakultete za zdravstvene vede je 174 000€. 

 

V letu 2008 se ĉlani katedre za splošne vede niso sestali, glede na potek dela v okviru 

projektov in novih študijskih programov pa bo potrebno sklicevati sestanke v letu 2009. 

 

1.4.5 Katedra za bioinformatiko  

 

Ĉlani katedra so izvedli v preteklem študijskem letu vse pedagoške obveznosti v 

študijskem programu Zdravstvena nega na rednem in izrednem študiju, vkljuĉno tudi vse 

obveznosti v dislocirani enoti v Slovenj Gradcu. Zaradi nujne opreme za izvedbo 

eksperimentalnih vaj, ki jo je potrebno voziti na mesto dislocirane enote, predlagamo, da 

se v bodoĉe laboratorijske dejavnosti izvajajo izkljuĉno na matiĉni lokaciji v Mariboru.  
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Ĉlani katedre so tudi sodelovali pri pripravi novega bolonjskega študijskega programa 

Sanitarno inţenirstvo, ki je v proceduri sprejemanja na Svetu za visokošolstvo.   

 

Veliko pozornost so namenili uvedbi novega magistrskega študijskega programa 2. 

stopnje Bioinformatika. V razpisan program rednega študija se je prijavilo in kasneje 

vpisalo 16 študentov, ki so vsi - glede na moţnosti razliĉnih modulov – vpisani v en sam 

modul, tj. Modul 3: Raĉunalništvo, informatika in naravoslovje. Zaradi nasploh prve 

izvedbe tega študija je nastala zamuda pri izvedbi, ki pa na osnovi sedaj polnega urnika 

kaţe, da jo bo mogoĉe izpeljati v celoti. Izvedba bo zahtevala velike napore izvajalcev, ki 

so polno zasedeni na drugih fakultetah. Stalen dotok študentov je nujen, da bi lahko 

potem zasedli dodatna delovna mesta visokošolskih uĉiteljev in asistentov na FZV.  

 

Prouĉujemo moţnosti vkljuĉevanja v ustrezne raziskovalne projekte, kar pa bo ob 

podkritiĉni velikosti katedre in razdrobljenosti ĉlanov katedre po drugih fakultetah, zelo 

teţko realizirati.  

 

Ĉlani Katedra za bioinformatiko se bodo vkljuĉili v program vseţivljenjskega izobraţevanja, 

ki ga bo organizirala FZV na podroĉju informatike in raĉunalništva v zdravstvu.   

 

Ĉlani katedre so sodelovali v rednih fakultetnih dejavnostih. Tako je zavzela doloĉena 

stališĉa ob univerzitetnem predlogu specifikacije matiĉnih podroĉij in se zavzela za 

razmeroma širok nabor matiĉnih podroĉij, ki sodijo v ti. kategorijo 2. ranga ( tj. FZV si deli 

matiĉnost  podroĉij z drugimi fakultetami.   

 

 

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; 
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 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«; 

 priprava kriterijev za ocenjevanje in analizo teorij zdravstvene nege. 

 

Plan dela za leto 2008  je bil delno realiziran.  

 

1. Objave: 

- Objavljen ĉlanek v Nurse Education Today; 

- Objavljen kratki znanstveni International Journal of Nursing Studies; 

- Sprejet ĉlanek za objavo v Nursing Ethics.  

- Aktivno sodelovanje na domaĉih in tujih konferencah; 

- Ĉlanica v Editorial Board International Journal of Nursing Studies; 

- Recenzentka za revijo International Journal of Nursing Studies; 

 

2. Projekti. 

- Career pathways in hospitals. Leonardo da Vinci. Koordinator: Organisation of social 

partners in hospitals in the Netherlands. Negativno. 

- A European doctoral network for early stage nurse researchers. Marie Curie Actions. 

Koordinator: University of Lincoln. V fazi evalvacije. 

- Zaposljivost in kompetenĉni profil visokošolsko izobraţenega kadra v ZN v Sloveniji. 

Koordinator: Visoka šola za zdravstveno nego Izola. Sodelovanje  dr. Pajnkihar, mag. 

Goenc. Pozitivna prva evalvacija.  

- Aktivno vkljuĉevanje pacientov in svojcev v zdravstveno obravnavo. Koordinator: FZV 

IZN. Negativna prva evalvacija. 

 

3. Povezovanje z zdravstvenimi, izobraţevalnimi in raziskovalnimi 

institucijami.  

 

Sodelovanje z izobraţevalnimi in raziskovalnimi institucijami v okviru skupine  UDINE.  
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1.4.7 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. 

 

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

mednarodno raziskovalno razpoznavna. 

 

Tekoči mednarodni projekti 

V sklopu Raziskovalnega inštituta poteka 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; 

 bilateralni projekt »Raĉunalniško podprto doţivljenjsko uĉenje za medicinske 

sestre« v sodelovanju z Grĉijo; 
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 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«. 

 

1.4.8 Center za izobraţevanje in strokovno izpopolnjevanje  

 

 

12. in 13. marca 2008 je, na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, v okviru 

Centra za izobraţevanje in strokovno izpopolnjevanje, potekala uĉna delavnica z naslovom 

Zveza med izobraţevalnimi cilji in prakso zdravstvene nege, ki jo je vodila predavateljica 

Majda Šlajmer Japelj, na osnovi Didaktiĉnega priroĉnika za uĉitelje na zdravstvenih šolah 

(Guilbert), ki ga je tudi prevedla.  

 

Na delavnici sta  sodelovala tudi doc. dr. Slavko Cvetek s temo Mentorstvo med vĉeraj in 

jutri ter viš. predav. dr. Danica Ţeleznik, ki je predstavila izsledke raziskave Odnos 

mentor-študent v kliniĉnem okolju.  

 

Delo v skupinah je bilo zakljuĉeno z razpravo o predlogih delovnih skupin, kako izboljšati 

pogoje za izvajanje kakovostnega praktiĉnega izobraţevanja študentov na kliniĉnih vajah 

v uĉnih zavodih FZV UM.  

 

Uĉne delavnice se je udeleţilo skupaj 43 udeleţencev iz zdravstvenih in socialnih zavodov  

od tega ena visokošolska uĉiteljica. 

 

Po zakljuĉku je bila opravljena evalvacija dvodnevne delavnice in rezultati evalvacijskega 

poroĉila kaţejo: 

- Udeleţenci so v veliki veĉini  odgovorili, da jim program prinaša novosti in sveţe ideje, 

da so predavatelji strokovno predstavili teme in vkljuĉevali izkušnje udeleţencev, da 

bodo nova spoznanja uporabili v praksi, da so bile uporabljene ustrezne oblike in 

metode dela, da so udeleţenci imeli moţnost aktivnega sodelovanja, da so bila gradiva 

kvalitetna, da jih je program spodbudil, da se bodo še naprej izobraţevali na tem 

podroĉju in, da jih je program pozitivno motiviral za vnašanje sprememb v svoje delo.   
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- Prav tako so se v veliki veĉini strinjali, da je bil termin izpeljave uĉne delavnice izbran 

dobro in odliĉno, veĉ kot dve tretjini sta dobro in odliĉno ocenili odzivanje izvajalca na 

potrebe udeleţencev. Nekoliko manj so bili zadovoljni s prostorskimi pogoji. 

- V sporoĉilu izvajalcu programa so podali  kreativna sporoĉila in predloge med katerimi 

naj navedem le nekatera  mnenja:  da so dobili veliko informacij in dobrih idej za 

nadaljnje delo, da so bili naĉeti problemi, ki nikdar niso bili »slišani«, da so lahko 

sodelovali v odliĉnih diskusijah, da so jim bile razprave všeĉ in da si ţelijo veĉ takšnih 

sreĉanj.  

-  

1.4.9 Center za mednarodno sodelovanje in e-izobraţevanje  

 

FZV vzpostavlja izjemno mednarodno povezanost kar izkazuje s številnimi pogodbami v 

sklopu mednarodnih projektov in drugih mednarodnih oblik sodelovanja. Prizadevamo si 

za nadaljnjo širitev mednarodnega sodelovanja z izmenjavo uĉiteljev in študentov na 

partnerske institucije s katerimi imamo vzpostavljene bilateralne sporazume.  

 

Sodelovanje FZV UM v mednarodnem prostoru:  

- School of Nursing , The Johns Hopkins University, Baltimore, ZDA; 

- Harvard Medical School, The Institute for Nursing Health Care Leadership, Harvard 

University, Boston, ZDA; 

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

- School of Nursing, University of Edmonton, Alberta, Canada; 

- School of Nursing, Family and Community Health, Western University Sydney, 

Sydney, Avstralija; 

- Gerontological Nursing University of Sheffield, School of Nursing and Midwifery, Velika 

Britanija; 

- University of Surrey, Velika Britanija; 

- School of Nursing, Sheffield Hallam University, Velika Britanija;  

- Faculty of Medicine, Department of Community Nursing, University of Manchester, 

Velika Britanija; 

- Nacional University of Ireland College Dublin, Department of Nursing, Dublin, Irska;  

- Faculty of Medicine, Department of Nursing and Health Administration, University of 

Oulu, Oulu, Finska; 

- Faculty of Social Sciences University of Kuopio, Finska; 

- Kajaani University, Finska; 
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- University of Madeira, Portugalska; 

- Kocaeli University, Turĉija; 

- Transilvania University of Brasov, Romunija; 

- University of Torun, Poljska; 

- Medical faculty, University of Tűbingen, Nemĉija;  

- Univerzitetna klinika za anesteziologiju, Univerza v Wűrzburgu, Nemĉija;  

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

- Medical faculty, Heidelberg University, Nemĉija;  

- Faculty of Health Sciences, Szombathely Training Center, Madţarska; 

- Faculty of Nursing, College of Health, Pecs University of Medicine, Szombathely, 

Madţarska; 

- Fachhochschule Technikum Kärten, Avstrija; 

- Plovdiv Medical University, Bolgarija; 

- Faculty of Nursing, Universitiy of Athens, Grĉija; 

- Veleuĉilište u Zagrebu Visoka zdravstvena škola, Hrvaška; 

- Medicinski fakultet, Struĉni studij Sestrinstva, Sveuĉilište u Rijeci, Hrvaška; 

- Zavod za javno zdravstvo grada Zagreb, Centar za gerontologiju, Zagreb, Hrvaška; 

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

Ĉrna Gora; 

- Viša medicinska škola v Beogradu, Srbija; 

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

- Univerzitet u Sarajevu Visoka zdravstvena škola, Bosna in Hercegovina; 

- Medicinska fakulteta,  Univerza Cirila in Metoda, Skopje, Makedonija. 

  

V Centru za mednarodno sodelovanje in e-izobraţevanje prav tako skrbimo za aktivnosti v 

sklopu Erasmus programa in tako je Fakulteta za zdravstvene vede v sklopu programa 

izvedla v letu 2008 5 mobilnosti zaposlenih, ter 5 mobilnosti profesorjev na partnerske 

institucije s katerimi ima FZV UM sklenjene bilateralne sporazume in sicer:  

- Kajaani University, Finland (2007-2010) 

- University of Oulu, Finland (2007-2010) 

- University of Kuopio (2008-2013) 

- University of Worcester, Institute Health Social Care & Psychology (2008-2009) 

- Fachochscule Kaernten, Austria  (2008-2013) 

- Plovdiv Medical University, Bulgaria  (2008-2009) 

- Univesity of Surrey, UK  (2007-2009) 
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- University College Dublin, Dublin (2007-2010) 

- University of Madeira, Madeira (2007-2010) 

- Kocaeli University, Turkey (2007-2009) 

- Transilvania University of Brasov, Romania (2007-2009) 

- University of Torun, Poljska (2007-2009) 

   

Cilji  

Razvoj in rast centra je bila usmerjena predvsem v doseganje naslednjih ciljev: 

- podpora mednarodnemu povezovanju  Fakultete za zdravstvene vede Univerze v 

Mariboru z najboljšimi univerzami v Evropi in ZDA,  

- širša vkljuĉitev raziskovalcev FZV UM v mednarodne in bilateralne projekte,  

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

Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (7 evropski projekti, 4 bilateralni 

projekti, 1 nacionalni projekt),  

- 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 (5 mobilnosti 

zaposlenih, 5 mobilnosti mobilnosti profesorjev),  

- opravljanje aktivnosti koordinatorstva za program Erasmus,  

- zagotavljanje pogojev za sklepanje bilateralnih sporazumov med FZV UM in tujimi 

institucijami. 

 

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

Raziskovalnim inštitutom FZV UM in po potrebi tudi z drugimi organizacijskimi enotami 

Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. 

 

 

Aktivnosti 

V Centru za mednarodno sodelovanje in e-izobraţevanje smo izvedli naslednje aktivnosti: 

- v letu 2008 pridobili koordinatorstvo intenzivnega projekta poletne šole Healthy Living 

– HEALTH; 

- uspešno opravili prijavo mednarodnega projekta Promoting the improvement of 

elderly ICT skills and well being in pridobili koordinatorstvo v vrednosti 484.000 EUR; 
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- uspešno opravljali koordinatorstvo evropskega projekta Joint development of online 

gerontological master degree programme – GEROM; 

- nudili pomoĉ pri administracijskem in finanĉnem vodenju projekta Razvoj osnovnih in 

naprednih tehnik za usposabljanje vodstva v ĉistilnih servisih - Hygtrain; 

- sodelovali kot partnerji in pripravili modul Zdravje v nacionalnem projektu E-študij 

okolja; 

- aktivno sodelovali pri zakljuĉku projekta »Evidence Based Guidelines on Health 

Promotion for Elderly social determinants, inequality and sustainability –Health 

ProElderly« ter se v sklopu projekta udeleţili zakljuĉne konference, ki je potekala na 

Poljskem v Varšavi; 

- nadaljevali projekt Tempus »Reform of Nursing Education in Bosnia and Herzegovina 

– REFINE« pri katerem je FZV UM vkljuĉena kot partnerica; 

- aktivno sodelovali v evropskem projektu z naslovom Dietitians Improving Education 

and Training Standards; 

- uspešno nadaljevali in izvedli bilateralne projekte in pridobili nove bilateralne projekte 

v sodelovanju z Zdruţenimi  drţavami Amerike (IQ - ECES: Izboljšanje kvalitete 

ţivljenja starostnikov s pomoĉjo izobraţevanja temeljeĉega na e-uĉenju in 

simulacijami), Avstrijo (ePPAC: uĉna platforma za pouĉevanje paliativne nege), 

Kitajsko (Celostno zdravljenje bolezni šĉitnice z akupunkturo, dietalno prehrano, 

fizikalno terapijo in medikamentozno terapijo); 

- izvedli uspešno prijavo bilateralnega projekta s Korejo, 

- pridobili finanĉna sredstva za namen izobraţevanja mladega raziskovalca v tujini 

(Koreja), 

- pomagali pri pridobitvi ali nudenju administracijskih dejavnosti pri projektu SMILES: 

Sustainable Measures For Industrial Laundry Expansion Strategies: Smart Laundry-

2015 

- nudili pomoĉ pri organizaciji konference ob Svetovnem dnevu zdravja 7 aprila 2008 

- organizirali  in vodili mednarodne obiskov v sklopu programa Erasmus, 

- nudili pomoĉ pri prijavi Leonardo da Vinci projekta s koordinatorjem v Angliji Open 

University (OPT), 

- nudili pomoĉ pri prijavi evropskega projekta s koordinatorjem v Angliji Sheffield 

Hallam University (The development of a Digital Individualised Patient Algorithm for 

Comprehensive, Multidisciplinary Cardiac Rehabilitation post intervention (DIPAC). 
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1.4.10 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. 

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. 

V študijskem letu 2007/2008 so brez zapletov izpeljana predavanja iz predmeta 

Anesteziologija in reanimatologija za redne, izredne in študente po merilih za prehode v 

tretjem letniku. 
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Enako tako so izpeljana predavanja, seminarji in simulacijske vaje iz predmeta Urgentna 

medicina za študente po merilih za prehode v tretjem letniku. 

 

Pri izvedbi programa v simulacijskem centru je bilo nekaj teţav z usklajevanjem ekipe za 

izvajanje vaj. Študentje kaţejo velik interes za takšen naĉin pouĉevanja. Ob individualnem 

urjenju se prviĉ sooĉijo s timskim nastopom, ki je stalnica praktiĉnega kliniĉnega dela. 

Takšne simulacije so moţne tudi na drugih podroĉjih medicine in v zdravstveni negi. Zlasti 

za zadnje bi se moralo narediti in planirati veĉ takšnega simulacijskega pouĉevanja. Iz 

literature in drugih virov je razvidno da obstajajo centri in izdelani simulacijski programi za 

zdravstveno nego. Upam, da bodo se nosilci te dejavnosti na FZV odloĉili za uvedbo 

takšnih programov pouĉevanja.  

Do sedaj smo veĉino materiala za enkratno porabo priskrbeli izvajalci (ampule in 

stekleniĉke zdravil, nekatere tekoĉine za infuzije). V naprej bo te zadeve treba urediti 

uradno. Pri tem se moramo zavedati, da je poraba materiala odvisna od aktivnosti centra 

in vĉasih lahko nabava takšnega materiala predstavlja nujni postopek. Prevelike zaloge 

materiala niso potrebne niti jih je moţno shranjevati. 

1.4.11 Center za biomedicinsko tehnologijo  

 
V okviru Centra za biomedicinsko tehnologijo so študentje na vajah spoznavali 

najsodobnejšo biomedicinsko tehnologijo, ki so jo pozneje sreĉevali v kliniĉni praksi.  

 

1.4.12 Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v 
zdravstvu  

 

V letu 2008 smo se v Centru za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij posvetili 

predvsem kvalitativni nadgradnji obstojeĉih informacijskih funkcionalnosti na fakulteti, vse 

ostale aktivnosti pa so bile predvsem v smislu posodabljanja tehniĉne avdio-vizualne 

posodobitve predavalnic in seminarjev. 

 

1 .) Pomoč in svetovanje pri uporabi IKT na fakulteti. 

Posebno pozornost smo posvetili individualnemu pristopu reševanja uporabnikovih 

problemov v IKT, predvsem v smislu pomoĉi, nasvetov in individualnem izobraţevanju 

vseh zaposlenih na fakulteti. Rezultati takšnega pristopa so nad priĉakovanimi. Zaposleni 

na fakulteti rešujejo vsakdanje probleme pri uporabi na mnogo višjem sistematskem 

nivoju, predvsem sami, s svojim znanjem. Naĉin pomoĉi uporabniku je temeljil predvsem 
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na sistemu: »Nastanek problema pri uporabniku – svetovanje s strani Centra za uporabo 

IKT – samostojna rešitev problema, brez bistvenih posegov Centra IKT.« 

Doseţen je ustrezen nivo uporabniškega znanja, ki bo v prihodnjem letu osnova za 

organiziranje skupinskih izobraţevanj za uporabo splošnih in specifiĉnih znanj, pri delu z 

raĉunalniško tehnologijo. Do sedaj to ni bilo smiselno, saj so bili kvalitativni nivoji znanja 

med posamezniki preveliki. 

 

2.) Uporaba varnega streţnika za varovanje pomembnih podatkov. 

Varni streţnik omogoĉa varovanje izredno pomembnih podatkov dekanata. Konĉana so 

vsa testiranja in zagotovljena je najvišja moţna varnost varovanih podatkov pred vdorom 

in zlorabo. Trenutno uporabljajo ta naĉin varovanja Sandra Vohar, Simona Novak, Vlasta 

Jug, Aleš Turk. Postopek varovanja poteka po principu »Backup on demand«, kar pomeni, 

da se vsak uporabnik samostojno odloĉi kdaj bo varoval svoje podatke. Na ta naĉin je 

zagotovljena najvišja moţna raven varnosti.  

Trenutni naĉin varovanja še ne omogoĉa varovanja elektronske pošte, kar pa je v pripravi 

v najkrajšem moţnem ĉasu. 

 

3.) Oddaljen nadzor uporabnikov v računalniških učilnicah. 

V sodelovanju s sodelavcem S. Kocbek-om smo v raĉunalniški uĉilnici v 2. nadstropju 

testirali in dali v uporabo oddaljen nadzor raĉunalnikov, pri predavanjih in vajah. Sistem 

omogoĉa predavatelju hiter in enostaven vpogled v trenutno delo študenta za doloĉenim 

raĉunalnikom. Hkrati je moţna tudi pomoĉ študentu, brez da predavatelj fiziĉno pristopi 

do doloĉenega raĉunalnika. Vsa pomoĉ poteka preko predavateljskega raĉunalnika. 

Bistvena prednost takšnega naĉina pomoĉi, je v tem, da lahko pomoĉ, predavatelja 

študentu, spremljajo vsi prisotni preko LCD projektorja in ni potrebe, da predavatelj 

identiĉne odprave napak razloţi individualno, vsakemu študentu posebej.  

 

4.) Brezţični dostop do interneta – EDUROAM: 

Konĉana je postavitev dostopnih toĉk in streţnika za brezţiĉni dostop do omreţja 

EDUROAM. To omogoĉa vsem študentom UM dostop do internet omreţja – EDUROAM, 

kjerkoli po svetu. Pogoj je le, da je organizacija, kjer se ţelijo prikljuĉiti, ĉlanica omreţja 

EDUROAM. Dostop za zaposlene še formalno ni moţen, saj pripravlja RCUM poseben 

sistem prijave (uporabniška imena in gesla), ki bo enoten za celotno univerzo. Študenti za 

dostop do omreţja EDUROAM uporabljajo identiĉna uporabniška imena in gesla, kot pri 

prijavi na izpite (AIPS). 
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Na naši fakulteti je pokritost z omreţjem EDUROAM naslednja: knjiţnica, vhodna avla, 

predavalnica 1, predavalnica 2 in delno 4. nadstropje. Planirana je pokritost celotne 

fakultete, kar pa je pogojeno s finanĉnimi sredstvi. Dodatno opremo lahko nabavi 

fakulteta samostojno, bolj smotrno pa je poĉakati na drţavne razpise sistema ARNES 

(kakor smo pridobili tudi obstojeĉo opremo), saj gre za investicijo med 10.000 do 20.000 

eur. 

 

5.) Postavitev streţnikov za e-učenje. 

Postavljeni so bili streţniki za e-uĉenje, ki trenutno delujejo v testne namene. Bazirajo na 

odprtokodnih operacijskih sistemih Linux in programsko opremo Moodle. Dostopni so iz 

celotnega svetovnega spleta, kar omogoĉa neomejeno uporabo.  

Streţnik omogoĉa tudi opravljanje elektronskih izpitov v najrazliĉnejših variacijah. 

Prednost takšnega naĉina dela je predvsem:  

- vsak predavatelj lahko samostojno organizira delo svoje skupine; 

- samostojno urejuje podatkovno bazo izpitnih vprašanj; 

- soĉasno lahko v izpitni uĉilnici potekajo izpiti veĉ predmetov. 

 

6.) Omogočen prenos velikih datotek. 

V zakljuĉni fazi testiranja je tudi FTP streţnik za prenašanje velikih datotek. Pogosta ovira 

pri prenosu veĉjih datotek je omejitev e-mail sistema UM, ki ne dovoli pošiljanja priponk 

veĉjih kot 5 MB. S pomoĉjo streţnika za prenos datotek, je moţno prenašati datoteke 

(prezentacije, slike, filme…) brez omejitev glede velikosti. 

 

7.) Portal FZV. 

Vse aktivnosti v zvezi z vsebinskim delovanjem internetnih strani FZV, potekajo pod 

kontrolo skrbnika vsebin B. Gabra, ki hkrati zelo uspešno skrbi za vizualno podobo portala. 

V zadnjem letu so bile dodane številne vsebinske novosti in posodobitve. Celotni sistem 

internetnih strani FZV se je izkazal za izredno stabilnega, kar potrjuje tudi dejstvo, da v 

letu 2008 nismo zabeleţili niti enega izpada zaradi strojne ali programske opreme na 

internetnih streţnikih. 

 

8.) Omreţje ARNES – dostop do interneta. 

Fakulteta za zdravstvene vede ni v sistemu omreţja Univerze v Mariboru, temveĉ se 

povezujemo preko omreţja ARNES. Direktna povezava z RCUM je fiziĉno in finanĉno 

praktiĉno neizvedljiva. Omenjeni naĉin povezave ima tako svoje prednosti in slabosti. 
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Prednosti so v smislu izredno širokega dostopa do interneta, slabosti pa predvsem vtem, 

da je centralno vozlišĉe ARNES v sosednji stavbi Druge gimnazije. Vozlišĉe je tehniĉno 

popolnoma nesprejemljivo, je pa trenutno edini naĉin, da se naša fakulteta kvalitetno 

poveţe v internet. V preteklem letu so bili 3 krajši nenapovedani izpadi (2-3 ure) vozlišĉa, 

predvsem zaradi neustrezne elektriĉne napeljave. 2 izpada vozlišĉa (3 ure) pa sta bila 

napovedana s strani Elektra Maribor, zaradi vzdrţevalnih del na elektriĉnem omreţju. 

Trenutno potekajo na ARNES-u aktivnosti za posodobitev vozlišĉa (zadnji izpad - 4 ure), 

saj so na to vozlišĉe prikljuĉene vse okoliške srednje šole, pripravlja pa se tudi prikljuĉitev 

nove Medicinske fakultete, kar pomeni, da bo najverjetneje ARNES zagotovil še 

zanesljivejše delovanje vozlišĉa. 

 

10.) Varnostna strategija omreţja na FZV. 

Zaradi prikljuĉevanja v internet preko omreţja ARNES, moramo še naprej na fakulteti 

skrbeti za strogo varnostno strategijo uporabe raĉunalnikov. Po pravilih ARNES-a je 

nedopustno in nesprejemljivo, da po tej povezavi poteka nekontroliran promet iz neznanih 

raĉunalnikov. Vsi naši raĉunalniki morajo biti vpisani v posebnih listah na streţnikih, tako 

da zagotovimo ARNES-u potrdilo, da so registrirani na naši fakulteti. Neupoštevanje teh 

navodil lahko privede do takojšnjega izklopa povezave v svet. Glede nato, da internetne 

zlorabe na svetovnem nivoju narašĉajo, priĉakujemo da bo ARNES v prihodnjem letu ta 

varnostna pravila še dodatno zaostril. To bo seveda privedlo do še stroţjih pravil, glede 

uporabe programske opreme na FZV. Uporabnikom bomo tako dovolili uporabe le tiste 

registrirane programske opreme, ki jo potrebujejo pri svojem delu. Ukrepi so na ţalost 

zelo nepopularni, vendar edini naĉin, da vsaj delno zavarujemo zlorabe našega omreţja. 

Kontrola aktivnosti posameznih uporabnikov, ki poteka preko internetnih brskalnikov (MS 

Explorer in Mozilla), pa trenutno ni mogoĉa. To pomeni, da uporabnik, ki izvaja 

prepovedane aktivnosti v internetu ni enostavno izsledljiv. Za kontrolo takšnih aktivnosti 

pa je potreben specifiĉen sistem IDS, ki pa je povezan z precejšnjimi finanĉnimi stroški. 

 

11.) Posodobitev računalniške opreme. 

Trenutno potekajo zelo intenzivne aktivnosti v zvezi s posodobitvijo raĉunalniške opreme, 

predvsem tiste, ki je nujno potrebna za nemoteno in kvalitetno izvajanje študijskega 

procesa na fakulteti. Priprava tehniĉne dokumentacije za javno naroĉilo je v zakljuĉni fazi. 

Predvidena je urgentna posodobitev raĉunalniških in AV sistemov v vseh predavalnicah in 

seminarjih. To vkljuĉuje zamenjavo raĉunalnikov, monitorjev, projektorjev, vzpostavitev 

vseh AV povezav in vgradnja DVD/Divx predvajalnikov. 
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V izpitni raĉunalniški uĉilnici je predvidena zamenjava vseh zastarelih analognih 

monitorjev s sodobnimi TFT monitorji. 

 

12.) Odstranjevanje posebnih odpadkov. 

Odstranjevanje neuporabne in odpisane raĉunalniške opreme (monitorji, raĉunalniki, 

tiskalniki…), preko firme Zeos d.o.o. Ljubljana in Surovina d.d. Maribor, še naprej poteka 

brez zapletov. Storitev je brezplaĉna, pridobimo pa evidenĉne liste za odpadke in s tem 

popolnoma izpolnjujemo zakonska doloĉila o ravnanju z odpadno elektronsko opremo. 

Odvoz strupenih odpadnih tonerjev in kartuš, prav tako poteka neovirano, preko firme 

Azimut- 

Vester & Co, d.n.o., Trţiĉ. Storitev je brezplaĉna, ob koncu leta pa  pridobimo evidenĉne 

liste in s tem popolnoma izpolnjujemo zakonska doloĉila o ravnanju z nevarnimi odpadki. 

 

13.) Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki za IKT. 

Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki za IKT je izredno intenzivno, predvsem na podroĉju 

varnosti in zanesljivosti informacijskega sistema FZV. Kontakti so neformalni, saj finanĉna 

sredstva ne omogoĉajo sklenitev rednih svetovalno-vzdrţevalnih pogodb. 

 

Preglednica 1-1: Katedre  

Ime katedre Predstojnik 
Število 
članov 

Št. sej 

1. Katedra za zdravstveno nego Doc. dr. Majda PAJNKIHAR 18 5 

2. Katedra za medicino in fizioterapijo Red. prof. dr. Radovan HOJS 6 1 

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

4. Katedra za bioinformatiko Red. prof. dr. Milan BRUMEN 18  

5. Katedra za splošne vede 
Red. prof. dr. Sonja ŠOSTAR 
TURK  

  

  

Preglednica 1-2: Inštituti 

Ime inštituta Predstojnik 

1. Inštitut za zdravstveno nego Doc. dr. Majda PAJNKIHAR 

2. Razvojni inštitut za podroĉje zdravstvene nege in 
zdravstva  

 

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

 

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: 

 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 5 

VII/S 3 

VI 3 

V 3 

IV 2 

I 1 

Skupaj 18 

 

Za izvajanje navedenih nalog je v tajništvu zaposlenih 18 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 7 delavcev, od tega dve z univerzitetno izobrazbo,  dva s 

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

 

Knjiţnica  

V knjiţnici sta skupaj zaposleni 2 delavki, od tega ena z univerzitetno in ena z  

visokošolsko 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 dekanu FZV UM, prof. dr. Petru Kokolu 

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

 

 

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 
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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 2007/2008 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  podiplomski magistrski specialistiĉne študijski program Zdravstvena 

nega 

 

2.2 Vrsta in obseg izvedbe študijskih programov  

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

 

Razpisani 

študijski 

programi 

Št. 

2007/2008 2006/2007 2005/2006 

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 

5

3

0 

4

8

8 

1

0

1

8 

Zdravstven

a nega 

4

8

0 

5

3

0 

1

0

1

0 

Zdravstvena 

nega 

4

7

9 

5

8

1 

1

0

6

0 

MAG  

(2. stopnja) 
2 

Zdravstv

ena 

nega 

3

3 

6

9 

1

0

2 

/ / / / / / / / 

Specialistični 3 / / / / 
Klinična 

dietetika 
/ 

1

2 

1

2 

Klinična 

dietetika 
/ 15 15 

Specialistični  / / / / 

Informatika 

v zdravstvu 

in 

zdravstveni 

negi 

/ 1 1 

Informatika v 

zdravstvu in 

zdravstveni 

negi 

/ 6 6 

Specialistični  / / / / 

Gerontološ

ka 

zdravstven

a nega 

/ 5 5 

Gerontološk

a 

zdravstvena 

nega  

/ 15 15 

Specialistični  / / / / / / / / 

Perioperativn

a 

zdravstvena 

nega  

(Operacijska 

zdravstvena 

nega ) 

/ 11 11 

Specialistični  / / / / / / / / 

Patronažna 

zdravstvena 

nega 

/ 14 14 
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2.3 Način izvedbe študijskih programov 

 
 

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 

2004/2005 / 40* / 

2005/2006 / 7* / 

2006/2007 / 22* 2 

2007/2008 1 26* 4 

*  opravljanje kliniĉne prakse v partnerski instituciji Augustinum 
 
 

Preglednica 2-4: Študentje s tujim drţavljanstvom na zavodu  

 

ZDRAVSTVENA NEGA  
2007/2008 

Dodipl. Podipl. 

Deleţ tujih 
študentov 

3,44% / 

Struktura tujcev   
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Ĉlanice EU 0,42  

Bivše YU republike 3,02  

 
 

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 

Kabinetne vaje 

 
        Vprašanje 

zelo slabo slabo dobro zelo dobro odliĉno 

 
SKUPAJ 
100% 

 
1. Ali so bila izhodišĉna znanja 

s podroĉja zdravstvene 
nege dovolj za nadgradnjo 
na visokošolskem študiju? 

 

2 20 48 63 58 191 

1,05% 10,47% 25,13% 32,98% 30,37%  

 
2. Ali lahko povezujete 

teoretiĉna znanja s 
praktiĉnimi vajami? 

 

3 30 60 47 32 172 

1,74% 17,44% 34,88% 27,33% 18,60%  

 
3. Ali so vam mentorjeve 

razlage pomagale pri 
praktiĉnem delu? 

 

6 5 46 39 66 162 

3,70% 3,09% 28,40% 24,07% 40,74%  

 
4. Ali ste pripravljeni na 

izvajanje kliniĉnih vaj v 
zdravstvenih zavodih? 

 

1 4 53 78 35 171 

0,58% 2,34% 30,99% 45,61% 20,47%  

 
5. Kako bi ocenili potek vaj v 

uĉilnici? 
 

1 7 40 51 73 172 

0,58% 4,07% 23,26% 29,65% 42,44%  

Klinične vaje 
 
Št.. Vprašanje 1 

ne soglašam 
2 3 4 

soglašam 
SKUPAJ 
100% 

1. Kliniĉne vaje so bile dobro 
organizirane 

7 36 208 796 1047 

0,67% 3,44% 19,87% 76,03%  
2. Kliniĉne vaje so bile dobre za 12 50 249 736 1047 
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moj profesionalen razvoj 1,15% 4,78% 23,78% 70,30%  
3. Testiranje spretnosti v ĉasu 

kliniĉnih vaj mi je 
omogoĉalo, da sem 
predstavil svoje sposobnosti 
izvajanja intervencij 

10 69 337 629 1045 

0,96% 6,60% 32,25% 60,19%  

4. Izobraţevalni cilji so bili 
realni in dosegljivi 

14 59 321 654 1048 

1,34% 5,63% 30,63% 62,40%  
5. Kliniĉne vaje priporoĉam tudi 

drugim 
8 45 201 792 1046 

0,76% 4,30% 19,22% 75,72%  
6. Moje praktiĉno delo je bilo v 

skladu z nivojem mojih  
izkušenj in spretnosti 

7 55 249 734 1045 

0,67% 5,26% 23,83% 70,24%  

7. Mentor mi je bil na 
razpolago 

6 58 153 824 1041 

0,58% 5,57% 14,70% 79,15%  
8. Osebje na kliniĉnih vajah mi 

je nudilo podporo pri 
pridobivanju praktiĉnih znanj 

24 72 203 747 1046 

2,29% 6,88% 19,41% 71,41%  

9. Na razpolago sem imel 
potrebne sodobne uĉne vire 

23 79 311 633 1046 

2,20% 7,55% 29,73% 60,52%  
10. Razpoloţljivi viri so me 

vzpodbujali pri pridobivanju 
praktiĉnega znanja 

12 80 300 592 984 

1,22% 8,13% 30,49% 60,16%  

11. Bil sem dobro sprejet in imel 
obĉutek pripadnosti timu 

50 60 211 725 1046 

4,78% 5,74% 20,17% 69,31%  
12. Vrednotenje in prepriĉanje 

osebja so skladna s cilji 
kliniĉnih vaj in filozofijo 

22 67 289 601 979 

2,25% 6,84% 29,52% 61,39%  

13. Delal sem s koordinatorjem 
fakultete 

36 65 245 652 998 

3,61% 6,51% 24,55% 65,33%  
14. Zdravstveno nego sem 

izvajal na podlagi relevantnih 
raziskovalnih dokazov na 
kliniĉnih vajah 

20 70 344 609 1043 

1,92% 6,71% 32,98% 58,39%  

15. Spodbujali so me k 
postavljanju vprašanj 

36 83 299 625 1043 

3,45% 7,96% 28,67% 59,92%  
16. Izkušnje osebja so mi bile v 

oporo pri doseganju 
študijskih ciljev 

54 65 221 703 1043 

5,18% 6,23% 21,19% 67,40%  

17. Prvi dan so mi predstavili 
navodila za delo 

21 45 214 766 1046 

2,01% 4,30% 20,46% 73,23%  
18. Osebje na kliniĉnih vajah si 

je prizadevalo, da sem 
zadovoljil študijske potrebe 

23 71 203 708 1005 

2,29% 7,06% 20,20% 70,45%  

19. Koordinator je imel znanje o 
razliĉnih metodah 
ocenjevanja 

4 33 172 836 1045 

0,38% 3,16% 16,46% 80,00%  

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

11 65 238 730 1044 

1,05% 6,23% 22,80% 69,92%  
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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 4 73 104 181 

0,00% 0,00% 2,21% 40,33% 57,46%  

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

0 3 6 45 125 179 

0,00% 1,68% 3,35% 25,14% 69,83%  

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

0 1 6 41 131 179 

0,00% 0,56% 3,35% 22,91% 73,18%  
4. Menite, da imajo študenti dovolj 
teoretiĉnega znanja iz podroĉja 
zdravstvene nege za vkljuĉitev v 
kliniĉne vaje? 

0 4 31 60 84 179 

0,00% 2,23% 17,32% 33,52% 46,93%  

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

0 5 28 65 81 179 

0,00% 2,79% 15,64% 36,31% 45,25%  
6. Kako ocenjujete povezavo s 
koordinatorjem FZV UM? 

2 4 7 46 130 189 

1,06% 2,12% 3,70% 24,34% 68,78%  

 

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.  

Menim, da ocene visokošolskih uĉiteljev na osnovi ankete 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  ne izpolnjenih 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. 
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2.8 Vseţivljenjsko izobraţevanje 

 

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 je preko Centru za mednarodno sodelovanje in e-izobraţevanje izvedla naslednje 

aktivnosti: 

- v letu 2008 pridobili koordinatorstvo intenzivnega projekta poletne šole Healthy Living 

– HEALTH; 

- uspešno opravili prijavo mednarodnega projekta Promoting the improvement of 

elderly ICT skills and well being in pridobili koordinatorstvo v vrednosti 484.000 EUR; 

- uspešno opravljali koordinatorstvo evropskega projekta Joint development of online 

gerontological master degree programme – GEROM; 

- nudili pomoĉ pri administracijskem in finanĉnem vodenju projekta Razvoj osnovnih in 

naprednih tehnik za usposabljanje vodstva v ĉistilnih servisih - Hygtrain; 

- sodelovali kot partnerji in pripravili modul Zdravje v nacionalnem projektu E-študij 

okolja; 

- aktivno sodelovali pri zakljuĉku projekta »Evidence Based Guidelines on Health 

Promotion for Elderly social determinants, inequality and sustainability –Health 

ProElderly« ter se v sklopu projekta udeleţili zakljuĉne konference, ki je potekala na 

Poljskem v Varšavi; 
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- nadaljevali projekt Tempus »Reform of Nursing Education in Bosnia and Herzegovina 

– REFINE« pri katerem je FZV UM vkljuĉena kot partnerica; 

- aktivno sodelovali v evropskem projektu z naslovom Dietitians Improving Education 

and Training Standards; 

- uspešno nadaljevali in izvedli bilateralne projekte in pridobili nove bilateralne projekte 

v sodelovanju z Zdruţenimi  drţavami Amerike (IQ - ECES: Izboljšanje kvalitete 

ţivljenja starostnikov s pomoĉjo izobraţevanja temeljeĉega na e-uĉenju in 

simulacijami), Avstrijo (ePPAC: uĉna platforma za pouĉevanje paliativne nege), 

Kitajsko (Celostno zdravljenje bolezni šĉitnice z akupunkturo, dietalno prehrano, 

fizikalno terapijo in medikamentozno terapijo); 

- izvedli uspešno prijavo bilateralnega projekta s Korejo, 

- pridobili finanĉna sredstva za namen izobraţevanja mladega raziskovalca v tujini 

(Koreja), 

- pomagali pri pridobitvi ali nudenju administracijskih dejavnosti pri projektu SMILES: 

Sustainable Measures For Industrial Laundry Expansion Strategies: Smart Laundry-

2015 

- nudili pomoĉ pri organizaciji konference ob Svetovnem dnevu zdravja 7 aprila 2008 

- organizirali  in vodili mednarodne obiskov v sklopu programa Erasmus, 

- nudili pomoĉ pri prijavi Leonardo da Vinci projekta s koordinatorjem v Angliji Open 

University (OPT), 

- nudili pomoĉ pri prijavi evropskega projekta s koordinatorjem v Angliji Sheffield 

Hallam University (The development of a Digital Individualised Patient Algorithm for 

Comprehensive, Multidisciplinary Cardiac Rehabilitation post intervention (DIPAC). 

 

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 

2007/2008 smo izvedli 7 mobilnosti visokošolskih uĉiteljev in 5 mobilnost zaposlenih 

(nepedagoških), vsako leto pa gostimo tudi profesorje partnerskih institucij. FZV UM so v 

študijskem letu 2007/2008 obiskali 4 tuji študenti. 

 

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 visokošolskih 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 študijske programe. Torej, 

raziskovalno delo postaja osnova za teoretiĉno in praktiĉno izobraţevanje.  
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S pridobivanjem novih pedagoških kadrov se poveĉano raziskovalno delo priĉakuje tudi pri 

visokošolskih uĉiteljih/visokošolskih uĉiteljicah zdravstvene nege.  

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-raziskovalne zadeve 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 
2007/2008 

Redno  Pogodbeno Skupaj 

Redni profesorji 4 14 18 

Izredni profesorji 3 24 27 

Docenti 3 23 26 

Višji predavatelji 9 33 42 

Predavatelji 10 42 52 

Asistent z doktoratom / / / 

Asistent z magisterijem 1 4 5 

Asistent s specializacijo / 7 7 

Asistent z visoko izobrazbo / 5 5 

Skupaj  30 152 182 

 

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

Leto Redno Pogodbeno  Skupaj 

2005/2006 20 149 169 

2006/2007 30 142 172 

2007/2008 30 136 166 

 

Preglednica 5-3: Število izvolitev v nazive 

 
Izredni 
profesor 

Docent 
Znanstveni 
sodelavec 

Višji 
predavatelj 

Predavatelj 
Učitelj 
veščin 

Asistent 
Strokovni 
sodelavec  

V št. letu 
2007/2008 

/ / / 6 10 / 2 
 

26 

Število 
vseh 
izvolitev  

1 2 / 50 67  14 
 

96 
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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 5 

VII/S 3 

VI 3 

V 3 

IV 2 

I 1 

Skupaj 18 

 

Za izvajanje navedenih nalog je v tajništvu zaposlenih 18 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 5 / 4 

 
Komentar: 

Na Fakulteti za elektrotehniko, raĉunalništvo in informatiko opravlja doktorski študij Simon 

Kocbek; 

Na Faculty of Social Science, University of Kuopio opravlja doktorski študij mag. Helena 

Blaţun; 

Na Fakulteti za druţbene vede Univerze v Ljubljani opravlja doktorski študij mag. Ljudmila 

Kolenc; 

Študijsko leto 
Število učiteljev na 
institucijah v tujini 

2004/2005 4 

2005/2006 4 

2006/2007 3 

2007/2008 7 
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Na Fakulteti za management Univerze na Primorskem opravlja magistrski študij 

Zmagoslav Brumec; 

Na Fakulteti za druţbene vede Univerze v Ljubljani opravlja magistrski študij Borut Gaber; 

Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani zakljuĉuje študij Sandra Vohar; 

Na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo Mesto  opravlja študij Alenka Marsel; 

Na Visoki komercialni šoli Celje opravlja študij Marija Plajnšek.  

 

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 
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zdravstveno nego odraslega bolnika, simulatorje za intramuskularno in 

intravenozno aplikacijo zdravil, ter drugo potrebno specialno opremo za izvajanje 

zdravstvene nege, 

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. 
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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 16  

 Za uĉitelje  18  

Opremljenost predavalnic   

 Namizni PC 11  

 Prenosni raĉunalniki 2  

 Video rekorderji 1  

 Fiksni projektorji 11  

 Prenosni projektorji 1  

 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 

 

Konec meseca januarja 2008 je bilo izdelano finanĉno poroĉilo o nakupu knjiţniĉnega 

gradiva za zadnje štiri mesece leta 2007 in predano dekanu FZV UM. 

Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS smo januarja poslali Finanĉno poroĉilo o 

namenski porabi sredstev po pogodbi o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature 

in baz podatkov za leto 2007. 

Centralna medicinska knjiţnica je januarja 2008 poslala v dar 17 knjig s podroĉja medicine 

in javnega zdravstva. 

Februarja 2008 smo poslali knjiţne novosti naše knjiţnice urednici revije Obzornika 

zdravstvene nege za objavo v rubriki Knjiţne novosti v knjiţnicah. 
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V mesecu februarju smo se udeleţili predstavitve novosti servisa EBSCO v Univerzitetni 

knjiţnici Maribor. 

Aprila 2008 je bilo izdelano Poroĉilo o delu visokošolske knjiţnice za leto 2007. Statistiĉni 

vprašalnik je bil nato poslan v Narodno in Univerzitetno knjiţnico Ljubljana -  Center za 

razvoj knjiţnic. 

V aprilu smo se udeleţili  predstavitve baze podatkov ProQuest Central in CSA v 

Univerzitetni knjiţnici Maribor. 

V mesecu maju smo v Univerzitetno knjiţnico Maribor poslali Poroĉilo o delu naše knjiţnice 

za leto 2007, izdelano po enotnih merilih za vse fakultetne knjiţnice Univerze v Mariboru. 

V priĉetku meseca junija 2008 so na ogled naše knjiţnice prišli štirje vodstveni delavci 

Centralne medicinske knjiţnice iz Ljubljane. 

5. junija 2008 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. 

Avgusta 2008 smo 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 2008. 

V ĉasu od 15. julija do 14. avgusta  2008 je bila fakulteta zaprta in tako tudi knjiţnica. V 

tem ĉasu so se izvajala interna knjiţniĉarska dela: urejevanje napisov na knjiţniĉnih 

policah usklajeno z novo izdajo UDK tablic, ureditev arhiva, odpisi starejših letnikov 

ĉasnikov in ĉasopisov, obdelava statistiĉnih podatkov, izdelava obrazcev za izposojo, 

pregledovanje knjig ali so ustrezno opremljene z varovalnimi nalepkami. 

Izvedena je bila nova postavitev knjiţniĉnega gradiva in sicer smo loĉili gradivo, ki se 

izposoja na dom od ĉitalniškega gradiva. Pregledana je bila celotna knjiţniĉna zbirka in 

dodani novi napisi. 

V mesecu avgustu je bila knjiţnica odprta trikrat tedensko, v mesecu septembru pa vsak 

dan vendar s skrajšanim delovnim ĉasom. 

30. septembra 2008 je bil podpisan Sklep o priĉetku postopka za oddajo JNMV za dobavo 

tuje periodike za leto 2009. Prispeli sta dve ponudbi, za najugodnejšega ponudnika je bila 

izbrana MK iz Ljubljane. 

Vsak mesec je bil izdelan Seznam knjiţnih novosti in objavljen na oglasni deski knjiţnice. 

Vsake štiri mesece sem pripravila finanĉno poroĉilo za dekana FZV UM o nakupu 

knjiţniĉnega gradiva. 
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Delo na izposoji je potekalo tekoĉe. Opomine  za knjiţniĉno gradivo smo redno izdelovali 

in pošiljali zamudnikom. Cene so enotne za vse knjiţnice UM in sprejete na Upravnem 

odboru UM. 

Tekoĉe je potekalo vse interno delo: nabava gradiva, obdelava, inventarizacija in 

katalogizacija knjig, revij in neknjiţnega gradiva in alarmno varovanje knjiţnega gradiva. 

Izdelava bibliografij v sistemu COBISS za naše visokošolske uĉitelje je potekala tekoĉe. 

Redno smo pošiljali fotokopije prispevkov v verifikacijo tipologije Osrednjim informacijskim  

centrom za medicino, naravoslovje in tehniko. 

Tekoĉe smo urejevali kroniko šole. 

Redno smo se udeleţevali sej KISUM-a na UM in se udeleţevali sestankov vseh vodij 

knjiţnic UM v UKM. 

 

Dne 23.10.2008 smo se v Ljubljani udeleţili 3. Skupnega posvetovanja Sekcije za 

specialne in Sekcije za visokošolske knjiţnice z naslovom »Kakovost v visokošolskih in 

specialnih knjiţnicah« . 

Knjiţnica je v letu 2008 izvajala tudi medknjiţniĉno izposojo. V letu 2008 smo prejeli  62 

zahtevkov, predvsem za ĉlanke, ki smo jih pošiljali preko elektronske pošte. 

Najveĉ smo sodelovali z Medicinsko knjiţnico UKC, Centralno medicinsko knjiţnico iz 

Ljubljane, Centrom za strokovno informatiko Krka, Novo mesto, Knjiţnico iz Bolnišnice 

Golnik, Knjiţnico Visoke šole za zdravstvo iz Ljubljane, Univerzitetno knjiţnico Maribor, 

Pedagoško fakulteto UM in drugimi. 

 

Knjiţnica s svojo knjiţniĉno dejavnostjo podpira pedagoško in znanstvenoraziskovalno 

delo fakultete. Nabava knjiţniĉnega gradiva poteka na podlagi predpisane in priporoĉene 

študijske literature v okviru študijskih programov. Pri nabavi upoštevamo tudi predloge 

uporabnikov. Knjiţniĉni fond se dopolnjuje tudi z darovi ustanov, društev in 

posameznikov.  

V knjiţnici smo v letu 2008 izvedli veliko tematskih poizvedb po elektronskih virih za 

visokošolske uĉitelje. V sistem COBISS smo vnašali prispevke naših uĉiteljev in izpisovali 

bibliografije. 

 

V knjiţnici so tri raĉunalniška mesta z dostopom do svetovnega spleta in COBISS-a ter 

elektronskih virov pri katerih smo participirali skupaj z drugimi knjiţnicami UM. 

Individualno smo usposabljali uporabnike knjiţnice za iskanje literature v sistemu COBISS-

u in drugih bazah podatkov. Študentom prvega letnika smo predstavili knjiţnico in 
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moţnosti uporabe knjiţniĉnega gradiva ter uporabe elektronskega servisa »Moja 

knjiţnica« v okviru sistema COBISS. 

 

Knjiţnica s ĉitalnico ima naslednji odpiralni ĉas: 

 Pon, tor, sre, pet od 8.00 – 15.00 ure 

 Ĉetrtek od 10.00 – 18.00 ure 
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KAZALCI USPEŠNOSTI KNJIŢNIČNE DEJAVNOSTI V KNJIŢNICI FZV UM 

 
 
 

I. Uporabniki, storitve  
(obravnavano obdobje študijsko leto 2007/2008 – 1.10.2007-30.9.2008) 

 
 število aktivnih uporabnikov – študentov FZV UM glede na število študentov vpisanih na FZV UM , 80,62% 

 
STA 801 un=500 and cg=(005 or 020 or 004), 1. 10. 2007-30.9.2008 

 
 število aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na FZV UM glede na skupno število aktivnih uporabnikov2, 90,1% 

 
STA 801 (un=500 and cg=(005 or 020 or 004) or cg=015), 1. 10. 2007-30.9.2008      STA 801 CG=*, 1. 10. 2007-30.9.2008 
 

 število izposoj glede na število aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na FZV UM, 8,9 

 
STA 701, vse gradivo, c,op,p,pp, 1.10.2007-30.09.2008 
 

 število izposoj glede na število študentov vpisanih na FZV UM, 7,6 
 

 število izposoj glede na skupno število aktivnih uporabnikov2, 8,0 
 

 ĉakalni ĉas za gradivo, naroĉeno iz skladišĉa (aţurnost dostave), 1 dan 
(merjenja trajanja od naročila do prejema pri desetih naključno izbranih publikacijah) 
 

 ĉakalni ĉas za medknjiţniĉno naroĉeno gradivo, 2 dni 
(pri desetih naključno izbranih publikacijah) 
 

 deleţ gradiva, najdenega na ustrezni postavitvi v prostem pristopu (urejenost prostega pristopa), 95% 

(za dvajset naključno izbranih publikacij) 
 število vpogledov (povzetek, polno besedilo)7 v elektronske vire glede na število aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na visokošolskem 

zavodu/univerzi1,3, statistiko vodi UKM 
 število vpogledov (povzetek, polno besedilo)7 v elektronske vire glede na število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3, statistiko vodi 

UKM 
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 stopnja zadovoljstva uporabnikov s storitvami, osebjem, fondom, prostori in opremo knjiţnice ali posamiĉnimi oţjimi storitvami (anketa) – (ne izvaja se 

vsako leto). 
 

Tabela 1: 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 

952 1120 1057 

Število študentov – 
aktivnih  uporabnikov na 
visokošolskem 

zavodu/univerzi1,3 

80,62  903  

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

90,1   952 

Število izposojenih enot 
knjiţniĉnega gradiva 

8497 8,9 7,6 8,0 

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

* * * * 

*Statistiko vpogledov v elektronske vire vodi UKM za celo UM. 
 

II. Knjiţnična zbirka 

(obravnavano koledarsko leto 2007 – 1.1.2007-31.12.2007) 
 

 število enot knjiţniĉnega gradiva4 glede na število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na FZV UM,  10,6 
število enot, naslovov periodičnih publikacij–  iz Statistike za prirast za Cezar, tabela 2.1.2 (PRILOGA);  
uporabniki - (STA 801 ter STA 701) sta enaki, le z datumom 1.1.2007-31.12.2007   
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 število enot knjiţniĉnega gradiva4 glede na število študentov vpisanih FZV UM,  0,99 

 število enot knjiţniĉnega gradiva4 glede na skupno število aktivnih uporabnikov2,  1,05 
 število enot knjiţniĉnega gradiva4 pridobljenih z nakupom glede na število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih FZV UM,  0,4 
 število enot knjiţniĉnega gradiva4 pridobljenih z nakupom glede na število študentov vpisanih na FZV UM,  0,3 
 število enot knjiţniĉnega gradiva4 pridobljenih z nakupom glede na skupno število aktivnih uporabnikov2,  0,3 
 število naslovov periodiĉnih publikacij pridobljenih z nakupom glede na število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih FZV UM (tiskane in 

elektronske revije), 0,09 
 število naslovov periodiĉnih publikacij pridobljenih z nakupom glede na število študentov vpisanih na FZV UM (tiskane in elektronske revije), 0,08 
 število naslovov periodiĉnih publikacij pridobljenih z nakupom glede na skupno število aktivnih uporabnikov2 (tiskane in elektronske revije), 0,08 
 število kreiranih/prevzetih bibliografskih zapisov za bibliografijo glede na število zaposlenih visokošolskih uĉiteljev, raziskovalcev in sodelavcev FZV UM, 

0,8 
Bibliografski zapisi za bibliografijo - iz Statistike za prirast za Cezar, tabela 3.2.1 

 število kreiranih/prevzetih bibliografskih zapisov za bibliografijo glede na število drugih uporabnikov storitve, 1,9 
 odstotek gradiva v prostem pristopu. 82% 

S select po lokaciji (l) in/ali podlokaciji (u) na izbran datum v decembru 
 

Tabela 2: Kakovost knjiţnične zbirke 
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952 1120 1057 255 105 

Število enot knjiţniĉnega 
gradiva (celotna zbirka 
upoštevajoĉ odpis) 

10.126 10,6 9,0 9,6   

Število enot knjiţniĉnega 
gradiva4 (prirast 2007) 
 
 

knjige, 
brošure 

701  0,7  0,6  0,7    

disertacije, 
magistrske, 
diplomske 
naloge 

226 0,2 0,2 0,2   
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serijske 
publikacije 
(tisk) 

189 0,2 0,2 0,2   

avdiovizualno 
gradivo 

10 0,01 0,01 0,01   

elektronske 
publ. na fiz. 
nosilcih  

18 0,02 0,02 0,02   

drugo 
neknjiţno 
gradivo 

0 0 0 0   

Število enot knjiţniĉnega 
gradiva4 pridobljenih z 
nakupom (prirast 2007) 

knjige, 
brošure 

267  0,3  0,2  0,2    

disertacije, 
magistrske, 
diplomske 
naloge 

0 0 0 0   

serijske 
publikacije 
(tisk) 

103 0,1 0,1 0,1   

avdiovizualno 
gradivo 

1 0,0 0,00 0,00   

elektronske 
publ. na fiz. 
nosilcih 

14 0,01 0,01 0,01   

drugo 
neknjiţno 
gradivo 

0 0 0 0   

Število naslovov serijskih 
publikacij pridobljenih z 
nakupom (prirast 2007) 

tiskane 85  0,08 0,07 0,08   

elektronske* 
 

 

Število kreiranih/prevzetih 
bibliografskih zapisov za 
bibliografijo (prirast 2007) 

198   0,18 0,8 1,9 

 
 *konzorcijsko nabavljene el. serijske publikacije navaja UKM. 
 

 



 

56 

 

III. Dejavnost izobraţevanja 
(obravnavano obdobje šolsko leto 2007/2008 – 1.10.2007-30.9.2008) 

 
 povpreĉno število udeleţencev (študentov) razliĉnih izobraţevalnih oblik (skupine) 

(število udeleţencev razliĉnih izobraţevalnih oblik/število izvedenih razliĉnih izobraţevalnih oblik) 
 
 

Tabela 3: Izobraţevalna dejavnost 
 

DELEŢ Število študentov UM - 
aktivni uporabnik 

Skupno število aktivnih uporabnikov 

0 0 

Število razliĉnih 
izobraţevalnih oblik 

0 0 0 

 
 

 
IV. Razvoj potencialov knjiţnice 

(obravnavano obdobje šolsko leto 2007/2008 – 1.10.2007-30.9.2008) 
 
 
 število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na FZV UM glede na število strokovnih delavcev knjiţnice, 476 
 število študentov vpisanih na FZV UM glede na število strokovnih delavcev knjiţnice, 560 
 skupno število aktivnih uporabnikov2 glede na število strokovnih delavcev knjiţnice. 528,5 
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Tabela 4: Razvitost potencialov knjiţnice 

 
 

DELEŢ Število strokovnih delavcev 
knjiţnice 

2 

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

476 952 

Število študentov vpisanih 
na visokošolski 
zavod/univerzo3 

560 1120 

Skupno število aktivnih 
uporabnikov 

528,5 1057 

 
 

V. Prostori in oprema 
(obravnavano obdobje šolsko leto 2007/2008 – 1.10.2007-30.9.2008) 

 
 število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na FZV UM glede na število raĉunalniških delovnih mest, 317,3 
 število študentov vpisanih na FZV UM glede na število raĉunalniških delovnih mest 373,3 
 skupno število aktivnih uporabnikov glede na število raĉunalniških delovnih mest, 352,3 
 število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na FZV UM glede na število ĉitalniških sedeţev, 63,5 
 število študentov vpisanih na FZV UM glede na število ĉitalniških sedeţev,  74,7 

 skupno število aktivnih uporabnikov glede na število ĉitalniških sedeţev, 70,5 
 število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na FZV UM glede na velikost knjiţniĉnega prostora v m2,  10,6 
 število študentov vpisanih na FZV UM glede na velikost knjiţniĉnega prostora v m2, 12,5 
 skupno število aktivnih uporabnikov glede na velikost knjiţniĉnega prostora v m2. 11,8 
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Tabela 5: Prostori in oprema 

 

DELEŢ Število raĉunalniških 
delovnih mest 

Število ĉitalniških sedeţev Velikost knjiţniĉnega prostora5 

3 15 89,63 m2 

Število aktivnih uporabnikov- 

študentov in zaposlenih na 
visokošolskem zavodu/univerzi1,3 

952 317,3 63,5 10,6 

Število študentov vpisanih na 
visokošolski zavod/univerzo3 

1120 373,3 74,7 12,5 

Skupno število aktivnih  
uporabnikov2 

1057 352,3 70,5 11,8 

 
 

VI. Izdatki knjiţnice 

(obravnavano koledarsko leto 2007 – 1.1.2007-31.12.2008) 
 

 deleţ sredstev za nakup knjiţniĉnega gradiva glede na celotne prihodke FZV UM, 24,8% 
 celotni prihodki knjiţnice glede na število aktivnih uporabnikov, 58,62 
 deleţ sredstev za knjiţnico v celotnih prihodkih FZV UM. 2,8% 
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6.5 Ocena stanja in usmeritve 

 
 

Knjiţnica skupaj z zaloţniško dejavnostjo predstavlja oporo pedagoškemu in znanstveno-

raziskovalnemu delu FZV UM. Knjiţnica se razvija skladno z naĉeli pedagoške in strokovne 

usmeritve fakultete in razvojem stroke. 

 

Knjiţnica je vkljuĉena v biomedicinski krog vseh knjiţnic medicinske in zdravstvene stroke 

Slovenije. Vkljuĉena je v številne slovenske konzorcije za katere tudi participira za dostop 

do polnih besedil ĉlankov, ki posredujejo najnovejše doseţke strokovnega in 

znanstvenega delovanja. 

 

Knjiţnica se je vkljuĉila z vnosi diplomskih del v E- obliki tudi v Digitalno knjiţnico Univerze 

v Mariboru (DKUM). 

 

Usmeritev knjiţnice, da z nabavo knjiţniĉnega gradiva podpira študijske programe 

Fakultete za zdravstvene vede in sledi razvoju stroke. 

 

 

7 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI  

7.1 Pridobivanje sredstev 

 

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

 2006 2007 Indeks 

Prihodki  2.125.541,73 2.203.098,07 104 

Odhodki  2.125.541,73 2.086.585,07 98 

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

 2006 2007 

Prihodki, pridobljeni na trgu  51% 50% 

Prihodki iz proraĉunskih sredstev (RS)  49% 50% 

Donacije in subvencije  / / 
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7.2 Ocena stanja in usmeritve 

 

Bistven problem redne študijske dejavnosti predstavlja nezadostno financiranje. Številna 

aktivna pogajanja z MVŠZT ter usklajenega dokazovanja vseh šol za zdravstveno nego in 

fakultete za zdravstvene vede, da je nujno zagotoviti dodatna in predvsem zadostna 

finanĉna sredstva za izvajanje dejavnosti,  so 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. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice; 

5. Visoka šola za zdravstvo Novo mesto; 

6. Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego. 

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 Murska Sobota, 

3. Splošna bolnišnica Ptuj, 

4. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, 

5. Univerzitetni kliniĉni center Ljubljana, 

6. Psihiatriĉna bolnišnica Vojnik, 

7. Psihiatriĉna bolnišnica Ormoţ, 

8. Psihiatriĉna klinika Ljubljana, 

9. Koroški dom starostnikov, 

10. Dom starejših na Fari, 

11. Dom za varstvo odraslih Velenje, 

12. Dom upokojencev Danice Vogrinec, 

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

14. Dom starejših obĉanov Tezno, 

15. Lambrechtov dom Slovenske Konjice, 

16. Dom dr. Joţeta Potrĉa, 

17. Dom starejših obĉanov Krško, 

18. Dom upokojencev center Tabor Poljane, Ljubljana, 
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19. CSO Ormoţ, center za starejše obĉane d.o.o., 

20. Dom upokojencev Ptuj, 

21. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 

22. Zdravstveni dom Murska Sobota, 

23. Javni zavod, Zdravstveni dom Ptuj, 

24. Javni zavod, Zdravstveni dom Celje, 

25. Zdravstveni dom Ljubljana. 

 

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.  

 
 

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 

2007/08 2006/07 
2005/0

6 

2007/0

8 
2006/07 2005/06 

Gimnazija 5,1 1,6 3,5 7,8 2,4 6 

Druga srednja strokovna šola 94,2 92,4 96,5 92,2 93,6 94 

Srednja strokovna šola (3 + 

2) 
0,7 6 0 0 4 0 

Skupaj 100 100 100 100 100 100 
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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 
 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. 

 
 

Na FZV UM se vpisujejo študenti iz vse Slovenije in 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 
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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 

 

Preglednica 1-6: Pristopi k izpitu in povprečna ocena izpitov rednega in izrednega 
študija 

Študijsko 

leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2004/2005 7,3 7,6 

2005/2006 7,3 7,3 

2006/2007 7,3 7,5 

2007/2008 7,4 7,6 

 

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%.  

 

2 ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE  

2.1 Magistrski študijski programi 

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

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,  
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 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 

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

Bioinformatika. 

 

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

kandidat zbrati 30 ECTS, 

 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) 

 

3 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 

drugo generacijo v podiplomski magistrski študijski program Zdravstvena nega ter prvo 

generacijo v podiplomski magistrski študijski program Bioinformatika.s 

 

 


