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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 Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 

137/27.XII.2006).  

 

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

Državni 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 

Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 82/30.XII.1994).  

 

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

smo že leta 2002 začeli z intenzivnim preoblikovanjem obstoječega 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 začeli izvajati izredni študij in študij po merilih za 

prehode. FZV UM je edina v Sloveniji razvila in v študijskem letu 1999/2000 pričela izvajati  

podiplomske specialistične študijske programe (Gerontološka zdravstvena nega, Patronažna 

zdravstvena nega, Klinična dietetika, Informatika  v zdravstvu in zdravstveni negi ter 

Perioperativna zdravstvena nega). 
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Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega je ovrednoten z 180 

ECTS in je usklajen tudi znotraj Republike Slovenije z Zdravstveno fakulteto Univerze v  

Ljubljani in Fakulteto za vede o zdravju 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 2008/2009 smo razpisali študijski program Zdravstvena nega 2. stopnja in 

študijski program Bioinformatika 2. stopnja. V študijskem letu 2009/2010 pa smo v sodelovanju 

s Fakulteto za organizacijske vede UM razpisali tudi program 2. stopnje Management v 

zdravstvu in socialnem varstvu. Načrtujemo pa tudi pripravo študijskega programa tretje 

stopnje tj. doktorskega študijskega programa Zdravstvena nega in Bioinformatika. 
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1 VPETOST V OKOLJE 

1.1 Vizija in strategija 

Vizija FZV UM je postati članica najkakovostnejših evropskih in svetovnih univerzitetnih ustanov 

z najvišjimi izobraževalnimi in raziskovalnimi standardi, zaradi katerih bo zanimiva za tuje 

študente, njeni diplomanti pa za slovensko in mednarodno zdravstvo. 

 

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 področij. Raziskovalna dejavnost fakultete obsega 

temeljne, aplikativne in razvojne raziskave ter druge projekte, ki jih fakulteta izvaja v okvirih 

svojih inštitutov in centrov. 

 
Osnovno poslanstvo FZV UM je izvajanje najkvalitetnejših pedagoško – izobraževalnih in 

znanstveno raziskovalnih programov s področja Zdravstvene nege, Bioinformatike, Fizioterapije 

in drugih zdravstvenih ved, ki jih bomo v prihodnje še razvijali na dodiplomski (1.) in 

podiplomski (2. in 3.) stopnji v skladu s Bolonjskimi procesi. 

 

Na lokalni, nacionalni in internacionalni ravni želimo služiti skupnosti kot univerzitetno središče, 

ki spodbuja razvoj, širjenje in uporabo znanja s področja zdravstvenih ved. 

 

Doseganje teh ciljev je možno z izvajanjem kakovostnega in sodobnega izobraževanja, 

raziskovanja in strokovnega dela v javnem zdravstvu: 

- Z izobraževanjem na dodiplomski in podiplomski stopnji, razvijamo kompetentnost  na 

področju zdravstvenih ved, vzpodbujamo željo za znanjem in razvijamo občutek 

profesionalizma. 

 

 Z razvijanjem raziskovanja s področja zdravstvenih ved, izobraževanja, kakovosti in etike 

krepimo napredek znanja na področju 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 
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promocijo ter krepitev in ohranjanje zdravja kot tudi napredek poklicev s področja 

zdravstvenih ved. 

 

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

sodelujočih institucij, ustvarjanje mreže mednarodnih partnerskih institucij za promocijo 

odličnosti na področju programov FZV UM ter izobraževanje in raziskovanje na tem področju.   

 

Strategija na področju 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 izobraževanja v študijske programe (simulacije, virtualna 

resničnost, učenje na daljavo, na dokazih temelječe zdravstvene vede (EBN in EBM), na 

problemih temelječe učenje (PBL); 

- razvijanju kadrov; 

- nenehnem izobraževanju redno zaposlenih visokošolskih učiteljev na vseh področjih ter 

omogočanje mobilnosti  visokošolskih učiteljev in študentov; 

- kontinuiranem izobraževanju mentorjev v učnih bazah FZV UM; 

- organiziranju kontinuiranih izobraževalnih programov na različnih področjih (didaktika, 

komunikologija, etika in specifična profesionalna področja); 

- organiziranju mednarodnih znanstvenih simpozijev in poletnih šol  s področja 

zdravstvenih ved s poudarkom na multisektorskemu povezovanju in sodelovanju; 

- izvajanju kakovostnega managementa; 

- internacionalni evalvaciji FZV UM in akreditaciji inštitucije; 

- razvijanju infrastrukture. 

 
Na Fakulteti za zdravstvene vede se bomo še naprej trudili prispevati k slovenski odličnosti, 

ugledu in prosperiteti Univerze v Mariboru, razpoznavnosti univerzitetnega mesta  in regije tako 

v evropskem in svetovnem prostoru z vrhunskimi raziskovalnimi dosežki, izobraževanjem 

vrhunskih strokovnjakov, raziskovalcev, z oblikovanjem novih interdisciplinarnih študijskih 

programov, in z generiranjem najnovejših znanj s ciljem izboljšanja kvalitete življenja  in 

bogatenjem raziskovalnega okolja regije, Slovenije in širše. Pri delu nas bodo vodila naslednja 

načela: 

 



10 
 

 ljudje so vedno najpomembnejši; 

 odnosi temeljijo na poštenosti; 

 različnost  ljudi in idej so dobrodošli; 

 konflikti so kreativni vir novih idej; 

 razprave so akademske; 

 odličnost se uresničuje skozi timsko delo; 

 predanost intelektualnim dosežkom je visoko cenjena. 

 

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

se študentje izobražujejo v kliničnem okolju in povezujejo teorijo s prakso. 

 

1.2 Sodelovanje z visokošolskimi in drugimi zavodi v Sloveniji 

 

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

2. Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani;  

3. Visoka šola za zdravstvo Izola Univerze na Primorskem; 

4. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice; 

5. Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego; 

6. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM; 

7. Fakulteta za organizacijske vede UM. 

 

1.3 Sodelovanje z gospodarstvom 

Fakulteta v okviru različnih projektov sodeluje tudi z naslednjimi podjetji iz gospodarstva: 
 

 Virtua d.o.o., 

 Molekula d.o.o., 

 Mikropis Holding d.o.o., 

 Zaslon Telekom d.o.o. 

 

1.4 Sodelovanje s podjetji in drugimi organizacijami v Sloveniji 

Vzpostavljeno je sodelovanje z zdravstvenimi in socialno varstvenimi zavodi ter neprofitnimi 

organizacijami s področja humanitarnega dela in drugimi institucijami. 
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Univerzitetni klinični center Maribor, 

- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 

- Dom upokojencev Danice Vogrinec, Maribor, 

- Sončni dom, družba za storitve d.o.o., 

- Dom starejših občanov Tezno, 

-  Javni zavod za zaščito in požarno reševanje, Maribor, 

-  Javni zavod, Mariborske lekarne,  

- Javni zavod, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, 

- Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, 

- Splošna bolnišnica Celje, 

-  Javni zavod, Splošna bolnišnica Trbovlje, 

-  Bolnišnica Topolšica,  

-  Splošna bolnišnica Izola, 

-  Onkološki inštitut Ljubljana, 

-  Psihiatrična klinika Ljubljana, 

- Psihiatrična bolnišnica Vojnik, 

- Splošna bolnišnica Murska Sobota, 

- Javni zavod, Zdravstveni dom Celje, 

- Zdravstveni dom Murska Sobota. 

1.5 Mednarodno sodelovanje 

FZV UM sodeluje s številnimi priznanimi tujimi univerzami (John's Hopkins University, Vanderbilt 

University, University of California San Francisco, Tokyo University, Temple Universtiy, ...), 

fakultetami in drugimi institucijami, s katerimi izvaja mednarodne projekte in druge oblike 

mednarodnega sodelovanja.  

 
 

1.6 Ocena stanja in usmeritve 

Sodelovanje z uglednimi tujimi izobraževalnimi in zdravstvenimi institucijami se poglablja. 

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

uglednimi tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami. Mednarodno sodelovanje z 

uglednimi mednarodnimi institucijami se kaže pri povečanjem obsega znanstveno 

raziskovalnega dela. Pomembna je tesna vez med fakulteto in zdravstvenimi institucijami, 
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Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor, Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor, 

Domom Danice Vogrinec Maribor, kjer poteka večji del praktičnega dela izobraževanja. Povečati 

pa bi bilo potrebno predvsem mednarodno izmenjavo visokošolskih učiteljev in študentov 

zdravstvene nege in študentov. Fakulteta uspešno sodeluje tudi z industrijo, kar bo v 

prihodnosti še bolj pomembno za vključevanje v globalni prostor. 
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2 DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

2.1 Organiziranost 

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (FZV UM) v pravnem prometu zastopa 

dekan red. prof. dr. Peter KOKOL, ki ga lahko nadomešča prodekan iz vrst visokošolskih 

učiteljev. FZV UM ima dva prodekana in sicer prodekanica za izobraževalno dejavnost viš. 

predav. mag. Milica LAHE in prodekanica za podiplomski študij red. prof. dr. Sonja ŠOSTAR 

TURK. 

Dekan je po svoji funkciji tudi član Senata, ki ga sestavlja 12 članov iz vrst visokošolskih 

učiteljev in tri člane iz vrst študentov. Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski 

učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ter predstavniki študentov, predsednik 

akademskega zbora pa je viš. predav. mag. Milica LAHE. Poslovodni odbor članice sestavlja 

šest članov in odloča o poslovanju članice, o zadevah materialne narave ter o upravljanju in 

razpolaganju s sredstvi. V okviru fakultete deluje tudi Študentski svet članice. Vsi navedeni 

organi fakultete imajo pristojnosti in odgovornosti, kot jih določa Zakon o visokem šolstvu in 

Statut Univerze v Mariboru. Pedagoške in znanstveno raziskovalne organizacijske enote 

fakultete so katedre in inštituti. Nepedagoški del fakultete predstavlja tajništvo fakultete, ki 

ga vodi p. p. tajnica fakultete Vlasta Jug. Skladno s sistemizacijo in organizacijo fakultete 

spadajo v ta del referati in knjižnica.  

Preglednica 2-1: Katedre 

Ime katedre Predstojnik 

1. Katedra za zdravstveno nego Viš. predav. mag. Vida GÖNC 

2. Katedra za medicino in fizioterapijo Doc. dr. Janez REBOL 

3. Katedra za interdisciplinarne in 
multidisciplinarne vede 

/ 

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

  

Preglednica 2-2: Inštituti 

Ime inštituta Predstojnik 

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

2. Raziskovalni inštitut Red. prof. dr. Peter KOKOL 
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3.  Center za razvoj kariere in vseživljensko 

izobraževanje 

/ 

5.   Simulacijski center / 

6. Center za mednarodno dejavnost Asist. mag. Helena BLAŽUN 

7. Center za uporabo informacijsko komunikacijskih 

tehnologij v zdravstvu 

Aleš TURK, dipl. inž. el. 

 

2.2 Notranje pedagoške in znanstvene organizacijske enote ter učne baze 

2.2.1 Katedra za zdravstveno nego 

Katedra za zdravstveno nego je oblikovala in sprejemala strokovne odločitve povezane z 

delovanjem  izobraževalne dejavnosti, načrtovanjem izobraževanja in izvajanjem izobraževanja  

za zdravstveno nego z namenom izobraziti kompetentne bodoče strokovnjake zdravstvene 

nege, ki bodo usposobljeni za izvajanje sodobne zdravstvene nege. Uvajala je sodobne 

pedagoške metode in usklajevala strokovno terminologijo ter  skrbela, da so znanstveno 

raziskovalni dosežki vneseni v študijske programe, analizirala študijske uspehe in uspehe na  

znanstveno raziskovalnem področju. 

Na podlagi novih znanj in na poznavanju trendov v izobraževanju je zagotavljala večjo kakovost 

izvajanja študijskega programa, s čimer se povečuje tudi znanje in zadovoljstvo študentov 

zdravstvene nege.  

Ker ima Katedra za zdravstveno nego pomembno vlogo pri usmerjanju in koordiniranju vzgojne, 

izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, bodo vse navedene naloge še v prihodnje ostale 

prioritetne in kontinuirane. 

 

V letu 2010 je Katedra za zdravstveno nego imela pet rednih in dve izredni seji. Teme Katedre 

za zdravstveno nego (KZN) so se nanašale na predlagan plan dela ter na aktualne zadeve 

katedre kot so: 

- Spremljanje in vrednotenje izvajanja predmetnih področij zdravstvene nege; 

- Vrednotenje pedagoškega procesa (samoevalvacija) po posameznih strokovnih področjih 

študijskega leta 2010/2011 (poročila nosilcev strokovnih področij ter izvajalcev 

pedagoškega procesa); 

- Oblikovanje in izdaja Knjižice »Knjižica aktivnosti zdravstvene nege«; 

- Preoblikovanje in dopolnitev učne negovalne dokumentacije; 

- Sodelovanje v projektu prenove dodiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega 

1. stopnje; 
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- Sodelovanje v projektu prenove podiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega 

2. Stopnje; 

- Sodelovanje v projektu priprave podiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega 

3. Stopnje; 

- Sodelovanje pri izvedbi 3. Študentske konference s področja zdravstvenih ved 

«Razvijanje med poklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved«; 

- Preoblikovanje vprašalnika o poteku kliničnih vaj v učnih bazah za mentorje; 

- Pregled dispozicij diplomskih del; 

- Sodelovanje z delovno skupino za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege 

Zbornice – Zveze; 

- Sodelovanje pri oblikovanju predlogov za spremembe Direktive 2005/36/EC; 

- Spremljanje razvoja zdravstvene nege doma in v tujini; 

- Koordinacija kliničnega izobraževanja študentov; 

- Sodelovanje članov katedre na pomembnih svetovnih kongresih, ki so pomembni za 

razvoj zdravstvene nege, izobraževanja in raziskovanja; 

- Poročila iz strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj v zadnjem obdobju; 

- Sodelovanje z vodstvom fakultete; 

- Sodelovanje s komisijo za ocenjevanje  kakovosti FZV UM; 

- Sodelovanje s komisijo za izobraževanje FZV UM; 

- Sodelovanje s komisijo za znanstveno raziskovalno delo FZV UM; 

- Sodelovanje s komisijo za habilitacije FZV UM; 

- Sodelovanje z Univerzitetnim kliničnem centrom Maribor na področju raziskovanja in 

kliničnega izobraževanja študentov FZV UM; 

- Sodelovanje z zdravstvenimi  inštitucijami; 

- Sodelovanje z Zbornico zdravstvene in babiške nege - Zvezo strokovnih društev 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije; 

- Sodelovanje z Razširjenim strokovnim kolegijem za zdravstveno nego pri Ministrstvu za 

zdravje RS. 
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2.2.2 Katedra za medicino in fizioterapijo 

Katedra za medicino in fizioterapijo v študijskem letu 2010/2011 ni imela uradne seje, člani 

katedre med seboj lahko komunicirajo po elektronski pošti. Predstojnik katedre ima stike z 

dekanom in ostalimi učitelji FZV na sejah senata. 

V letošnjem letu je bil izdan Atlas otoskopije  s slikami različnih bolezni, ki je namenjen 

študentom zdravstvene nege in medicine, specializantom  in specialistom otorinolaringologije, 

pediatrije in družinske medicine. 

V oktobru se je v Mariboru odvijal mednarodni simpozij o BAHA (kostno vsidrani slušni 

pripomočki), v sklopu katere je bila tudi operacija v živo. V pripravi je DVD s komentarjem 

operacije in predavanjem o BAHA kirurgiji, ki bo služila kot učno gradivo.    

 

2.2.3 Katedra za interdisciplinarne in multidisciplinarne vede 

Katedra za interdisciplinarne in multidisciplinarne vede je bila ustanovljena v drugi polovici leta 

2010. V njej sta združeni Katedra za družboslovne vede in Katedra za splošne vede. Katedra še 

ni povsem zaživela, saj je v fazi postavljanja temeljev za delovanje. 
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2.2.4 Katedra za bioinformatiko 

Katedra je v preteklem študijskem letu izvedla vse pedagoške obveznosti v študijskem 

programu Zdravstvena nega 1. stopnja, na rednem in izrednem študiju ter na študijskem 

programu Bioinformatika 2. stopnje. Veliko pozornost se namenja izvedbi študijskega programa 

Bioinformatika, kar se kaže tudi v povečanem številu vpisanih in dejansko aktivnih študentov 

(glej tabele v II. delu tega poročila).  

Sodelavci katedre se vključujejo v ustrezne raziskovalne projekte.  Bolj intenzivno delo na 

raziskovalnih projektih je ovirano s podkritično velikostjo katedre in razdrobljenostjo članov 

katedre po drugih fakultetah. Člani katedre so se v študijskem letu 2010/2011 sestali na 

neformalnem sestanku, kjer so obravnavali problematiko izvajanja študijskega programa 2. 

stopnje Bioinformatika, hkrati pa postavili temelje za prijavo doktorskega študijskega programa 

Bioinformatika. 

 

2.2.5 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 teoretičnih osnov  v procesu izobraževanja in za 

potrebe prakse na osnovi kvalitativne metodologije; 

 razvijanje teoretičnega, empiričnega, metodološkega in reflektivnega kritičnega znanja 

za nadaljnji razvoj discipline zdravstvene nege, izboljšanje zdravja, promoviranje zdravja 

in za zagotavljanje integritete posameznika; 

 povezovanje teorije in prakse kot osrednjih elementov poklica zdravstvene nege; 

 oblikovanje bodoče profesionalne vloge medicinske sestre glede na pričakovanja družbe 

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. 
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Sodelovanje: 

- Članica v Editorial Board »International Journal of Nursing Studies« do maja 2011; 

- Recenzentka za revijo »International Journal of Nursing Studies«; 

- Recenzentka za Obzornik zdravstvene in nege;  

- Članica  v Editorial board »Nursing in the XXI st Century«; 

- Recenzentka za »Nursing in the XXI st Century«; 

- Članica v Editrial Board »SEEHSJ«; 

- Recenzentka za Editrial Board »SEEHSJ«; 

- Članica Sigma Theta Tau, International, Honor Society of Nursing;  

- Recenzentka za »Nursing in the XXI st Century«; 

- Zunanja sodelavka »NHS, Institute for Innovation and Improvement«, UK; 

- Članica Komisije RS za varstvo pacientovih pravic; 

- Sodelovanje z Prvo Moskovsko Državno Medicinsko Univerzo. Obisk na univerzi v Moskvi in 

dogovor o sodelovanju na področju izobraževanja in raziskovanja. Prva univerza v Ruski 

federaciji, ki je bila preoblikovana v fakulteto in pričela z magistrskim izobraževanjem;  

- Sodelovanje pri organizaciji mednarodne znanstvene konference: Razvoj fokusa za 

sestrinstvo kroz bolje razumevanje i implementaciju bezbednosti, produktivnosti i 

unapređena kvaliteta. Aktivno je sodelovalo je pet visokošolskih učiteljic FZV, članic UDINE 

C skupine (mag. Mateja Lorber, dr. Jadranka Stričević, predav. Barbara Perič, asist. Metka 

Harih, dr. Majda Pajnkihar); 

- Urednica zbornika predavanja (ena od urednic) : proceedings of lectures. Beograd: 

Udruženje medicinskih sestara-tehničara Kliničkog Centra Srbije "Sestrinstvo"; 

- Sodelovanje pri organizaciji mednarodnega znanstvenega sestanka UDINE C v Beogradu. 

Sodelovanje pet visokošolskih učiteljic FZV, članic UDINE C skupine(mag. Mateja Lorber,dr. 

Jadranka Stričević, predav. Barbara Perič, asist. Metka Harih, dr. Majda Pajnkihar). 

 

Prijava 3 bilateralnih projektov ARRS: 

- Zadovoljstvo pacientov in zdravstvenih delavcev z komunikacijo in informiranostjo v 

zdravstvu. Projekt prijavljen z: Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu in 

IZN FZV (dr. Majda Pajnkihar, dr. Sonja Šostar Turk, Metka Harih, Barbara Kegl, mag. 

Mateja Lorber, mag. Klavdija Čuček Trifkovič) 
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- Varnost in skrb za paciente v kliničnem okolju v korelaciji z izobrazbo medicinskih sester. 

Projekt pripravljen s Prvo Moskovsko Državno Medicinsko Univerzo, Moskva in  IZN FZV (dr. 

Majda Pajnkihar, dr. Sonja Šostar Turk, dr. Sabina Fijan, Barbara Kegl, mag. Mateja Lorber, 

mag. Klavdija Čuček Trifkovič). 

- Izobrazba medicinskih sester v odnosu z učinkovito in varno obravnavo pacientov. Projekt 

pripravljen z: Medicinsko fakulteto, Univerze v Osijeku in  IZN FZV (dr. Majda Pajnkihar, dr. 

Sonja Šostar Turk, dr. Jadranka Stričević, , mag. Mateja Lorber, mag. Klavdija Čuček 

Trifkovič, Metka Harih). 

 

Objave: 

- Stricevic, J.,  Balantič, Z., Celan, D., Pajnkihar, M., Turk, Z. "Occupational and 

environmental risk factors for development of low back pain in hospital nursing personnel" 

has been accepte for publication in the book "Low Back Pain 2 / Book 2", ISBN 980-953-

307-191-1.  

- Pajnkihar, M. Teorija v praksi zdravstvene nege. Utrip (Ljubl.). [Tiskana izd.], 2011, leto 19, 

št. 2, str. 4-5. 

- Pajnkihar, M., e tal (2011). Kronična tuga. SEEHSJ; 1 (1): 1-6 

Drugo učno gradivo: 

-  Pajnkihar, M., Harih, M. Zdravstvena nega otroka in mladostnika : (zbrano interno učno 

gradivo). Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. 95 str., ilustr. 

- 6 objavljenih znanstvenih prispevkov na konferenci (vabljeno predavanje) v letu 2011 (prvi 

avtor ali soavtor).  

- 10 objavljenih znanstvenih prispevkov na konferenci (prvi avtor ali soavtor). 

- 1 objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (soavtor). 

 

Gostujoča profesorica: 

- Habilitirana gostujoča profesorica na University of Ulster, UK; 

- Habilitirana  gostujoča profesorica na Univerzi v Osijeku; 

 

Povezovanje z zdravstvenimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami:  

- Sodelovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami v okviru mednarodne  
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- Sodelovanje pri izvedbi 1. mednarodne znanstvene konference »Gradimo učinkovito in 

zmogljivo zdravstveno nego« Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov MB ter 

sodelujočimi partnerji UDINE (iz univerz 12 držav EU in USA). Čas poteka konference je bil 

3. in 4. junij 2010. 

- UDINE – C – 14 (držav EU, USA in Ruska federacija).  

 

2.2.6 Raziskovalni inštitut 

Raziskovalna dejavnost Fakultete za zdravstvene vede, ki se koordinira preko Raziskovalnega 

inštituta fakultete Univerze v Mariboru  in kvaliteta raziskovalnega dela in raziskovalcev 

Fakultete za zdravstvene vede se kaže predvsem v uspešnosti pri pridobivanju in izvajanju 

mednarodnih, bilateralnih in nacionalnih projektov na vseh področjih zdravstvenih ved.  

Fakultete za zdravstvene vede je tudi v študijskem letu 2010/2011 aktivno izvajala projekte 

katere FZV koordinira ali je v projektih vključena kot partnerica konzorcijev. Predvsem smo si 

prizadevali zvišati število objav v priznanih mednarodnih revijah s faktorjem vpliva za kar si 

bomo še naprej prizadevali.  

 
FZV UM je v preteklosti uspešno sodelovala in zaključila naslednje evropske, bilateralne in 

nacionalne projekte: 

- Evropski projekt Tempus Phare Nice z naslovom »Nursing informatics and computer 

aided education«; 

- Evropski projekt Tempus Phare Odin z naslovom »On demand intranet for nursing 

education«;  

- Projekt Erasmus Socrates z naslovom »Caring for the older person: The Development of 

a “Living Curriculum«; 

- Projekt Grundtvig 2: Promoting the Involvement of Older People in Partnership Learning 

Experiences;  

- 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; 

- 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 držav; 
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- projekt Tempus »Reform of Nursing Education in Bosnia and Herzegovina – REFINE« 

pri katerem je FZV UM vključena kot partnerica; 

- evropski projekt z naslovom »Dietitians Improving Education and Training Standards«; 

- Evropski projekt Leonardo da Vinci DE/07/LLP-LdV/TOI/147065 z naslovom Razvoj 

osnovnih in naprednih izobraževalnih modulov za podjetja čiščenja objektov in opreme 

v okviru izvajanja evropske uredbe o higieni živil (EC) št. 852/2004 evropskega 

parlamenta, akronim HygTrain; 

- bilateralni projekt z ZDA »Distant e-learning for nursing education DENED«; 

- bilateralni projekt »Računalniško podprto doživljenjsko učenje za medicinske sestre« v 

sodelovanju z Grčijo«; 

- Bilateralni projekt z Avstrijo z naslovom »ePPAC: učna platforma za poučevanje 

paliativne nege«; 

- Bilateralni projekt z Madžarsko z naslovom »Računalniško podprto vseživljenjsko učenje 

za zdravstvene delavce«; 

- Bilateralni projekt z Bosno in Hercegovino »Zdravljenje starostnikov med hospitalizacijo 

in doma«;  

- Bilateralni projekt z Bosno in Hercegovino »Izboljšanje ZN starostnikov skozi boljšo 

komunikacijo na prim. in sekundarnem nivoju«; 

- Bilateralni projekt z Črno goro »Družina, medicinska sestra in starostnik«; 

- Bilateralni projekt z Republiko Hrvaško »Project model – Gerontologic centres«; 

- Nacionalni projekt »Zdrava prehrana in gibanje za varovanje in krepitev zdravja«; 

- Nacionalni projekt E-študij okolja; 

- Nacionalni projekt »Zdrava prehrana in gibanje za varovanje in krepitev zdravja«; 

- Evropski intenzivni program poletna šola »Healthy living – HEALTH«; 

 

Aktivno pa je bila FZV UM kot partnerica v letu 2010/2011 vključena v naslednje mednarodne 

projekte: 

- Evropski projekt 7. okvirnega programa (FP7-SME-2007-2) z naslovom:  

»Trajnostni ukrepi za strategije industrijskih pralnic: Pametna pralnica-2015, akronim 

SMILES«; 

- Evropski projekt Leonardo da Vinci »Older people and technological innovations  

OPT- IN«; 
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- Evropski projekt »Breaking the Taboo Two – Developing and testing tools to train  

the trainer« 

- Bilateralni projekt z ZDA z naslovom »IQ - ECES: Izboljšanje kvalitete življenja  

starostnikov s pomočjo izobraževanja temelječega na e-učenju in simulacijami«; 

- Bilateralni projekt z Republiko Češko »Desinfection of hospital textiles and waste  

water trestment using membrane bioreactor«; 

- Bilateralni projekt s Finsko »Architecture of on-line social services for elderly – OL- 

SAFE«; 

- Bilateralni projekt z Japonsko »Analysis of Gene Ranking Algorithms (AGRA)«; 

 

V okviru raziskovalnega inštituta poteka tudi raziskovalno delo na področju visokošolske 

didaktike s posebnim ozirom na didaktiko zdravstvene nege in zdravstva. 

2.2.7 Center za mednarodno dejavnost 

Center za mednarodno dejavnost Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je tudi v 

letu študijskem letu 2010/2011 intenzivno prispeval k razvoju mednarodnega ugleda fakultete. 

Zaposleni visokošolski učitelji in raziskovalci so delovali v številnih mednarodnih projektih in 

sicer: 

- Aktivno sodelovanje pri prijavi Evropskega projekta z naslovom »Empowering SMEs 

to recruit foreign trainees by enhancing the language skills of SMEs personnel 

(ESMES)«; 

- Aktivno sodelovanje pri prijavi raziskovalnega projekta z naslovom »Discovering 

meaningful knowledge for patient safety progress - DISA« finski raziskovalni agenciji; 

- Aktivno sodelovanje pri prijavi projekta med Slovenijo in Finsko z naslovom 

»Podatkovno rudarjenje zdravstvenih podatkov za izboljšanje varnosti pacientov - 

MIPAS«; 

- Aktivno sodelovanje pri pripravi Evropskega projekta z naslovom »World – Work-

Related language skills in the health care sector: Flexible tools for employers and 

international trainees«; 

- Aktivno sodelovanje pri pripravi evropskega LLL projekta, na področju razvoja 

skupnega študijskega programa na interdisciplinarnem področju; 



23 
 

- Izvajanje aktivnosti v zvezi z odhodom na študijsko prakso dveh študentov FZV UM v 

februarju 2012 v okviru programa Erasmus; 

- Izvajanje aktivnosti v zvezi z urejanjem študijske prakse 4 tujih študentov, ki bodo  

na FZV UM opravljali del študijskih obveznosti od marca do junija 2012;   

- Izvajanje aktivnosti v zvezi z mobilnostjo profesorjev FZV UM na tujih partnerskih 

institucijah v študijskem letu 2010/2011; 

- Izvajanje aktivnosti v zvezi z mobilnostjo zaposlenih na FZV UM na tujih partnerskih 

institucijah v letu 2010/2011; 

- Organizacija poletne šole FZV UM, ki je potekala na University of Eastern Finland od 

28. do 29. Septembra 2011 (http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/utrip/Utrip-11-

11.pdf); 

- Sodelovanje pri pripravi končnega poročila Erasmus transverzalnega projekta 

»Promoting the improvement of elderly ICT skills and well being by inter-

generational and multi-sectoral education – PRIMER-ICT«; 

- Izvajanje aktivnosti v zvezi s podpisom štirih novih bilateralnih pogodb in sicer 

University College Dublin (Irska); 2010-2013, University of Applied Sciences (Finska); 

2011-2014, University of Lublin (Poljska); 2011-2013 in University of Amsterdam 

(Nizozemska); 2011-2013; 

- Aktivno sodelovanje pri organizaciji obiska gospe Kristiine Jokelainen, ki se bo zgodil 

v mesecu decembru 2011; 

 

2.2.8 Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu 

Za podporo izobraževalne in raziskovalne dejavnost na FZV UM je za visokošolske  učitelje, 

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 izobraževalne dejavnosti je izdelan program za računalniško preverjanje znanja, ki 

omogoča študentom in visokošolskim učiteljem hitre in objektivne povratne informacije. 

Za vse visokošolske učitelje in sodelavce na fakulteti je zagotovljena računalniška in 

informacijska podpora. 

 

http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/utrip/Utrip-11-11.pdf
http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/utrip/Utrip-11-11.pdf
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FZV uporablja informacijski sistem Univerze v Mariboru, ki je zasnovan modularno. Gradniki, 

moduli so medsebojno ustrezno povezani in v veliki meri uporabljajo skupno bazo podatkov. 

Podvajanje podatkov je na ta način odpravljeno. Logična arhitektura ISUM je sestavljena iz 

naslednjih informacijskih podsistemov. 

 

Kadrovski informacijski podsistem  (KIPS) vodi evidenco o zaposlenih na Univerzi, ki jo 

sestavljajo osnovni podatki o zaposlenih, njihovih funkcijah na univerzi in na fakultetah,  

njihovih koeficientih za plačo, habilitacijah, nagradah in delovnih razmerjih.  Podatke iz tega 

informacijskega podsistema uporablja portal za določanje avtorizacije dostopa do podatkov in 

storitev ISUM. Kadrovske podatke uporabljajo vsi informacijski podsistemi (IPS).  

 

Akademski informacijski podsistem (AIPS) vodi evidenco o študentih in izvajanju 

študijskega procesa.  Sestavljajo ga vpisna evidenca, izpitna evidenca, predmetniki, najava 

študijskega procesa, evidenca pedagoških obveznosti, evidenca o postopkih, ki se izvedejo ob 

diplomah, magisterijih in doktorskih nalogah, izdelava različnih statistik, študentska anketa, 

evidenca izrednega študija in skupne funkcije. 

 

Finančni informacijski podsistem (FIPS)  sestavljajo glavna knjiga, saldakonti, plače in 

drugi osebni prejemki, osnovna sredstva, stroškovno računovodstvo, obračun DDV, fakturiranje 

in finančni tokovi. 

 

Pedagoški proces, ki na fakulteti vključuje največje število subjektov (študenti in pedagoški 

kader), koristi funkcije  ISUM prek portala Fakultete za zdravstvene vede. Študentom je tako 

omogočeno, da opravijo formalnosti in najdejo potrebne informacije na enem mestu. Opravijo 

lahko elektronski vpis, izvedejo elektronsko prijavo (ali odjavo) na (od) izpit(a),preverijo svoje 

znanje,posreduje svoje seminarske naloge profesorju po elektronski poti, zbirajo informacije o 

študijskem procesu (urniki, izpitni roki, govorilne ure, lokacije izvajanja študijskega procesa, …), 

predelujejo digitalno učno gradivo,ocenjujejo pedagoško delo z izpolnitvijo elektronskih anket in 

vprašalnikov ali si izpisujejo potrdila z elektronskim posredovanjem izdajateljem. 
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Na FZV poteka velika večina aktivnosti pedagoškega procesa preko spletnega portala, ki 

omogoča najhitrejši in najbolj učinkovit način komunikacije na fakulteti. Celoten sistem bazira 

na odprti kodi. Preko portala FZV so izvajane tudi vse aktivnosti v zvezi z javnimi naročili. 

 

Funkcije ISUM, ki zahtevajo veliko posegov s tipkovnico, so za administrativne službe (študijski 

referati, kadrovske in računovodske službe) dostopne preko programske opreme, izdelane v 

tehnologiji uporabnik-strežnik. 

 

FZV ima vzpostavljeno hrbtenico računalniškega omrežja s pasovno širino 1 Gbit/s. V omrežje 

univerze smo povezani preko internetnega ponudnika ARNES, kar omogoča zanesljivost in 

varnost komunikacij na najvišjem nivoju. Na komunikacijsko infrastrukturo je priključenih več 

kot 120 računalnikov.  V objektu FZV je vzpostavljeno brezžično omrežje.  

 
 

2.3 Izobraževalna dejavnost 

2.3.1 Organizacija in izvedba študijskih programov 

V študijskem letu 2010/2011 je FZV UM izvajala študijski program Zdravstvena nega 1. stopnja 

za redni in izredni študij. 

Izvajali smo tudi študijski program Zdravstvena nega 2. stopnja, študijski program 

Bioinformatika 2. stopnja in študijski program Managmenet v zdravstvu in socialnem varstvu 2. 

stopnja. 

 

Na FZV UM imamo eno 128 sedežno amfiteatersko-predavalnico, tri 60-sedežne, 3  seminarje, 6 

specialnih učilnic za zdravstveno nego, 3 multimedijske učilnice, simulacijski center in 

laboratorij, kjer poteka izobraževalni proces. 

 

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

Študenti imajo dostop do interneta, tako, da lahko sistematično iščejo najnovejšo literaturo za  

študijski proces.  

 

Priprave na praktični del pedagoškega procesa se pričnejo na fakulteti. Pred vstopom na 

klinično področje izobraževanja, študent teoretična znanja povezuje s praktičnim znanjem v 
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učilnicah za zdravstveno nego, kjer simulira individualno in celostno obravnavo posameznika pri 

izvajanju negovalnih intervencij. 

 

Povezovanje teorije in prakse poteka naprej v praktičnim delu pedagoškega procesa v učnih 

bazah FZV UM. Delo študenta s pacientom poteka s pomočjo koordinatorja FZV UM za 

posamezno področje zdravstvene nege ter mentorja (medicinske sestre in zdravstvenika – 

klinične/ga sodelavke/sodelavca), ki je redno zaposlen v učnem zavodu. 
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2.3.2 Vrsta in obseg izvedbe študijskih programov 

 

Preglednica 2-3: Število študentov po stopnjah in študijskih programih 

Razpisani 
študijski 

programi 

Št. 

2010/2011 2009/2010 2008/2009 

Študijski 

programi 

Število 
študentov 

Študijski 

programi 

Število 
študentov 

Študijski 
programi 

Število 
študentov 

R I S R I S  R I S 

VS* 1 ZN 301 165 466 ZN 419 250 669 ZN 523 398 921 

UN*              

Specialistični   –    –    –   

Magistrski   –    –    –   

Doktorski   –    –    –   

Skupaj 1 / 301 165 466 / 419 250 669 / 523 398 921 

1. stopnja (VS)* 1 ZN 266 134 400 ZN 126 98 224 ZN - - - 

1. stopnja (UN)*              

2. stopnja* 3 

ZN 124 29 153 ZN 145 75 220 
ZN 
 

116 78 210 

BI 29 - 29 BI 15 - 15 
BI 

 
16 - 16 

MZ 32 49 81 MZ 30 47 77 - - - - 

3. stopnja   –    –    –   

Skupaj 

bolonjski 
4 / 451 212 663 / 316 220 536 / 132 78 226 

 

ZN - Zdravstvena nega 
BI - Bioinformatika 

MZ - Management v zdravstvu in socialnem varstvu 
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2.3.3 Mobilnost študentov 

Preglednica 2-4: 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 

2008/2009 / 6 3 

2009/2010 / 1 8 

2010/2011 1 / / 

 

Preglednica 2-5: Študentje s tujim državljanstvom na zavodu 

 
2010/2011 2009/2010 2008/2009 

Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. 

Delež tujih 

študentov 

2,1% 2,3% 2,4% 2,6% 2,8% 4,7% 

Struktura tujcev       

Članice EU 1,0% 1,5% 1,3% 1,3% 1,8% 1,4% 

Bivše YU republike 0,9% 0,4% 1,1% 1,3% 1% 3,3% 

ZDA in Kanada 0,1%      

Ostala Amerika       

Avstralija       

Afrika       

Azija       
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2.3.4 Skrb za kakovost izvajanja študijskih programov 

Na FZV UM izvajamo evalvacijo študijskega programa Zdravstvena nega1. stopnja na 

osnovi vprašalnikov, ki jih je pripravila Komisija za ocenjevanje kakovosti FZV UM.Tako se 

na osnovi vprašalnikov ocenjujejo seminarji, kabinetne vaje, klinične vaje in predavanja, 

potek kliničnih vaj pa ocenjujejo tudi mentorji v učnih zavodih. Vprašalnike uporabljajo le 

predavatelji/ce zdravstvene nege na fakulteti. V nadaljevanju so podane zbirne tabele po 

posameznih sklopih.  Uporabi sta dve ocenjevalni lestvici (1–4 in 1–5), kjer 1 pomeni 

nestrinjanje oz. nezadovoljstvo, višja ocena pa strinjanje oz. višjo stopnjo zadovoljstva. 

Preglednice 2-6 do 2-9 predstavljajo odstotek posameznih ocen, ki so jih podali študenti 

oz. v primeru preglednice 2-6 mentorji.  

Preglednica 2-6: Ocene študentske ankete – mentorji (n=102) 

 Vprašanje 1 2 3 4 5 

1. Ali znajo študenti aplicirati teoretično znanje 
v prakso? 

0,98 1,96 11,76 40,2 45,1 

2. Kako ocenjujete povezavo s koordinatorjem 
FZV? 

0 2,02 12,12 36,36 49,49 

3. Menite da ste dovolj strokovno 
usposobljenost za delo s študenti  FZV? 

0 2,04 4,08 43,88 50 

4. Menite, da imajo študenti dovolj  teoretično 
znanje študentov iz področja zdravstvene 
nege za vključevanje v klinične vaje? 

1,01 2,02 8,08 44,44 44,44 

5. Ste zadovoljni z odnosom študentov do 
pacientov? 

0 0 2,04 20,41 77,55 

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

0 0 2,06 21,65 76,29 

 

Pri oceni mentorjev iz kliničnega okolja je zaznati zadovoljstvo z odnosom študentov do 

zaposlenih, najmanj pozitivno pa so mentorji ocenili predvsem teoretično znanje 

študentov in aplikacijo le-tega v prakso.   
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Preglednica 2-7: Ocene študentske ankete – predavanja in seminarji (n=467) 

 Vprašanje 1 2 3 4 5 

1. Ali ima visokošolska učiteljica realistične zahteve 
glede časa in truda, ki ga morajo študenti vložiti v 
študij in pri tem predmetu? 

1,49 2,35 11,09 30,49 54,58 

2. Ali je visokošolska učiteljica dostopna študentom in 
pripravljena pomagati z nasveti? 

0,86 0,43 4,5 26,55 67,67 

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

0,51 0,77 9,77 29,31 59,64 

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

0,21 1,28 6,64 23,13 68,74 

5. Ali visokošolka učiteljica dokazuje dobro poznavanje 
predmeta, ki ga poučuje? 

0,43 0,21 1,5 11,13 86,72 

6. Ali visokošolska učiteljica na začetku uvodnega 
predavanja oz. semestra predstavi predmet 
(namen, cilje, vsebino in način izvedbe)?  

0,43 0,21 2,78 21,63 74,95 

7. Ali visokošolska učiteljica navaja primere in 
ponazoritve? 

0 0,64 5,14 21,41 72,81 

8. Ali visokošolska učiteljica navaja študente na 
uporabo sodobne literature in/ali je predpisana 
študijska literatura razumljiva? 

0,86 2,14 7,07 25,48 64,45 

9. Ali visokošolska učiteljica odgovarja na vprašanja 
študentov?  

0,86 1,28 1,93 17,56 78,37 

10. Ali visokošolska učiteljica spodbuja samostojno 
razmišljanje in intelektualno radovednost 
študentov? 

0,64 1,28 4,93 22,7 70,45 

11. Ali visokošolska učiteljica spoštuje študente kot 
osebnosti? 

0,86 1,07 5,14 17,99 74,95 

12. Ali visokošolska učiteljica učinkovito organizira svoje 
pedagoško delo (predavanje, vaje ipd.)? 

0,64 1,07 4,28 25,91 68,09 

13. Ali zahteva visokošolska učiteljica da uporabljate pri 
pisanju seminarske naloge sodobne vire 
(literaturo)? 

0 0,26 3,08 18,77 77,89 

14. Kakšna je vaša ocena predmeta? 0,88 1,26 7,57 28,37 61,92 

 

Pri ocenjevanju predavanj in seminarjev, so študenti kot negativno ocenili nerealistične 

zahteve predavateljev, ki po njihovem mnenju zahtevajo preveč. Najbolj pozitivno oceno 

so si po mnenju študentov predavatelji zaslužili za svojo dobro podkovanost na področju, 

ki ga predavajo. 
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Preglednica 2-8: Ocene študentske ankete – klinične vaje (n=581) 

 Vprašanje 1 2 3 4 

1. Bil sem dobro sprejet in imel občutek pripadnosti 
timu 

2,24 6,71 20,31 70,74 

2. Delal sem s koordinatorjem sole 0 1,89 16,7 81,41 

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

1,2 4,13 16,7 77,97 

4. Izobraževalni cilji so bili realni in dosegljivi 0,86 5,35 22,45 71,33 

5. Klinične vaje priporočam tudi drugim 1,7 4,6 18,06 75,64 

6. Klinične vaje so bile dobre za moj profesionalen 
razvoj 

1,89 4,13 17,38 76,59 

7. Klinične vaje so bile dobro organizirane 1,72 4,48 15,15 78,66 

8. Koordinator je imel znanje o različnih metodah 
ocenjevanja 

0,34 1,38 11,53 86,75 

9. Mentor mi je bil na razpolago 0,52 2,24 13,6 83,65 

10. Moje praktično delo je bilo v skladu z nivojem 
mojih  izkušenj in spretnosti 

0,69 4,13 16,52 78,66 

11. Na razpolago sem imel potrebne sodobne učne 
vire 

0,17 3,79 21 75,04 

12. Osebje na kliničnih vajah mi je nudilo podporo pri 
pridobivanju praktičnih znanj 

1,39 5,38 17,88 75,35 

13. Osebje na kliničnih vajah si je prizadevalo, da 
sem zadovoljil študijske potrebe 

1,55 5,85 19,1 73,49 

14. Pred začetkom kliničnih vaj sem se seznanil z 
okoljem in pripravil na klinične vaje 

3,96 5,85 16,7 73,49 

15. Prvi dan so mi predstavili navodila za delo 1,72 5,85 16,87 75,56 

16. Razpoložljivi viri so me vzpodbujali pri 
pridobivanju praktičnega znanja 

0,34 4,99 25,3 69,36 

17. Spodbujali so me k postavljanju vprašanj 2,23 6,19 21,82 69,76 

18. Testiranje spretnosti v času kliničnih vaj mi je 
omogočalo , da sem predstavil svoje sposobnosti 
izvajanja intervencij 

1,9 6,72 22,24 69,14 

19. Vrednotenje in prepričanje osebja so skladna s 
cilji kliničnih vaj in filozofijo 

0,69 5,51 24,96 68,85 

20. Zdravstveno nego sem izvajal na podlagi 
relevantnih raziskovalnih dokazov na kliničnih 
vajah 

0,17 3,79 23,58 72,46 

 

Študenti so na področju kliničnih vaj pozitivno ocenili znanje koordinatorja in 

razpoložljivost mentorja. Slabše pa so ocenili pomanjkljivosti pri seznanitvi študentov s 

kliničnim okolje pred pričetkom vaj. 
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Preglednica 2-9: Ocene študentske ankete – laboratorijske vaje (n=106) 

 Oznake vrstic 1 2 3 4 

1. Izobraževalni cilji so bili realni in dosegljivi 0 0      
8,49  

         
91,51  

2. Laboratorijske vaje so bile dobro organizirane 0 0      
4,72  

         
95,28  

3. Laboratorijske vaje so bile koristne za moj 
razvoj 

0 0      
1,89  

         
98,11  

4. Moje znanje in spretnosti sem lahko uporabil za 
celostno obravnavo pacienta 

0 0      
8,74  

         
91,26  

5. Na razpolago sem imel potrebne sodobne učne 
vire 

                              
0,94  

   
0,94  

   
13,21  

         
84,91  

6. Prvi dan mi je bil predstavljen učni načrt in 
potek dela LV 

0 0      
1,89  

         
98,11  

7. V času LV mi je bilo omogočeno, da sem lahko 
predstavil svoje sposobnosti za izvajanje 
intervencij 

0 0      
5,66  

         
94,34  

8. Visokošolski učitelj je imel znanje o različnih 
metodah ocenjevanja 

0 0      
4,72  

         
95,28  

9. Visokošolski učitelj me je spodbujal k 
postavljanju vprašanj 

0 0    
10,38  

         
89,62  

10. Visokošolski učitelj mi je bil na razpolago in mi 
je nudil podporo pri pridobivanju praktičnih 
znanj 

0 0      
0,94  

         
99,06  

11. ZN sem izvajal na osnovi relevantnih 
raziskovalnih dokazov na LV 

0    
0,94  

   
18,87  

         
80,19  

12. Znanje in izkušnje visokošolskega učitelja so mi 
bile v oporo pri doseganju študijskih ciljev 

0 0      
1,89  

         
98,11  

 

Laboratorijske vaje so bile s strani študentov zelo pozitivno ocenjene na praktično vseh 

področjih. Študenti so najnižjo oceno pripisali razpoložljivosti sodobnih učnih virov. 

 

2.3.5 Zaposljivost diplomantov 

 

Zaposlitvene potrebe diplomantov študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja in 2. 

stopnja v negospodarstvu se izražajo v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih, vzgojno 

varstvenih zavodih, enote zdravstvene službe v izrednih razmerah, obrambne organizacije 

(Slovenska vojska, Civilna zaščita, NATO), izobraževalne in raziskovalne ustanove, 

humanitarne organizacije, zasebni sektor, evropske in svetovne organizacije povezane z 

zdravstvom, javna uprava, zaradi reguliranega poklica  in pridobljenih kompetenc 

diplomantov. 

 

Zaposlitvene potrebe diplomantov študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja in 2. 

stopnja so v različnih gospodarskih dejavnostih, predvsem v prehrambeni industriji, 
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farmaciji in v sorodnih gospodarskih dejavnostih. Velik poudarek zaposljivosti diplomantov 

študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja je v negospodarstvu (zdravstvenih 

zavodih, socialnih zavodih in  vzgojno varstvenih zavodih) zaradi reguliranega poklica in 

pridobljenih kompetenc, zelo majhen delež jih pa je v gospodarstvu.  

 

Možnosti zaposlitve diplomantov študijskega programa Bioinformatika 2. stopnja in 

študijskega programa Management v zdravstvu in socialnem varstvu 2. stopnja  so zelo 

široke in deloma navedene že pri predmetno specifičnih kompetencah posameznih 

predmetov. Vsekakor je diplomant sposoben zasedati najodgovornejša delovna mesta, pri 

čemer je sposoben zaposliti sebe in ustvarjati delovna mesta drugim.  
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2.4 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

 

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

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

mednarodno sodelovanje in e-izobraževanje.  

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

učiteljev in študentov na ustanovah s katerimi sodelujemo. 

 

2.4.1 Raziskovalni programi 

Koristno osnovo ter spodbudo dobremu sodelovanju in povezovanju Fakultete za 

zdravstvene vede  Univerze v Mariboru s tujimi fakultetami, univerzami, organizacijami in 

inštitucijam predstavlja vse bolj uspešno in intenzivno mednarodno sodelovanje Univerze 

v Mariboru. Fakulteta za zdravstvene vede  Univerze v Mariboru tesno sodeluje doma z 

disciplinarno sorodnimi fakultetami Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem ter z 

disciplinarno sorodnim visokošolskimi zavodi.   

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je s številnimi pogodbami vključena v 

mednarodne projekte in mednarodne oblike sodelovanja. Prizadevamo si za nadaljnjo 

širitev mednarodnega sodelovanja z izmenjavo in z obiski učiteljev in študentov na 

ustanovah s katerimi sodelujemo. 

Na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru že 15 let uspešno deluje 

Raziskovalni inštitut, ki je s sodelovanjem v mnogih mednarodnih in nacionalnih projektih 

spletel mrežo uspešnega mednarodnega znanstveno raziskovalnega sodelovanja z 

vodilnimi ustanovami s področja zdravstvenih ved. 

Na fakulteti deluje tudi Center za mednarodno dejavnost, ki  intenzivno prispeva k razvoju 

mednarodnega ugleda fakultete. Zaposleni visokošolski učitelji in raziskovalci so v letu 

2010  delovali v številnih mednarodnih projektih in sicer: 

 Erasmus multilateralni projekt »Joint development of online gerontological master 

degree programme – GEROM«; 

 Erasmus transverzalni projekt »Promoting the improvement of elderly ICT skills 

and well being by inter-generational and multi-sectoral education – PRIMER-ICT«; 

 Evropski projekt 7. okvirnega programa (FP7-SME-2007-2) z naslovom: 

»Trajnostni ukrepi za strategije industrijskih pralnic: Pametna pralnica-2015, 

akronim SMILES«; 

 Evropski projekt Leonardo da Vinci »Older people and technological innovations –  

OPT-IN«; 
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 Evropski projekt Leonardo da Vinci: Razvoj osnovnih in naprednih tehnik za 

usposabljanje vodstva v čistilnih servisih, akronim HyTrain 

 Evropski projekt »Breaking the Taboo Two – Developing and testing tools to train 

the trainer« 

 Bilateralni projekt z ZDA z naslovom »IQ - ECES: Izboljšanje kvalitete življenja  

starostnikov s pomočjo izobraževanja temelječega na e-učenju in simulacijami«; 

 Bilateralni projekt z Republiko Češko »Desinfection of hospital textiles and waste  

water trestment using membrane bioreactor«; 

 Bilateralni projekt z Finsko »Architecture of on-line social services for elderly – OL- 

SAFE«; 

 Bilateralni projekt z Japonsko »Analysis of Gene Ranking Algorithms (AGRA)«; 

 Bilateralni projekt s Kraljevino Norveško »Ecological and hygienic laundering 

procedures for hospital textiles « 

 Bilateralni projekt z Finsko »ARM – Adavnced reserach methods for evidence 

based health care« 

 Bilateralni projekt z ZDA z naslovom »IN - SUN: Intorduction high fidelity 

simualtions in nursing education«; 

 Raziskovalni projekt z SANLAS Holding GmbH, Avstrija, Obrtno-podjetniška 

Zbornica Slovenije, Sekcija čistilcev objektov, Slovenija, European Cleaning and 

Hygiene Technology   Research Association, Germany in wfk-Cleaning Technology 

Research Institute, Germany z  naslovom “Development of appropriate fast 

methods for cleaning service enterprises to analyse cleanliness and hygiene in 

cleanrooms, acronim: HyClean;  

 Projekt Erasmus Intensive programme - poletna šola z naslovom »«Healthy living- 

HEALTH«. 

 

V  septembru 2010 je bil uspešno zaključen mednarodni projekt z naslovom »Joint 

development of online gerontological master degree programme – GEROM«, ki ga je 

koordinirala prav Fakulteta za zdravstvene vede, prav tako se je s strani FZV UM zaključil 

koordiniran projekt z naslovom »Promoting the improvement of elderly ICT skills and well 

being by inter-generational and multi-sectoral education – PRIMER-ICT«. V okviru 

slednjega je bil v decembru 2010 organiziran mednarodni workshop, katerega so se 

udeležili sodelujoči na projektu ter nekaj priznanih predstavnikov strokovnih društev. 

V mesecu juniju 2010 je bil  uspešno zaključen nadaljevanje projekta z naslovom Healthy 

living – HEALTH, ter prijavljeno še tretje nadaljevanje omenjenega projekta. 
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Sodelovanje FZV UM v mednarodnem prostoru: 

1. School of Nursing, The Johns Hopkins University, Baltimore, ZDA; 

2. Gerontological Nursing University of Sheffield, School of Nursing and 

Midwifery, Velika Britanija; 

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

4. Faculty of Medicine, Department of Community Nursing, University of 

Manchester, Velika Britanija; 

5. University College Dublin, Dublin, Irska; 

6. Faculty of Medicine, Department of Nursing and Health Administration, 

University of Oulu, Oulu, Finska; 

7. Medical faculty, University of Tűbingen, Nemčija; 

8. Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie der Universität Würzburg, Nemčija; 

9. Faculty of Health Sciences, Szombathely Training Center, Madžarska; 

10. Faculty of Nursing, College of Health, Pecs University of Medicine, 

Szombathely, Madžarska; 

11. Fachhochschule Technikum Kärten, Avstrija; 

12. Faculty of Nursing, Universitiy of Athens, Grčija; 

13. Veleučilište u Zagrebu Visoka zdravstvena škola, Hrvaška; 

14. Medicinski fakultet, Stručni studij Sestrinstva, Sveučilište u Rijeci, Hrvaška; 

15. Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, Centar za gerontologiju, Zagreb, 

Hrvaška; 

16. Inštitut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i revmatologiju »dr. Simo 

Milošević« Igalo, Črna Gora; 

17. Viša medicinska škola v Beogradu, Srbija; 

18. Sveučilište u Mostaru, Visoka zdravstvena škola, Mostar, Bosna in Hercegovina; 

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

20. Medicinska fakulteta,  Univerza Cirila in Metoda, Skopje, Makedonija; 

21. Rotes Kreuz, Dunaj, Avstrija; 

22. SANLAS Holding GmbH, Graz, Avstrija; 

23. University of Surrey, Surrey, Velika Britanija. 

 

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru ima sklenjene bilateralne sporazume z 

naslednjimi univerzami: 

• University of Eastern Finland, Finska; 

• Universidade da Madeira, Portugalska; 
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• University of Worcester, Institute Health Social Care & Psychology, Velika Britanija; 

• Kajaani University of Applied Sciences, Finska; 

• Carinthia University of Applied Sciences, Avstrija; 

• Plovdiv medical University, Bolgarija; 

• University of Surrey, Velika Britanija; 

• University of Udine, Italija; 

• Lovisenberg Deaconal University College, Norveška; 

• Mehmed Akif Ersoy University, Turčija; 

• Tallinn Health Care College; Estonija; 

• University of Akureyri, Islandija; 

• Escola Superior de Setubal, Portugalska; 

• Nicolaus Copernicus University, Poljska; 

• Kocaeli University, Turčija; 

• University of Pecs, Madžarska; 

• University Transilvania of Brasov, Romunija; 

• Medical University of Lublin, Poljska; 

• University of Peloponnese, Grčija 

 

Preko projektov sodelujemo z naslednjimi podjetji in strokovnimi združenji: 

1. Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn, Fredrikstad (Norveška): 

http://www.vaskeritilsynet.no/ 

2. Textile Testing Institute, Brno (Češka): http://www.tzu.cz/ 

3. Federatie Belgische Textielverzorging - FBT (Belgija): http://www.fbt-

online.be/ 

4. Union des Responsables de Blanchisserie Hospitalière- URBH (Francija): 

http://urbh.net/index.asp 

5. Stowarzyszenie Promocji Jakosci Uslug Pralniczych' - SPP (Poljska): 

http://www.onkol.kielce.pl/spjup/statut.html 

6. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija (Slovenija): http://www.ozs.si/ 

7. Gospodarska zbornica Hrvaška (Hrvaška): http://www.hgk.hr/wps/portal/ 

8. Hogeschool Gent (Belgija):  http://lera.hogent.be/ 

9. Schieke BVBA, Schicon (Belgija):  

10. CTTN-IREN (Francija):  http://www.cttn-iren.com/ 

11. wfk- Cleaning Technology Institut (Nemčija): http://www.wfk.de/ 
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12. Univerza v Mariboru, UM-FZV Slovenija: http://www.fzv.uni-

mb.si/page/index.php 

13. Univerza v Zagrebu, TTF-UZ (Hrvaška): http://www.ttf.unizg.hr/ 

14. Stomerij Zeekant (Nizozemska): http://www.stomerijzeekant.nl/ 

15. Kreussler & Co, Nemčija: http://www.kreussler.com/  

16. Institute for Advanced Cleaning Technologies - ACT (Nizozemska): 

http://www.act-institute.eu/en/Home 

17. Zehnacker (Avstrija): http://www.zehnacker.at/css.html 

18. Czech Association of Cleaning (Češka) 

19. Augias Dienstleistungen (Nemčija): http://www.herakles-

gebaeudereinigung.de/index.html 

20. Bundesverband des Gebäudereiniger-Handwerks (Nemčija): 

http://www.gebaeudereiniger.de/ 

21. Dr. Schnell Chemie (Nemčija): http://www.dr-schnell.de/en-GB/home 

22. Klüh Cleaning (Nemčija): http://www.klueh.de/ 

23. Tana Chemie (Nemčija): http://www.werner-mertz.de/index.php? 

24. CINET (Nizozemska): http://www.cinet-online.net/ 

25. Euroactiv Consult (Romunija): http://www.euroactivconsult.ro/ 

 

V okviru Leonardo da Vinci projekta z akronimom HygTrain bo od leta 2011 Fakulteta za 

zdravstvene vede izvajala vseživljensko učenje modulov in na osnovi tega izdajala 

certifikate za člane Sekcije čistilcev objektov (bolnišnice, farmacija) Obrtno-podjetniške 

zbornice Slovenije.  

V okviru EU projekta 7OP z akronimom SMILES se bo implementiralo 16 ključnih ekoloških 

tehnologij SMART LAUNDRY 2015.  
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2.4.2 Predstavitve raziskovalnih rezultatov in raziskovalna uspešnost 

Rezultati raziskovalnih projektov so predstavljeni doma v tujini, in sicer 

- aktivne udeležbe na strokovnih in znanstvenih srečanjih, 

- vabljena predavanja na tujih univerzah, 

- publiciranje člankov (znanstvenik, strokovnih in poljubnih) v serijskih publikacijah. 

 

Na FZV UM delujejo tri raziskovalne skupine: 

- Zdravstvena nega (18 članov) 

- Bioinformatika (6 članov) 

- Multidisciplinarne raziskave v zdravstvu (3 članice) 

Na grafu 2-1 je prikazano letno število zbranih točk raziskovalne uspešnosti po 

metodologiji Sicris (Z1+Z2) za obdobje zadnjih 5 let. Prikazani podatki so uravnoteženi 

glede na število članov v raziskovalni skupini (skupno št. točk / št. članov skupine). Za leto 

2011 podatki niso popolni, saj so bili zajeti na dan 28.11.2011. 

 

 

Graf 2-1 Število Sicris točk za obdobje 2006-2011 po raziskovalnih skupinah FZV UM 

 

Kljub temu, da se je število zbranih Sicris točk vseh treh raziskovalnih skupin FZV UM od 

leta 2006 do 2011 povečalo iz 546.72 na 1047.82, pa so rezultati raziskovalnega dela FZV 

UM glede na podobne visokošolske zavode v Sloveniji še vedno podpovprečni. V 

primerjavo smo vključili naslednje raziskovalne organizacije iz registra Sicris: 

- Fakulteta za zdravstvene vede UM (27 članov) 

- Zdravstvena fakulteta UL (47 članov) 
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- Fakulteta za vede o zdravju UP (29 članov) 

- Visoka šola za zdravstveno nego (20 članov) 

Graf 2-2 kaže primerjavo števila objav v štirih kategorijah (A1-A4) revij s faktorjem vpliva 

(uravnoteženo glede na število članov v skupini) za obdobje 2006-2011.  

 

 

Graf 2-2 Število objav v revijah s faktorjem vpliva za obdobje 2006-2011 

 

Če primerjamo omenjene organizacije po skupnem številu objav v revijah s faktorjem 

vpliva najdemo na prvem mestu ZF UL (159 objav), na drugem mestu FVZ UP (100), na 

tretjem mestu FZV UM (62) in na četrtem VŠZN Jesenice (59). 
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2.5 Ocena stanja in usmeritev 

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

študentske ankete na osnovi enotnega vprašalnika UM za vsakega posameznega 

visokošolskega učitelja. Predvsem zaradi specifike študija Zdravstvene nege izvajajmo tudi 

interno študentsko anketo, z namenom povečati kakovost pedagoškega procesa. 

S tem namenom ima FZV UM naslednje cilje: 

- aktivnosti v zvezi z promocijo študijskih programov za pridobitev boljših 

dijakov, 

- povečanje prehodnosti in skrajšanje časa študija, 

- planiranje kontinuiranega izobraževanja in izpopolnjevanja pedagoškega kadra 

na podlagi rezultatov anket, 

- spodbujanje mobilnosti profesorjev in študentov v okviru ERASMUS programa. 

 

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

raziskovalnega dela ter mednarodnega uveljavljanja. Fakulteta skrbi za redno in 

sistematično pridobivanje oz. habilitiranje raziskovalcev za področje zdravstvene nege in 

področja s katerimi je zdravstvena nega interdisciplinarno povezana. Število diplomskih 

nalog rednih in izrednih študentov z raziskovalno osnovo se povečuje. Intenzivno 

raziskovalno delo se kaže tudi v povečanem številu tujih objav ter sodelovanje na domačih 

in tujih konferencah.  Pomembno je, da raziskovalni rezultati vedno bolj podpirajo 

študijske programe. Torej, raziskovalno delo postaja osnova za teoretično in praktično 

izobraževanje.  

FZV UM je v študijskem letu 2010/2011 uspešno izvedla 2. natečaj »Dekanova nagrada«  

za najboljše raziskovalne projekte študentov FZV UM, na katerega so se lahko prijavili 

študenti dodiplomskega in podiplomskega študija na FZV UM. S to prakso želimo 

nadaljevati tudi v prihodnjem študijskem letu.  

Na področju raziskovalnega dela pa se že poznajo tudi rezultati ukrepa vodstva, ki je 

povečalo znesek sredstev namenjenih za individualno izpopolnjevanje pedagoških 

delavcev. Višina sredstev ni več vezana na raziskovalno uspešnost zaposlenih, kar je 

omogočilo in spodbudilo tudi do sedaj raziskovalno manj aktivne, da se bolj množično 

udeležujejo znanstvenih konferenc in podobnih dogodkov. Kljub temu je pregled stanja 

raziskovalne uspešnosti po metodologiji Sicris pokazal, da v primerjavi s sorodnimi 

inštitucijami v Sloveniji, FZV UM posvoji raziskovalni uspešnosti še vedno zaostaja za 

povprečjem. V naslednjem letu bomo zato še več pozornosti namenjali spodbujanju in 

spremljanju tega področja delovanja FZV UM. 
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Eden prvih takšnih dogodkov v študijskem letu 2011/2012 bo organizacija izobraževanja 

in delavnic o iskanju in uporabi znanstvene literature ter delavnica o računalniških orodjih 

za bolj učinkovito raziskovalno delo. 
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3 KADRI 

3.1 Kadrovski pogoji 

3.1.1 Visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci 

Preglednica 3-1: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 

Naziv 
2010/2011 

Redno  Pogodbeno Skupaj 

Redni profesorji 4 7 11 

Izredni profesorji 1 14 15 

Docenti 6 21 27 

Višji predavatelji 6 13 19 

Predavatelji 8 13 21 

Asistent z doktoratom  1 1 

Asistent z magisterijem 1 2 3 

Asistent s specializacijo 1  1 

Asistent z visoko 
izobrazbo 

2 7 9 

Strokovni sodelavec 2 198 200 

Skupaj  31 278 309 

 

Preglednica 3-2: 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 

2008/2009 26 151 177 

2009/2010 33 230 263 

2010/2011 31 278 309 

 

Preglednica 3-3: Število izvolitev v nazive 

 
Izredni 

profesor 
Docent 

Znanstveni 
sodelavec 

Višji 
predavatelj 

Predavatelj 
Učitelj 
veščin 

Asistent 
Strokovni 
sodelavec  

V št. letu 
2010/2011 

/ 2 / 5 2 / 0 9 

Število 

vseh 
izvolitev  

1 5 / 60 77 / 15 

 

182 
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Preglednica 3-4: Mobilnost visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.1.2 Upravno-administrativni in strokovno-tehnični delavci 

Preglednica 3-5:Kadrovska struktura tajništva fakultete 

Stopnja izobrazbe Število 

VIII 1 

VII/U 8 

VII/S 7 

VI 2 

V 5 

IV 1 

I 1 

Skupaj 25 

 

Za izvajanje navedenih nalog je v tajništvu zaposlenih 24 delavcev, izobrazbena struktura 

delavcev tajništva je razvidna iz tabele. 

 

Preglednica 3-6:Število nepedagoških delavcev, ki se izobražujejo in izpopolnjujejo 

 Pridobivanje 

izobrazbe V. 
stopnje 

Pridobivanje 

izobrazbe VI. 
stopnje 

Pridobivanje 

izobrazbe 
VII. stopnje 

Podiplomsko 

izobraževanje 

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja 
in tečaji 

Skupaj / / 1 6 / 16 

 

Strokovno administrativno delo tajništva se izvaja v okviru naslednjih enot: 

1. Referat za splošne in administrativne zadeve, 

2. Referat za kadrovske in habilitacijske zadeve, 

3. Referat za računovodske zadeve, 

4. Referat za študentske zadeve, 

5. Knjižnica. 

 

Nepedagoški delavci FZV UM se izobražujejo tudi v okviru izmenjav Erasmus, kjer so bile v 

študijskem letu 2010/2011 realizirane štiri takšne izmenjave.  

Študijsko leto 
Število učiteljev na 

institucijah v tujini 

2004/2005 4 

2005/2006 4 

2006/2007 3 

2007/2008 7 

2008/2009 4 

2009/2010 4 

2010/2011 6 
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3.2 Didaktično usposabljanje zaposlenih 

Skladno  z vizijo in poslanstvom FZV UM in opredeljenimi razvojnimi usmeritvami na 

področju visokošolskega izobraževanja v Sloveniji so bile v letu 2010-2011 na fakulteti 

izvedene naslednje aktivnosti na področju didaktičnega usposabljanja zaposlenih: 

 

Delavnica »Preverjanje in ocenjevanje znanja študentov« (1. in  7. julij 2010, 16 ur) 

Delavnica: »Poučevanje velikih skupin študentov« (16. februar 2011,  6 ur) 

Delavnica: »Refleksija, reflektivna praksa in izobraževanje za reflektivno prakso v 

zdravstveni negi«, 1. del (21. april 2011, 6 ur) 

 

V novembru 2010 je bilo izdelano gradivo »Izhodišča za izdelavo programa razvoja 

visokošolske didaktike« na FZV UM, ki, med drugim vsebuje razvojne cilje, področja 

dejavnosti in naloge na področju visokošolske didaktike v prihodnjih letih. Gradivo je bilo 

posredovano vodstvu fakultete. 

 

3.3 Zadovoljstvo zaposlenih 

V času od 31.05. do 15.06.2011 je med zaposlenimi na Fakulteti za zdravstvene vede 

Univerze v Mariboru potekala anonimna anketa »Raziskava delovnega zadovoljstva«. V 

skrinjico je bilo oddanih 28 izpolnjenih vprašalnikov, čeprav nekateri anketiranci niso 

odgovorili na vsa vprašanja oz. niso ovrednotili vseh izjav. V primerjavi z letom 2009, se 

je število oddanih vprašalnikov povečalo (23 oddanih vprašalnikov v letu 2009) za 21,7%. 

 

Anketa je bila razdeljena na šest sklopov: 

I. PODATKI O ANKETIRANCU/KI 

II. O FAKULTETI 

III. DELOVNO OKOLJE 

IV. DELO IN NALOGE 

V. KARIERA 

VI. INFORMIRANOST 

VII. PREDLOGI IN PRIPOMBE K ANKETI. 
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Preglednica 3-7:Podatki o anketirancih 

1. Spol 

a) Ženski 16 

b) Moški 5 

brez odgovora 7 

2. Delovna doba na fakulteti 

a) manj kot 3 leta  6 

b) od 3 do 10 let 10 

c) nad 10 let  8 

brez odgovora 4 

3. Delo, ki ga opravljate 

a) pedagoški sodelavec/sodelavka   13 

b) raziskovalec/raziskovalka 0 

c) administrativni sodelavec/sodelavka   15 

brez odgovora 0 

 

Preglednica 3-8:Vrednosti odgovorov po lestvici od 1 do 5, glede na stopnjo strinjanja 
anketiranca z izjavo/trditvijo 

1 Sploh se ne strinjam 

2 Bolj se ne strinjam kot strinjam 

3 Ne morem se odločiti 

4 Bolj se strinjam kot ne strinjam 

5 Povsem se strinjam 
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Preglednica 3-9 prikazuje povprečno vrednost vsake izjave/trditve od št. 4 do št. 35, ki so 

jih zaposleni lahko ocenili po zgoraj prikazani lestvici. Višja kot je povprečna ocena, višja 

je stopnja strinjanja z izjavo/trditvijo. Podana je tudi primerjava s povprečnimi ocenami iz 

ankete, ki je bila opravljena leta 2009. 

Preglednica 3-9: Vrednosti odgovorov po lestvici od 1 do 5, glede na stopnjo strinjanja 

IZJAVE/TRDITVE 
POVPREČNA 

VREDNOST 
Δ 

(2011 - 2009) 
 2009 2011 

II. O FAKULTETI    

4. Z zaposlitvijo na FZV sem zadovoljen/zadovoljna   4,17 3,86 -0,32 

5. S svojim delom prispevam k uspešnosti FZV      4,59 4,41 -0,18 

6. Odnosi med vsemi zaposlenimi na FZV so dobri    3,57 2,56 -1,01 

7. Posamezne organizacijske enote na FZV dobro sodelujejo     3,91 3,00 -0,91 

8. Z delom vodstva sem zadovoljen/zadovoljna    4,09 3,22 -0,86 

III. DELOVNO OKOLJE    

9. Delovni prostor je primeren    4,26 4,04 -0,23 

10. Opremljenost delovnega mesta je dobra   4,43 4,25 -0,18 

11. Varnost na delovnem mestu je zagotovljena     4,74 4,59 -0,15 

12. S prihodom/odhodom na fakulteto nimam težav     4,83 4,57 -0,25 

13. Delovni čas mi ustreza    4,52 4,50 -0,02 

14. Odnos z neposredno nadrejeno osebo je ustrezen    4,35 3,57 -0,78 

15. Odnosi z neposrednimi sodelavci/sodelavkami so dobri    4,48 4,29 -0,19 

16. V delovnem okolju ne zaznavam mobbinga     4,04 3,00 -1,04 

IV. DELO IN NALOGE    

17. Delo in naloge so jasno opredeljene   4,26 3,54 -0,73 

18. Napotki nadrejenih so jasni 4,04 3,39 -0,65 

19. Delo je kreativno   4,30 3,68 -0,63 

20. Pri delu sem samostojen/samostojna   4,20 4,04 -0,16 

21. Moji predlogi in pobude so upoštevani   3,78 3,39 -0,39 

22. Na kritike nadrejenega sem dovzeten/dovzetna 4,74 4,43 -0,31 

23. Svoje napake upam priznati 4,59 4,54 -0,06 

24. Za dobro opravljeno delo sem pohvaljen/a, nagrajen/a   3,64 2,93 -0,71 

25. Sodelovanje za doseganje zastavljenih ciljev je zgledno   3,87 3,36 -0,51 

26. Uspešnost mojega dela se vrednoti po vnaprej znanih standardih   3,50 2,88 -0,62 

27. S plačo sem zadovoljen/zadovoljna   3,04 2,39 -0,65 

V. KARIERA    
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28. Za svoje delo se želim dodatno izobraževati 4,70 4,61 -0,09 

29. Fakulteta me podpira pri dodatnem izobraževanju 3,67 3,18 -0,49 

30. S svojo zaposlitvijo sem zadovoljen/zadovoljna  4,26 3,89 -0,37 

31. Kriteriji za napredovanje so jasni 3,29 3,18 -0,11 

VI. INFORMIRANOST    

32. O dogajanju na FZV sem dobro obveščen/obveščena   3,80 2,46 -1,33 

33. Seznanjen/seznanjena sem z akti UM in FZV 4,22 3,82 -0,40 

34. Do potrebnih informacij zlahka pridem  3,82 3,11 -0,71 

35. Usklajevanje terminov letnih dopustov je dobro 4,61 4,32 -0,29 

 

V sklopu »II. O fakulteti«, so anketiranci v primerjavi s prejšnjo anketo predvsem 

izpostavili slabše odnose med sodelavci FZV UM. To je še posebej vidno pri pedagoških 

delavcih, kjer je povprečna vrednost odgovora na to vprašanje le 2,33. Najbolj pozitivno 

ocenjen je bil v tem sklopu prispevek zaposlenih k uspešnosti FZV. 

 

V sklopu »III. Delovno okolje«, so anketiranci najbolje ocenili prihod/odhod na fakulteto 

in varnost na delovnem mestu. Podobno kot v anketi iz leta 2009, je tudi letos najnižjo 

povprečno oceno prejela izjava, da v delovnem okolju ni zaznati mobbinga. Posebej 

zaskrbljujoče je dejstvo, da se je povprečje pri tej izjavi znižalo za več kot eno oceno iz 

4,04 na 3,00.  

Izpostaviti je potrebno tudi dejstvo, da so v povprečju administrativni delavci precej bolje 

ocenili svoj odnos z neposredno nadrejeno osebo kot pedagoški delavci, kjer ta ocena 

znaša le 2,54.   

 

V IV. sklopu, »Delo in naloge«, se največje nezadovoljstvo ponovno kaže pri višini plače, 

ki je pri pedagoških delavcih še posebej izrazito (1,77). 

V primerjavi s prejšnjo anketo sta tokrat precej slabše ocenjeni tudi izjavi št. 17 (Delo in 

naloge so jasno opredeljene) in 24 (Za dobro opravljeno delo sem pohvaljen/a, 

nagrajen/a).  
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Preglednica 3-10: Primerjava odgovorov med pedagoškimi (PED) in administrativnimi 
(ADM) delavci za leto 2011 

IZJAVE/TRDITVE 
POVPREČNA 

VREDNOST 
Δ 

(PED - ADM) 
 ADM PED 

II. O FAKULTETI    

4. Z zaposlitvijo na FZV sem zadovoljen/zadovoljna   3,80 3,92 0,12 

5. S svojim delom prispevam k uspešnosti FZV      4,13 4,75 0,62 

6. Odnosi med vsemi zaposlenimi na FZV so dobri    2,73 2,33 -0,40 

7. Posamezne organizacijske enote na FZV dobro sodelujejo     3,07 2,92 -0,15 

8. Z delom vodstva sem zadovoljen/zadovoljna    3,40 3,00 -0,40 

III. DELOVNO OKOLJE    

9. Delovni prostor je primeren    4,07 4,00 -0,07 

10. Opremljenost delovnega mesta je dobra   4,07 4,46 0,39 

11. Varnost na delovnem mestu je zagotovljena     4,50 4,69 0,19 

12. S prihodom/odhodom na fakulteto nimam težav     4,67 4,46 -0,21 

13. Delovni čas mi ustreza    4,53 4,46 -0,07 

14. Odnos z neposredno nadrejeno osebo je ustrezen    4,20 2,85 -1,35 

15. Odnosi z neposrednimi sodelavci/sodelavkami so dobri    4,40 4,15 -0,25 

16. V delovnem okolju ne zaznavam mobbinga     3,40 2,54 -0,86 

IV. DELO IN NALOGE    

17. Delo in naloge so jasno opredeljene   3,60 3,46 -0,14 

18. Napotki nadrejenih so jasni 3,80 2,92 -0,88 

19. Delo je kreativno   3,47 3,92 0,46 

20. Pri delu sem samostojen/samostojna   3,73 4,38 0,65 

21. Moji predlogi in pobude so upoštevani   3,53 3,23 -0,30 

22. Na kritike nadrejenega sem dovzeten/dovzetna 4,33 4,54 0,21 

23. Svoje napake upam priznati 4,73 4,31 -0,43 

24. Za dobro opravljeno delo sem pohvaljen/a, nagrajen/a   3,33 2,46 -0,87 

25. Sodelovanje za doseganje zastavljenih ciljev je zgledno   3,53 3,15 -0,38 

26. Uspešnost mojega dela se vrednoti po vnaprej znanih standardih   3,23 2,54 -0,69 

27. S plačo sem zadovoljen/zadovoljna   2,93 1,77 -1,16 

V. KARIERA    

28. Za svoje delo se želim dodatno izobraževati 4,33 4,92 0,59 

29. Fakulteta me podpira pri dodatnem izobraževanju 3,73 2,54 -1,19 

30. S svojo zaposlitvijo sem zadovoljen/zadovoljna  4,00 3,77 -0,23 

31. Kriteriji za napredovanje so jasni 3,67 2,62 -1,05 

VI. INFORMIRANOST    
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32. O dogajanju na FZV sem dobro obveščen/obveščena   2,93 1,92 -1,01 

33. Seznanjen/seznanjena sem z akti UM in FZV 4,07 3,54 -0,53 

34. Do potrebnih informacij zlahka pridem  3,27 2,92 -0,34 

35. Usklajevanje terminov letnih dopustov je dobro 4,07 4,62 0,55 

 

V sklopu »V. Kariera« so anketiranci v primerjavi s prejšnjo anketo najbolj kritično ocenili 

podporo fakultete pri njihovem izobraževanju. To nezadovoljstvo je spet bolj izrazito pri 

pedagoškem kadru, ki dodatno izpostavlja, da so kriteriji za napredovanje precej manj 

jasni kot so bili leta 2009. 

 

V sklopu »VI. Informiranost« se kaže največji premik v primerjavi z letom 2009 pri izjavi, 

ki se nanaša na obveščenost o dogajanju na fakulteti, kjer se je povprečna ocena znižala 

kar za 33%. 

 

V zadnjem sklopu »VII. Predlogi in pripombe k anketi« so anketiranci dobili možnost 

samostojnih predlogov, vendar so se zanje odločili samo trije anketiranci. V naslednjih 

alinejah so povzeti njihovi predlogi: 

• Vodstvo naj razmišlja o specifičnih segmentih razvoja delovanja fakultete in temu  

prilagodi tudi vprašalnik o delovnem zadovoljstvu zaposlenih. 

 

• Več dela s sodobnimi učnimi pripomočki (interaktivna tabla). Predlog, da se izdela  

in objavi natančen protokol obravnave mobbinga. Predlog javne objave  

neposredne pedagoške obremenitve za vsakega zaposlenega pedagoškega 

delavca. 

 

• Določene slabše ocene so posledica celotne ocene stanja na FZV. Zgolj ocena  

trenutnega stanja bi bila boljša, zato upam, da bo takšen trend ostal v bodoče in  

bo ocena drugo leto temu primerno lahko višja. 

 

 

3.4 Ocena stanja in usmeritev 

Iz pregleda kadrovskih pogojev je razvidno, da se število pedagoških in nepedagoških 

delavcev povečuje v skladu z razvojem in potrebami FZV UM. V študijskem letu 

2010/2011 so se izvajale tudi aktivnosti didaktičnega izpopolnjevanja zaposlenih, kjer so 

bili aktivno vključeni tudi člani KOK FZV UM. 
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Rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenih žal kažejo na precej nižje zadovoljstvo 

zaposlenih v primerjavi z enako anketo iz leta 2009. Predvsem gre izpostaviti 

nezadovoljstvo zaposlenih z informiranjem o dogajanju na fakulteti in zaznavanju 

poslabšanja odnosa med zaposlenimi.  
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4 ŠTUDENTI 

4.1 Organiziranost študentov 

Poleg zakonsko predpisanih oblik organiziranja in sodelovanja študentov v organih 

upravljanja daje Statut Univerze v Mariboru še podlago za dodatno organiziranje in 

sodelovanje študentov v organih upravljanja, kakor tudi v komisijah organov in v različnih 

posvetovalnih telesih, in sicer:  

- Senat Univerze v Mariboru, 

- Stalne komisije Senata Univerze v Mariboru (Habilitacijska komisija, Komisija za 

dodiplomski študij, Komisija za podiplomski študij, Komisija za 

znanstvenoraziskovalne zadeve, Komisija za mednarodno in meduniverzitetno 

sodelovanje, komisija za ugotavljanja kakovosti), 

- Upravni odbor Univerze v Mariboru, 

- Študentski svet Univerze v Mariboru.  

Na Univerzi v Mariboru imamo tudi prorektorja iz vrst študentov, kar kaže na visoko 

stopnjo zastopanosti študentov na vseh nivojih upravljanja.  

Na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru deluje Študentski svet, ki je organ 

fakultete, katerega primarna naloga je ukvarjati se in reševati problematiko, povezano s 

študenti, se zavzemati za njihovo dobrobit ter tako prispevati k študiju, ki je za študente 

prijaznejši in kakovostnejši. Sestavljajo ga voljeni predstavniki posameznih letnikov tako, 

da so enakopravno zastopani interesi vseh študentov, vodi pa ga prodekan za študentska 

vprašanja. Študenti imajo svoje  predstavnike v:  

- Poslovodnem odboru FZV UM; 

- Senatu FZV UM;  

- Akademskem zboru FZV UM; 

- Stalnih komisijah Senata FZV UM (Komisija za študijske zadeve, Komisija za 

znanstveno raziskovalne zadeve, Komisija za ocenjevanje kakovosti); 

- Občasnih komisijah Senata FZV UM. 

Študentom je omogočeno organiziranje na lastno pobudo. 

 

Študentski svet Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru deluje v skladu s 

Statutom Univerze v Mariboru in s Pravilnikom o delovanju in sestavi študentskih svetov 

št. A/19-2005 - 81 AH (Obvestila UM, št. XXIII-5-2005). Študenti so seznanjeni z delom 

Študentskega sveta Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (ŠS FZV UM) 

preko predstavnikov letnikov in  članov ŠS FZV UM, ter preko obvestil na oglasni deski na 

FZV UM. Prav tako pa so seje ŠS FZV UM javne in zajemajo problematiko študentov I. in 
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II. bolonjske stopnje, zato sta na seje povabljeni tudi prodekanica za izobraževalno 

dejavnost in prodekanica za podiplomski študij, če pa je potrebno pa tudi celotno vodstvo 

fakultete, prav tako pa vodjo Referata za študentske zadeve. Vsa problematika študentov 

se sprotno obravnava in rešuje v okviru pristojnosti ŠS FZV UM. Z delom Študentskega 

sveta Univerze v Mariboru so študenti seznanjeni preko svojih predstavnikov v ŠS UM in 

preko spletne strani http://www.studentskisvet.uni-mb.si/ 

 

4.2 Vključevanje študentov v raziskovalno delo 

Študentje FZV UM se v raziskovalno dejavnost vključujejo v okviru seminarskih vaj in pri 

diplomskih delih na 1. in 2. stopnji študija. Rezultati takšnega sodelovanja se v veliki meri 

nadgradijo tudi z objavo strokovnih oz. znanstvenih člankov na domačih in mednarodnih 

konferencah. 

Letos je bila FZV UM organizatorica 3. študentske konference s področja zdravstvenih ved 

z naslovom »Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju 

zdravstvenih ved«. Namen te študentske konference je, da bodoči diplomanti/magistranti 

v času študija na visoki strokovni šoli/fakulteti predstavijo dela, ki so nastala v obliki 

projektnega, raziskovalnega ali seminarskega dela v času študija, pod 

mentorstvom/somentorstvom visokošolskih učiteljev. Na konferenci se predstavijo tudi 

najboljša diplomska dela (1. stopnje) in magistrske naloge (2. stopnje). Študenti FZV UM 

so na konferenci sodelovali z 8 prispevki.  

Študentska konferenca je namenjena tudi izmenjavi mnenj študentov o kakovosti študija 

in predstavlja priložnost za nenehno zviševanje kakovosti izobraževanja v slovenskem 

prostoru in krepi razvijanje medpoklicnega sodelovanja in izobraževanja. 

 

4.3 Ocena stanja in usmeritev 

Študenti FZV UM so dobro organizirani in aktivno sodelujejo v organih upravljanja 

fakultete. V študijskem letu 2010/2011 so bili zelo aktivni na področju raziskovalne 

dejavnosti in tudi prostovoljstva. Tako so v okviru prostovoljnih aktivnosti v študijskem 

letu izvedli druženja s starostniki v Sončnem domu in drugih domovih za 

ostarele(predbožične kreativne delavnice, poučevanje starostnikov osnovne računalniške 

pismenosti v okviru projekta PRIMER-ICT,..), druženje z mamicami in otroki iz 

Materinskega doma in udeležbe različnih izobraževanj (Hospic delavnica, konference in 

seminarji iz zdravstvenega področja). 

http://www.studentskisvet.uni-mb.si/
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V prihodnosti bomo poskušali najti rešitve za povečanje izmenjave študentov, predvsem 

preko programa Erasmus, ki se s strani študentov premalo izkorišča. V študijskem letu 

2010/2011 smo tako imeli samo eno študentko na izmenjavi v tujini, gostili pa nismo niti 

enega tujega študenta (preglednica 2-4). 
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5 MATERIALNI POGOJI 

5.1 Organizacija in izvedba izobraževanja 

Pedagoški proces, ki na fakulteti vključuje največje število subjektov (študenti in 

pedagoški kader), koristi funkcije informacijskega sistema UM prek portala Fakultete za 

zdravstvene vede. Študentom je tako omogočeno, da opravijo formalnosti in najdejo 

potrebne informacije na enem mestu. Opravijo lahko elektronski vpis, izvedejo 

elektronsko prijavo (ali odjavo) na (od) izpit(a), preverijo svoje znanje, posreduje svoje 

seminarske naloge učitelju po elektronski poti, zbirajo informacije o študijskem procesu 

(urniki, izpitni roki, govorilne ure, lokacije izvajanja študijskega procesa, …), predelujejo 

digitalno učno gradivo,ocenjujejo pedagoško delo z izpolnitvijo elektronskih anket in 

vprašalnikov ali si izpisujejo potrdila z elektronskim posredovanjem izdajateljem. 

Vse predavalnice, seminarji in kabineti na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v 

Mariboru so opremljeni z računalniki ter dostopom do interneta. 

Na fakulteti so tri multimedijske učilnice s po 15 računalnikov in internetnim dostopom za 

izvajanje laboratorijskih vaj s področja zdravstvene nege, medicine in interdisciplinarnih 

ved ter za opravljanje računalniških izpitov in pripravo seminarskih ter diplomskih del. Na 

vseh računalnikih lahko študenti dostopajo do interneta, uporabljajo standardne 

pisarniške programe, vključno z urejevalnikom besedil.. Prav tako imajo študentje v 

študentskem klubu na voljo sedem računalnikov, na katerih lahko dostopajo do interneta, 

uporabljajo standardne pisarniške programe, vključno z urejevalnikom besedil. 

Fakulteta ima tudi najsodobneje opremljen Simulacijski center, ki študentom omogoča 

spoznavanje kompetenc in veščin, ki jih zaradi varnosti pacientov ne morejo spoznati v 

zdravstvenih ustanovah. 

Prostori v zgradbi Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru so primerni tudi za 

študente s posebnimi potrebami, vključno za študente z gibalnimi ovirami, katerim je 

zagotovljen dostop do prostorov - široki hodniki. Dvigalo in primerno velik sanitarni 

prostor se nahaja v pritličju, v vsakem prostoru so ustrezno široka vrata za dostop. 

Knjižnica je tudi locirana v pritličju in dostop do nje je zagotovljen.  

Za izvedbo pedagoškega procesa za študente s posebnimi potrebami imamo 1 oddajnik in 

3 sprejemnike za gluhe in naglušne. 

Na parkirišču so za študente s posebnimi potrebami na voljo parkirna mesta. Fakulteta za 

zdravstvene vede Univerze v Mariboru razpolaga s tehnično opremo, ki bi bila na 

razpolago različnim kategorijam študentov s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni 

študenti) Za izvedbo pedagoškega procesa tovrstnih kandidatov smo kupili 1 oddajnik in 3 

sprejemnike. 
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Če se bodo  kandidati s posebnimi potrebami odločili za študij pri nas, se bomo glede na 

potrebe konkretnega študenta in v sodelovanju z Društvom študentov invalidov Slovenije 

dogovorili glede nakupa potrebne opreme. 

 

5.2 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 

- pritličje – 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 sedeži, opremljeno z računalnikom, 

internetnim dostopom, grafoskopom in drugo avdiovizualno opremo, 

2. tri amfiteaterske predavalnice z 58 sedeži, opremljene z računalnikom, internetnim 

dostopom, grafoskopomin drugo avdiovizualno opremo 

3.  dve seminarski učilnici opremljeni z računalnikom, internetnim dostopom, 

grafoskopomin drugo avdiovizualno opremo 

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

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

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

študentov na klinične vaje v učnih bazah fakultete (specialne učne lutke za 

zdravstveno nego odraslega bolnika, simulatorje za intramuskularno in 

intravenozno aplikacijo zdravil, ter drugo potrebno specialno opremo za izvajanje 

zdravstvene nege, 

6. eno specialno učilnico za zdravstveno nego otroka z najsodobnejšo opremo za 

pripravo študentov na klinične vaje v učnih bazah fakultete (specialne učne lutke 

za zdravstveno nego otroka, simulatorje za intramuskularno in intravenozno 

aplikacijo zdravil, inkubatorje ter drugo potrebno specialno opremo za izvajanje 

zdravstvene nege otroka, 
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7. tri multimedijske učilnice s po 15 računalniki in internetnim dostopom za izvajanje 

laboratorijskih vaj s področja zdravstvene nege, medicine in interdisciplinarnih ved 

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

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

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

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

3000), volumetrična infuzijska črpalka (Alaris Asena), infuzijska črpalka  (Alaris 

Asena GH),  klinični monitor (Draeger Infinity Delta), pljučni ventilator (EVITA 4), 

anestezijski aparat Draeger Primus ter simulacijska lutka Laerdal ACLS SimMan 

Universal Patient Simulator v2.2 in SimBaby, 

9. knjižnica je v pritličju fakultete in obsega 100 m2. Ima tri računalniška mesta z 

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

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

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

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

specialistične podiplomske študije, 

11. Študentski klub v pritličju, ki zagotavlja izvedbo sej ter srečanj, 

12.  sejna soba z računalnikom, internetnim dostopom in z možnostjo izvajanja 

videokonferenc, 

13.  kabineti visokošolskih učiteljev in sodelavcev so opremljeni z računalniki, tiskalniki 

in dostopom do interneta, 

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

internet, …), 

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

potrebno opremo za opravljanje svoje dejavnosti. 

 

FZV UM je zaradi širjenja programov in usmeritev fakultete pridobila novo nepremičnino 

na naslovu Tyrševa 19 v Mariboru v izmeri  920 m2 v katerih se bodo izvajali dodiplomski 

in podiplomski študijski programi.  

 

 

5.3 Financiranje dejavnosti 

Financiranje iz javnih sredstev je zagotovljeno v skladu z Uredbo o javnem financiranju 

visokošolskih in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/11), financiranje izrednega študija pa se 

zagotavlja za vsako študijsko leto  sproti.  
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Viri financiranja omogočajo dolgoročno izvrševanje ciljev iz strateškega načrta. Sredstva 

za izvajanje študijskih programov, pedagoškega in raziskovalnega dela  so zagotovljena iz 

javnih sredstev. Sredstva za izvajanje izrednega študija so zagotovljena iz prispevkov 

študentov. Dodatna sredstva za izvajanje raziskovalne dejavnosti se poskušajo 

zagotavljati s prijavami na razpisane projekte, torej z namenskimi sredstvi za izvajanje 

projektov. 

 

Preglednica 5-1: Pregled poslovanja zavoda (v EUR) 

 2011 2010 2009 2008 Indeks 

Prihodki  4.036.185 4.154.380 4.048.730,00 3.345.199,20 121 

Odhodki  3.489.833 3.099.129 3.048.576,00 2.540.480,26 120 

 

Preglednica 5-2: Sestava prihodkov zavoda (v odstotkih) 

 2011 2010 2009 2008 

Prihodki, pridobljeni na trgu  41 44 % 43% 53% 

Prihodki iz proračunskih sredstev 

(RS)  

59 56 % 57% 47% 

Donacije in subvencije  /  / / 

 

Preglednica 5-3: Prihodki po dejavnostih v EUR 

Vir sredstev Prihodki v EUR v 2011 

Prihodki v EUR v 

2010 

  Vrednost % Vrednost % 

MVZT - sredstva za izobraževalno dejavnost 2.312.825 57 2.378.183 55 

MVZT - ARRS - sredstva za raziskovalno 

dejavnost 82.271 2 82.644 2 

Drugi proračunski viri     

Evropski proračun - komunitarni programi     

Javna služba – drugo 1.565.820 39 1.676.783 43 

Prihodki pridobljeni na trgu 75.269 2 16.770 0 

Skupaj: 4.036.185 100 4.154.380 100 
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Preglednica 5-4: Prihodki po dejavnostih v EUR 
 

prihodki dejavnost javna služba   tržna skupaj 

Leto MVZT izredni študij drugo dejavnost   

2011 2.395.096,00  
                   

998.949,00 566.871,00 75.269,00 4.036.185,00 

2010 2.460.827,00 1.179.853,00 496.930,00 16.770,00 4.154.380,00 

2009 2.308.896,00 1.149.695,00 573.199,00 16.940,00 4.048.730,00 

2008 1.568.273,00 1.616.621,00 150.113,20 10.192,00 3.345.199,20 

delež v cel. prih. 11 59% 25% 14% 2% 100% 

delež v cel. prih. 10 59% 29% 12% 0% 100% 

delež v cel. prih. 09 57% 29% 14% 0% 100% 

delež v cel. prih. 08 47% 48% 5% 0% 100% 

 

 

Sredstva za študijsko, znanstveno – raziskovalno in strokovno delo so zagotovljena  iz 

javnih virov, iz  izrednega študija ter iz projektnega dela. 

 

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru poskuša v okviru znanstveno 

raziskovalnega udejstvovanja pridobivati finančne vire na trgu. Trenutno sodeluje kot 

partner v: 

- »Breaking the taboo – Developing and testnig tools to train the trainer« številka 

pogodbe JLS/2008/DAP-3/AG/1263-30-CE-0324279/00-89 za obdobje 2009-2011 v 

okviru evropskega projekta 7. okvirnega programa (FP7-SME-2007-2) z naslovom: 

»Trajnostni ukrepi za strategije industrijskih pralnic: Pametna pralnica-2015, 

akronim SMILES«; za obdobje 2008 do 2011; 

- Raziskovalni projekt z SANLAS Holding GmbH, Avstrija, Obrtno-podjetniška 

Zbornica Slovenije, Sekcija čistilcev objektov, Slovenija, European Cleaning and 

Hygiene Technology Research Association, Germany in wfk-Cleaning Technology 

Research Institute, Germany z  naslovom “Development of appropriate fast 

methods for cleaning service enterprises to analyse cleanliness and hygiene in 

cleanrooms, acronim: HyClean; za obdobje 2011 do 2013; 

- Bilateralni projekt z Finsko »ARM – Adavnced reserach methods for evidence 

based health care« za obdobje 2011 do 2012; 

- Bilateralni projekt z ZDA z naslovom »IN - SUN: Intorduction high fidelity 

simualtions in nursing education«; za obdobje 2011 do 2012, 

- Bilateralni projekt s Kraljevino Norveško »Ecological and hygienic laundering 

procedures for hospital textiles« za obdobje 2011 do 2012; 
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- Bilateralni projekt z Republiko Češko »Desinfection of hospital textiles and waste 

water trestment using membrane bioreactor«; za obdobje 2010 do 2011. 

V teku evalvacije pa je še nekaj projektov za potencialno znanstveno raziskovalno 

sodelovanje. 

 

5.4 Oprema 

Preglednica 6-1: Pregled razpoložljive multimedijske opreme za izvedbo izobraževalne 

in raziskovalne dejavnosti visokošolskega zavoda 

Vrsta opreme število 

Računalniška oprema po uporabnikih  

 za študente 75 

 Za nepedagoško osebje 22 

 Za učitelje  26 

Opremljenost predavalnic  

 Namizni PC 15 

 Prenosni računalniki 1 

 Video rekorderji 0 

 Fiksni projektorji 14 

 Prenosni projektorji 1 

 Televizije 0 

 

 

Fakulteta za zdravstvene vede je kot del Univerze v Mariboru povezana v univerzitetni 

informacijski sistem, ki omogoča informacijsko podporo na področju izobraževalne 

dejavnosti (AIPS), na kadrovskem področju (KIPS) in finančnem področju (FIPS). 

Fakulteta ima vso potrebno programsko in strojno opremo, da lahko koristi vse navedene 

storitve. 

 

Za izvedbo e-izobraževanja imajo vsi visokošolski učitelji in sodelavci Univerze na voljo: 

-  tehnološko podporo v obliki e-okolja za poučevanje in učenje Moodle 

   (http://eizobrazevanje.uni-mb.si) ter 

- pedagoško pomoč v obliki izvedbe rednih delavnic iz področja uporabe Moodla, kar    

  omogoča RCUM, Center za e-izobraževanje Univerze v Mariboru. 

 

Pedagoški proces, ki na fakulteti vključuje največje število subjektov (študenti in 

pedagoški kader), koristi funkcije  ISUM prek portala Fakultete za zdravstvene vede. 

Študentom je tako omogočeno, da opravijo formalnosti in najdejo potrebne informacije na 

enem mestu. Opravijo lahko elektronski vpis, izvedejo elektronsko prijavo (ali odjavo) na 

(od) izpit(a), preverijo svoje znanje, posreduje svoje seminarske naloge učitelju po 

elektronski poti, zbirajo informacije o študijskem procesu (urniki, izpitni roki, govorilne 
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ure, lokacije izvajanja študijskega procesa, …), predelujejo digitalno učno 

gradivo,ocenjujejo pedagoško delo z izpolnitvijo elektronskih anket in vprašalnikov ali si 

izpisujejo potrdila z elektronskim posredovanjem izdajateljem. 

 

Na FZV UM poteka velika večina aktivnosti pedagoškega procesa preko spletnega portala, 

ki omogoča najhitrejši in najbolj učinkovit način komunikacije na fakulteti. Celoten sistem 

bazira na odprti kodi. Preko portala FZV so izvajane tudi vse aktivnosti v zvezi z javnimi 

naročili. 

 

Funkcije ISUM, ki zahtevajo veliko posegov s tipkovnico, so za administrativne službe 

(referati za študijske zadeve, kadrovske in računovodske službe) dostopne preko 

programske opreme, izdelane v tehnologiji uporabnik-strežnik. 

 

FZV UM ima vzpostavljeno hrbtenico računalniškega omrežja s pasovno širino 1 Gbit/s. V 

omrežje univerze smo povezani preko internetnega ponudnika ARNES, kar omogoča 

zanesljivost in varnost komunikacij na najvišjem nivoju. Na komunikacijsko infrastrukturo 

je priključenih več kot 120 računalnikov. Vse predavalnice, seminarji in kabineti na 

Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru so opremljeni z računalniki ter 

dostopom do interneta. 

 

Na fakulteti so tri multimedijske učilnice s po 15 računalnikov in internetnim dostopom za 

izvajanje laboratorijskih vaj s področja zdravstvene nege, medicine in interdisciplinarnih 

ved ter za opravljanje računalniških izpitov in pripravo seminarskih ter diplomskih del. Na 

vseh računalnikih lahko študenti dostopajo do interneta, uporabljajo standardne 

pisarniške programe, vključno z urejevalnikom besedil. Prav tako imajo študentje v 

študentskem klubu na voljo sedem računalnikov, na katerih lahko dostopajo do interneta, 

uporabljajo standardne pisarniške programe, vključno z urejevalnikom besedil. 

 

Fakulteta ima tudi najsodobneje opremljen Simulacijski center, ki študentom omogoča 

spoznavanje kompetenc in veščin, ki jih zaradi varnosti pacientov ne morejo spoznati v 

zdravstvenih ustanovah. 
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5.5 Knjižnica FZV UM 

Dejavnosti knjižnice v študijskem letu 2010/2011: 

 V mesecu oktobru 2010 je višja knjižničarka opravila 5-dnevni tečaj Uporaba 

programske opreme COBISS2/Katalogizacija - nadaljevalni tečaj na IZUM-u v 

Mariboru. 

 V začetku novembra 2010 smo izvedli predstavitev knjižnice in sistema COBISS v 

okviru predmeta Zdravstvena nega za študente 1. letnika. 

 V mesecu novembru 2010 smo preko portala izvedli Razpis za nabavo tuje 

strokovne periodike za leto 2011. 

 V mesecu decembru 2010 se je vodja knjižnice udeležila sestanka vseh knjižnic 

biomedicinskega kroga Slovenije v Centralni medicinski knjižnici v Ljubljani. 

 V začetku decembra 2010 smo uredništvu revije Obzornik zdravstvene nege  za 

objavo posredovali knjižne novosti naše knjižnice za zadnje tri mesece v letu 2010. 

 V mesecu januarju 2011 smo na ARRS v Ljubljano poslali Finančno poročilo o 

namenski porabi sredstev po pogodbi o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene 

literature in baz podatkov za leto 2010. 

 V mesecu januarju 2011  je bilo izdelano finančno poročilo o nakupu knjižničnega 

gradiva za zadnje štiri mesece leta 2010 in predano dekanu FZV. 

 Konec meseca januarja 2011 smo se udeležili predavanja o vsebinski obdelavi v 

katalogizaciji, predavateljev NUK-a iz Ljubljane v Univerzitetni knjižnici Maribor. 

 V začetku februarja 2011 sva se obe delavki knjižnice udeležili enodnevnega tečaja 

Uporaba programske opreme za inventuro v sistemu COBISS na IZUM-u v 

Mariboru. 

 V mesecu februarju smo prejeli v dar od Centralne medicinske knjižnice (CMK) iz 

Ljubljane 25 knjig oz. zbornikov s področja medicine in javnega zdravstva. 

 V mesecu februarju se je vodja knjižnice udeležila enodnevnega tečaja 

Izpopolnjevalni tečaj iz katalogizacije in novosti, predavateljev NUK-a iz Ljubljane v 

Univerzitetni knjižnici Maribor. 

 V začetku meseca marca 2011 smo poslali knjižne novosti naše knjižnice za zadnje 

tri mesece uredništvu revije Obzornik zdravstvene nege za objavo v rubriki Knjižne 

novosti v knjižnicah. 

 Konec marca 2011 je bilo izdelano Poročilo o delu visokošolske knjižnice za leto 

2010-Statistični vprašalnik in poslano v NUK - Narodno in Univerzitetno knjižnico 

Ljubljana -  Center za razvoj knjižnic. 
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 Dne 4.marca 2011 se je vodja knjižnice udeležila predstavitve za založnike Zakona 

o obveznem izvodu publikacij ter storitve za založnike, ki jih zagotavljata NUK in 

UKM. Predstavitev je bila v Univerzitetni knjižnici Maribor. 

 V mesecu maju 2011  je bilo izdelano finančno poročilo o nakupu knjižničnega 

gradiva za prve štiri mesece leta 2011 in predano dekanu FZV. 

 Sredi meseca maja so v Univerzitetni knjižnici Maribor na  oddelku za izposojo 

knjižničnega gradiva izvedli paketno brisanje neaktivnih članov v skupni bazi 

knjižnic KISUM-a. Pred tem pa smo v vseh knjižnicah morali pregledati sezname in 

ažurirati podatke. Skladno s tem je Komisija za nadzor in uničenje pisnih izjav 

neaktivnih članov vpisanih v skupno bazo knjižnic UM, v naši knjižnici izvedla 

uničenje izločenih pisnih izjav z namenom zavarovanja osebnih podatkov v skladu 

z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

 Konec meseca maja 2011 smo oddali vlogo na Javni razpis za sofinanciranje 

nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v letu 2011  pri Javni 

agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

 V času od 19.06.-26.06.2011 sva bili obe delavki knjižnice v okviru mobilnosti 

zaposlenih v tujini v okviru programa Vseživljenskega učenja – Erasmus za 

študijsko leto 2010/2011 na usposabljanju na University of Eastern Finland v 

Kuopiu na Finskem. 

 V začetku julija smo pripravljali in pregledovali urejenost celotne knjižnične zbirke 

in se pripravljali na inventuro knjižničnega gradiva 2011. 

 V času od 18. julija do 12. avgusta  2011  je bila fakulteta zaprta in tako tudi 

knjižnica. 

 V tem času smo izvedli inventuro. Popis knjižničnega gradiva se je pričel dne 

18.07.2011 in se zaključil 28.07.2011. Popis je izvedla šestčlanska komisija. V 

skladu z rokovnikom popisnih aktivnosti je Popisna komisija dne 17.08.2011 

pripravila Poročilo o popisu knjižničnega gradiva Fakultete za zdravstvene vede UM 

in ga predala Poslovodnemu odboru FZV UM. Na 2. izredni seji dne 23.09.2011 je 

PO FZV UM sprejel in potrdil poročilo in predlog za odpis knjižničnega gradiva. Dne 

17. oktobra 2011 je bil v tajništvo FZV UM predan Inventurni elaborat. 

 Dne 26.09.2011 je bil v programu COBISS3/Zaloga izveden odpis knjižničnega 

gradiva. 

 V mesecu avgustu je bila knjižnica odprta trikrat tedensko, v mesecu septembru 

pa vsak dan vendar s skrajšanim delovnim časom. 
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 V septembru 2011 smo poslali knjižne novosti naše knjižnice za obdobje junij-

avgust 2011 uredništvu revije Obzornik zdravstvene nege za objavo v rubriki 

Knjižne novosti v knjižnicah. 

 Vsak mesec je bil izdelan Seznam knjižnih novosti za pretekli mesec in poslan 

vsem zaposlenim fakultete na njihov E-naslov in v objavo na spletni strani 

fakultete v segmentu Knjižnica-novosti. 

 Delo na izposoji je potekalo tekoče. Vodili smo statistiko obiska in izposoje. 

Opomine za knjižnično gradivo smo redno pošiljali. Cene so enotne za vse 

knjižnice UM in sprejete na Upravnem odboru UM za vsako tekoče študijsko leto. 

 Izvajali smo medknjižnično izposojo, saj je naša knjižnica vključena v sistem 

COBISS3/Medknjižnična izposoja. Največ smo sodelovali z knjižnicami 

biomedicinskega kroga Slovenije. 

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

katalogizacija knjig, revij in neknjižnega gradiva. 

 Tekoče je potekala obdelava diplomskih, specialističnih in magistrskih nalog ter 

objava v DKUM in povezava z COBISS zapisom. 

 Povečalo se je število zahtevkov za vnos v COBISS za potrebe bibliografij. Redno 

smo pošiljali fotokopije prispevkov v verifikacijo tipologije Osrednjim 

informacijskim centrom za medicino, naravoslovje, tehniko in družboslovje. 

 Tekoče smo urejevali kroniko šole. 

 Vodja knjižnice se je udeleževala sestankov vodij knjižnic v okviru Univerze v 

Mariboru in sestankov bibliografov Univerze v Mariboru ter sej KISUM-a v 

Univerzitetni knjižnici Maribor. 

 Veliko je bilo dnevnega,individualnega usposabljanja in izobraževanja uporabnikov 

knjižnice za iskanje v sistemu COBISS in po elektronskih virih. 

 

Druge dejavnosti, ki so se izvajale v knjižnici 

Knjižnica je vključena v založniško dejavnost fakultete s pridobivanjem  ISBN in ISSN 

številkami in urejanja CIP zapisa za publikacije, katere izdajatelj je fakulteta. V skladu z 

Zakonom o obveznem izvodu publikacij smo redno pošiljali predpisano število obveznih 

izvodov v Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK) v Ljubljano ter v skladu s Pravilnikom 

o obveznem izvodu publikacij Univerze v Mariboru tudi v Univerzitetno knjižnico Maribor. 

Vodja knjižnice je članica Komisije za založniško dejavnost Fakultete za zdravstvene vede 

UM, ki se je sestajala in obravnavala vloge za izdajo publikacij.  
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Podpisana je pogodba o komisijski prodaji naših učbenikov z Mladinsko knjigo trgovino 

d.o.o., zato so naši učbeniki dostopni tudi v knjigarnah Mladinske knjige v vseh večjih 

mestih Slovenije. 

V knjižnici smo zadolženi za dostavo naših učbenikov na vse prodajne enote, ki so 

navedene v pogodbi z Mladinsko knjigo trgovino d.o.o.. 

V knjižnici se 4x tedensko vrši prodaja učbenikov, katere izdajatelj je naša fakulteta. 

V knjižnici vodimo knjigo izdanih računov za prodajo učbenikov. 

 

V študijskem letu 2010/2011 smo na FZV UM izdali: 

1. Brošuro: Breakingthe Taboo: nasilje nad starejšimi ženskami: prepoznavanje in 

ukrepanje v sodelovanju z Rdečim križem Avstrije. 

2. Brošuro:Predstavitev mednarodnega projekta z naslovom »Joint development of 

online gerontological master degree programme – GEROM« in predstavitev 

podiplomskega magistrskega študijskega programa Gerontološka zdravstvena 

nega 2. stopnja v slovenskem, nemškem, angleškem in bolgarskem jeziku. 

3. Brošuro: PRIMER ICT. Spodbujanje izboljšanje znanja starostnikov s področja IKT 

za boljše počutje z medgeneracijskim in multisektorskim izobraževalnim pristopom. 

4. Učbenik: Kores Plesničar B. et al. Duševno zdravje in zdravstvena nega.  

5. Zbornik predavanj z recenzijo 3. Študentske konference s področja zdravstvenih 

ved, Maribor, 15.9.2011. Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na 

področju zdravstvenih ved. 
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KAZALCI USPEŠNOSTI KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI V UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR IN VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNICAH UNIVERZE V 
MARIBORU 

 
Študijsko leto 2010/2011 

 
 

 
I. UPORABNIKI, STORITVE  

(obravnavano obdobje študijsko leto 2010/2011 – 1.10.2010-30.9.2011) 
 

 Število aktivnih uporabnikov– študentov visokošolskega zavoda/univerze3  glede na število študentov vpisanih na visokošolski 
zavod/univerzo3, (767/1129)=0,68 

 število aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi1,3 glede na skupno število aktivnih 
uporabnikov2, (821/927)=0,88 

 število izposoj na dom glede na število aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na visokošolskem 
zavodu/univerzi1,(9817/821)=11,9 

 število izposoj na dom glede na število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3, (9817/1129)=8,7 

 število izposoj na dom glede na skupno število aktivnih uporabnikov2, (9817/927)=10,6 

 število izposoj v knjižnico glede na število aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na visokošolskem 
zavodu/univerzi1,(2621/821)=3,2*a 

 število izposoj v knjižnico glede na število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3, (2621/1129)=2,3*a 

 število izposoj v knjižnico glede na skupno število aktivnih uporabnikov2, (2621/927)=2,8*a 

 čakalni čas za gradivo, naročeno iz skladišča (ažurnost dostave),1 DAN 
(merjenja trajanja od naročila do prejema pri desetih naključno izbranih publikacijah) 
 
 

čakalni čas za gradivo, naročeno iz skladišča (ažurnost 
dostave) 

2010/2011 

Starejše diplomske naloge in starejši letniki periodike so v 
skladišču oz. arhivu knjižnice 

1 DAN 

 

 čakalni čas za medknjižnično naročeno gradivo,1 DAN 
(pri desetih naključno izbranih publikacijah) 
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čakalni čas za medknjižnično izposojo 2010/2011 

Knjige, članki 1 DAN 

 

 delež gradiva, najdenega na ustrezni postavitvi v prostem pristopu (urejenost prostega pristopa),90% 
(za dvajset naključno izbranih publikacij) 
 

urejenost prostega pristopa 2010/2011 

V prostem pristopu je vse knjižnično gradivo razen diplomskih, 
specialističnih in magistrskih del ter neknjižnega gradiva. 

90% 

 

 število vpogledov (povzetek, polno besedilo)7 v elektronske vire glede na število aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na 

visokošolskem zavodu/univerzi1,3,POROČA UKM 

 število vpogledov (povzetek, polno besedilo)7 v elektronske vire glede na število študentov vpisanih na visokošolski 

zavod/univerzo3POROČA UKM
 

 število obiskov spletnega mesta knjižnice8 glede na število aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na visokošolskem 

zavodu/univerzi1,3 (2228/821)=2,7*b
 

 število obiskov spletnega mesta knjižnice8 glede na število študentov vpisanih na visokošolski  zavod/univerzo1,3 (2228/1129)=1,97
 

 število obiskov spletnega mesta knjižnice8 glede na skupno število aktivnih uporabnikov2 (2228/927)=2,4
 

 virtualni obisk knjižnice9 glede na število aktivnih uporabnikov - študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi1,3*c 

 virtualni obisk knjižnice9 glede na število študentov vpisanih na visokošolski  zavod/univerzo1,3*c 

 virtualni obisk knjižnice9 glede na skupno število aktivnih uporabnikov2*c 

 stopnja zadovoljstva uporabnikov s storitvami, osebjem, fondom, prostori in opremo knjižnice ali posamičnimi ožjimi storitvami 

(anketa) – (ne izvaja se vsako leto). Anketo smo izvedli v decembru leta 2009. 

 
*a Podatek je samo za tisto gradivo(dipl.,spec.,mag. dela in neknjižno gradivo), ki ni v prostem pristopu in ga pri uporabniku zavedemo. V 
knjižnici nimamo samostojne čitalnice ampak samo čitalniški del,v katerega si uporabniki sami izposojajo gradivo in tega ne zavedemo.  
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Zato podatek ne obsega celotno gradivo ampak samo tisto, ki ni v prostem pristopu. 
 
*b Podatek je samo število vpogledov v Seznam knjižnih novosti na spletni strani fakultete. 
 
*c Knjižnica nima svoje spletne strani ampak je v okviru fakultetne spletne strani, ki nima vgrajenih števcev za merjenje obiska. Prenova se 
načrtuje za leto 2012. 
 
 
 

Tabela 1: Kakovost storitev na področju dela z uporabniki 
 
 

DELEŽ Število aktivnih 
uporabnikov - 
študentov in 
zaposlenih na 
visokošolskem 

zavodu/univerzi1,3 

Število študentov vpisanih na 
visokošolski zavod/univerzo3 

Skupno število aktivnih 
uporabnikov2 

 
821 

1129 927 

Število študentov – aktivnih  
uporabnikov na visokošolskem 
zavodu/univerzi1,3 

767  0,68  

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

821   0,88 

Število izposojenih enot 
knjižničnega gradiva - na dom 

9817 11,9 8,7 10,6 

Število izposojenih enot 
knjižničnega gradiva – v 
knjižnico10 

2621*a 3,2 2,3 2,8 
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Število vpogledov (povzetek, 
polno besedilo)7 v elektronske 
vire 

POROČA 
UKM 

/ / / 

Število obiskov spletnega 
mesta knjižnice8 

2228*b 2,7 1,97 2,4 

Število obiskov spletnega 
mesta izven prostorov 
knjižnice (virtualni obisk)9 

*c * * * 

 
*a, *b, *c obrazložitev- glej stran 2! 
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II. KNJIŽNIČNA ZBIRKA 
(obravnavano koledarsko leto 2010 – 1.1.2010-31.12.2010) 

 

 Število enot knjižničnega gradiva4 glede na število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na visokošolskem 
zavodu/univerzi1,3,(894/821)=1,09 

 število enot knjižničnega gradiva4 glede na število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3, (894/1129)=0,79 

 število enot knjižničnega gradiva4 glede na skupno število aktivnih uporabnikov2, (894/927)=0,96 

 število enot knjižničnega gradiva4pridobljenih z nakupom glede na število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na 
visokošolskem zavodu/univerzi1,3, (281/821)=0,34 

 število enot knjižničnega gradiva4 pridobljenih z nakupom glede na število študentov vpisanih na visokošolski 
zavod/univerzo3,(281/1129)=0,25 

 število enot knjižničnega gradiva4 pridobljenih z nakupom glede na skupno število aktivnih uporabnikov2, (281/927)=0,30 

 število naslovov periodičnih publikacij pridobljenih z nakupom glede na število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na 
visokošolskem zavodu/univerzi1,3(tiskane in elektronske revije), (73/821)=0,09 

 število naslovov periodičnih publikacij pridobljenih z nakupom glede na število študentov vpisanih na visokošolski 
zavod/univerzo3(tiskane in elektronske revije - UKM),(73/1129)=0,06 

 število naslovov periodičnih publikacij pridobljenih z nakupom glede na skupno število aktivnih uporabnikov2 (tiskane in elektronske 
revije),(73/927)=0,08 

 število kreiranih/prevzetih bibliografskih zapisov za bibliografijo glede na število zaposlenih visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in 
sodelavcev visokošolskega zavoda, (265/222)=1,2 

 Število naslovov zaključnih del Univerze v Mariboru vključenih v DKUM na število študentov vpisanih na visokošolski 

zavod/univerzo3(200/1129)=0,18
 

 število kreiranih/prevzetih bibliografskih zapisov za bibliografijo glede na število drugih uporabnikov storitve, (265/106)=2,5 

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

Odstotek gradiva v prostem pristopu 2010/2011 

81% 10.12.2010 
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Tabela 2: Kakovost knjižnične zbirke 
 

DELEŽ 

Š
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821 1129 927 222 106 

Število enot 
knjižničnega gradiva 
(celotna zbirka 
upoštevajoč odpis) 

13199 16,08 11,69 14,24   

Število enot 
knjižničnega 
gradiva4(prirast 2010) 
 
 

knjige, 
brošure 

517  0,63  0,46  0,56    

disertacije, 
magistrske, 
diplomske 
naloge 

201 0,24 0,18 0,22   

serijske 
publikacije 
(tisk) 

134 0,16 0,12 0,14   

avdiovizualno 
gradivo 

17 0,02 0,02 0,02   

elektronske 
publ. na fiz. 

15 0,02 0,01 0,02   
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nosilcih  

drugo 
neknjižno 
gradivo 

10 0,01 0,00 0,01   

Število enot 
knjižničnega gradiva4 
pridobljenih z 
nakupom (prirast 
2010) 

knjige, 
brošure 

180  0,22  0,16  0,19    

disertacije, 
magistrske, 
diplomske 
naloge 

0 0 0 0   

serijske 
publikacije 
(tisk) 

80 0,10 0,07 0,09   

avdiovizualno 
gradivo 

7 0,00 0,00 0,00   

elektronske 
publ. na fiz. 
nosilcih 

4 0,00 0,00 0,00   

drugo 
neknjižno 
gradivo 

10 0,01 0,00 0,01   

Število naslovov 
serijskih publikacij 
pridobljenih z 
nakupom (prirast 
2010) 

tiskane 73  0,09 0,06 0,08   

elektronske* 
 

/ 

Število naslovov 
zaključnih del 
Univerze v Mariboru 
vključenih v DKUM 
(prirast 2010) 

200  0,18    

Število 
kreiranih/prevzetih 

265   0,12 0,52 2,5 
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bibliografskih zapisov 
za bibliografijo 
(prirast 2010) 

 
 *konzorcijsko nabavljene el. serijske publikacije navaja UKM. 
 
 

III. DEJAVNOST IZOBRAŽEVANJA 
(obravnavano obdobje študijsko leto 2010/2011 – 1.10.2010-30.9.2011) 

 

 Število udeležencev (študentov na visokošolskem zavodu/univerzi1,3) individualnega usposabljanja na uro usposabljanja* 

 Število udeležencev (drugih uporabnikov) individualnega usposabljanja na uro usposabljanja* 

 Število udeležencev (študentov na visokošolskem zavodu/univerzi1,3) skupinskega  usposabljanja na uro usposabljanja (120/1)=120 

 Število udeležencev (drugih uporabnikov) skupinskega  usposabljanja na uro usposabljanja * 
 
 

Tabela 3: Izobraževalna dejavnost 
 

DELEŽ Število ur Število 
udeležencev 

Število 
udeležencev / uro 

usposabljanja 

Individualno usposabljanje študentov na 
visokošolskem zavodu/univerzi1,3 

* * * 

Individualno usposabljanje drugih 
uporabnikov 

* * * 

Skupinsko usposabljanje študentov na 
visokošolskem zavodu/univerzi1,3 

1 120 120 

Skupinsko usposabljanje drugih 
uporabnikov 

/ / / 

 
*Dnevno individualno usposabljamo in izobražujemo uporabnike vendar v obravnavanem študijskem letu tega nismo beležili. 
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IV. RAZVOJ POTENCIALOV KNJIŽNICE 
(obravnavano obdobje študijsko  leto 2010/2011 – 1.10.2010-30.9.2011) 

 

 število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi1,3glede na število strokovnih delavcev 
knjižnice, (821/2)=410,5 

 število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3glede na število strokovnih delavcev knjižnice, (1129/2)=564,5 

 skupno število aktivnih uporabnikov2 glede na število strokovnih delavcev knjižnice. (927/2)=463,5 
 
 
Tabela 4: Razvitost potencialov knjižnice 

 
 

DELEŽ Število strokovnih 
delavcev knjižnice 

 
2 

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

821 410,5 

Število študentov 
vpisanih na 
visokošolski 
zavod/univerzo3 

1129 564,5 

Skupno število 
aktivnih uporabnikov 

927 463,5 
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V. PROSTORI IN OPREMA 
(obravnavano obdobje študijsko  leto 2010/2011 – 1.10.2010-30.9.2011) 

 

 število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi1,3glede na število računalniških delovnih mest, 
(821/3)=273,66 

 število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3 glede na število računalniških delovnih mest (1129/3)=376,33 

 skupno število aktivnih uporabnikov glede na število računalniških delovnih mest, (927/3)=309 

 število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi1,3glede na število čitalniških 
sedežev,(821/15)=54,73 

 število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3glede na število čitalniških sedežev,(1129/15)=75,27 

 skupno število aktivnih uporabnikov glede na število čitalniških sedežev, (927/15)=61,8 

 število aktivnih uporabnikov- študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi1,3glede na velikost knjižničnega prostora5 v 
m2,(821/89,63)=9,16 

 število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo3glede na velikost knjižničnega prostora5 v m2, (1129/89,63)=12,6 

 skupno število aktivnih uporabnikov glede na velikost knjižničnega prostora5 v m2, (927/89,63)=10,3 

 Prisotnost brezžičnega računalniškega omrežja (DA/NE).DA 
 
 
Tabela 5: Prostori in oprema 

 

DELEŽ Število računalniških 
delovnih mest 

Prisotnost 
brezžičnega 

računalniškega 
omrežja /DA/NE) 

Število čitalniških 
sedežev 

Velikost knjižničnega prostora5 

3 
 

DA 15 89,63m2 

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

821 273,66  54,73 9,16 
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Število študentov vpisanih na 
visokošolski zavod/univerzo3 

1129 376,33  75,27 12,6 

Skupno število aktivnih  
uporabnikov2 

927 309  61,8 10,3 

 
 
 

VI. IZDATKI KNJIŽNICE6 
(obravnavano koledarsko leto 2010 – 1.1.2010-31.12.2010) 

 

 delež sredstev6za nakup knjižničnega gradiva glede na celotne prihodke visokošolske/univerzitetne knjižnice. 35,8% 

 delež sredstev6za knjižnico glede na število aktivnih uporabnikov. 86,8 EUR 

 delež sredstev6 za knjižnico v celotnih prihodkih visokošolskega zavoda/univerze.2,8% 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
1 aktivni uporabniki – študenti  in zaposleni na visokošolskem zavodu/univerzi1so študentje in zaposleni na visokošolskem zavodu/univerzi3, ki 
so v obravnavanem obdobju opravili vsaj eno transakcijo v sistemu COBISS/Izposoja 
2skupno število aktivnih uporabnikov so vsi uporabniki, ki so v obravnavanem obdobju opravili vsaj eno transakcijo v sistemu COBISS/Izposoja. 
3 »/univerze« velja za Univerzitetno knjižnico Maribor, medtem ko visokošolska knjižnica upošteva število uporabnikov1,2matičnega 
visokošolskega zavoda. 
4število enot knjižničnega gradiva - upoštevajo se inventarizirane enote knjižničnega gradiva; pri serijskih(tiskanih) publikacijah se upošteva 
kot eno enoto en inventariziran letnik publikacije. 
5velikost knjižničnega prostora- površina namenjena uporabnikom. 
6 sredstev - upoštevajo se sredstva od vseh prihodkov za izvajanje javne službe in nakup knjižničnega gradiva (viri: proračun RS-MVZT 
(izobraževalna dejavnost), proračun RS-MVZT  oz ARRS (raziskovalna dejavnost), Proračun RS-MVZT (drugi proračunski viri), Evropski proračun-
razpisi izven proračuna RS, druga sredstva za izvajanje javne službe (izredni študij), prihodki od prodaje blaga na trgu) 
7število vpogledov (povzetek, polno besedilo) - poroča Univerzitetna knjižnica Maribor za celotno Univerzo v Mariboru 
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8Spletnomestoknjižnice je nabor spletnih strani na določeni internetni domeni, ki jih je objavila knjižnica, z namenom omogočiti dostop do 
knjižničnih storitev in gradiva. Elektronskih virov dostopnih na daljavo, ki so del knjižnične zbirke, ne štejemo za spletno mesto knjižnice. 

9Virtualniobisk je zahtevek, kigauporabnikposredujespletnemumestuknjižnice.Kotvirtualneobiske se štejejo obiski z IP naslovov, ki so locirani 
izven prostorov knjižnice. 

10Izposoja gradiva v knjižnico. Pri štetju fizičnih enot knjižničnega gradiva izposojenega v knjižnico, knjižnice uporabljajo različne metode. 
Nekatere so izposojo v knjižnico štele po standardu ISO/DIS 2789, druge pa so vštevale tudi uporabo gradiva v knjižnici. Standard  ISO/DIS 
2789 namreč ločuje med izposojo gradiva v knjižnico in uporabo gradiva v knjižnici. Izposoja v knjižnico pomeni, da je uporabnik osebno 
zadolžen za gradivo. V praksi lahko govorimo o izposoji gradiva v knjižnico, kadar knjižnica evidentira izposojene enote pri kontu uporabnika v 
sistemu COBISS/Izposoja ali ko uporabnik podpiše zadolžnico (definicija CEZAR). 
 
 
 



 

78 

 

5.6 Ocena stanja in usmeritve 

Komisija za ocenjevanje kakovosti z zadovoljstvom opaža zvišanje prihodkov iz tržne dejavnosti. 

Znižanje prihodkov na izrednem študiju lahko pripišemo dejstvu, da v študijskem letu 

2010/2011 nismo razpisali 1. letnik izrednega študija na študijskem programu 2. stopnja 

Managmenet v zdravstvu in socialnem varstvu, prav tako se je povečal  trend vpisovanja 

zaposlenih v redni študij, ki je na področju zdravstva še posebej izrazit (možnost izmenskega 

dela). Nekaj je k temu prispevala tudi konkurenca, zaradi česar predlagamo, da se na fakulteti 

še poveča kakovost izvajanja študijskih dejavnosti, okrepi promocijska dejavnost in uvajajo novi 

atraktivni študijski programi. 

Knjižnica skupaj z založniško dejavnostjo predstavlja oporo pedagoškemu in znanstveno-

raziskovalnemu delu FZV UM in se razvija skladno z načeli pedagoške in strokovne usmeritve 

fakultete in razvojem stroke. 

Knjižnica je vključena v biomedicinski krog vseh knjižnic medicinske in zdravstvene stroke 

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

polnih besedil člankov, ki posredujejo najnovejše dosežke strokovnega in znanstvenega 

delovanja. 

Knjižnica je vključena z vnosi diplomskih del v E- obliki tudi v Digitalno knjižnico Univerze v 

Mariboru (DKUM). Knjižnica FZV UM si prizadeva, da z nabavo knjižničnega gradiva podpira 

študijske programe Fakultete za zdravstvene vede in sledi razvoju stroke. 
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6 SKRB ZA KAKOVOST 

6.1 Zagotavljanje kakovosti 

V skladu s Pravilnikom o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o 

sestavi in številu članov komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze št. A 3/2006-815M (s 

spremembami in dopolnitvami) Komisija za ocenjevanje kakovosti vsako študijsko leto pripravi 

samoevalvacijsko poročilo za preteklo študijsko leto. To samoevalvacijsko poročilo pripravi in 

sprejme Komisija za ocenjevanje kakovosti, obravnava ga Senat Fakultete  za zdravstvene vede 

Univerze v Mariboru, nato pa se posreduje Univerzi v Mariboru, kjer ga obravnavata pristojna 

komisija za kakovost in Senat Univerze v Mariboru. 

Samoevalvacijska poročila za zadnja štiri leta so dostopna na spletni strani fakultete oz. KOK: 

http://www.fzv.uni-mb.si/KOK. 

Na podlagi samoevalvacijskega poročila se pripravi Akcijski načrt za izboljšanje kakovosti in 

učinkovitosti, s katerim se skušata kakovost in učinkovitost izboljšati do naslednjega 

samoevalvacijskega ciklusa. 

Pri samoevalvaciji sodelujejo vsi zaposleni in sicer na več ravneh: 

- Komisija za ocenjevanje kakovosti je oblikovana tako, da so v njej zastopani pedagoški 

in nepedagoški delavci ter študenti. 

- V okviru dejavnosti Komisije za ocenjevanje kakovosti se izvaja tudi Anketa o delovnem   

- zadovoljstvu (izvedena junija 2009 in junija 2011) v kateri sodelujejo vsi zaposleni. 

- Komisija za ocenjevanje kakovosti pri pripravi samoevalvacijskega poročila pridobiva  

- podatke neposredno od zaposlenih. 

- Samoevalvacijsko poročilo obravnavajo organi Fakultete za zdravstvene vede Univerze v 

Mariboru, v katerih so zastopani predstavniki zaposlenih. 

 

Študenti pri samoevalvaciji sodelujejo na več načinov. Študenti so člani komisije za ocenjevanje 

kakovosti po Statutu UM ter sodelujejo pri obravnavi in potrjevanju samoevalvacijskih poročil 

kot predstavniki študentov v  Senatu FZV UM. Sestavni del samoevalvacijskih poročil so tudi 

rezultati anket, ki jih vsako leto med študenti izvajajo učitelji na dodiplomskem študijskem 

programu Zdravstvena nega 1. stopnja. V njih študenti ocenjujejo svoje zadovoljstvo s 

predavanji, seminarji, laboratorijskimi vajami in kliničnimi vajami. Potek kliničnih vaj pa 

ocenjujejo tudi mentorji v učnih zavodih. 
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Vodstvo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru seznanja zaposlene s svojimi 

odločitvami tako, da objavlja zapisnike, sklepe, sprejete akte in jih posreduje vsem, na katere se 

nanašajo. Prav tako seznanja zaposlene v okviru delovnih sestankov in na Akademskem zboru. 

Študenti so o odločitvah, vezanih na študijski in izobraževalni proces informirani v obliki obvestil 

na oglasni deski in spletni strani fakultete. Prodekanica za študentska vprašanja, imenovana iz 

vrst študentov je članica Senata Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, kolegija 

dekana in Poslovodnega odbora in je tako s tem seznanjena z vsemi odločitvami fakultete. 

Prodekanica za študentska vprašanja preko Študentskega sveta FZV UM, ki ga vodi, informira 

vse študente. Študenti imajo svoje predstavnike  v vseh organih FZV UM. 

Posledica rezultatov ugotavljanja kakovosti so korektivni ukrepi, sprejeti s samoevalvacijskim 

poročilom. Učni izidi študentov in celotnega izobraževanja se tekom leta zbirajo, ob pripravi 

samoevalvacijskega poročila pa tudi podrobno analizirajo z namenom, da se ugotovijo potrebe 

za ukrepanje s ciljem izboljšanja kakovosti in učinkovitosti. 

Spremljajo in analizirajo se naslednji kazalniki: 

- prehodnost iz letnika v letnik, 

- število študentov, ki letnik ponavljajo, 

- število diplomantov glede na generacijo vpisa in po študijskih letih, 

- povprečna ocena opravljenih študijskih obveznosti glede na posamezni predmet,  

-  letnik in študijskih program ter način študija (redni, izredni študij). 
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6.2 Poročilo o delu KOK FZV UM v letu 2010/2011 

Komisija za ocenjevanje Kakovosti FZV UM se je v študijskem letu 2010/2011 sestala na treh 

rednih sejah. Na sejah smo, poleg tekoče problematike (izvedba interne ankete pedagoškega 

procesa na vseh študijskih programih, noveliranje vprašalnikov, prenovi spletni strani fakultete, 

itd.) obravnavali realizirane in nerealizirane naloge iz Akcijskega načrta za študijsko leto 

2010/2011, potrdili Akcijski načrt za študijsko leto 2011/2012, obravnavali problematiko 

organizacije študijskega procesa in priprave urnikov ter obravnavali rezultate ankete »Raziskava 

delovnega zadovoljstva 2011«. 

 

6.3 Pregled opravljenih nalog iz akcijskega načrta za študijsko leto 2010/2011 

Takoj v začetku študijskega leta 2010/2011 se je KOK FZV UM ponovno sestala na svoji 5. redni 

seji, kjer smo pregledali opravljene naloge iz lanskega akcijskega načrta. 

 

1. Noveliranje vprašalnika za mentorje v kliničnem okolju. 

Odgovorni: Viš. predav. mag. Milica Lahe, prodekanica za izobraževanje, Bojana Zamolo, 

študentka, viš. predav. mag. Marina Brumen, visokošolski učitelj, glavna medicinska sestra UKC 

Rok za izvedbo: Januar 2011 -  NI OPRAVLJENO 

 

2. Uvedba rednih sestankov vodstva z vodji kateder na katerih se bo poročalo o 

aktivnosti kateder, ki se bodo nadalje usklajevali s strategijo fakultete. 

Odgovoren: Vodstvo FZV UM; Rok za izvedbo: Junij 2011 

Predsednik komisije KOK FZV UM je člane seznanil, da se dekan, prof. dr. Peter Kokol, sestaja s 

predstojniki kateder vendar ločeno ter predlagal, da se uvedba rednih sestankov vodstva z 

predstojniki kateder uvrsti v akcijski načrt za študijsko leto 2011/2012 

3. Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih. 

Odgovoren: Simona Novak; Rok za izvedbo: Junij 2011 - OPRAVLJENO 

 

4. Priprava zbornika »Pregled bibliografij visokošolskih učiteljev in 

raziskovalnih projektov za leto 2010«, ki bo zajemal bibliografije vseh 

visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo na FZV UM v pedagoškem procesu.  

Odgovoren: KZRZ FZV UM; Rok za izvedbo: Junij 2011 
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Zbornik »Pregled bibliografij visokošolskih učiteljev in raziskovalnih projektov za leto 2010« v 

zadnjem pregledu pred tiskom. 

5. Priprava spletnih strani FZV UM v angleščini. 

Odgovoren: Vodstvo FZV UM; Rok za izvedbo: September 2011 

Komisije za kakovost Univerze v Mariboru novemu rektorju, prof. dr. Danijelu Rebolju, podala 

pobudo, da se uredi področje enotne predstavitve univerze in fakultet v angleškem jeziku, kar 

bo pripomoglo tudi k realizaciji te naloge. 

 

6. Spremljanje objave urnikov za študente FZV UM za letni semester 2010/2011 

Odgovoren: KOK FZV UM - OPRAVLJENO 

 

TRAJNE NALOGE 

1. Pridobitev podatkov diplomantov za Alumni klub (elektronske novice). 

Odgovoren: Simona Novak, predav. Barbara Donik (Alumni klub FZV UM), predav. Dubravka 

Sancin (Alumni klub FZV UM) 

 

2. Izboljšanje sistema nadziranja uresničevanja aktivnosti za izboljšanje 

kakovosti. 

Odgovoren: Doc. dr. Gregor Štiglic, predsednik 

 

3. Izvedba anket na študijskih programih FZV UM. 

Odgovoren: Prof. dr. Sonja Šostar Turk, prodekanica za podiplomski študij, viš. predav. mag. 

Milica Lahe, prodekanica za izobraževanje  

  

4. Spodbuditi objavljanje študijskega gradiva v elektronski obliki s sprotnim 

dodajanjem pred predavanji na spletne strani. 

Odgovoren: Nosilci predmetov in vodstvo FZV UM (infrastruktura) 

5. Razvijati nove medfakultetne in meduniverzitetne skupne študijske 

programe. 

Odgovoren: Vodstvo FZV UM 
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6. Preučitev aktivnosti, ki bi lahko doprinesle k večji tržni prepoznavnosti 

fakultete doma in v tujini. 

Odgovoren: Vodstvo FZV UM in vsi zaposleni na FZV UM 
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6.4 Akcijski načrt za študijsko leto 2011/2012 

Člani KOK FZV UM so sprejeli sklep po katerem se nerealizirane in trajne naloge iz Akcijskega 

načrta za študijsko leto 2010/2011 prenesejo v Akcijski načrt za študijsko leto 2011/2012. 

Na podlagi tega sklepa je KOK FZV UM sprejela akcijski načrt za študijsko leto 2011/2012, ter 

trajne naloge, kot sledi: 

1. Noveliranje vprašalnika za mentorje v kliničnem okolju. 

Odgovorni: Katedra za zdravstveno nego FZV UM 

Rok za izvedbo: December 2011 

 

2. Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih. 

Odgovoren: Simona Novak  

Rok za izvedbo: Junij 2012 

 

3. Priprava zbornika »Pregled bibliografij visokošolskih učiteljev in 

raziskovalnih projektov za leto 2010 in 2011«, ki bo zajemal bibliografije 

vseh visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo na FZV UM v pedagoškem 

procesu.  

Odgovoren: KZRZ FZV UM  

Rok za izvedbo: april/maj 2012 

 

4. Priprava spletnih strani FZV UM v angleščini. 

Odgovoren: Vodstvo FZV UM  

Rok za izvedbo: September 2012 

 

5. Spremljanje objave urnikov za študente FZV UM za študijsko leto 

2011/2012 

Odgovoren: KOK FZV UM 

 

TRAJNE NALOGE  

1. Uvedba rednih sestankov vodstva z vodji kateder, na katerih se bo 

poročalo o aktivnosti kateder, ki se bodo nadalje usklajevali s strategijo 

fakultete. 
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Odgovoren: Vodstvo FZV UM  

 

2. Pridobitev podatkov diplomantov za Alumni klub (elektronske novice).  

Odgovoren: Simona Novak, predav. Barbara Donik (Alumni klub FZV UM), predav. Dubravka 

Sancin (Alumni klub FZV UM)  

 

3. Izboljšanje sistema nadziranja uresničevanja aktivnosti za izboljšanje 

kakovosti.  

Odgovoren: Doc. dr. Gregor Štiglic, predsednik 

 

4. Izvedba anket na vseh študijskih programih FZV UM.  

Odgovoren: Prof. dr. Sonja Šostar Turk, prodekanica za podiplomski študij, viš. predav. mag. 

Milica Lahe, prodekanica za izobraževalno dejavnost 

 

 

Kot v prejšnjem študijskem letu, bo tudi v študijskem letu 2011/2012 KOK FZV UM spremljala 

izvajanje zastavljenega načrta v okviru svojih rednih sej in si v sodelovanju z vodstvom fakultete 

prizadevala za dosledno izvedbo zadanega načrta. 
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II. DEL: PREGLED IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 

1 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (STARI PROGRAMI) 

1.1 Visokošolski strokovni študijski program »Zdravstvena nega« 

1.1.1 Vpis študentov 

 

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

Študijsko 

leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2008/2009 120 126 74 brez omejitve 118 / 

2009/2010 - - - - - - 

2010/2011 - - - - - - 

* minimalno število točk, če je bil vpis omejen. 
 

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

%) 

Zaključena 
srednja šola 

Redni študij Izredni študij 

2010/2011 2009/2010 2008/2009 2010/2011 2009/2010 2008/2009 

Gimnazija - - 3 - - 9,7 

Druga srednja 
strokovna šola 

- - 95,5 - - 86,3 

Srednja strokovna 

šola (3 + 2) 
- - 1,5 - - 4 

Skupaj 100 100 100 100 100 100 

 

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

Študijsko 

leto 

Redni študij Izredni študij 

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

2008/2009 3,0 97,0 100 9,7  90,3 100 

2009/2010 - - - - - - 

2010/2011 - - - - - - 

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

 
 

Na FZV UM se vpisujejo študenti iz vse Slovenije od katerih je večina študentov zaključila 

poklicno maturo na različnih srednjih šolah. Študenti, ki niso zaključili srednje zdravstvene šole 

morajo pred začetkom študijskega procesa opraviti propedevtični program.  
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1.1.2 Izvajanje študijskega programa 

 

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

Štud. leto Načina 

študija 
1. letnik 2. letnik 3. letnik Absol. Skupaj 

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 

2008/2009 
Redni 133 144 128 118 523 

Izredni 124 137 87 50 398 

2009/2010 
Redni - 123 132 164 419 

Izredni - 102 103 45 250 

2010/2011 
Redni - - 106 195 301 

Izredni - - 91 74 165 

 

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

Študijsko leto Načina študija Moški Ženske 

2006/2007 
Redni 16,0 84,0 

Izredni 19,4 80,6 

2007/2008 
Redni 13,87 86,13 

Izredni 24,72 75,28 

2008/2009 
Redni 12,8 87,2 

Izredni 24,1 75,9 

2009/2010 
Redni 14,6 85,4 

Izredni 24,8 75,2 

2010/2011 
Redni 14,5 85,5 

Izredni 21,8 78,2 

 

Preglednica II-1-6: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 

Študijsko 

leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2006/2007 7,3 7,5 

2007/2008 7,4 7,6 

2008/2009 7,5 7,5 

2009/2010 7,5 7,5 

2010/2011 7,3 7,1 
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Preglednica II-1-7: Analiza napredovanja rednih študentov 

Študijsko 
leto 

% 

prehodnosti 
iz 1. v 2. 

letnik 

% 

prehodnosti 
iz 2. v 3. 

letnik 

% 
prehodnosti 

iz 3. letnika v 

absolventski 
staž 

2006/2007 92,10 94,01 68,15 

2007/2008 88,80 98,08 90,44 

2008/2009 97,78 89,57 64,81 

2009/2010 84,21 87,50 99,21 

2010/2011 - 83,74 98,48 

 

 

2 ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE 

2.1 Visokošolski strokovni študijski program »Zdravstvena nega« 

2.1.1 Vpis študentov 

Preglednica II-2-1: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik rednega/izredni študij 

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2008/2009 - - - - - - 

2009/2010 120 123 74 120 93 - 

2010/2011 120 135 77 120 48 - 

* minimalno število točk, če je bil vpis omejen. 

 

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

%) 

Zaključena 

srednja šola 

Redni študij Izredni študij 

2010/2011 2009/2010 2008/2009 2010/2011 2009/2010 2008/2009 

Gimnazija 2,9 5,5 - 12,5 13,3 - 

Druga srednja 

strokovna šola 
87,5** 86,7* - 85,4 86,7* - 

Srednja strokovna 
šola (3 + 2) 

9,6 7,8 - 2,1 - - 

Skupaj 100 100 100 100 100 100 

* od tega jih 79,8% (redni) in 82,7% (izredni) prihaja iz Srednje zdravstvene šole.  
** od tega jh 81,6% (redni) in 72,9% (izredni) prihaja iz Srednje zdravstvene šole. 
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Preglednica II-2-3: Struktura študentov 1. letnika glede na način zaključka srednje šole (v 

%) 

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

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

2008/2009 - - - - - - 

2009/2010 5,5 94,5 100 13,3 86,7 100 

2010/2011 2,9 97,1 100 16,7 83,3 100 

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

 
 

 

Na FZV UM se vpisujejo študenti iz vse Slovenije od katerih je večina študentov zaključila 

poklicno maturo na različnih srednjih šolah. Študenti, ki niso zaključili srednje zdravstvene šole 

morajo pred začetkom študijskega procesa opraviti propedevtični program.  

 

2.1.2 Izvajanje študijskega programa 

Preglednica II-2-4: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Štud. leto Načina 

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

2009/2010 
Redni 126 - - - 126 

Izredni 98 - - - 98 

2010/2011 
Redni 139 127 - - 266 

Izredni 48 86 - - 134 

 

Preglednica II-2-5: Struktura študentov po spolu (v %) 

Študijsko leto Načina študija Moški Ženske 

2009/2010 
Redni 10,2 89,8 

Izredni 37,8 62,2 

2010/2011 
Redni 13,6 86,4 

Izredni 34,3 65,7 

 

Preglednica II-2-6: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 

Študijsko 

leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2009/2010 7,9 7,9 

2010/2011 7,9 7,9 
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Preglednica II-2-7: Analiza napredovanja rednih študentov 

Študijsko 
leto 

% 

prehodnosti 
iz 1. v 2. 

letnik 

% 

prehodnosti 
iz 2. v 3. 

letnik 

% 
prehodnosti 

iz 3. letnika v 

absolventski 
staž 

2009/2010 - - - 

2010/2011 87,3 - - 

 

 
 

  



 

91 

3 ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE 

V študijskem letu 2009/2010 FZV UM izvaja Zdravstvena nega 2. stopnja, Bioinformatika 2. 

stopnja in Management v zdravstvu in socialnem varstvu 2. stopnja. 

 

3.1 Študijski program »Zdravstvena nega« 2. stopnja 

3.1.1 Vpis študentov 

Preglednica II-3-1: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik rednega/izredni študij 

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2007/2008 60 31 - 60 9 - 

2008/2009 60 60 - 60 38 - 

2009/2010 60 61 7,832 60 19 - 

2010/2011 30 32 8,184 - - - 

* izbor kandidatov po povprečni oceni študija. 

 

3.1.2 Izvajanje študijskega programa 

Preglednica II-3-2: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Štud. leto Načina 
študija 

1. letnik 2. letnik Absol. skupaj 

2007/2008 
Redni 31 - - 33 

Izredni 60 9 - 69 

2008/2009 
Redni 60 56 - 116 

Izredni 38 40 - 78 

2009/2010 
Redni 61 43 41 145 

Izredni 19 31 25 75 

2010/2011 
Redni 32 61 31 124 

Izredni - 17 12 29 
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Preglednica II-3-3: Struktura študentov po spolu (v %) 

Študijsko leto Načina študija Moški Ženske 

2007/2008 
Redni 12,9 87,1 

Izredni 8,3 91,7 

2008/2009 
Redni 12,9 87,1 

Izredni 11,5 88,5 

2009/2010 
Redni 8,8 91,2 

Izredni 8,0 92,0 

2010/2011 
Redni 8,9 91,1 

Izredni 6,9 93,1 

 

 

Preglednica II-3-4: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 

Študijsko 

leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2007/2008 8,9 9,2 

2008/2009 8,6 8,7 

2009/2010 8,8 8,6 

2010/2011 9,1 9,2 

 

 

Preglednica II-3-5: Analiza napredovanja rednih študentov 

Študijsko 

leto 

% 
prehodnosti 

iz 1. v 2. 

letnik 

% 

prehodnosti 

iz 2. letnika v 
absolventski 

staž 

2007/2008 96,77 - 

2008/2009 90,00 67,86 

2009/2010 70,49 95,34 

2010/2011 100,00 72,09 
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3.2 Študijski program »Bioinformatika« 2. stopnja 

3.2.1 Vpis študentov 

Preglednica II-3-6: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik rednega/izredni študij 

Študijsko 

leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2007/2008 - - - - - - 

2008/2009 30 16 - 30 - - 

2009/2010 30 9 - - - - 

2010/2011 30 19 - - - - 

 

3.2.2 Izvajanje študijskega programa 

Preglednica II-3-7: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Štud. leto Načina 
študija 

1. letnik 2. letnik Absol. Skupaj 

2008/2009 
Redni 16 - - 16 

Izredni -  -  - - 

2009/2010 
Redni 9 6 - 15 

Izredni - - - - 

2010/2011 
Redni 19 9 1 29 

Izredni - - - - 

 

Preglednica II-3-8: Struktura študentov po spolu (v %) 

Študijsko leto Načina študija Moški Ženske 

2007/2008 
Redni - - 

Izredni - - 

2008/2009 
Redni 43,8 56,2 

Izredni - - 

2009/2010 
Redni 60 40 

Izredni - - 

2010/2011 
Redni 44,8 55,2 

Izredni - - 

 

Preglednica II-3-9: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 

Študijsko 
leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2007/2008 - - 

2008/2009 8,2 - 

2009/2010 8,8 - 

2010/2011 8,4 - 
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Preglednica II-3-10: Analiza napredovanja rednih študentov 

Študijsko 
leto 

% 

prehodnosti 
iz 1. v 2. 

letnik 

% 
prehodnosti 

iz 2. letnika v 

absolventski 
staž 

2008/2009 - - 

2009/2010 66,66 - 

2010/2011 100 16,7 

 

3.3 Študijski program »Management v zdravstvu in socialnem varstvu« 2. stopnja 

3.3.1 Vpis študentov 

Preglednica II-3-11: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik rednega/izredni študij 

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2007/2008 - - - - - - 

2008/2009 - - - - - - 

2009/2010 30 30 8,068* 60 47  

2010/2011 - - - - - - 

 

3.3.2 Izvajanje študijskega programa 

Preglednica II-3-12: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Štud. leto Načina 

študija 
1. letnik 2. letnik Absol. Skupaj 

2009/2010 
Redni 30 - - 30 

Izredni 47 - - 47 

2010/2011 
Redni - 32 - 32 

Izredni - 49 - 49 
 

Preglednica II-3-13: Struktura študentov po spolu (v %) 

Študijsko leto Načina študija Moški Ženske 

2007/2008 
Redni - - 

Izredni - - 

2008/2009 
Redni - - 

Izredni - - 

2009/2010 
Redni 13,3 86,7 

Izredni 12,8 87,2 

2010/2011 
Redni 12,5 87,5 

Izredni 12,2 87,8 



 

95 

Preglednica II-3-14: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 

Študijsko 

leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2007/2008 - - 

2008/2009 - - 

2009/2010 8,5 8,5 

2010/2011 8,4 8,3 

 

Preglednica II-3-15: Analiza napredovanja rednih študentov 

Študijsko 
Leto 

% 

prehodnosti 

iz 1. v 2. letnik 

% 
prehodnosti 

iz 2. letnika v 

absolventski 
staž 

2009/2010 - - 

2010/2011 96,67* - 

* trije študentje so se prepisali iz izrednega na redni študij, kar je v izračunu upoštevano. 
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4 ZBIRNE PREGLEDNICE ZA CELOTNO FAKULTETO 

4.1 ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE 

 

Preglednica II-4-1: Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole (v 
%) 

Zaključena 

srednja šola 

Redni študij Izredni študij 

2010/2011 2009/2010 2008/2009 2010/2011 2009/2010 2008/2009 

Gimnazija 2,9 5,5 3 12,5 13,3 9,7 

Druga srednja 
strokovna šola 

87,5 86,7 95,5 85,4 86,7 86,3 

Srednja strokovna 

šola (3 + 2) 
9,6 7,8 1,5 2,1 - 4,0 

Skupaj 100 100 100 100 100 100 

Preglednica II-4-2: Struktura študentov 1. letnika glede na način zaključka srednje šole (v 

%) 

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

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

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

2008/2009 3,0 97,0 100 9,7  90,3 100 

2009/2010 5,5 94,5 100 13,3 86,7 100 

2010/2011 2,9 97,1 100 16,7 83,3 100 
 

Na FZV UM se vpisujejo študenti iz vse Slovenije od katerih je večina študentov zaključila 

poklicno maturo na različnih srednjih šolah. Študenti, ki niso zaključili srednje zdravstvene šole 

morajo pred začetkom študijskega procesa opraviti propedevtični program.  

Preglednica II-4-3: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Štud. Leto Načina 

študija 
1. letnik 2. letnik 3. letnik Absol. Skupaj 

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 

2008/2009 
Redni 133 144 128 118 523 

Izredni 124 137 87 50 398 

2009/2010 
Redni 126 123 132 164 545 

Izredni 98 102 103 45 348 

2010/2011 
Redni 139 127 106 195 567 

Izredni 48 86 91 74 299 
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Preglednica II-4-4: Struktura študentov po spolu (v %) 

Študijsko leto Načina študija Moški Ženske 

2006/2007 
Redni 16,0 84,0 

Izredni 19,4 80,6 

2007/2008 
Redni 13,87 86,13 

Izredni 24,72 75,28 

2008/2009 
Redni 12,8 87,2 

Izredni 24,1 75,9 

2009/2010 
Redni 13,5 86,5 

Izredni 28,4 71,6 

2010/2011 
Redni 14,1 85,9 

Izredni 27,4 72,6 

 

Preglednica II-4-5: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 

Študijsko 

Leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2006/2007 7,3 7,5 

2007/2008 7,4 7,6 

2008/2009 7,5 7,5 

2009/2010 7,6 7,6 

2010/2011 7,7 7,7 

 

Preglednica II-4-6: Analiza napredovanja rednih študentov 

Študijsko 

Leto 

% 

prehodnosti 
iz 1. v 2. letnik 

% 
prehodnosti 

iz 2. v 3. 

letnik 

% 
prehodnosti 

iz 3. letnika v 
absolventski 

staž 

SKUPAJ 

2006/2007 92,10 94,01 68,15 84,75 

2007/2008 88,80 98,08 90,44 92,44 

2008/2009 97,78 89,57 64,81 84,05 

2009/2010 84,21 87,50 99,21 90,31 

2010/2011 87,30 83,74 98,48 89,84 



 

98 

4.2 ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE 

Preglednica II-4-7: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Štud. Leto Načina 

študija 
1. letnik 2. letnik Absol. Skupaj 

2007/2008 
Redni 31 - - 33 

Izredni 60 9 - 69 

2008/2009 
Redni 76 56 - 132 

Izredni 38 40 - 78 

2009/2010 
Redni 100 49 41 190 

Izredni 66 31 25 122 

2010/2011 
Redni 51 102 32 185 

Izredni - 66 12 78 

 

Preglednica II-4-8: Struktura študentov po spolu (v %) 

Študijsko leto Načina študija Moški Ženske 

2007/2008 
Redni 12,9 87,1 

Izredni 8,3 91,7 

2008/2009 
Redni 13,2 86,8 

Izredni 11,5 88,5 

2009/2010 
Redni 13,5 86,5 

Izredni 9,8 90,2 

2010/2011 
Redni 15,1 84,9 

Izredni 10,3 89,7 

 

Preglednica II-4-9: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 

Študijsko 
Leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2007/2008 8,9 9,2 

2008/2009 8,5 8,7 

2009/2010 8,7 8,6 

2010/2011 8,6 8,7 

 

Preglednica II-4-10: Analiza napredovanja rednih študentov 

Študijsko 
Leto 

% 

prehodnosti 
iz 1. v 2. letnik 

% 
prehodnosti 

iz 2. letnika v 
absolventski 

staž 

2007/2008 96,77 - 

2008/2009 90,00 67,86 

2009/2010 70,00 95,34 

2010/2011 97,06 65,31 
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