Žitna ulica 15
2000 Maribor, Slovenija

Številka: 043/2016//500
Datum: 24.11.2016

ZAPISNIK
sestanka z rednimi in izrednimi študenti 1. letnika študijskega programa
1. stopnje Zdravstvena nega v študijskem letu 2016/2017

Sestanek s študenti 1. letnika redno in izredno je bil 11.11.2016 ob 13. uri v predavalnici štev. 2., 1.
nadstropje UM FZV. Sestanek je vodila prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. dr. Klavdija
Čuček Trifkovič. Prisotni so bili tudi vodja Referata za študentske zadeve UM FZV Alenka Marsel,
mentorici letnika, predav. Nataša Mlinar Reljić in predav. mag. Maja Strauss ter 23 študentov 1. letnika.
Po uvodnem pozdravu je prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. dr. Klavdija Čuček
Trifkovič študentom na kratko predstavila glavno tematiko sestanka - klinične vaje in obveznosti
študentov. Konec meseca novembra se bodo redni študenti vključili v kabinet, izredni študenti kabinet
že opravljajo, po opravljenih kliničnih vajah v okviru Zdravstvene nege (kabinet) pa gredo študenti v
letnem semestru na vaje v klinično okolje, domove starostnikov in UKC. Predav. Nataša Mlinar Reljić je
študente seznanila kako bodo potekale klinične vaje v kliničnem okolju ter koliko ur in podala
informacijo, da si bodo študenti del kliničnih vaj v okviru učne enote Zdravstvena nega na geriatričnem
področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem iskali sami (125 ur), sami si bodo lahko izbrali tudi
področje in lokacijo (domovi za starostnike ali bolnišnica – kirurško ali internistično področje), prav
tako pa je študente seznanila o vseh potrebnih obrazcih (obrazec Potrdilo institucije o zagotovitvi
klinične prakse ter da so vaje opravljene, bodo študentje izkazali s Potrdilom institucije o opravljeni
klinični praksi).
Alenka Marsel je povedala, da bodo imeli študenti pri informatorju fakultete seznam za vpis na lokacijo
opravljanja kliničnih vaj. Nadaljevala je, da bo fakulteta z ustanovami, ki bodo navedene na seznamu,
sklenila pogodbo o sodelovanju ter da bo na spletni strani objavljen seznam kontaktnih oseb.
V nadaljevanju so bili študentje seznanjeni tudi z možnostjo opravljanja dela klinične prakse v Sanlasu,
Avstrija.
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič je študente opozorila
na nove pogoje za napredovanje, ki so objavljeni na spletni strani fakultete.
Alenka Marsel je študentom povedala, da bodo do 15.11.2016 objavljeni izpitni roki za študijsko leto
2016/2017. Glede na aktualnost tematike se predvideva sestanek s študenti (tutorska ura) z namenom
podrobnejše predstavitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM. V nadaljevanju je
študente pozvala, da spremljajo obvestila na spletni strani fakultete, kakor tudi k uporabi
univerzitetnega elektronskega poštnega naslova, ki je bil vsem študentom dodeljen z digitalno
identiteto, saj se samo tako zagotavlja avtentičnost pošiljatelja ter varnost in zanesljivost pošiljanja
elektronskih sporočil. Posebej je poudarila, da je uporaba univerzitetnega elektronskega predala za
študente obvezna, saj študenti nanj prejemajo vsa sporočila iz Univerze v Mariboru, vsa obvestila
fakultete in sistema AIPS.

www.fzv.um.si | fzv@um.si | t +386 2 300 47 00 | f +386 2 300 47 47 | trr: 0110 0609 0125 827 | id ddv: SI 716 74705

Mentorici letnika sta pozvali študente, da ju kontaktirajo v primeru kakršnih koli težav in jim svetovali,
da ju kontaktirajo takoj, ko težave nastopijo. Študentje so povedali, da še nimajo izbranega
predstavnika letnika.
Študenti so bili seznanjeni tudi z možnostmi Erasmus izmenjav, za katero bi se lahko odločili že v
drugem letniku.

Sestanek je bil zaključen ob 13.30 uri.
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