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ZAPISNIK
sestanka z rednimi in izrednimi študenti 2. letnika študijskega programa 1. stopnje
Zdravstvena nega v študijskem letu 2016/2017

Sestanek s študenti 2. letnika redno in izredno je bil 17.11.2016 ob 14.00 uri v predavalnici štev. 3., 3.
nadstropje UM FZV. Sestanek sta vodili predav. Jasmina Nerat in Alenka Marsel. Na sestanku je bilo
prisotnih 44 rednih in izrednih študentov 2. letnika.
Po uvodnem pozdravu je Alenka Marsel študentom na kratko predstavila glavno tematiko sestanka klinične vaje in obveznosti študentov. Študentom je podrobneje predstavila informacije v zvezi z
opravljanjem kliničnih vaj v okviru predmeta Izbirno klinično usposabljanje I, ki je novi predmet v
predmetniku 2. letnika po prenovi programa. Študenti opravijo vse ure kliničnih vaj pri predmetih
Zdravstvena nega na pediatričnem področju, Zdravstvena nega na internističnem področju in
Zdravstvena nega na ginekološko porodnem področju po razpisanem urniku.
Predav. Jasmina Nerat je povedala študentom, da bodo lahko opravljali 240 ur kliničnih vaj pri
predmetu Izbirno klinično usposabljanje I v učnih bazah UM FZV in sicer na internističnem področju ali
pediatričnem področju ali ginekološko porodnem področju (področja so lahko tudi kombinirana).
Predav. Jasmina Nerat in Alenka Marsel sta študentom povedale, da se za točne termine opravljanja
klinične prakse dogovorijo sami v izbrani učni bazi s kontaktnimi osebami, ki so objavljene pri
posamezni učni bazi in predložijo v potrditev obrazec Potrdilo institucije o zagotovitvi klinične prakse,
katerega nato posredujejo (ali osebno v času uradnih ur ali po pošti) najkasneje en teden pred
pričetkom opravljanja kliničnih vaj v Referat za študentske zadeve UM FZV zaradi ureditve zavarovanja.
Po opravljeni klinični praksi odgovorni v učni bazi vsakemu študentu potrdijo obrazec »Potrdilo
institucije o opravljeni klinični praksi pri učni enoti izbirno klinično usposabljanje I (2. letnik)«, katerega
študent posreduje v Referat za študentske zadeve UM FZV (ali osebno v času uradnih ur ali po pošti),
čim prej po opravljenih kliničnih vajah oz. najkasneje do 12.09.2017.
Alenka Marsel je študente opozorila tudi na nove pogoje za napredovanje, ki so objavljeni na spletni
strani. Prav tako je Alenka Marsel študentom povedala, da so izpitni roki objavljeni ter da je prijava na
razpisane izpitne roke izključno elektronska. Predav. Jasmina Nerat pa je študentom podrobneje
predstavila opravljanje testov pri predmetu Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno
medicino.
Alenka Marsel je študentom na kratko predstavila tudi možnosti študentske izmenjave v okviru
programa Erasmus+ ter da lahko vsi zainteresirani študenti dobijo več informacij v zvezi z izmenjavo pri
Alenki Marsel in Maji Štiglic.
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Predav. Jasmina Nerat in Alenka Marsel sta pozvala študente, da ju kontaktirajo v primeru kakršnih koli
težav in jima svetovali, da ju kontaktirajo takoj, ko težave nastopijo.

Sestanek je bil zaključen ob 15.10 uri.
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Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič
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