
Zapisnik sestanka z izrednimi študenti 2. letnika študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega 
v študijskem letu 2013/2014 
 
Sestanek s študenti 2. letnika izredno je bil  25.11.2013 ob 14. uri v predavalnici štev. 3., 3. 
nadstropje FZV UM. Sestanek je vodila prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. 
Klavdija Čuček Trifkovič. Prisotna je bila tudi vodja Referata za študentske zadeve, Alenka Marsel.  
 
Po uvodnem pozdravu je študentom prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. 
Klavdija Čuček Trifkovič študentom na kratko predstavila predmetnik 2. letnika. Posebno pozornost je 
namenila kliničnim vajam na specialnih področjih zdravstvene nege: pediatrična zdravstvena nega, 
ginekološko porodna zdravstvena nega in internistična zdravstvena nega. Prav tako je pojasnila, da 
lahko študenti opravljajo klinične vaje samo v učnih bazah FZV UM, s katerimi ima FZV UM sklenjene 
sporazume o sodelovanju. Študenti so se do določenega roka lahko vpisali na seznam za izbrano učno 
bazo v začetku študijskega leta. Na podlagi opravljenega nabora študentov je FZV UM za sodelovanje 
učne baze tudi zaprosila in z njimi sklenila pogodbe o sodelovanju. Študentom je podala še 
informacijo, da bodo imeli možnost v 3. letniku opravljati klinične vaje iz zdravstvene nege tudi na 
partnerski instituciji v Sanlasu, Nemčija.  
 
Alenka Marsel je študentom povedala in pokazala kje na spletni strani najdejo vse potrebne 
informacije. Prav tako je študente seznanila kdaj so uradne ure v Referatu za študentske zadeve s 
posebnim poudarkom, da so uradne ure bile podaljšane na željo študentov v torek do 17. ure ter da 
lahko študenti zaprosijo za obisk izven uradnih ur po predhodnem dogovoru po elektronski pošti. 
Dodala je še, da bodo na željo študentov organizirani sestanki na aktualno tematiko, da pa lahko 
podajo pobudo za sestanek tudi študenti sami, v kolikor bi želeli dodatna pojasnila ali obrazložitve 
(npr. opravljanje izpitov).  
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič in Alenka Marsel, 
vodja Referata za študentske zadeve sta študentom predstavile tudi možnosti študentske izmenjave v 
okviru programa Erasmus.  
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 15. uri. 
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