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1 UVOD 

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede (v nadaljevanju UM FZV) deluje od 12. 3. 2007 po 
Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju 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. 32/1993), nato kot Visoka zdravstvena šola Univerze v Mariboru od 1. 1. 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 5. 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 
UM FZV je bil zelo intenziven. Razvijala se je raziskovalna, strokovna in pedagoška dejavnost.  

V študijskem letu 2016/2017 je bilo vpisanih 620 dodiplomskih in podiplomskih študentov. 
Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega je ovrednoten s 180 
ECTS in je usklajen tudi znotraj Republike Slovenije z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani in 
Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem. V študijskem letu 2008/2009 smo razpisali 
podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega in podiplomski študijski program 2. stopnje 
Bioinformatika. V študijskem letu 2009/2010 pa smo v sodelovanju z UM Fakulteto za organizacijske 
vede razpisali tudi podiplomski študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem 
varstvu. V okviru prenove študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega sta bili oblikovani dve 
smeri, in sicer Zdravstvena nega in Urgentna stanja v zdravstvu, kateri sta se v letu 2014/2015 že 
izvajali. V študijskem letu 2014/2015 sta bili oblikovani in potrjeni še dve dodatni smeri na študijskem 
programu 2. stopnje Zdravstvena nega, in sicer Gerontološka zdravstvena nega in Preventivna 
prehrana in klinična dietetika, ki sta bili prvič razpisani za študijsko leto 2015/2016. V letu 2016/2017 
se je prvič izvajal študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega. 

V letu 2014 smo s strani NAKVIS-a prejeli podaljšanje akreditacije študijskega programa 1. stopnje 
Zdravstvena nega, študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, študijskega programa 2. stopnje 
Bioinformatika, ter v letu 2016 podaljšanje študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu 
in socialnem varstvu, za obdobje 7 let. NAKVIS je v letu 2016 podelil akreditacijo študijskemu programu 
3. stopnje Zdravstvena nega, katerega smo kot prvi v Sloveniji, razpisali v študijskem letu 2016/2017. 
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2 VPETOST V OKOLJE 

 Vizija in strategija 

VIZIJA UM FZV 

Vizija UM FZV je postati vodilna, prepoznavna in zaželena izobraževalna ter znanstvenoraziskovalna 
institucija, predvsem v Sloveniji, državah zahodnega Balkana ter prepoznavna in primerljiva z 
izobraževalnimi institucijami EU. Zaposleni, študenti, mentorji ter učitelji iz kliničnih ter drugih 
izobraževalnih institucij sodelujejo v interdisciplinarnem oz. multidisciplinarnem partnerskem odnosu 
v enakovrednem razvoju znanosti in umetnosti zdravstvene nege in zdravstvenih ved. 

POSLANSTVO UM FZV 

UM FZV izvaja izobraževalno in znanstvenoraziskovalno delo na področju zdravstvene nege in 
zdravstvenih ved. Razvoj in izvajanje študijskih programov je v interakciji z izvajanjem 
znanstvenoraziskovalnega dela in prakse. Izobražuje diplomante, ki se odlikujejo z odličnim znanjem, 
sposobnostjo refleksije, humanostjo, spoštovanjem, dostojanstvom in odgovornostjo do pacientov, 
pripadnostjo v timu, profesionalno učinkovitostjo na osnovi teoretičnega, znanstvenega in kritičnega 
razmišljanja. Obveza diplomantov, visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev fakultete je 
prevzemati naloge z vso odgovornostjo, si prizadevati vzdrževati znanje na najvišjem nivoju ter nuditi 
podporo in sodelovanje sodelavcem v timih na nacionalnem in v internacionalnem prostoru. 

SLOGAN UM FZV 

Z znanjem do zdravja in razvoja. 

STRATEGIJA UM FZV 

 Vzpostavitev in vzdrževanje akademske kulture in spoštljivih medsebojnih odnosov, ki bo 
omogočala avtonomijo, odgovornost in pripadnost fakulteti in univerzi vseh zaposlenih in 
študentov. 

 Vzpostavitev sistema informiranosti zaposlenih in študentov ter spodbujanje za vključevanje v 
delovanje fakultete ter transparentno vodenje fakultete. 

 Razvoj kadrov in podpora pri pridobivanju podiplomskih nazivov, vključevanje v raziskovalne 
projekte in v publiciranju znanstvenoraziskovalnega dela.  

 Omogočanje pridobivanja, razvoja strokovnega znanja in izkušenj ter raziskovalnega dela 
študentom in visokošolskim učiteljem na fakulteti v sodobno tehnološko opremljenih 
simulacijskih prostorih za razvoj izobraževanja in prakse na znanstvenih dokazih. 

 Izboljšati izobraževalne, raziskovalne in razvojne možnosti študentov.  
 Optimiziranje in razvoj študijskih programov 1. stopnje, 2. stopnje ter razvoj študijskih 

programov 3. stopnje - doktorskega študijskega programa Zdravstvene nege in 
interdisciplinarnih študijskih programov, kakor tudi razvijanje specializacij ter ciljnega 
specialističnega izobraževanja ter usposabljanja v interdisciplinarnih in multidisciplinarnih 
timih. 

 Povezovanje fakultete na izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem področju znotraj 

Univerze v Mariboru in drugimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami na nacionalnem 

in internacionalnem nivoju. 

 Promoviranje povečanja mednarodnih izmenjav in sodelovanje s priznanimi mednarodnimi 

partnerskimi izobraževalnimi, raziskovalnimi in kliničnimi institucijami in usmerjanje na 

področja EU, zahodnega Balkana in Ruske federacije. 
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 Spodbujanje in pomoč pri mednarodni mobilnosti zaposlenih in študentov, da pridobivajo 

znanje in izkušnje na tujih univerzah in povečanje števila tujih gostujočih profesorjev. 

 Zaradi dviga kakovosti izobraževanja bomo povečali sodelovanje s strokovnjaki v kliničnem 

okolju in intenzivno vključevali klinične mentorje v proces izobraževanja ter vrednotenje tujih 

praks v zdravstvu za večjo mobilnost študentov. 

 Uvajanje in izobraževanje študentov ter visokošolskih učiteljev za izvajanje tutorskega sistema 

ter promoviranje vključevanja odličnih študentov v delovanje fakultete in raziskovanje. 

 Spremljanje naših diplomantov ter ohranjanje pripadnosti študentov fakulteti, bomo izvajali v 

Alumni klubu in Kariernem centru. 

Strategija UM FZV še ni v celoti usklajena s strategijo Univerze v Mariboru, vendar se sproti prilagaja v 
skladu s sprejetimi dokumenti UM FZV in UM, kot so npr. letni programi dela, ki jih obravnavajo organi 
fakultete (senat, poslovodni odbor) in organi UM. Sledenje strateškim ciljem fakultete je opisano v 
poglavju 7.1 tega poročila. 

Povezave posameznih visokošolskih učiteljev, kateder in inštitutov v slovenskem, evropskem in izven 
evropskem prostoru zajemajo različne oblike sodelovanja. V slovenskem in tujem prostoru je razvito 
sodelovanje UM FZV na ravni raziskovalnih projektov. Strokovnjaki iz sodelujočih institucij sodelujejo v 
pedagoškem procesu, so gostujoči predavatelji, mentorji študentom, omogočajo izvedbo strokovnih 
ekskurzij in klinično prakso. UM FZV prav tako redno sodeluje z zdravstvenimi in socialno varstvenimi 
zavodi (učni zavodi UM FZV), kjer se študentje izobražujejo v kliničnem okolju in povezujejo teorijo s 
prakso. Na UM FZV se je skladno z razvojem študijskih programov in znanstvenega raziskovanja razvilo 
bogato mednarodno sodelovanje s fakultetami in univerzami doma in po svetu. Povezovanje z drugimi 
sorodnimi fakultetami, tako v Sloveniji kot v tujini (predvsem v EU), se na UM FZV odvija na naslednjih 
ravneh: 

 raven študijskih obiskov, predavanj tujih gostov,  
 raven skupnih projektov,  
 raven mednarodnih srečanj,  
 raven izmenjave učiteljev in študentov, 
 raven izmenjave učiteljev in strokovnega osebja v okviru Staff Training. 

Diplomanti študijskega programa 1. stopnje in 2. stopnje Zdravstvena nega imajo široke možnosti za 
pridobitev zaposlitve predvsem v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih, vzgojno varstvenih zavodih, 
enotah zdravstvene službe v izrednih razmerah, obrambnih organizacijah (Slovenska vojska, Civilna 
zaščita), kot tudi izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah, zasebnem sektorju, javni upravi. 
Zaposlitvene možnosti diplomantov študijskega programa 1. in 2. stopnje Zdravstvena nega v različnih 
gospodarskih dejavnostih se kažejo v prehrambeni industriji, farmaciji in v sorodnih gospodarskih 
dejavnostih. Poklic diplomirane medicinske sestre / diplomiranega zdravstvenika je regulirani poklic, 
kar pomeni, da se zaradi specifičnih pridobljenih kompetenc velika večina diplomantov študijskega 
programa 1. stopnje Zdravstvena nega zaposli v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih in vzgojno 
varstvenih zavodih, zelo majhen delež pa se jih zaposli v gospodarstvu.  

Možnosti zaposlitve diplomantov študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika so v gospodarskih 
družbah s področij biotehnologije, genetike, farmacije, zdravstva, medicine, informatike, 
računalništva, biomedicinskega inženiringa ter v negospodarskem sektorju, kamor prištevamo javne 
bolnišnice, klinične centre, inštitute, zdravstvene domove, domove za ostarele, zavode za zdravstveno 
varstvo ter ostale z zdravstvom povezane javne zavode, univerze, javne raziskovalne inštitute. 

Zaposlitvene možnosti diplomantov študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in 
socialnem varstvu so prav tako zelo široke in deloma navedene že pri predmetno specifičnih 
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kompetencah posameznih predmetov. Zaposlujejo se lahko na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih 
v zdravstvenih, socialno varstvenih ter drugih organizacijah. 

 Sodelovanje z visokošolskimi in drugimi zavodi v Sloveniji in tujini 

UM FZV sodeluje in se povezuje z naslednjimi visokošolskimi zavodi in organizacijami v Sloveniji:  
 Zbornico zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije,  
 Razširjenim republiškim strokovnim kolegijem za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje 

RS, 
 Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor,  
 Nacionalnim inštitutom za javno zdravje,  
 Univerzo na Primorskem, Fakulteto za vede o zdravju, 
 Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto, 
 Splošno bolnišnico Murska Sobota, 
 Onkološkim inštitutom Ljubljana, 
 Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor, 
 Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Jesenice in 
 drugimi fakultetami Univerze v Mariboru. 

Obenem sodeluje z organizacijami v tujini: 
 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia, 
 Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek, Medicinski fakultet, 
 University of Rijeka, Faculty of Medicine, Croatia, 
 University of Sarajevo, Faculty of Health Care, 
 University of Novi Sad, Faculty of Medicine Novi Sad, 
 SANLAS Holding GmbH, Graz, Austria, 
 Queen Margaret University, The School of Health Sciences, Edinburg, UK, 
 University of Ulster, Faculty of Life and Health Sciences, UK, 
 University of Pecs, Faculty of Health Sciences, Hungary, 
 Higher Education School Of Professional Health Studies in Belgrade, Serbia, 
 Private Bearer of Higher Education, European Center for Vocational Education – Heimerer, 

Prishtine, Kosovo, 
 St. John Fisher College, Wegmans School of Nursing, USA, 
 Faculty of Dental Medicine and Health Osijek at Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 

Croatia ter 
 z institucijami iz 14 EU držav, ZDA in Rusije v okviru skupine UDINE – C 

http://udinenetwork.eu/.  

Posebej tesno sodelovanje je vzpostavljeno z učnimi bazami fakultete: 

 Univerzitetni klinični center Maribor,  

 Univerzitetni klinični center Ljubljana,  

 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,  

 Dom Danice Vogrinec Maribor,  

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

 Socialno varstveni zavod Hrastovec,  

 Psihiatrična bolnišnica Vojnik,  

 Psihiatrična bolnišnica Ormož,  

 Splošna bolnišnica Murska Sobota,  

 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,  

 Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj,  

http://udinenetwork.eu/
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 Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,  

 Zdravstveni dom Murska Sobota,  

 Zdravstveni dom Lenart,  

 Zdravstveni dom Ormož,  

 Zdravstveni dom Radlje ob Dravi,  

 Zdravstveni dom Celje,  

 Zdravstveni dom Slovenske Konjice,  

 Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah,  

 Dom starejših občanov Gornja Radgona,  

 Dom starejših Šentjur,  

 Dom Lenart d.o.o.,  

 Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane,  

 Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava,  

 Dom za varstvo odraslih Velenje,  

 Zdravstveni dom Ljubljana,  

 CSO Ormož, Dom za starejše občane Ormož, d.o.o.,  

 Lambrechtov dom Slovenske Konjice,  

 Zdravstveni dom Gornja Radgona,  

 Bolnišnica Topolšica, 

 Dom Hmelina, dom za starejše občane, d. o. o., 

 Dom Lipa, družba za socialno varstvene dejavnosti, d. o. o., 

 Zdravstveni dom Dravograd. 

 Sodelovanje z gospodarstvom 

Fakulteta si prizadeva za čim boljši gospodarski razvoj. Načini, s katerimi fakulteta neposredno vpliva 
na ožje in širše okolje, so:  

 sodelovanje z zavodi in upoštevanje potreb trga dela pri pripravi študijskih programov (npr. 
UKC Maribor), 

 izvajanje mednarodnih raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje z gospodarstvom (Sanlas 
Holding GmbH, Avstrija; Sedo Treepoint GmbH, Nemčija; Werner Mathis AG, Švica), 

 zaključna dela vseh stopenj s področja aktualnih problemov v gospodarstvu (Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nacionalni inštitut za javno zdravje, itd.), 

 vključevanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev v zdravstvene in socialno-varstvene 
institucije, 

 objave izsledkov raziskovalnih rezultatov v znanstvenih in strokovnih publikacijah, 
 organizacija strokovnih konferenc ter posvetov z namenom izmenjave znanj ter pridobivanja 

povratnih informacij, 
 sodelovanje s podjetji in ostalimi institucijami v okviru raziskovalnih in razvojnih projektov 

(npr. Nova vizija d.d., Marand d.d., Apilab d.o.o., ...). 

 Sodelovanje na področju družbenega in kulturnega razvoja 

UM FZV aktivno deluje na področju družbenega razvoja z družbeno odgovornimi aktivnostmi 
(spodbujanje prostovoljstva, pomoč družbeno ranljivim skupinam npr. starejšim občanom,…) ter z 
organiziranjem in vodenjem dogodkov (konference, razprave, poletne šole,…) sodeluje s širšim 
okoljem. UM FZV je vpeta v družbo in se močno zaveda svoje družbene odgovornosti ter svoje vloge 
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pri družbenem razvoju skupnosti. Konference, dogodki, izobraževanja in srečanja organizirani v 
študijskem letu 2016/2017: 

 02. 02. 2017 smo organizirali vsakoletno izobraževanje za mentorje učnih baz, kjer študentje 
UM FZV opravljajo klinične vaje. Tokratno izobraževanje je bilo namenjeno kliničnim 
mentorjem začetnikom.  

 Organizirali smo mednarodno konferenco z naslovom »Raziskovanje in izobraževanje v 
zdravstveni negi«. Konferenca je vključevala sledeča tematska področja: 
o Skrb za pacienta in k osebi osredotočena oskrba. 
o Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi. 
o Vodenje in upravljanje v zdravstveni negi in praksa zdravstvene nege. 
o Javno zdravje. 

 V času od 12.06. – 16.06.2017 so na UM FZV gostovali tuji profesorji iz priznanih institucij, ki 
so za zaposlene in študente naše fakultete izvedli delavnice in sodelovali na mednarodni 
znanstveni konferenci »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«, in sicer: Profesor 
Hugh McKenna (Ulster University, Medical School), Prof Dr Pam Smith (The University of 
Edinburgh, School of Health and Social Sciences), Prof Dr Jozsef Betlehem (University of Pécs, 
Faculty of Health Sciences, Pécs, Hungary), Dr Emma Rowland (King's College London, Florence 
Nightingale Faculty of Nursing & Midwifery), Dr Rosie STENHOUSE (The University of 
Edinburgh, School of Health in Social Science), Prof Dr Stacy Johnson (The University of 
Nottingham, Faculty of Medicine & Health Sciences) in Dr Margaret Denny (Waterford Institute 
of Technology, Waterford, Ireland). 

 17.05.2017 smo organizirali vsakoletno Izobraževanje s področja temeljnih postopkov 
oživljanja v sodelovanju s Slovensko vojsko, Prostovoljnim gasilskim društvom Rače, 
Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor, Gorsko reševalno službo Maribor in Srednjo 
zdravstveno in kozmetično šolo Maribor. 

 V času od 15. 05. do 19. 05. 2017 smo organizirali delavnico s področja Health Assessment (Dr 
Lori Dambaugh in Prof Tara Sacco, St. John Fisher College, ZDA). 

 Organizirali smo predavanja in delavnice z gosti (Prof Dr Roger Watson, University of Hull; Prof 
Dr Brendan McCormack in Ruth Magowan iz Quenn Margaret University, Edinburgh sta 
organizirala delavnico z naslovom »Person-centredness and the development of person-
centred practice«).  

 Izvedba šestih Raziskovalnih popoldnevov. 
 Na področju didaktičnega usposabljanja zaposlenih so bile v študijskem letu 2016/2017 

izvedene naslednje delavnice: 
o »Uporaba modelov za spodbujanje refleksije pri poučevanju«, delavnica za učitelje in 

sodelavce UM FZV (13. 09 2017; dr. Slavko Cvetek).  
o »Razvijanje zmožnosti klinične presoje v izobraževanju v zdravstveni negi«, delavnica za 

učitelje in sodelavce UM FZV (20. 09 2017; dr. Slavko Cvetek).  
o »Oblikovanje visokošolskega predavanja po načelih aktivnega učenja«, delavnica za 

učitelje in sodelavce UM FZV (26. 01 2017; dr. Slavko Cvetek). 

 Na področju razvijanja študijskih veščin študentov so bile v študijskem letu 2016/2017 
opravljene naslednje aktivnosti: 
o »Osnove pisanja za študijske namene«, delavnica je bila namenjena vsem študentom (08. 

03. 2017; dr. Slavko Cvetek).  
o »Snovanje in pisanje pregleda literature«, delavnica je bila namenjena vsem študentom, 

še posebej študentom, ki pripravljajo diplomsko delo (11. 01. 2017; dr. Slavko Cvetek).  
o »Pristop k snovanju in izdelavi diplomskega dela« delavnica je bila namenjena študentom 

tretjega letnika in absolventom visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. 
stopnje Zdravstvena nega. (19. 04. 2017; dr. Slavko Cvetek).  
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 Tudi v študijskem letu 2016/2017 smo ohranili dobro sodelovanje z vrtci, osnovnimi in 
srednjimi šolami v Sloveniji predvsem z namenom predstavitve poklica in študijskih programov 
UM FZV. 

Vloga in prispevek UM FZV družbenemu okolju: 
 Sodelovanje z organizacijami iz družbenega okolja (Učne baze UM FZV, Društvo za boj proti 

raku Štajerske, Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Društvo medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Maribor, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Kolaborativni 
center svetovne zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno nego, Zveza prijateljev 
mladine Maribor, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Območno 
združenje rdečega križa Maribor, Zveza za tehnično kulturo Slovenije – Regionalni center 
Maribor itd.), delovanje skupine prostovoljcev študentov fakultete v okolju 
(http://www.fzv.um.si/prostovoljstvo-studentov-um-fzv), 

 Raziskave, relevantne za razvoj družbe. 
 Upoštevanje načela družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v vseh segmentih 

delovanja članice UM (izobraževanje, raziskovanje, upravljanje in podobno). 
 Aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo in civilno družbo pri pripravi študijskih programov. 
 Vključevanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev v uporabne raziskave s 

ciljem prispevati k večji kakovosti družbenega okolja. 
 Objave izsledkov raziskovalnih rezultatov v znanstvenih in poljudnih publikacijah. 
 Mentorstvo pri raziskovalnih nalogah in projektih v osnovnih in srednjih šolah. 
 Vključenost visokošolskih učiteljev v različne komisije in projekte občinske uprave (npr. Mladi 

za napredek Maribora, itd). 
 Izvajanje zdravstveno vzgojnih aktivnosti študentov in učiteljev v okviru promocije zdravja, ki 

se izvajajo v srednjih šolah, nakupovalnih centrih itd. 

Fakulteta izkorišča priložnosti za povečevanje zavedanja o najpomembnejših globalnih zdravstvenih 
problemih ter osveščanja prebivalcev mesta Maribor in okolice o zdravem načinu življenja in dejavnikih 
tveganja za nastanek bolezni.  

 Mednarodno sodelovanje 

Koristno osnovo ter spodbudo dobremu sodelovanju in povezovanju UM FZV s tujimi fakultetami, 
univerzami, organizacijami in inštitucijami predstavlja vse bolj uspešno in intenzivno mednarodno 
sodelovanje Univerze v Mariboru: http://www.um.si/mednarodno-
sodelovanje/splosno/Strani/default.aspx. UM FZV 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. V ta 
namen ima fakulteta sklenjene Erasmus+ sporazume s tujimi univerzami 
(http://www.fzv.um.si/bilateralno-sodelovanje) in sporazume o sodelovanju na področju 
izobraževanja in znanstvenoraziskovalnega dela (http://www.fzv.um.si/partnerske-institucije). Inštitut 
za zdravstveno nego je v raziskovalnem delu osredotočen na raziskovanje v zdravstveni negi in 
vzpostavljanje mednarodnega sodelovanja. Inštitut je tudi eden izmed ustanoviteljev in aktivni partner 
v skupine UDINE-C (http://www.fzv.um.si/institut-za-zdravstveno-nego).Raziskovalni inštitut je s 
sodelovanjem v mnogih mednarodnih in nacionalnih projektih spletel mrežo uspešnega 
mednarodnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja z vodilnimi ustanovami s področja zdravstvenih 
ved: http://www.fzv.um.si/raziskovalni_institut. Center za mednarodno dejavnost se ukvarja z 
vzpostavljanjem ter ohranjanjem mednarodne mreže v sodelovanju z zaposlenimi na fakulteti ter 
tujimi partnerji v okviru mednarodnega projektnega dela, podpore pri izvedbi različnih dogodkov in 
podobno: http://www.fzv.um.si/center-za-mednarodno-dejavnost.  

  

http://www.fzv.um.si/prostovoljstvo-studentov-um-fzv
http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/splosno/Strani/default.aspx
http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/splosno/Strani/default.aspx
http://www.fzv.um.si/bilateralno-sodelovanje
http://www.fzv.um.si/partnerske-institucije
http://www.fzv.um.si/institut-za-zdravstveno-nego
http://www.fzv.um.si/raziskovalni_institut
http://www.fzv.um.si/center-za-mednarodno-dejavnost
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Ocena stanja:  
 UM FZV sodeluje in se povezuje z izobraževalnimi, zdravstvenimi ter drugimi institucijami 

doma in v tujini.  
 Mednarodno sodelovanje z uglednimi mednarodnimi institucijami se kaže v povečanju obsega 

znanstveno raziskovalnega dela.  
 UM FZV prav tako uspešno sodeluje tudi z gospodarstvom, kar bo v prihodnosti še 

pomembnejše za vključevanje v globalni prostor. 
 Izvajanje projektov Po kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno 

korist, kar omogoča vključevanje in sodelovanje študentov in s tem tudi potencialnih 
delodajalcev.  

Prednosti: 
 Spremljanje zaposlenosti diplomantov UM FZV. 
 Prva fakulteta s področja zdravstvene nege z akreditiranim študijskim programom 3. stopnje 

Zdravstvena nega.  
 Aktivno vključevanje študentov v projekte. 
 Veliko število tujih gostujočih visokošolskih učiteljev vključenih v pedagoški proces. 

Pomankljivosti: 
 Vizija in poslanstvo UM FZV še nista usklajena s strategijo in poslanstvom UM. 

Predlogi za izboljšanje: 
 Uskladiti vizijo in poslanstvo UM FZV s strategijo in poslanstvom UM. 
 Okrepiti aktivnosti na področju družbene odgovornosti. 
 Krepiti pozitivno vlogo UM FZV v okolju, družbeno odgovornost fakultete ter opredeliti in 

poudariti ključne vrednote delovanja UM FZV. 
 Nadaljevati s krepitvijo mednarodnih izmenjav in sodelovanjem. 
 Nadaljevati z aktivnim vključevanjem študentov v organiziranost delovanja fakultete ter 

projektno delo.  
 Nadaljevati s podporo visokošolskim učiteljem za pridobivanje habilitacijskih nazivov. 
 Nadaljevati s spodbujanjem mednarodne izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov. 
 Pripraviti programe vseživljenjskega izobraževanja in izpopolnjevanja glede na potrebe na trgu 

dela v sodelovanju z Zbornico-Zvezo. 
 Krepiti izobraževalno in raziskovalno sodelovanje z izobraževalnimi in zdravstvenimi 

institucijami. 
 Krepiti sodelovanje z gospodarstvom in diplomanti UM FZV.  
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3 DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

V tem poglavju je predstavljeno delovanje visokošolskega zavoda, kjer je najprej predstavljena 
organiziranost UM FZV glede delovanja kateder, inštitutov in centrov ter izobraževalna in raziskovalna 
delavnost UM FZV.  

 Organizanost  

UM FZV v pravnem prometu zastopa dekanica, Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne 
Irske) Majda PAJNKIHAR, ki jo lahko nadomešča prodekan iz vrst visokošolskih učiteljev. UM FZV ima 
prodekanico za izobraževalno dejavnost, viš. predav. dr. Klavdijo ČUČEK TRIFKOVIČ, prodekanico za 
podiplomski študij, red. prof. dr. Sonjo ŠOSTAR TURK, prodekana za raziskovalno dejavnost izr. prof. 
dr. Gregorja ŠTIGLICA in prodekanico za študentska vprašanja Patricijo LUNEŽNIK. 

Dekan je po svoji funkciji tudi član Senata, ki ga sestavlja 13 članov, 10 od teh je iz vrst visokošolskih 
učiteljev in trije člani iz vrst študentov. Akademski zbor članice univerze sestavljajo vsi delavci, izvoljeni 
v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec, asistent z raziskovalnim nazivom in visokošolski 
sodelavec ne glede na naziv ter študenti. Pri delu Akademskega zbora članice sodelujejo tudi drugi 
delavci. Poslovodni odbor članice sestavlja pet 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 tajnica fakultete, Vlasta JUG, univ. dipl. prav. Skladno s sistemizacijo in organizacijo fakultete 
spadajo v ta del referati in knjižnica. UM FZV ima Referat za splošne in administrativne zadeve, Referat 
za kadrovske in habilitacijske zadeve, Referat za računovodske zadeve, Referat za študentske zadeve. 
Zaposleni so dosegljivi po elektronski pošti ali pa po telefonu. Kontakti http://www.fzv.um.si/zaposleni 
in uradne ure http://www.fzv.um.si/uradne-ure so objavljeni na spletni strani fakultete. Podporne oz. 
strokovne službe UM FZV so organizirane skladno s Splošnim aktom o organiziranosti in sistemizaciji 
univerze in članic št. A17/2005-2 BB (Obvestila UM št. XXIII-6-2005) in z vsemi spremembami in 
dopolnitvami akta https://www.um.si/univerza/dokumentni-
center/akti/Strani/podrobnosti.aspx?iddok=127. V nadaljevanju so predstavljene katedre, inštituti in 
centri UM FZV ter njihovi predstojniki. V preglednici 1 in 2 so predstavljene katedre, inštituti in centri 
ter njihovi predstojniki. 

Preglednica 1: Katedre 

Ime katedre Predstojnik 

Katedra za zdravstveno nego 
Viš. predav. mag. Vida GÖNC, od 27.11.2017 
predav. Nataša MLINAR RELJIĆ 

Katedra za medicino in fizioterapijo Izr. prof. dr. Dušan MEKIŠ 

Katedra za interdisciplinarne vede Prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK 

Katedra za bioinformatiko 
Prof. dr. Milan BRUMEN, od 30.09.2017 doc. dr. 
Aleš FAJMUT 

Preglednica 2: Inštituti in centri 

Ime inštituta Predstojnik 

Inštitut za zdravstveno nego Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in 
Severne Irske) Majda PAJNKIHAR 

Raziskovalni inštitut Izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC 

Inštitut za zdravstvo in prehrano Zasl. prof. dr. Dušanka MIČETIĆ TURK 

http://www.fzv.um.si/zaposleni
http://www.fzv.um.si/uradne-ure
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/podrobnosti.aspx?iddok=127
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/podrobnosti.aspx?iddok=127
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Ime inštituta Predstojnik 

Inštitut za balneologijo in klimatologijo Prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK 

Center za uporabo informacijsko 
komunikacijskih tehnologij v zdravstvu 

Aleš TURK, dipl. inž. el., mag. bioinf. 

Center za mednarodno dejavnost Dr., DHSc. (Republika Finska) Helena BLAŽUN VOŠNER 

Simulacijski center Izr. prof. dr. Miljenko Križmarić 

Center za razvoj kariere in vseživljenjsko 
učenje 

/ 

V nadaljevanju je predstavljeno delovanje kateder, inštitutov in centrov UM FZV.  

 Katedra za zdravstveno nego 

Katedra za zdravstveno nego (KZN) je imela v študijskem letu 2016/2017 22 članov. Člani so se sestali 
na petih rednih sejah in imeli štiri korespondenčne seje. Obravnavane tematike na rednih sejah so se 
nanašale na plan dela in aktualno dogajanje.  

KZN je bila pri svojem delu osredotočena na: 

 Spodbujanje znanstvene in raziskovalne aktivnosti članov na posameznih strokovnih področjih. 

 Spodbujanje članov k pisanju in publiciranju izvirnih znanstvenih člankov v domačih in tujih 

revijah. 

 Spodbujanje k aktivnejšemu vključevanju v projekte in projektne skupine.  

 Spodbujanje članov k pridobivanju akademske izobrazbe.  

 Vključevanje tujih strokovnjakov s področja zdravstvene nege (ZN) v učni proces.  

 Skrb za kontinuirano izobraževanje članov.  

 Sodelovanje s partnerskimi institucijami in Učnimi bazami. 

KZN je ključni nosilec razvoja stroke zdravstvene nege in oskrbe, ne le na UM FZV, ampak tudi v širšem 
strokovnem in družbenem okolju regije. 

Ocena stanja: 

 Izvedenih je bilo več Funkcionalnih izobraževanj kot v preteklem obdobju, predvsem so bila 
obogatena z vsebinami in izvajalci iz tujine, ki so uveljavljeni in priznani strokovnjaki: 
o »Izobraževanje za klinične mentorje začetnike«. 
o Napredna znanja v zdravstvu – Raziskovanje v zdravstveni negi. 
o Napredna znanja v zdravstvu – Osnove visokošolske didaktike.  
o Izvedba izobraževanja iz temeljnih postopkov oživljanja.  
o Izobraževanje iz ergonomije v zdravstveni negi. 
o Priprava in organizacija tečaja uporabe angleškega jezika v zdravstveni negi. 
o Delavnica Health Assessment za visokošolske učitelje v sodelovanju s tujima 

visokošolskima učiteljicama Dr Dambaugh in Prof Sacco iz St. John Fisher College, 
Wegmans School of Nursing, Rochester, ZDA. 

o Izobraževanje za tutorje učitelje. 
o Delavnica »Person-centredness and the development of person-centred practice«, ki sta 

jo izvedla Prof Dr Brendan McCormack in Ruth Magowan, MSc. 
o Ena visokošolska učiteljica zaključuje izobraževanje na 3. stopnji. 
o 9 članov KZN vpisanih na doktorski študij (Zdravstvena nega, Biomedicinska tehnologija, 

Logistika sistemov), kar je več kot v preteklem obdobju. 
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 Izvajanje študijskih programov je učinkovito zaradi: 
o Priprava in uvajanje OSCE, kot novega sodobnega pristopa k poučevanju v simuliranem 

kliničnem okolju.  
o Glede na analizo študentskih anket so bili izvedeni sistematični popravki učnih načrtov 

posameznih učnih enot. 
o Sodelovanje pri izvedbi informativnih dni za vpis na študijski program 1. stopnje 

Zdravstvena nega, kjer je bil izkazan večji interes za študij zdravstvene nege kot v 
preteklem obdobju. 

o Izvedba dela kliničnih vaj v Avstriji - Sanlas (Zdravstvena nega na geriatričnem 
področju, Zdravstvena nega na kirurškem področju in Zdravstvena nega na 
psihiatričnem področju), ki jih je opravljalo manj študentov (2) kot v preteklem 
obdobju. 

o Nadaljevanja razvoja študentske tutorske in mentorske tutorske podpore študentom 
za zagotavljanje študijske pomoči študentom. 

o Priprave novih in posodobljenih študijskih gradiv in e-študijskih gradiv. 
o Koordinacijskih in evalvacijskih sestankov z glavnimi mentorji v Učnih bazah na 

področju praktičnega usposabljanja študentov. 
o Vključevanja tujih visokošolskih učiteljev v izobraževalni proces na vseh stopnjah 

študija Zdravstvene nege. 
o Koordiniranja kliničnih vaj in usposabljanje tujih študentov na vseh strokovnih 

področjih, ki so na mednarodni izmenjavi, ki jih je bilo več kot v preteklem obdobju. 
o Sodelovanja pri promociji UM FZV zainteresirani strokovni in širši družbeni javnosti. 
o Pregledanih 148 dispozicij zaključnih del študentov na študijskem programu 1. stopnje 

Zdravstvena nega, kar je 269 manj kot v preteklem obdobju, ko je bilo zaradi 
zaključevanja študija na starem dodiplomskem študijskem programu, sprejetim pred 
11. 6. 2004, pregledanih 142 dispozicij od skupno 417 dispozicij. 

 Znanstveno raziskovalna dejavnost članov KZN je boljša kot v preteklem obdobju: 
o Člani KZN so nosilci ali aktivno vključeni v mednarodne, domače in interne projekte na 

UM FZV. Vključenost in sodelovanje članov KZN v projektih se povečuje. 
o Objave v domačih in tujih strokovnih in znanstvenih revijah in znanstveni monografiji. 

V primerjavi s preteklim obdobjem smo imeli eno objavo s tipologijo 1.01 več (10) in 3 
(4) objave s tipologijo 1.02 več kot v preteklem obdobju. 

o Člani KZN so člani uredniških odborov pri uglednih domačih in tujih revijah. 
o Člani KZN so člani programskih odborov znanstvenih konferenc in strokovnih srečanj 

doma in v tujini. 

Prednosti: 

 Izvedenih je bilo več funkcionalnih izobraževanj s tujimi visokošolskimi učitelji. 

 Izboljšanje na znanstveno raziskovalnem področju. 

 Učinkovito izvajanje študijskih programov s sodobnimi učnimi pristopi. 

 Večje število diplomantov. 

 Izkazan velik interes za študij. 

 Dobra tutorska mreža študentov in učiteljev.  

 Razvejana mreža učnih baz in dobro sodelovanje z njimi. 

Pomanjkljivosti: 

 Pedagoška obremenitev visokošolskih učiteljev je zelo velika.  
 

Predlogi za izboljšanje: 

 Spodbujati visokošolske učitelje k večji mobilnost. 
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 Povečati vključenost tujih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev v učni proces. 

 Posodabljati obstoječe in razvijati nove študijske programe v skladu s potrebami stroke 
zdravstvene nege, družbe in širšega regijskega okolja. 

 Uveljaviti sodobne didaktične in pedagoške pristope v učni proces in prenos dobrih praks 
iz tujine ter njihova implementacija v obstoječe študijske programe. 

 Posodobiti simulirano klinično okolje in poučevanje v simuliranem kliničnem okolju. 

 Katedra za medicino in fizioterapijo 

V letu 2016/2017 je Katedra za medicino in fizioterapijo imela 5 članov. Sestali so se na 1 redni seji. 
Večina članov katedre (štirje) so zaposleni v Univerzitetnem kliničnem centru in imajo večkrat tudi 
neformalne sestanke, na katerih sprotno rešujejo tekočo problematiko in o tem obveščajo fakulteto. 
Člani Katedre za medicino in fizioterapijo se vključujejo v pedagoški proces na UM FZV, na študijskem 
programu 1. stopnje in 2. stopnje Zdravstvena nega.  

V preglednici 3 je predstavljeno znanstvenoraziskovalno delo v številu bibliografskih enot s področja 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti članov Katedre za medicino in fizioterapijo za leto 2016 in leto 
2017. 

Preglednica 3: Število bibliografskih enot s področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti članov 
Katedre za medicino in fizioterapijo za leto 2016 in leto 2017 

 
Bibliografske enote 

2017 2016 

Izr. prof. Dušan Mekiš 6 2 

Prof. dr. Iztok Takač 10 9 

Doc. dr. Janez Rebol 2 2 

Viš. predav. mag. Maksimiljan Gorenjak 4 5 

Viš. predav. mag. Karl Turk 1 3 

SKUPAJ 23 21 
*Iz vzajemnega bibliografskega sistema COBISS – osebne bibliografije - ni možno pridobiti števila bibliografskih 
enot za študijsko leto, zato je primerjava narejena na podlagi koledarskega leta 

V preostalo znanstvenoraziskovalno dejavnost (projektno delo) so člani katedre večinoma vpeti na 
svojih matičnih institucijah (UKC MB in NIJZ – območna enota Maribor), saj so le v določenem odstotku 
zaposleni na UM FZV. 

Ocena stanja: 

 Aktivno sodelovanje med člani Katedre za medicino in fizioterapijo na matični instituciji 

zaposlitve. 

 Stanovitna uspešnost pri raziskovalnem delu in objavi člankov.  

 Mentorji ali somentorji pri več doktoratih (na drugih članicah UM), magisterijih ali diplomah.  

Prednosti: 

 Člani katedre so matično zaposleni v zdravstvenih institucijah, zato lahko študentom podajo 

veliko izkušenj iz prakse. 

Pomanjkljivosti: 

 Člani katedre nimajo rednih srečanj, ker so zelo zasedeni zaradi ostalih delovnih obveznosti 

izven fakultete, na matičnih institucijah. 
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Predlogi za izboljšanje: 

 Vzpostavitev rednih srečanj članov katedre v obliki sej ali sestankov. 

 Tesnejše sodelovanje z vodstvom glede izvedbe pedagoškega procesa v okviru študijskih 

programov. 

 Skrb za boljši pretok informacij med zaposlenimi in vodstvom. 

 Katedra za interdisciplinarne vede 

Katedra za interdisciplinarne vede trenutno šteje 5 članov, ki so v študijskem letu 2016/2017 izvedli 
vse pedagoške obveznosti na študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega na rednem in izrednem 
študiju, na študijskih programih 2. stopnje na rednem in izrednem študiju in programu 3. stopnje 
Zdravstvena nega na izrednem študiju. 

Člani Katedre za interdisciplinarne vede uspešno sodelujejo tudi na projektih v sodelovanju z drugimi 
inštitucijami, na katerih so tudi zaposleni (Nacionalni inštitut za javno zdravje, Pravna fakulteta, 
Fakulteta za strojništvo, Sanlas Holding, Avstrija, Splošna bolnišnica Ptuj, Splošna bolnišnica Murska 
sobota, itd). Katedra se redno sestaja. V okviru Katedre deluje tudi delovna skupina, ki se posebej 
sestaja s predstojnico Katedre ter tedensko poroča o svojem delu. Člani Katedre za interdisciplinarne 
vede so v okviru raziskovalnega dela v študijskem letu 2016/2017 objavljali rezultate, in sicer v obliki 
naslednjih prispevkov: 6 izvirnih znanstvenih člankov, 1 pregledni članek, 5 strokovnih člankov, 19 
znanstvenih prispevkov na konferenci, 1 vabljeno predavanje (povzetek znanstvenega prispevka na 
konferenci), 6 povzetkov znanstvenih prispevkov na konferenci, 7 samostojnih znanstvenih sestavkov 
v monografiji, 1 samostojni strokovni sestavek v monografiji, 1 predgovor, spremno besedo, 1 intervju, 
1 strokovno monografijo, 3 končna poročila o rezultatih raziskav, 4 elaborate, pred študije, študije, 1 
izvedensko mnenje, 2 predavanji na tuji univerzi, 8 prispevkov na konferenci brez natisa, mentorstvo 
pri 1 doktorski disertaciji, 11 magistrskih delih, 27 magistrskih delih bolonjskega študija, 2 
specialističnih delih, 27 diplomskih delih in 35 diplomskih delih bolonjskega študija. Prav tako so člani 
Katedre za interdisciplinarne vede vodje naslednjih projektov: 

 Preučevanje proti antibiotikom odpornih bakterij in odstranjevanje antibiotikov iz bolnišnične 

odpadne vode, (Vodja mednarodnega projekta: Šostar Turk Sonja, Rozman Urška). 

 Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih, 

Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za 

družbeno korist 2016–2018 (Vodja projekta: Fijan Sabina). 

 Proučevanje mikroorganizmov in delovanja antimikrobnega premaza na tekstilijah v 

medicinskem okolju (ANTIMIKROBITEX 2).(Vodja projekta Šostar Turk Sonja in sodelujoči: Fijan 

Sabina, Rozman, Urška, Gönc, Vida, Korošec, Bojan, Pal, Emil, Lušicky, Marija, Marolt, Boštjan, 

Zavec Pavlinić, Daniela.  

 Trans maščobe v živilih in njihov populacijski vnos - implikacije za javno zdravje. (Vodja 

projekta: Pravst Igor). 

 Zmanjševanje soli v prehrani prebivalcev Slovenije 2010 - 2020 (Financer Ministrstvo za 

zdravje). 

 Resolucija o nacionalnem programu prehranske in gibalne politike 2015 do 2025 (Financer 

Ministrstvo za zdravje). 

 Raziskava na živalih glede vnosa trans maščobnih kislin v primerjavi z drugimi vrstami maščob 

na eksperimentalno inducirane črevesne tumorje. (ARRS projekt, vodja projekta: Cirila Hlastan 

Ribič). 
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Ocena stanja:  
 Pridobitev mednarodnega projekta na razpisu za projekte »Po kreativni poti do praktičnega 

znanja«. 
 Objavili 1 izvirni znanstveni članek, 1 pregledni članek in 1 strokovni članek manj kot v 

prejšnjem letu. 
 Dobro sodelovanje članov katedre. 
 Eno mentorstvo pri doktorski disertaciji (lani 2) in enako število pri magistrskih delih (11) kot 

prejšnje leto in kar 16 mentorstev več pri diplomah in magistrskih ter diplomski delih na 
bolonjskem študiju. 

 2 predavanji na tuji univerzi. 
 Glede prispevkov v monografijah približno na enakem nivoju kot prejšnje leto. 

Prednosti: 
 Pridobitev mednarodnega projekta. 
 Uspešno sodelovanje na projektih. 
 Večje število mentorstev na bolonjskih študijskih programih. 

Pomankljivosti: 
 Manjše število objavljenih izvirnih člankov. 
 Manjše udejstvovanja na znanstvenih in strokovnih konferencah v primerjavi s prejšnjim 

letom. 

Predlogi za izboljšanje: 
 V raziskovalno delo vključiti več študentov UM FZV, kakor tudi iz drugih fakultet (FKBV, FKKT, 

FNM).  
 Objaviti več izvirnih znanstvenih člankov.  
 Prijaviti se na več razpisov za projekte (domače in mednarodne).  
 Pripraviti skripto za predmet Vpliv okolja na zdravje in učbenik na področju Kemijskih 

dejavnikov tveganja v prehrani. 

 Katedra za bioinformatiko 

Katedra za bioinformatiko šteje 7 članov, katerih večina v okviru svojega pedagoškega in 
znanstvenoraziskovalnega dela sodeluje tudi na drugih članicah UM (FERI, FNM, MF, FOV). Člani 
katedre sodelujejo v pedagoškem procesu na študijskih programih 1. in 2. stopnje Zdravstvena nega, 
2. stopnje Bioinformatika ter 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu. Člani katedre 
so se v študijskem letu 2016/2017 redno sestajali tako na sejah, kot tudi na neformalnih sestankih, kjer 
so obravnavali problematiko izvajanja študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika. Člani katedre 
skrbijo za prenovo in objavo študijskih gradiv, katera so dostopna v knjižnici UM FZV in na e-študijskem 
portalu UM (Moodle), prav tako se aktivno vključujejo v pregled dispozicij študijskega programa 2. 
stopnje Bioinformatika. Aktivno so sodelovali tudi pri prenovi spletne strani UM FZV. Skrbijo tudi za 
vzdrževanje eksperimentalne opreme in simulacijskega centra. 

V letih 2016 in 2017 so člani Katedre za bioinformatiko UM FZV še intenzivneje kot v preteklih letih 
delali na raziskovalnem področju. V soavtorstvu so objavili 24 znanstvenih člankov 2 pregledna 
znanstvena članka, 1 strokovni članek in 3 poglavja v znanstvenih monografijah. Pri tem je potrebno 
omeniti, da je kvaliteta objav članov katedre na zelo visokem nivoju, saj imajo njihova dela preko 1500 
citatov, večina objav pa je v revijah, ki so indeksirane v JCR (20/24). Od tega je bil 1 članek prepoznan 
kot izjemni dosežek (A''), 5 člankov kot zelo kvaliteten dosežek (A') in 11 člankov kot pomemben 
dosežek (A1/2). Člani katedre so se udeležili številnih znanstvenih in strokovnih konferenc (tudi kot 
vabljeni predavatelji), kjer so predstavili 45 znanstvenih prispevkov. Predavali so na tujih univerzah in 
izdali en univerzitetni učbenik z recenzijo. Pod njihovim mentorstvom in somentorstvom (na UM FZV 
in na drugih članicah UM) so doktorirali 4 kandidati, magistrirala 2 kandidata, magistriralo (2. stopnja) 
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47 kandidatov, diplomiralo 13 kandidatov, diplomiralo (1. stopnja) 12 kandidatov. Skupaj so člani 
katedre v letih 2016 in 2017 bili mentorji pri kar 78 nalogah. Člani katedre opravljajo številne 
recenzentske funkcije na znanstvenih mednarodnih konferencah in za znanstvene revije. Prav tako se 
vključujejo v nacionalne, mednarodne in bilateralne raziskovalne in aplikativne projekte, ki potekajo 
tako na UM FZV kot na drugih članicah UM. Aktivno so sodelovali pri prijavi različnih raziskovalnih in 
aplikativnih projektov na UM FZV ter drugih članicah UM (4 končna poročila raziskav). Na UM FZV so 
aktivno sodelovali pri osmih raziskovalnih projektih, v okviru katerih so objavili tudi 4 študije. Dva člana 
katedre sta bila na mobilnosti v tujini. Nekateri člani Katedre za bioinformatiko UM FZV aktivno delujejo 
v Društvu biofizikov Slovenije, na raziskovalnem področju pa so vključeni v sledeče programske 
skupine: 
P1―0055: Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic;  
P2―0028: Mehatronski sistemi; 
P3―0036: Bio-psiho-socialni model kvalitete življenja; 
P2 – 0057: Informacijski sistemi. 

Ocena stanja: 
 Porast števila objav v znanstvenih člankih in na znanstvenih konferencah glede na prejšnje leto.  
 Porast števila mentorstev in somentorstev pri doktorskih, magistrskih in diplomskih nalogah.  
 Porast števila raziskovalnih projektov, v katere so vključeni člani katedre. 
 Pristop k prenovi študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika ter uskladitvi le-tega s 

potrebami trga dela. 

Prednosti:  
 Redno sestajanje članov katedre. 
 Veliko število objav v znanstvenih revijah indeksiranih v JCR. 
 Visoka stopnja kvalitete znanstvenoraziskovalnega dela, ki se odraža v številu citatov in 

kvaliteti objav. 
 Skrb za prenovo vsebin predmetov in študijskih gradiv. 
 Pripravljeno poročilo predloga za prenovo študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika. 
 Vključenost v veliko število raziskovalnih projektov in raziskovalnih programov. 
 Razmeroma visoka vključenost študentov v raziskovalno delo. 

Pomanjkljivosti: 
 Večina članov katedre deluje tudi na drugih članicah UM. 
 Pedagoška preobremenjenost članov katedre v smislu pedagoških ur in števila mentorstev. 
 Preobremenjenost s funkcijami na več fakultetah, odborih in društvih. 

Predlogi za izboljšanje: 
 Okrepiti prepoznavnost študija Bioinformatike. 
 Okrepiti sodelovanje z gospodarstvom. 
 Še povečati vključenost študentov v raziskovalno delo. 
 Prenoviti študijski program 2. stopnje Bioinformatika. 
 Okrepiti povezovanje z drugimi institucijami doma in po svetu. 
 Pridobiti dodatne aplikativne projekte in projekte v povezavi z gospodarstvom.  

 Inštitut za zdravstveno nego 

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 
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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« in priprava kriterijev za 
ocenjevanje in analizo teorij zdravstvene nege.  

V študijskem letu 2016/2017 je Inštitut za zdravstveno nego kot koordinator ali partner izvedel oz. 
sodeloval pri izvedbi 13 raziskovalnih in razvojnih projektov (predstavljeno v poglavju 3.3). Zaradi 
zavedanja pomena dobrega sodelovanja Inštitut za zdravstveno nego sodeluje z mnogimi 
zdravstvenimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami v Sloveniji in tujini (predstavljeno v 
poglavju 2.2). V nadaljevanju je v preglednici 4 predstavljena raziskovalna uspešnost članov 
raziskovalne skupine Zdravstvena nega po metodologiji ARRS ob koncu leta 2017. 

Preglednica 4: Raziskovalna uspešnost članov raziskovalne skupine Zdravstvena nega ob koncu leta 
2017 

Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 A3 

Dr. Čuček Trifkovič Klavdija 86.56 0 0 11.49 0.24 0 0 

Dobnik Mojca 151.96 0 0 0 0.41 0 0 

Donik Barbara 51.16 0 0 3.49 0.14 0 0 

Fekonja Zvonka 92.16 0 0 0 0.25 0 0 

Fijačko Nino 136.72 0 40.18 58.62 0.43 7 0 

Fošnarič Lidija 7.84 0 0 0 0.02 0 0 

Gonc Vida 116.07 0 0 19.49 0.32 0 0 

Gorenjak Maksimiljan 265.28 0 85.34 129.78 0.86 406 0 

Kegl Barbara 240.11 11.02 11.02 14.51 0.67 5 0 

Klančnik Gruden Maja 20.39 0 0 0 0.05 0 0 

Klanjšek Petra 165.29 0 55.58 78.83 0.53 10 0 

Kocbek Primož 24.67 0 20.67 20.67 0.09 0 0 

Koželj Anton 46.08 0 0 0 0.12 61 0 

Dr. Lorber Mateja 583.13 0 0 207.93 1.7 30 0 

Mlinar Reljić Nataša 58.43 0 0 8 0.17 0 0 

Nerat Jasmina 110.78 0 0 0 0.3 0 0 

Dr Pajnkihar Majda 1100.68 53.52 313.83 399.99 3.46 92 0.75 

Pevec Monika 0 0 0 0 0 0 0 

Pišlar Milena 70.1 0 0 0 0.19 0 0 

Roj Igor Robert 0 0 0 0 0 0 0 

Strauss Maja 55.67 0 0 11.49 0.16 0 0 

Dr. Stričević Jadranka 234.58 0 0 11.49 0.64 5 0 

Dr. Takač Iztok 602.73 2.29 15.75 43.98 1.65 1509 5 

Tomažič Jožefa 55.69 0 0 0 0.15 0 0 

Turk Karl 0 0 0 0 0 0 0 

Vrbnjak Dominika 286.53 42.5 90.21 134.69 0.94 1 0 
Upoš. tč. – skupno število točk po ARRS, A'' - izjemni dosežki, A' - zelo kvalitetni dosežki , A1/2 - pomembni dosežki, A1 – publikacije, 
CI10 - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih, A3 – pridobljena sredstva izven ARRS 
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Ocena stanja: 
 Uspešnejši pri raziskovalnem delu in objavi člankov.  
 Odlično in učinkovito sodelovanje z Raziskovalnim inštitutom in Katedro za zdravstveno nego.  
 Sodelovanje z ostalimi Inštituti, katedrami in centri. 
 Člani Inštituta so v preteklem obdobju intenzivno sodelovali na dogodkih, konferencah in 

prijavi projektov. 
 Dober napredek na področju nacionalnih in mednarodnih povezav in sodelovanju.  
 Povečano število mednarodnih izmenjav visokošolskih učiteljev iz Katedre za zdravstveno nego 

v Erasmus izmenjavah in v okviru bilateralnih projektov. 
 Uspešna pridobitev partnerstva v Erasmus+ projekt European Junior Leadership Academy for 

Student Nurses (RELATE). 
 Uspešna izdaja prve znanstvene monografije pri tuji založbi (»Teaching and Learning in 

Nursing«). 
 Soavtorstvo pri izdaji učbenika »Fundamentals of Nursing Models, Theories and Practice« 

(Wiley). 
 Uspešno vodenje in povečanje števila članov mednarodne skupine UDINE C iz Evrope in dveh 

pridruženih članic (ZDA in Rusija) za pridobitev in izvajanje doktorskega študijskega programa 
Zdravstvena nega. 

 Povečano število tujih profesorjev ZN vključenih v pedagoško delo predvsem na 2. in 3. 
stopnjo. 

Prednosti: 
 Večje število objav znanstveno raziskovalnega dela članov Inštituta za zdravstveno nego. 
 Povečano število konferenčnih objav na mednarodnih znanstvenih konferencah. 
 Povečano število priznanih partnerjev s področja Zdravstvene nege v okviru UDINE C skupine 

in priznanih visokošolskih institucij Zdravstvene nege. 
 Uspešno koordiniranje mednarodne skupine UDINE C v obdobju 8 let in sodelovanje članov 

skupine v izobraževalnem procesu na UM FZV. 
 Vzpostavitev novih povezav na raziskovalnem in pedagoškem področju z uglednimi 

inštitucijami preko sodelovanja v projektu RELATE (University of Nottingham, Trinity College 
Dublin. 

 Odlično sodelovanje z različnimi zdravstvenimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami 
v Sloveniji in tujini. 

 Dobro interdisciplinarno sodelovanje z drugimi disciplinami na raziskovalnem in pedagoškem 
področju.  

 Veliko število aktivnosti za spodbujanje znanstveno raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev, 
v letu 2016/2017 predvsem s poudarkom na vzpodbujanju raziskovalne usmerjenosti prve 
generacije doktorskih študentov študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega. 

 Pridobitev novega Erasmus plus projekta (SIM-VERSITY). 
 Aktivnosti na povečanju prepoznavnosti UM FZV v širšem raziskovalnem prostoru so bile 

potrjene tudi preko uvrstitve na področno lestvico Times Higher Education, kjer se je UM 
uvrstila med 500 najboljših univerz na področju kliničnih, predkliničnih in zdravstvenih 
raziskav. 

Pomanjkljivosti: 
 Velika pedagoška obremenitev članov Inštituta za zdravstveno nego. 
 Majhno število raziskovalcev, ki izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov ARRS. 

Predlogi za izboljšanje: 
 Aktivno sodelovanje vseh članov Inštituta za zdravstveno nego pri prijavi in izvedbi projektov.  
 Kljub povečanju objav v revijah s faktorjem vpliva, je število teh v primerjavi s sorodnimi 

inštitucijami še vedno nizko, čeprav je na število doktorjev znanosti glede na sorodne institucije 
višje. 
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 Povečana razpršitev prijav na področju projektov. 
 Nadaljevanje poglobljenega raziskovalnega dela na področju skrbi in varnosti pacientov ter k 

osebi osredotočene in emocionalne zdravstvene nege.  
 Izboljšati interdisciplinarne pristope v raziskovanju z ostalimi katedrami in instituti na UM FZV.  

 Raziskovalni inštitut 

Raziskovalni inštitut Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede (RI UM FZV) je bil ustanovljen 
leta 1996 s poslanstvom dviga raziskovalne dejavnosti fakultete na raven mednarodno priznanih 
ustanov s tega področja. V ta namen RI UM FZV koordinira in sodeluje v okviru nacionalnih in 
mednarodnih raziskovalnih projektov, aktivno se vključuje v mednarodne raziskovalne mreže, prenaša 
znanje v družbeno okolje, aktivno in dvosmerno sodeluje z gospodarstvom, nudi pomoč pri 
pridobivanju in delu mladih raziskovalcev ter pospešuje raziskovalno udejstvovanje tako zaposlenih kot 
študentov na vseh stopnjah študija. Delo Raziskovalnega inštituta je tesno povezano z ostalimi tremi 
inštituti, ki delujejo na UM FZV, predvsem z Inštitutom za zdravstveno nego, s katerim je inštitut v 
zadnjih letih sodeloval pri številnih raziskovalnih in razvojnih projektih.  

V študijskem letu 2016/2017 je inštitut sodeloval pri dogodkih, konferencah in prijavah na raziskovalne 
projekte (predstavljeno v poglavju 3.3). Poleg omenjenih aktivnosti je Raziskovalni inštitut v 
sodelovanju z Inštitutom za zdravstveno nego v študijskem letu 2016/2017 organiziral šest, sedaj že 
tradicionalnih, srečanj raziskovalcev, ki potekajo praviloma vsak prvi torek v mesecu, pod imenom 
Raziskovalno popoldne. Tako so se v okviru te prireditve zvrstila naslednja predavanja: 

 November 2016: Doc. dr. Mateja Lorber, »Značilnosti in kompetence vodij v povezavi s 
počutjem zaposlenih v zdravstveni negi« in Doc. dr. Jadranka Stričević, Predstavitev rezultatov 
projekta »Vrednotenje tveganj za zmanjšanje mišično skeletnih obolenj v zdravstvu in 
ozaveščenost s primeri dobrih praks za obvladovanje absentizma«. 

 December 2016: Prednovoletnega raziskovalnega sejma Univerze v Mariboru dne 6. 12. 2016 
v Poslovno proizvodni coni Tezno, kjer smo predstavljali raziskovalne dosežke UM FZV. 

 Februar 2017: Jelka Mlakar (Univerzitetni klinični center Ljubljana), »Obvladovanje tveganj in 
preprečevanje varnostnih zapletov v UKCL«. 

 Marec 2017: Jana Klavs, viš. med. ses., »Breme sladkorne bolezni in nove poti obvladovanja v 
Sloveniji«. 

 April 2017: Asist. Severina Stavbar, »Odstranjevanje antibiotikov iz bolnišničnih odpadnih vod« 
in Asist. dr. Urška Rozman, »Proučevanje mikroorganizmov in delovanja antimikrobnega 
premaza na tekstilijah v medicinskem okolju«. 

 Maj 2017: Jožica Leskovšek, Nova vizija, d.d., »Projekti eZdravja z vidika bolnikov in 
zdravstvenih delavcev«. 
 

Naslednja preglednica predstavlja rezultate raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS za 
raziskovalni skupini Bioinformatika in Interdisciplinarne raziskave v zdravstvu. Podatki so bili zajeti 
2.1.2018. 

Preglednica 5: Raziskovalna uspešnost članov raziskovalnih skupin Bioinformatika in 
Interdisciplinarne raziskave v zdravstvu ob koncu leta 2017 

Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 A3 

Dr. Fajmut Aleš 159.28 0 62.76 116.65 0.54 63 0.15 

Dr. Haložan David 50.35 0 0 0 0.13 128 0 

Dr. Križmarić Miljenko 620.8 0 0 25.36 1.68 257 0.13 

Dr. Povalej Bržan Petra 222.56 17.76 87 143.24 0.76 46 0 
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Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 A3 

Dr. Štiglic Gregor 781.73 27.79 336.14 424.05 2.6 163 1.24 

Dr. Zorman Milan 339.92 50.09 50.09 82.65 1.03 59 1.69 

Dr. Cvetek Slavko 230.8 0 0 0 0.62 10 0 

Dr. Fijan Sabina 694.06 0 205.77 356.16 2.23 184 0.28 

Dr. Hlastan Ribič Cirila 235.99 0 16.35 71.42 0.69 127 0.78 

Dr. Kraljić Suzana 585.92 80 163.03 203.03 1.86 2 0 

Dr. Rozman Urška 191.66 0 61.95 89.95 0.61 14 0 

Stavbar Severina 0 0 0 0 0 0 0 

Dr. Šostar - Turk Sonja 596.61 0 186.96 277.55 1.9 577 3.87 
Upoš. tč. – skupno število točk po ARRS, A'' - izjemni dosežki, A' - zelo kvalitetni dosežki , A1/2 - pomembni dosežki, A1 – publikacije, 
CI10 - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih, A3 – pridobljena sredstva izven ARRS 

Ocena stanja: 
 Organizacija rednih srečanj raziskovalcev s predstavitvami raziskovalnih rezultatov zunanjih in 

raziskovalcev UM FZV (v sodelovanju z Inštitutom za zdravstveno nego). 
 UM FZV je obiskalo večje število priznanih raziskovalcev iz tujine, ki so z raziskovalci na UM FZV 

vzpostavili povezave, ki bodo zelo pomembne pri njihovem sodelovanju v prihodnosti. 
 Aktivnosti na povečanju prepoznavnosti UM FZV v širšem raziskovalnem prostoru so bile 

potrjene tudi preko uvrstitve na področno lestvico Times Higher Education, kjer se je UM 
uvrstila med 500 najboljših univerz na področju kliničnih, predkliničnih in zdravstvenih 
raziskav. 

Prednosti: 
 Dobro sodelovanje z drugimi inštituti in katedrami UM FZV. 
 Redna srečanja raziskovalcev v okviru raziskovalnih popoldnevov. 
 Veliko število tujih gostujočih visokošolskih učiteljev, ki se vključujejo tako v raziskovalno kot 

tudi v pedagoško delo. 
 Veliko število aktivnosti za spodbujanje znanstveno raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev, 

v letu 2016/2017 predvsem s poudarkom na vzpodbujanju raziskovalne usmerjenosti prve 
generacije doktorskih študentov študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega. 

Pomanjkljivosti: 
 Manjše število objav v revijah s faktorjem vpliva, predvsem v primerjavi s sorodnimi 

inštitucijami na UL in UP. 
 Majhno število raziskovalcev, ki izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov ARRS. 

Predlogi za izboljšanje : 
 Aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi novih mehanizmov za promocijo znanstveno 

raziskovalnega dela zaposlenih na UM FZV (tudi preko socialnih medijev). 
 Raziskovalcem nuditi podporo in pomoč pri prijavi projektov in navezovanju stikov s priznanimi 

raziskovalci doma in v tujini ter tako povečati raziskovalno uspešnost raziskovalcev.  
 Nadaljevanje sodelovanja priznanih raziskovalcev iz tujine na študijskem programu 3. stopnje 

Zdravstvena nega, ki se hkrati vključujejo tudi v raziskovalno delo na fakulteti. 

 Inštitut za zdravstvo in prehrano 

Inštitut za zdravstvo in prehrano je bil ustanovljen šele 1.9.2016. Njegova predstojnica je zasl. prof. dr. 
Dušanka Mičetić Turk. Cilj Inštituta za zdravstvo in prehrano je pridobivanje novega znanja ter uporaba 
le tega v pedagoškem delu visokošolskih ustanov in v gospodarstvu. Raziskovanje je usmerjeno v 
prehrano in bolezni povezane s prehrano, kvaliteto življenja zdravih in bolnih otrok, odraslih ter 
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starostnikov, rast in razvoj zdrave populacije otrok v primerjavi s kronično bolnimi in skrb za starostnika 
z bio - psiho socialnega aspekta. 

 Inštitut za balneologijo in klimatologijo 

Inštitut za balneologijo in klimatologijo je bil ustanovljen 7.4.2016. Njegova predstojnica je prof. dr. 

Sonja Šostar Turk. V študijskem letu 2016/2017 so v okviru Inštituta za balneologijo in klimatologijo 

intenzivno izvajali raziskovalno delo predvsem na področju čiščenja odpadnih vod in higiene. 

 V okviru Inštituta se zaključuje doktorska disertacija mlade raziskovalke Severine Stavbar z 
naslovom »Napredne metode odstranjevanja antibiotikov iz bolnišnične odpadne vode«. 

 Na razpis avstrijske raziskovalne agencije »Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung« smo ponovno prijavili podoktorski projekt z naslovom »Risk analysis of 
carbapenem resistant genes in hospital environment«. 

 Na razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski Inovativni 
projekti za družbeno korist 2016 – 2018 smo prijavili projekt z naslovom: »Higiena površin v 
zdravstveni ustanovi in odpornost bakterij proti dezinfekcijskim sredstvom« (akronim: 
DEZIREZ). 

Predlogi za izboljšanje: 
 V raziskovalno delo vključiti več študentov UM FZV, kakor tudi iz drugih fakultet (FKBV, FKKT, 

FNM).  
 V postopku dogovarjanja za pripravo skupnih projektov s podjetjem Arhel d.o.o. in s Fakulteto 

za farmacijo UL na tematiko čiščenja odpadnih vod.  

 Center za mednarodno dejavnost 

Center za mednarodno dejavnost UM FZV je tudi v študijskem letu 2016/2017 intenzivno prispeval k 
razvoju mednarodnega ugleda fakultete. Tako so bile izvedene aktivnosti v zvezi z organizacijo študija 
in študijske prakse študentov UM FZV v tujini, zagotovljena je bila podpora pri urejanju študija in 
študijske prakse tujih študentov ter pri mobilnosti visokošolskih učiteljev in ostalih zaposlenih UM FZV 
na tujih partnerskih institucijah. Prav tako so potekale aktivnosti v zvezi z vodenjem in organizacijo 
mobilnosti tujih profesorjev na UM FZV, pomoč pri sklepanju Erasmus+ sporazumov ter podaljševanje 
obstoječih sporazumov v sodelovanju z Mednarodno pisarno UM. Izvedene so bile tudi promocijske 
aktivnosti za namen povečanja števila mobilnosti.  

3.1.9.1 Mobilnost visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 

Na UM FZV se spodbuja vključevanje v mednarodne izobraževalne in raziskovalne mreže, zato se 
visokošolskim učiteljem in sodelavcem omogoča udeležba na znanstveno raziskovalnih oz. strokovnih 
konferencah ter drugih strokovnih ali znanstvenih srečanjih in sodelovanje s tujimi fakultetami. UM 
FZV je v letu 2016/2017 sodelovala tudi preko izmenjave učiteljev in sodelavcev s sorodnimi 
fakultetami v tujini v okviru ERASMUS+ programa v okviru spodaj navedenih sklenjenih sporazumov:  

 UMIT-University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology 
 Johannes Kepler Universitaet Linz 
 Fachhochschule Kaernten Gemeinnuetzige Privatstiftung 
 Fh Campus Wien - Verein zur Förderung des Fachhochschul-, Entwicklungs- und 

Forschungszentrums im Süden Wiens 
 Prof. Dr. Asen Zlatarov University 
 Meditcinsky Universitet – Plovdiv 
 Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 
 Universidad de Murcia 
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 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 
 Universite de Bretggane Occidentale 
 Technologiko Ekpedeftiko Idrima - Ditikis Makedonias 
 Panepistimio Peloponnisoy  
 Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 Sveučilište u Rijeci 
 Pécsi Tudományegyetem 
 Universita' Degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
 Universita' Degli Studi di Udine  
 Waterford institute of technology 
 Háskólinn á Akureyri 
 State University of Tetovo 
 Lovisenberg Diakonale Høgskole 
 UiT The Arctic University of Norway 
 Universidade da Madeira  
 Instituto Politécnico de Setúbal  
 Universidade de Porto 
 Politechnika Czestochowska  
 Academy of Business and Health Sciences – ABHS 
 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu 
 Universitatea "Transilvania" din Brasov 
 Kajaanin Ammattikorkeakoulu  
 Savonia-Ammattikorkeakoulu 
 Itä-suomen Yliopisto 
 Lapland University of Applied Sciences 
 Katolicka Univerzita v Ruzomberku 
 Halic University 
 Izmir University 
 Ordu Universitesi 
 University of Ulster 
 University of Edinburgh 
 Queen Margaret University, Edinburgh 
 University of Lincoln 
 University of Bradford 
 University of South Bohemia in Česke Budejovice 

Partnerske države Erasmus+ (niso zajete države EU, Islandija, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, 
Turčija) 

 University of Sarajevo, Bosna in Hercegovina 
 Singidunum University, Valjevo, Srbija 
 University of Novi Sad, Srbija 
 I.M. Sechenov first Moscow State Medical University, Rusija 
 ST. John Fisher College, ZDA 
 Qeap – Heimerer University of Applied Sciences, Kosovo 
 Western Sydney University, Avstralija 

Kljub spodbujanju mednarodnih izmenjav in kljub velikemu številu podpisanih pogodb s sorodnimi 
visokošolskimi institucijami je delež zaposlenih, ki se odločijo za izmenjavo razmeroma nizek. Deloma 
je za to v zadnjih letih kriva tudi vedno večja pedagoška obremenjenost učiteljev in asistentov, ki zaradi 
specifičnosti študija zdravstvene nege in velike količine kliničnih vaj le stežka nadomeščajo odpadla 
predavanja in vaje. Obenem pa je potrebno poudariti, da se je delež zaposlenih, ki so se udeležili 
Erasmus izmenjave v letu 2016/2017 občutno povečal.  
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Preglednica 6: Mobilnost visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 

Študijsko leto Število izvedenih mobilnosti 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 

2011/2012 6 

2012/2013 2 

2013/2014 6 

2014/2015 3 

2015/2016 5 

2016/2017 19 

V študijskem letu 2016/2017 je bilo izvedenih 19 mobilnosti visokošolskih učiteljev, sodelavcev in 
raziskovalcev. 

Preglednica 7: Mobilnost tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

Študijsko leto 
Tuji visokošolski učitelji in 
sodelavci z namenom izvedbe 
predavanj na UM FZV 

Visokošolski učitelji in sodelavci ter strokovni 
sodelavci partnerskih institucij, ki so izvedli 
mobilnost z namenom usposabljanja na UM FZV 

2006/2007 5 / 

2007/2008 4 / 

2008/2009 6 / 

2009/2010 2 / 

2010/2011 1 / 

2011/2012 4 1 

2012/2013 / / 

2013/2014 4 2 

2014/2015 3 1 

2015/2016 13 10 

2016/2017 11 1 

Mobilnost tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev z namenom izvedbe predavanj na UM FZV ter 
mobilnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev partnerskih institucij, ki so 
izvedli mobilnost z namenom usposabljanja na UM FZV se je v letu 2016/2017 znižala. Pojav lahko 
morda pripišemo tudi dejstvu, da trenutno poteka projekt »Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov 
in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije 
na Univerzi v Mariboru« na ravni Univerze v Mariboru in nekateri gostujoči visokošolski učitelji koristijo 
tudi ta sredstva za izvedbo gostovanja.  

3.1.9.2 Mobilnost študentov 

V študijskem letu 2016/2017 v okviru Erasmus+ programa se je v primerjavi s prejšnjimi leti občutno 
povečalo število mobilnosti tako na področju študija kot opravljanja prakse v tujini. V nadaljevanju je 
predstavljeno število študentov UM FZV na partnerskih institucijah ter število tujih študentov na UM 
FZV v preteklih letih. 
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Študenti UM FZV na tujih partnerskih institucijah v preteklih letih v okviru Erasmus programa: 
 2008/2009: 6 študentov na Universidade da Madeira, Portugalska.  
 2009/2010: 1 študent na Universidade da Madeira, Portugalska. 
 2010/2011: 1 študent na University of Eastern Finland, Finska. 
 2011/2012: 2 študenta na Universidade da Madeira, Portugalska. 
 2012/2013: 2 študenta na lnstituto Politecnico de Setubal, Portugalska. 
 2013/2014: 2 študenta na Johannes Kepler University Linz, Avstrija; 2 študentki na Savonia 

University of Aplied Sciences, Finska; 1 študent na lnstituto Politecnico de Setubal, Portugalska. 
 2014/2015: 1 študentka na Savonia University of Aplied Sciences, Finska; 1 študentka na FH 

Campus Wien, Avstrija; 1 študentka na Lovisenberg Diakonale Hogskole, Norveška. 
 2015/2016: prijavljeni so bili 3 študenti, vendar so od izmenjave žal odstopili, 
 2016/2017: 1 študentka na Waterford Institute of Technology, Irska; 1 študent na Savonia 

University of Aplied Sciences, Finska; 1 študentka na Augustinum Műnchen-Nord, Nemčija; 2 
študenta na University of Murcia, Španija; 1 študentka na I.M. Sechenow first MSMU, Rusija; 
1 študentka na Kajaani University of Applied Sciences, Finska, 1 študentka na Ulster University, 
Velika Britanija, 1 študent na Johannes Kepler University Linz, Avstrija. 

Za pridobitev tujih študentov v okviru mednarodnih izmenjav je na spletni strani objavljeno gradivo za 
promocijo fakultete v angleškem jeziku, in sicer ECTS paket in brošura »Informacije o študiju« / »Study 
Information«. Prav tako so na spletni strani Univerze v Mariboru objavljena dodatna navodila o 
prijavnem postopku v okviru Erasmus+ programa ter ostale uporabne informacije za tuje študente.  

Tuji študenti na UM FZV v preteklih letih v okviru Erasmus programa:  
 2007/2008: 2 študentki iz University College Dublin, UCD School of Nursing, Midwifery and 

Health Systems.  
 2008/2009: 3 študenti iz Universidade da Madeira, Portugalska.  
 2009/2010: 8 študentov iz Universidade da Madeira, Portugalska. 
 2010/2011: ni bilo izmenjav. 
 2011/2012: 2 študentki iz Kocaeli University, Turčija. 
 2012/2013: 3 študentke – 2 iz Savonia University of Applied Sciences, Finska ter 1 študentka iz 

University of Peloponnese, Grčija. 
 2013/2014: 2 študentki iz Tallinn University, Estonija. 
 2014/2015: 1 študent iz Lapland University of Applied Sciences, Finska; 2 študentki iz Nicolaus 

Copernicus Univeristy, Poljska; 1 študentka iz Tallin Health Care College, Estonija. 
 2015/2016: 2 študentki iz Tallin Health Care College, Estonija, 1 študent iz Savonia University 

of Applied Sciences, Finska, 1 študentka iz Nicolaus Copernicus Univeristy, Poljska, 1 študentka 
iz Ordu University, Turčija, 

 2016/2017: 2 študentki iz Ulster University, Velika Britanija; 1 študent iz Akdeniz Univeristy, 
Turčija, 3 študentke iz Tallinn Health Care College, Estonija; 2 študentki iz Savonia University 
of Applied Sciences, Finska, 1 študentka iz I.M. Sechenov First Moscow State Medical 
University, Rusija 

Šolski koordinatorji in mentorji v kliničnem okolju izvajajo vse obveznosti s tujimi študenti v angleškem 
jeziku. 

Vsako študijsko leto UM objavi Informacijski paket, ki zajema splošne informacije o UM FZV, 
informacije o študijskih programih ter vpisnih pogojih. ECTS paket je objavljen tudi na spletni strani 
UM FZV: http://www.fzv.um.si/en/ects-package. 

Mednarodno sodelovanje UM FZV je predstavljeno na spletni strani UM FZV: 
http://www.fzv.um.si/center-za-mednarodno-dejavnost. 

  

http://www.fzv.um.si/en/ects-package
http://www.fzv.um.si/center-za-mednarodno-dejavnost
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Preglednica 8: Mednarodna mobilnost študentov 

Študijsko leto 
Število študentov zavoda v tujini 

Število tujih študentov na 
zavodu 

Na študiju Na strokovni praksi  

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 / / 

2011/2012 2 22 2 

2012/2013 2 29 2 

2013/2014 3 26 2 

2014/2015 1 16 4 

2015/2016 0 15 5 

2016/2017 4 7 9 

V študijskem letu 2016/2017 je bilo v okviru Erasmus+ programa opravljenih 5 mobilnosti s področja 
prakse v tujini in 4 mobilnosti s področja študija v tujini. Izvedeni sta bili 2 krajši mobilnosti na institucijo 
Sanlas Holding GMBH; izvedenih je bilo 9 mobilnosti v okviru Erasmus+ programa tujih študentov, 19 
mobilnosti profesorjev UM FZV, 11 mobilnosti tujih profesorjev, 5 mobilnosti zaposlenih UM FZV z 
namenom usposabljanja ter 1 mobilnost tujih strokovnih sodelavcev na UM FZV. 

Ocena stanja:  
 Zaradi časovnih omejitev izvedenih manj promocijskih aktivnosti za študente. 
 Bistveno povečanje števila dohodnih in odhodnih mobilnosti študentov v primerjavi s 

preteklimi leti.  
 Sklenjeni dodatni Erasmus+ sporazumi.  
 Dobro sodelovanje z Mednarodno pisarno UM. 
 Večje število gostovanj tujih profesorjev in zaposlenih na UM FZV v zadnjih dveh letih v 

primerjavi s prejšnjimi leti. 

Prednosti: 
 Sofinanciranja podpornih dogodkov, ki jih podpira Mednarodna pisarna UM FZV. 
 Izvedba projektov v okviru strategije internacionalizacije: Vključevanje gostujočih tujih 

strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti 
procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru; Javni razpis za izboljšanje procesa 
internacionalizacije slovenskega visokega šolstva; Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v 
Mariboru. 

 Možnost pridobitve sredstev za izvedbo promocijskih aktivnosti na ravni Univerze v Mariboru. 
 Aktivno vključevanje študentov v mednarodne projekte. 

Pomanjkljivosti: 
 Kljub bistveno večjemu številu izmenjav študentov v primerjavi z prejšnjimi leti še vedno 

opažamo veliko odpovedi, kljub začetnemu interesu. 
 Velik delež študentov se med študijem, predvsem na 2. stopnji študija zaposli, kar onemogoča 

izvedbo Erasmus+ izmenjav.  
 Ne odločanje študentov za mednarodno izmenjavo. 
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Predlogi za izboljšanje: 
 UM FZV izvede veliko število mobilnosti izven EU v okviru Erasmus+ programa na ravni UM, saj 

so sredstva v tem podprogramu izjemno omejena, vendar je zaželeno povečanje števila 
mobilnosti predvsem študentov.  

 Priprava dodatnih promocijskih aktivnosti za namen povečanja števila mobilnosti študentov. 
 Pridobiti informacijo, zakaj se študenti UM FZV ne odločajo za izmenjavo v tujini.  
 Posodobiti spletno stran z namenom povečanja števila mobilnosti.  
 Aktivno vključevanje UM FZV na promocijskih dogodkih, ki jih organizira Mednarodna pisarna 

na ravni UM.  

 Simulacijski center 

V študijskem letu 2016/2017 so se v Simulacijskem centru izvajale tako pedagoške vsebine, kot 
znanstveno raziskovalne vsebine. Simulacijski center nima zaposlenih. 

Na študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega, smo izvajali vsebine iz 
Perioperativne zdravstvene nege. Predstavljali smo rokovanje z operacijsko mizo, različne položaje 
bolnika med operacijo, intraoperativni monitornig obtočil in dihal, ter delo z anestezijsko delovno 
postajo. 

Pri učni enoti Simulacije v zdravstvu in zdravstveni negi smo simulirali različne organske sisteme 
(predvsem obtočila, dihala in živčevje). Simulirali smo kisikovo kaskado, aplikacijo kisika (nosni katetri, 
navadne obrazne maske, maske z zbiralniki, Venturi sisteme) in različne načine mehanične ventilacije 
(kontrolirana in asistirana ventilacija). 

Na študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Urgentna stanja v zdravstvu izvajamo v 
Simulacijskem centru predmet Tehnologije pri obravnavi nujnih stanj, kjer se študentje spoznavajo z 
različnimi medicinskimi pripomočki. Poudarek je na tehnologiji, ki se uporablja med zastojem srca 
(umetne dihalne poti, dostop do obtočil, električna terapija). 

Pri predmetu Klinična patofiziologija nujnih stanj izvajamo obremenitvene teste in opazujemo fiziološki 
odziv obtočil z impedančno kardiografijo. Spremljamo minutni iztis srca, enkratni iztis srca, sistemsko 
žilno upornost, srednji arterijski tlak, nivo hemoglobina v arterijski krvi in frekvenco srca.  

Pri predmetu Nadzor in vzdrževanje vitalnih funkcij kritično bolnega simuliramo indekse 
hemodinamičnih spremenljivk z upoštevanjem »Dubois in Dubois« protokola za izračun površine 
telesa. Pri pulzni oksimetriji simuliramo različne oblike pletizmograma in frekvence tonov, ki se 
spreminjajo glede na vrednost nasičenosti hemoglobina s kisikom v arterijski krvi. Frekvenco dihanja 
simuliramo na prostovoljcih preko EKG signala na različnih odvodih z metodo spreminjanja impedance 
posameznega EKG odvoda.  

Pri predmetu Farmakologija, toksikologija in terapevtske intervencije simuliramo farmakokinetične in 
farmakodinamične profile zdravil s hitrim delovanjem. Poudarek na vazoaktivnih zdravilih in zdravilih 
z inotropnim učinkom. Simuliramo delovanje nedepolariziranih in depolariziranih mišičnih relaksantov 
in njihovo interakcijo s TOF monitorjem zaporedja štirih impulzov. Zaviralce acetilholinesteraze 
simuliramo pri prekinitvi živčno-mišičnega bloka. 

Simulacije nujnih stanj na magistrskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega zajemajo različne 
scenarije nujnih stanj. Simuliramo motnje v acido-baznem ravnotežju, zlorabe narkotikov, zastrupitve, 
hude poškodbe glave in šokovna stanje (hipovolemični šok, kardiogeni šok, septični šok in obstruktivni 
šok). 
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V letu 2016/2017 smo pričeli s pripravo protokola za simulacijo vstavljanja perifernih centralnih 
katetrov s pomočjo ultrazvoka in kontrolo položaja katetra z analizo p vala enokanalnega EKG 
posnetega znotraj-žilno. 

Končano je mentorstvo doktorskem kandidatu iz Fakultete o zdravju Izola, kjer smo z raziskavo stroki 
doprinesli z izvirnim znanstvenim prispevkom na področju sedacije bolnikov v enotah intenzivne 
terapije z uporabo inhalacijskih anestetikov sevoflurana in izoflurana (Uncontrolled delivery of liquid 
volatile anaesthetic when using the anaesthetic conserving device, Journal of clinical monitoring and 
computing). 

V Simulacijskem okolju smo takoj po dogodku v Šempetrski bolnišnici simulirali omenjene primere in 
jih predstavili širši javnosti na znanstvenih konferencah:  

 Simulacije hipoksije med ventilacijo s 100-odstotnim dušikovim oksidulom = Hypoxia 
simulations during ventilation with 100% nitrous oxide. 

 Zamenjave dovodov medicinskih plinov in njihovo preprečevanje = Crossed pipelines 
connections of medical gases and their prevention. 

 Ventilacija z ročnim dihalnim balonom in dušikovim oksidulom = Ventilation with manual 
resuscitator and nitrous oxide.  

Delo v simuliranem okolju smo predstavili na Mednarodnem dnevu medicinskih sester. Predstavljali 
smo oddelek kardiokirurgije UKC maribor, operacijski i blok ginekološke klinike UKC Maribor in delo na 
področju anesteziologije Splošne bolnišnice Celje. 

Raziskovalno smo bili aktivni na dodiplomskem študiju z vsebinami iz področja simulacij: 

 Akumulacija ogljikovega dioksida v anestezijskem krožnem dihalnem sistemu zaradi napačne 
uporabe absorberja. 

 Dinamika cerebralne oksigenacije pri hiperventilaciji in hipoventilaciji. 

 Simulacije napak med preverjanjem anestezijske delovne postaje. 

 Simulacije sistemov zaprte torakalne drenaže. 

Raziskovalna aktivnost na podiplomskem študiju je zajemala nekoliko bolj kompleksna in zahtevna 
področja: 

 Dinamika temperature jedra bolnikov med splošno anestezijo pri uporabi konduktivnega 
segrevanja in zaščite pred sevanjem. 

 Kapnometrija in povratno dihanje ogljikovega dioksida med aplikacijo kisika skozi navadno 
obrazno masko. 

 Odsesavanje anestezijskih plinov iz linearnih "Mapleson" dihalnih sistemov. 

 Provokacijski testi kardiovaskularnega sistema s sekvenčno kompresijo venskega pretoka. 

 Simulacija forenzičnih primerov v nujni medicinski pomoči. 

 Sistemi barvnega označevanja brizgalk za preprečevanje napak pri aplikaciji zdravil v 
anesteziologiji. 

 Tehnologije volumetrične kapnografije. 

 Učinkovitost avtotransfuzije sistemske cirkulacije spodnjih okončin med simulacijo sinkope. 

 Učinkovitost prekordialnega udarca v kliničnem okolju. 

Za dekanovo nagrado UM FZV smo se prijavili z aktualno tematiko kako pomagati bolniku pri nenadni 
izgubi zavesti. Strokovna literatura namreč pri prvi pomoči ni natančna pri razlagi kako visoko bolniku 
dvigniti spodnje okončine (Učinkovitost avtotransfuzije sistemske cirkulacije spodnjih okončin med 
simulacijo sinkope = The effectiveness nof a systemic circulation autotransfusion of the lower limbs 
during syncope simulation). 
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Raziskovalno delo v simulacijskem okolju je obsegalo tudi analizo delovanja pogona prenosnih 
ventilatorjev med transportom bolnika (Ocena porabe kisika med prevozom bolnika = Oxygen 
consumption during patient transport). 

Na področju intenzivnega zdravljenja pediatričnih bolnikov smo simulirali aplikacijo bolusa tekočin 
skozi kateter z zelo majhno svetlino 1Fr (1/3 mm) (Monitoring linijskega tlaka infuzijske črpalke z 
brizgalko = Line pressure monitoring in syringe infusion pump). 

Na področju ergonomije smo raziskovali, kje so lahko težave v sistemih za odsesavanje anestezijskih 
plinov v operacijskih dvoranah (Zaščitni mehanizmi sistemov za odsesavanje anestezijskih plinov = 
Mechanisms of protection in anaesthetic gas scavenging system). 

Simulirali smo pasivno oksigenacijo med oživljanjem bolnika in dokazali parametre združljive z 
življenjem pri takih metodah oksigenacije (Kako izboljšati oksigenacijo med oživljanjem? = How to 
improve oxygenation during CPR?). 

Po prvih simulacijah v Sloveniji, v kliničnem okolju (In-Situ simulacije), izvedenih v Univerzitetnem 
kliničnem centru Maribor, smo ovrednotili tak način usposabljanja (Ovrednotenje usposabljanja 
kardiopulmonalnega oživljanja v kliničnem okolju = Evulation of the cardiopulmonary resuscitation 
training in clinical environment). 

Kvantificirali smo parametre anestezijskega dihalnega balona, ki je integralni del anestezijskega 
dihalnega sistema (Funkcije anestezijskega dihalnega balona v dihalnem sistemu = Functions of 
anesthesia reservoir bag in a breathing system).  

Ocena stanja: 
 Oprema za inhalacijsko anestezijo. 
 12-kanalni EKG aparat. 
 Ventilator bolnika. 
 Diagnostika z ultrazvokom. 
 Simulator METI HPS. 

Prednosti: 
 Dinamična intuitivna predstavitev. 
 Študij ki je atraktiven. 
 Simulacije primerov, ki se redko pojavijo v kliničnem okolju. 

Pomanjkljivosti: 
 Za delo z opremo je potrebno posebno znanje. 
 Časovno intenziva priprava simulatorjev. 
 V primeru okvar visoki stroški popravila. 

Predlogi za izboljšanje:  
 Letni servisi opreme. 
 Delo v manjših skupinah. 

 Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu 

Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v zdravstvu skrbi za projektiranje, 
razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema in glavnega komunikacijskega vozlišča na UM Fakulteti 
za zdravstvene vede. Zagotavlja podporo skupnim informacijskim potrebam in funkcijam fakultete. 
Aktivno povezuje funkcionalnosti fakultete s funkcionalnostmi računalniškega centra Univerze v 
Mariboru (RCUM). Center skrbi tudi za nemoteno delovanje celotne AV opreme na fakulteti. 



28 

UM FZV je priključena v računalniško omrežje Univerze v Mariboru s tremi neposrednimi optičnimi 
povezavami s pasovno širino 3 x 1 Gbit/s, kar omogoča zanesljivost in varnost komunikacij na zelo 
visokem nivoju. Povezave omogočajo nadgradnjo pasovne širine do 3 x 10 Gbit/s. 

Na komunikacijsko infrastrukturo je priključenih več kot 150 fakultetnih računalnikov in občasno še 
preko 200 študentskih uporabnikov . Na celotni fakulteti je vzpostavljeno brezžično omrežje Eduroam, 
ki omogoča vsem zaposlenim in študentom kakovosten in varen dostop do interneta. Hkrati omogoča 
tudi vsem gostujočim predavateljem dostop do internetnih vsebin, pod pogojem da je njihova matična 
organizacija vključena v mednarodno akademsko federacijo Eduroam. Eduroam je edino dovoljeno 
omrežje za dostop do brezžičnega interneta na fakulteti, izjemoma je omogočen dostop gostujočim 
predavateljem, če njihova komunikacijska oprema zadovoljuje varnostne standarde UM. S sprejemom 
varnostne politike UM, nekontrolirane dostopne točke niso dovoljene.  

Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu je v študijskem letu 2016/2017 
deloval v smislu posodobitve in razširitve informacijskih izobraževalnih in raziskovalnih sistemov. 
Trenutno stanje IKT opreme na UM FZV je naslednje: 4 predavalnice in sejna soba s kompletno IKT in 
AV opremo; 2 seminarja z IKT in popolno AV opremo; 5 kabinetov z IKT in popolno AV opremo; knjižnica 
s tremi računalniki in neomejenim dostopom do spletnih podatkovnih baz; 3 računalniške učilnice s 
popolno IKT opremo in popolno AV opremo, računalniška učilnica 4. nadstropje (17 sodobnih delovnih 
postaj s 64-bitnim operacijskim sistemom Windows 10 in mobilno interaktivno tablo); izpitna učilnica 
4. nadstropje (17 sodobnih osebnih računalnikov s 64-bitnim operacijskim sistemom Windows 10); 
računalniška učilnica 2. nadstropje (17 prenosnih računalnikov za izvajanje predavanj in vaj iz IKT 
tehnologij v zdravstvu in ZN z operacijskim sistemom Windows 8.1-64); študentski klub (10 starejših, 
posodobljenih računalnikov z operacijskim sistemom MS Windows 10); mikroskopirnica opremljena s 
projektorjem in prenosnim računalnikom. 

S pridobitvijo digitalne študentske identitete imajo vsi študenti možnost uporabe brezžičnega sistema 
Eduroam na področju celotne fakultete. 

Ocena stanja: 
 Posodobljena računalniška učilnica 408 s sodobnimi delovnimi postajami. 
 Izvedena najnujnejša popravila obstoječe IKT in AV opreme. 
 Varnostnih incidentov nismo zaznali, sistem je deloval zanesljivo in brez napak.  
 Okrnjena sredstva za izobraževanje in usposabljanje osebja za IKT tehnologije. 
 FTP strežnik za prenos velikih datotek nadomeščen s storitvami AAI ARNES.  
 Težave pri prenosu večjih datotek predstavlja omejitev e-mail sistema UM.  
 Ohranjena skrb za strogo varnostno strategijo uporabe računalnikov. 
 Odstranjevanje neuporabne in odpisane računalniške opreme (monitorji, računalniki, 

tiskalniki…) še vedno poteka preko firme Zeos d. o. o. Ljubljana in Surovina d. d. Maribor, in 
sicer po ustaljenih zakonskih postopkih in brezplačno.  

 Delno neupoštevanje varnostne politike UM. 

Prednosti: 
 Zanesljiv in varen dostop do interneta. 
 Uporaba vseh svetovnih spletnih storitev in raziskovalnih podatkovnih baz. 
 Uporaba sodobne, zanesljive in raznolike računalniške in AV opreme. 
 Informiranje študentov s hitrim vpogled na spletne strani UM FZV, UM in AIPS. 
 Uporaba sistema varnostnih kamer, ki nadzoruje, snema in shranjuje posnetke dogajanja na 

hodnikih in vhodih fakultete.  
 Vdorov v sistem UM FZV nismo zaznali, niti nismo bili o njih obveščeni s strani RCUM-a.  
 Licenciranje programske opreme na fakulteti poteka po pravilih, ki veljajo na Univerzi v 

Mariboru. 
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Pomanjkljivosti: 
 Za implementacije in vzdrževanje celotne IKT in AV opreme (cca. 450 kosov opreme) skrbi 

samo ena oseba, zaradi česar prihaja do daljših časov servisiranja. 
 Dolgotrajni postopki izvedbe JN za potrebe nabave rezervnih delov in nove opreme. 
 Povečan internetni promet iz fakultete proti internetu, predvsem zaradi uporabe privatnih 

prenosnih računalnikov študentov, ki smo jim omogočili vključitev v internet (eduroam). 
 Izobraževanje uporabnikov za uporabo IKT poteka še vedno pretežno na individualnem nivoju.  
 V primeru odsotnosti skrbnika ni nobene podpore za IKT. 

Predlogi za izboljšanje: 
 Redno posodabljanje najstarejše IKT in AV opreme bi znatno zmanjšala obseg vzdrževalnih in 

servisnih posegov.  
 Pridobiti dodatno strokovno pomoč v centru za skrajšanje časa odprave napak in pri 

implementaciji nove IKT in AV opreme. 
 Implementacija dodatnega požarnega zidu na fakulteti. 
 Razvoj lasnih specifičnih izobraževalnih in raziskovalnih sistemov. 
 Dosledno upoštevanje varnostne politike. 

 Izobraževalna dejavnost 

V študijskem letu 2016/2017 je UM FZV izvajala: 
 visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega, redni in izredni študij ter  
 podiplomske študijske programe 2. stopnje: Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega - redni 

in izredni študij 1. letnik ter redni študij 2. letnik, Zdravstvena nega, smer Urgentna stanja v 
zdravstvu – redni in izredni študij 1. letnik ter izredni študij 2. letnik, Bioinformatika - redni 
študij in Managemenet v zdravstvu in socialnem varstvu - 2. letnik redni in izredni študij. 

 podiplomski študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega – izredni študij. 
 

V nadaljevanju so podani povzetki poročil posameznih študijskih progamov, ki so se izvajali na UM FZV 
v šudijskem letu 2016/2017. 

 Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega 

(Samoevalvacijsko poročilo študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega– priloga 8.1.1) 
 
Fakulteta izvaja enopredmetni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega v 
trajanju treh let. Na rednem in izrednem študiju se na fakulteti izvajajo predavanja, seminarji in klinične 
vaje v simuliranem in kliničnem okolju. Praktično usposabljanje je pomemben del študijskega 
programa 1. stopnje Zdravstvena nega, kjer se povezujeta teorija in praksa. V skladu z Evropskimi 
direktivami (77/452; 77/453; 2005/36/ES; 2013/55/EU) mora študijski program obsegati minimalno 50 
% praktičnega usposabljanja (v obsegu 2300 ur). Ura praktičnega usposabljanja v kliničnem okolju traja 
60 minut. Praktično usposabljanje študentov zahteva tesno sodelovanje kliničnih mentorjev in šolskih 
koordinatorjev v kliničnem okolju. Fakulteta v ta namen enkrat letno organizira brezplačno 
funkcionalno izobraževanje za mentorje, ki se ga udeleži okrog 100 mentorjev letno.  

Interes za študij zdravstvene nege je zelo velik. Tako kot leta 2015/2016 smo imeli tudi v 2016/2017 
omejitev vpisa. Minimalno število točk za vpis na študij se je 2016/2017 povečalo za 2 točki, saj so 
kandidati morali zbrati 84 točk. Delež prijavljenih kandidatov v prvem roku je bil 231,1 % za redni študij 
in 7,8 % za izredni študij medtem ko je bil na UM 80,4 % za redni študij in 23,6 % za izredni študij. 
Razpisana vpisna mesta so bila po prvem in drugem prijavnem roku na rednem študiju zapolnjena v 
100 %, na izrednem študiju pa v 45,5 %. V študijskem letu 2016/2017 je po podatkih poročanja v eVŠ 
bilo v 1. letnik vpisanih 104 študentov, od tega prvič vpisanih 89 študentov in 15 ponavljavcev, na 
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izredni študij pa 39 študentov, od tega prvič vpisanih 34, 5 študentov pa je bilo vpisanih ponovno v 1. 
letnik. V primerjavi s študijskim letom 2015/2016 je bilo v študijskem letu 2016/2017 vpisanih v 1. 
letnik redno 9 študentov več, na izrednem študiju pa 1 študent manj. Večina vpisanih kandidatov je 
zaključila srednješolsko izobraževanje s poklicno maturo in največ kandidatov prihaja iz srednjih 
zdravstvenih šol SV dela Slovenije. Prehodnost na fakulteti iz 1. v 2. letnik je 82,69 % za redni študij in 
69,23 % za izredni. Na UM je prehodnost za redni študij 48,2 % in izredni študij 63,04 %. V letu 
2015/2016 je prehodnost iz 1. v 2. letnik znašala 35,3 %. Prehodnost iz 2. v 3. letnik znaša na fakulteti 
83,33 % za redni študij in 50,00 % za izredni študij. V letu 2015/2016 je bila ta prehodnost na fakulteti 
večja (93,3 %). Na UM je prehodnost iz 2. v 3. letnik 76,21 % za redni študij in 64,16 % za izredni. 
Prehodnost na rednem študiju se je v primerjavi z letom 2015/2016 iz 1. v 2. letnik močno povečala in 
iz 2. v 3. letnik nekoliko znižala. Število študentov (FTE) glede na redno zaposlene visokošolske učitelje 
je podobno kot v preteklem letu (20,12 %) medtem, ko je na UM 18,88 %. Število rednih študentov, ki 
diplomirajo v roku, se je še nekoliko znižalo (22,22 %), v letu 2015/2016 je bil ta odstotek 26,4. Na UM 
le 14,4 % diplomantov diplomira v roku za redni študij in 17,9 % za izredni študij. Zadovoljstvo 
študentov s študijem se je glede na preteklo leto zvišalo in znaša 4,16 od 5 točk. Tudi v primerjavi z UM 
(3,78) je zadovoljstvo študentov na fakulteti višje. Delež tujih državljanov vpisanih na študijski program 
1. stopnje Zdravstvena nega ostaja enak kor preteklo leto (4,21). Na UM je delež tujih diplomantov 
3,17 % za redni študij in 0,71 % za izredni študij. V tutorski sistem je vključenih 29 pedagoških in 1 
nepedagoški delavec ter 12 študentov tutorjev. V letu 2015/2016 je bilo vanj vključenih 27 pedagoških 
delavcev, 1 nepedagoška delavka in 14 tutorjev študentov.  

Pri študiju se močno spodbuja samostojno delo, samoiniciativnost, samopromocija in kritično 
mišljenje. Ugotovitve kažejo, da je potrebno spodbujati študente k aktivnostim za celovit osebnostni 
razvoj v procesu izobraževanja, raziskovanja in v procese spremljanja kakovosti na vseh področjih 
delovanja fakultete. Visokošolski učitelji vključujejo na študenta osredotočeno učenje, problemsko in 
projektno učenje. Digitalne tehnologije so že trdno zasidrane v načine medsebojnega komuniciranja in 
dela. V okviru pedagoških inovacij se izvaja na univerzi projekt Didakt.um v katerega je fakulteta 
vključena. Učno okolje, ki ga uporabljajo vsi visokošolski učitelji, sodelavci in študentje je Moodle. 
Nekateri uporabljajo tudi Kahoot, VLC media player in simulacije operacij. Visokošolski učitelji sprotno 
študente spodbujajo k aktivnemu študiju ter tako sproti preverjajo njihovo znanje in kompetence. 
Študente je potrebno spodbujati za udeležbo na promociji mobilnosti, na učenju tujega jezika in tako 
povečati število mobilnosti. Treba jih je podpirati in vzgajati v stalni skrbi za lastno zdravje. Na fakulteti 
je uveljavljen sistem tutorstva, vendar ga študenti premalo koristijo. Potrebno je promovirati tutorstvo 
in študente motivirati k obiskovanju tutorskih ur visokošolskih učiteljev in študentov tutorjev. Na 
uvodnem predavanju pri učni enoti se študentom vedno predstavi učni načrt z ocenjevalno lestvico. 
Visokošolske učitelje se letno pozove k posodabljanju učnih načrtov. Letno se izvajajo izobraževanja iz 
visokošolske didaktike z vsebinami preverjanja in ocenjevanja znanja študentov. Študenti izkazujejo 
zadovoljstvo s študijem zdravstvene nege. Iz rezultatov ankete za leto 2016/2017, ki se je izvajala med 
študenti (n = 735) glede ocenjevanja predmeta in visokošolskega učitelja, je razvidna visoka stopnja 
strinjanja. Povprečna ocena ocenjevanja predmeta in predavanj s strani študentov je bila 4,61 od 5 
točk, v letu 2015/2016 je bila ocena nekoliko nižja (4,56). Iz rezultatov ankete, ki se je izvajala med 
študenti (n = 89) glede poteka kliničnih vaj v simuliranem okolju, je razvidno, da je pri vseh vprašanjih 
odstotek odgovorov ocenjen z oceno 3,87 (ocena od 1 do 4). Kar pri desetih vprašanjih (od dvanajstih) 
je odstotek odgovorov ocenjen z oceno nad 3,88. Povprečna ocena poteka kliničnih vaj v simuliranem 
okolju je 3,86, kar je isto kot leto prej. Organizacijo in izvedbo kliničnih vaj v učnih bazah so študentje 
(n = 663) prav tako zelo pozitivno ocenili. Povprečna ocena zadovoljstva študentov s kliničnimi vajami 
v kliničnem okolju je 3,81, medtem ko je bila v letu 2015/2016 povprečna ocena nekoliko nižja (3,77). 
Rezultati ankete, ki se je izvajala med mentorji (n = 266), glede poteka kliničnih vaj v učnih bazah (delo 
s študenti), torej v kliničnem okolju, kažejo povprečno oceno 3,81, kar je višje kot v letu 2015/2016 
(3,78).  
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Vsak študent je tekom seminarjev vključen v raziskovalno delo v okviru predmeta. Spodbuja se tudi 
sodelovanje študentov v raziskovalni projektih. V letu 2016/2017 je bilo 29 študentov vključenih v 
raziskovalne projekte. V letu 2016/2017 je en študent prejel dekanovo pohvalo in dva študenta 
dekanovo nagrado. Študenti vsako leto sodelujejo tudi na študentski konferenci, ki se organizira 1 krat 
letno. V letu 2016/2017 so bili na mobilnosti v tujini 4 študenti in 12 visokošolskih učiteljev. V letu 
2015/2016 je bilo v tujini 9 visokošolskih učiteljev, torej 3 manj. Na fakulteti smo gostili 20 tujih 
predavateljev in gostujočih profesorjev s področja zdravstvene nege (Internacionalizacija, drugi viri 
financiranja) medtem ko v letu 2015/2016 zgolj 13. V letu 2016/2017 smo imeli 46 veljavnih 
bilateralnih sporazumov. 

V študijskem letu 2016/2017 je diplomiralo po študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega 97 
diplomantov (78 redni študij, 19 izredni študij), v letu 2015/2016 je diplomiralo 109 diplomantov. 
Ugotavljamo, da smo poslali 157 anket o zaposlenosti, pravilno izpolnjenih in vrnjenih je bilo 29, kar 
predstavlja 18,5 % odzivnost. Od 29 anketirancev je le en nezaposlen, ostali so zaposleni. Težko 
primerjamo z letom prej, saj je takrat ocenjevalo anketo bistveno več diplomantov (n=106). Povprečno 
so diplomanti leta 2016/2017 iskali zaposlitev 4 mesece. 8 anketirancev od 29 je odgovorilo, da so 
dobili zaposlitev na delovnem mestu, na katerem so si želeli delati. 19 anketirancev je zaposlenih na 
terciarni ravni, 4 anketiranci na sekundarni ravni in 5 anketirancev na primarni ravni kar je podobno 
kot leto prej. Povprečna samoocena vseh kompetenc znaša 3,47. Kompetenca »Zavedam se 
odgovornosti v procesu zdravstvene obravnave (moralna in etična odgovornost, zakon o pacientovih 
pravicah, zakon o varstvu osebnih podatkov,…)« je bila najvišje ocenjena (3,72 od 4). Najnižje so 
anketiranci ocenili kompetenco »Samostojno vodim tim zdravstvene nege in organiziram proces 
zdravstvene nege z vključevanjem potrebnih virov« (3,07 od 4). Obe omenjeni kompetenci sta bili 
izpostavljeni že v preteklem letu kot najvišje in najnižje ocenjeni kompetenci. Pri delodajalcih je bila 
povprečna ocena stopnja znanja in usposobljenosti diplomantov ob sklenitvi delovnega razmerja 3,21 
od 4.  

Učni načrti predmetnikov so zasnovani na sodobnih spoznanjih strok in znanstvenih disciplin na 
področjih izobraževalne dejavnosti fakultete ter spoznanjih pridobljenih z raziskovalnim in razvojnim 
delom visokošolskih učiteljev, sodelavcev ter študentov (zaključna dela). Za doseganje kakovostnega 
in učinkovitega izobraževanja v skladu z vizijo, poslanstvom in strategijo fakultete se visokošolski 
učitelji in sodelavci udeležujejo različnih oblik izobraževanja ter usposabljanja na področju visokošolske 
didaktike v okviru učnih delavnic in mednarodnih konferenc. Nosilci so letno pozvani k dopolnitvam 
učnih načrtov. Ustreznost pedagoških in raziskovalnih referenc mora izkazovati vsak nosilec učne enote 
z osebno bibliografijo. Število raziskovalcev med raziskovalnimi skupinami se bistveno razlikuje po 
univerzah v Sloveniji na področju zdravstvene nege. Tudi za delež izkušenih raziskovalcev z doktoratom 
znanosti velja enako. Glede na število izkušenih raziskovalcev je naša fakulteta najuspešnejša fakulteta, 
ki izvaja študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega z 516.04 objavami (v letu 2015/2016 je bilo 
514,50 objav). Število objav v revijah s faktorjem vpliva se je v letu 2017 (22 objav) bistveno povečalo 
v primerjavi z letom 2016 (11 objav). Mednarodno primerljivost referenc lahko pozitivno ocenjujemo 
tudi s pomembno uvrstitvijo fakultete na TIMEsovo lestvico (http://www.fzv.um.si/um-fzv-med-
najbolj%C5%A1imi-na-svetu). 

Fakulteta ima visokošolsko knjižnico, ki zagotavlja knjižnično informacijsko dejavnost in brezplačen 
dostop do aktualnega obveznega in priporočenega knjižničnega gradiva. Knjižnica je vključena v 
Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru (KISUM), ter preko skupnega portala za oddaljeni 
dostop do e-virov omogoča dostop do serijskih publikacij v tiskani in e-obliki. Knjižnica je vključena tudi 
v slovenske konzorcije in na ta način zagotavlja dostop do biomedicinskih informacij in njihove 
učinkovite uporabe. Knjižnica zbira in hrani diplomska, specialistična in magistrska dela. Od leta 1996 
je knjižnica polnopravna članica nacionalnega informacijskega bibliografskega sistema COBISS in 
članica knjižnic Biomedicinskega kroga Slovenije. Prav tako imajo študenti dostop do zbranih učnih 
gradiv preko učnega okolja Moodle, ki so prilagojena potrebam študenta. Glede ustreznosti urnikov 

http://www.fzv.um.si/um-fzv-med-najbolj%C5%A1imi-na-svetu
http://www.fzv.um.si/um-fzv-med-najbolj%C5%A1imi-na-svetu
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ugotavljamo, da so merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete podlaga 
za pripravo urnika za izvedbo študijskega programa, ki pedagoškim delavcem poleg izvedbe pedagoških 
obveznosti omogoča še sodelovanje na znanstveno-raziskovalnem področju. Urniki se pripravljajo v 
programu Wise Timetable na podlagi prejetih vhodnih podatkov (informacij nosilcev učnih enot o 
izvedbi, o vključitvi morebitnih drugih izvajalcev v izvedbo, informacij učnih zavodov o možnosti 
sprejema in vključitve študentov na obveznosti, predvidene prehodnosti študentov, prostorskih 
možnosti fakultete, morebitnih predvidenih odsotnosti visokošolskih učiteljev…). Izdelajo se za celotno 
študijsko leto. Predvidoma se v drugi polovici meseca septembra objavijo na spletni strani fakultete in 
so prosto dostopni študentom. V program Wise Timetable se med študijskim letom ažurno vnašajo 
nastale spremembe pedagoškega procesa. Dostop do urnikov je mogoč tudi preko pametnih telefonov. 
Podatki iz sistema Wise Timetable se avtomatsko prenašajo na screen tabli v avli fakultete. Fakulteta 
ima za izvajanje pedagoškega procesa ustrezno opremljene prostore z najsodobnejšo opremo: 
laboratorij (mikrobiološki), kabineti za zdravstveno nego odraslega in otroka, simulacijski center in več 
računalniških učilnic. Fakulteta zagotavlja študentom s posebnimi potrebami in še posebej invalidom v 
največji možni meri komunikacijsko dostopnost (neoviran dostop do informacij in komuniciranja), 
dostopnost do dvigala, prilagoditev predavanj in vaj ter ostalih oblik študijskega procesa, študijskih 
obveznosti (prilagoditve pri izvajanju ocenjevanja in preverjanja znanja), študijske literature in varstvo 
pravic študenta invalida. V letu 2016/2017 je bilo na fakulteti 5 študentov s posebnimi potrebami (3 
dolgotrajno bolni, 1 z govorno – jezikovnimi motnjami in 1 študentka zaradi materinstva). V letu 
2015/2016 smo imeli 3 dolgotrajno bolne študente. 

Ocena stanja: 

 Študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega je primerljiv tujim sorodnim programom. 

 Velik interes za študij (231,1 % prijavljenih kandidatov na prvem roku). 

 Povečalo se je minimalno število točk za vpis iz 84 na 86. 

 Na fakulteto je bil vpisan tudi 1 kandidat kot zlati maturant. 

 Aktivnosti promocije študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega tečejo čez vso leto. 

 Večja homogenost študentov: največ kandidatov prihaja iz srednjih zdravstvenih šol SV dela 
Slovenije ter so zaključili srednješolsko izobraževanje s poklicno maturo.  

 Število študentov (FTE) glede na redno zaposlene visokošolske učitelje je podobno kot v 
preteklem letu (20,12 %).  

 Delež tujih državljanov vpisanih na študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega ostaja enak 
kor preteklo leto (4,21).  

 Opaža se porast v tutorski dejavnosti, saj je vanjo sedaj vključenih že 29 pedagoških in 1 
nepedagoški delavec ter 12 študentov tutorjev.  

 Učni načrti predmetnikov so zasnovani na sodobnih spoznanjih strok in znanstvenih disciplin 
na področjih izobraževalne dejavnosti fakultete ter spoznanjih pridobljenih z raziskovalnim in 
razvojnim delom visokošolskih učiteljev, sodelavcev ter študentov (zaključna dela).  

 Vsebine predmetov in študijska literatura se stalno posodabljajo v smeri trendov razvoja 
stroke.  

 Za doseganje kakovostnega in učinkovitega izobraževanja v skladu z vizijo, poslanstvom in 
strategijo fakultete se visokošolski učitelji in sodelavci udeležujejo različnih oblik izobraževanja 
ter usposabljanja na področju visokošolske didaktike v okviru učnih delavnic in mednarodnih 
konferenc.  

 Visokošolski učitelji pri izobraževanju vključujejo na študenta osredotočeno učenje, 
problemsko in projektno učenje. 

 Pri študentih se spodbuja samostojno delo, samoiniciativnost, samopromocije in kritično 
mišljenje. 

 Zadovoljstvo študentov s študijem se je glede na preteklo leto zvišalo in znaša 4,16 od 5 točk.  

 Študenti izkazujejo zadovoljstvo s študijem zdravstvene nege: 
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o Povprečna ocena ocenjevanja predmeta in predavanj s strani študentov je bila 4,61 od 5 
točk kar je več kot preteklo leto. 

o Povprečna ocena poteka kliničnih vaj v simuliranem okolju je 3,86 kar je isto kot leto prej. 
o Povprečna ocena zadovoljstva študentov s kliničnimi vajami v kliničnem okolju je 3,81 

medtem ko je bila v preteklem letu ocena nekoliko nižja. 
o Tudi mentorji ocenjujejo potek kliničnih vaj v učnih bazah (delo s študenti), njihova 

povprečna ocena je 3,81, kar je višje kot preteklo leto. 

 V letu 2016/2017 je pri 9 predmetih prišlo do četrtega pristopa k izpitu, pri 10 predmetih do 
petega pristopa in pri 5 predmetih do šestega pristopa. Pri 2 predmetih je bil izveden tudi 7 
pristop. 

 Prehodnost iz 1. v 2. letnik za redni študij znaša 82,69 %, za izredni pa 69,23 % in se je glede na 
leto prej na rednem študiju nekoliko znižala in na izrednem študiju nekoliko povečala. 

 Prehodnost iz 2. v 3. letnik za redni študij znaša 83,33 % in za izredni pa 50,00 % in se je glede 
na preteklo leto nekoliko znižala na rednem študiju ter povečala na izrednem študiju. 

 Študenti so vključeni v raziskovalno delo (tekom seminarjev, raziskovalnih projektov, 
konferenc). 

 En študent je prejel tudi dekanovo pohvalo in dva študenta dekanovo nagrado. 

 Mobilnosti v tujini je bilo nekoliko več kot preteklo leto (4 študenti in 12 visokošolskih 
učiteljev). 

 Na fakulteti smo gostili 7 tujih predavateljev in gostujočih profesorjev s področja zdravstvene 
nege več kot preteklo leto (skupno 20). 

 Diplomiralo je 78 študentov na rednem in 19 na izrednem študiju kar je nekoliko manj kot 
preteklo leto (vendar se je v preteklem letu zaključil VS program in je zato bilo diplom nekoliko 
več) .  

 Diplomantov, ki so diplomirali v roku je 22,22 % za redni študij in 21,05 % za izredni študij, kar 
je nekoliko manj kot preteklo leto. 

 Že drugič se je izvedla anketa o zaposlenosti diplomantov - povprečna samoocena vseh 
kompetenc je pri diplomantih znašala 3,47 od 4 možnih, medtem ko pri delodajalci nekoliko 
manj 3,21. 

 Ustreznost pedagoških in raziskovalnih referenc mora izkazovati vsak nosilec učne enote z 
osebno bibliografijo. 

 Glede na število izkušenih raziskovalcev je naša fakulteta najuspešnejša fakulteta v Sloveniji, ki 
izvaja študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega, z 516.04 objavami. 

 Število objav v revijah s faktorjem vpliva se je v letu 2017 prav tako povečal za 11 objav. 

 Fakulteta se je v tem študijskem letu uvrstila tudi na TIMEsovo lestvico in smo tako 
mednarodno primerljivi glede referenc. 

 Imamo še vedno dobro opremljeno visokošolsko knjižnico. 

 Ugotavljamo, da so pri planiranju urnikov in njegove ustreznosti pomembna merila za 
vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete, saj so le ta podlaga za pripravo 
urnika za izvedbo študijskega programa, ki pedagoškim delavcem poleg izvedbe pedagoških 
obveznosti omogoča še sodelovanje na znanstveno-raziskovalnem področju. 

 Letno se organizira okrogla miza na temo Urniki - urniki se nato pripravijo v programu Wise 
Timetable na podlagi prejetih vhodnih podatkov za celo študijsko leto. 

 Na fakulteti imamo tudi študente s posebnimi potrebami, katerim se posveča posebna 
pozornost. Zagotavlja se jim ustrezna komunikacijsko dostopnost, dostopnost do dvigala, 
prilagoditev predavanj in KLV ter ostalih oblik študijskega procesa, študijskih obveznosti, 
študijske literature in se pri tem upošteva varstvo pravic študenta invalida.  

Prednosti: 

 Velik interes za študij. 

 Povečano minimalno število točk za vpis iz 84 na 86. 
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 Prehodnost iz 1. v 2. letnik je dobra.  

 Zadovoljstvo študentov s študijem se je glede na preteklo leto zvišalo in znaša 4,16 od 5 točk.  

 Spodbuja se samostojno delo, samoiniciativnost, samopromocija in kritično mišljenje pri 
študentih. 

 Visokošolski učitelji pri izobraževanju vključujejo na študenta osredotočeno učenje, 
problemsko in projektno učenje. 

 Stalna skrb za prenovo vsebin predmetov in študijskih gradiv. 

 Študenti izkazujejo zadovoljstvo s študijem zdravstvene nege, saj so povprečne ocene visoke.  

 Vključenost študentov v raziskovalno delo v okviru različnih predmetov tekom seminarjev. 

 Spodbujanje študentov za sodelovanje v raziskovalni projektih ter konferencah. 

 En študent je prejel dekanovo pohvalo in dva študenta dekanovo nagrado. 

 Mobilnost v tujini za učitelje in študente se je povečala. Prav tako gostovanja tujih 
predavateljev in gostujočih profesorjev s področja zdravstvene nege. 

 Povprečna samoocena vseh kompetenc pri zaposljivosti diplomantov je visoka, medtem ko pri 
delodajalcih nekoliko nižja. 

 Glede na število izkušenih raziskovalcev je naša fakulteta najuspešnejša fakulteta v Sloveniji, ki 
izvaja študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega z 516.04 objavami. 

 Število objav v revijah s faktorjem vpliva se je v letu 2017 povečalo na 22 objav. 

 Mednarodno primerljivost referenc pozitivno ocenjujemo tudi z pomembno uvrstitvijo 
fakultete na TIMEsovo lestvico. 

 Dobro opremljena visokošolska knjižnica. 

 Vzpostavljena komunikacija med študenti in izvajalci.  

 Urniki se pripravljajo v programu Wise Timetable na podlagi prejetih vhodnih podatkov za celo 
študijsko leto. 

 Fakulteta zagotavlja študentom s posebnimi potrebami in še posebej invalidom v največji 
možni meri komunikacijsko dostopnost, dostopnost do dvigala, prilagoditev predavanj in vaj 
ter ostalih oblik študijskega procesa, študijskih obveznosti, študijske literature in varstvo pravic 
študenta invalida.  

Pomanjkljivosti: 

 Prehodnost na rednem študiju se je v primerjavi z letom 2015/2016 iz 2. v 3. letnik nekoliko 
znižala. 

 Število rednih študentov, ki diplomirajo v roku, se je še nekoliko znižalo. 

 Študente je potrebno spodbujati za udeležbo na promociji mobilnosti, na učenju tujega jezika 
in tako povečati število mobilnosti.  

 Treba jih je podpirati in vzgajati v stalni skrbi za lastno zdravje. 

 Na fakulteti je uveljavljen sistem tutorstva, vendar ga študenti premalo koristijo.  

 Le 18,5 % odzivnost pri anketah o zaposlenosti diplomantov. 

Predlogi za izboljšanje: 

 Spodbujati mednarodne izmenjave, sodelovanje študentov in visokošolskih učiteljev.  

 Krepiti izobraževalno in raziskovalno sodelovanje z izobraževalnimi in zdravstvenimi 
institucijami.  

 Krepiti znanstvenoraziskovalno delo ter povečati število objav in projektov.  

 Pripravljati programe vseživljenjskega izobraževanja in izpopolnjevanja glede na potrebe na 
trgu dela v sodelovanju z Zbornico-Zvezo. 

 Krepiti sodelovanje z gospodarstvom in diplomanti fakultete.  

 Nadaljevati aktivnosti za promocijo študijskih programov fakultete.  

 Spodbujati aktivnosti tutorske dejavnosti.  

 Spodbujati aktivnosti za ohranjanje visoke ocene pedagoškega dela. 

 Nadaljevati aktivnosti za ohranjanje zadovoljstva študentov s študijskim procesom na fakulteti.  
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 Spremljati zaposlenost in zaposljivost diplomantov fakultete.  

 Poskrbeti za širjenje mreže potencialnih delodajalcev tudi v sklopu mreženja v organizaciji 
klinične prakse med študijskim letom.  

 Vzpodbujanje študentov k vzornemu opravljanju obveznosti na klinični praksi in 
samopromociji, saj se s tem odpirajo njihove možnosti za zaposlitev.  

 Še naprej spodbujati aktivnosti za pridobitev višje izobrazbe visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev. 

 Podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega 

(Samoevalvacijsko poročilo študijskega programa 2. stopnja Zdravstvena nega– priloga 8.1.2) 

Razvoj študijskega programa - Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV) izvaja študijski program 2. 
stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega in smer Urgentna stanja v zdravstvu v trajanju dveh 
let in skrbi za nenehen razvoj študijskega programa za seznanjanje s praktičnimi pristopi in inovacijami 
v dejavnosti zdravstvene nege in zdravstva. Smeri Gerontološka zdravstvena nega ter Preventivna 
prehrana in klinična dietetika se v študijskem letu 2016/2017 nista izvajali. Vodja študijskega programa 
je doc. dr. Jadranka Stričević. V proces razvoja študijskega programa so vključeni različni deležniki 
(študenti, visokošolski učitelji (domači in tuji), strokovnjaki s prakse, delodajalci, zdravstvene ustanove, 
javni zavodi, tuje inštitucije, ipd.), katerih informacije so ključnega pomena za validacijo in razvoj 
študijskega programa. Predlagani ukrepi za izboljšanje študijskega programa so predvsem krepitev 
raziskovalne odličnosti v povezavi s kliničnim okoljem, krepitev mednarodnega sodelovanja, 
vključevanje tujih vplivnih raziskovalcev kot vabljeni predavatelji in nosilci novih učnih enot, ipd. V 
okviru programskega sveta je potrebno spodbujati sodelovanje članov pri oblikovanju, spreminjanju in 
izvedbi študijskih programov ter vzpostavljanju znanstvenoraziskovalnega dela. Zelo pomembno je 
tudi vključevanje študentov v strokovno in raziskovalno delo preko projektov in spodbujanje študentov 
in visokošolskih učiteljev za objavo rezultatov raziskav v znanstvenih in strokovnih publikacijah. Vsako 
leto se vključujejo nove vsebine s področja zdravstvene nege in zdravstva v študijski program, ki so 
primerljive z mednarodnimi programi. Prav tako se bo za izboljšanje kakovosti izobraževanja krepilo 
mednarodno sodelovanje, širila mreža potencialnih delodajalcev ter izvajala promocija za 
prepoznavnost v domačem in mednarodnem okolju. Poseben poudarek pri tem je dan prenovi smeri 
Preventivna prehrana in klinična dietetika. 

Študijski proces - Študijski program 2. stopnja je zasnovan tako, da se spodbuja samostojno delo 
študentov, samoiniciativnost in kritično mišljenje za interdisciplinarno povezovanje zagotavljanja 
kakovostne obravnave bolnika. V okviru izvedbe študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, 
smer Zdravstvena nega in smer Urgentna stanja v zdravstvu se posveča posebna pozornost 
nadaljnjemu razvoju študijskega programa. Del sistematičnega pristopa k zagotavljanju kakovosti se 
izkazuje preko spremljanja učnih izidov, kompetenc, zaposljivosti diplomantov in povezovanja s 
kliničnim okoljem. Izvedba ankete o zadovoljstvu s študijem na UM ter zaposljivosti in zaposlenosti je 
sestavni del procesa pridobivanja povratnih informacij. Predlogi ukrepov gredo v smeri nadaljevanja 
aktivnosti za ohranjanje zadovoljstva študentov s študijem in spodbujanja študentov k aktivnostim za 
celovit osebnostni razvoj v procesu izobraževanja, raziskovanja in procesu spremljanja kakovosti na 
vseh področjih delovanja. Ugotovitve kažejo na to, da je potrebno spodbujati študente k pridobivanju 
vseh kompetenc, tudi kompetence »Sposobnost uporabe in oblikovanje elementov sodobne 
zdravstvene nege« in »Sposobnost uporabe znanja s področja promocije zdravja ter organizacije 
primarnega zdravstvenega varstva in preventivnih ukrepov na tem nivoju«. 

Nosilci in izvajalci učnih enot - Število in reference nosilcev in izvajalcev učnih enot so skladne z 
veljavnimi zahtevami glede habilitacijskih meril in drugih relevantnih pravilnikov univerze. Za 
doseganje kakovostnega in učinkovitega izobraževanja se visokošolski učitelji in sodelavci udeležujejo 
različnih oblik izobraževanja ter usposabljanja na področju visokošolske didaktike, v okviru učnih 
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delavnic in mednarodnih konferenc. Prav tako se izobražujejo v okviru mednarodne mobilnosti in 
vključevanja v domače in mednarodne projekte. Vsako leto so nosilci učnih enot pozvani k dopolnitvam 
učnih načrtov. Vsebine pedagoškega procesa so študentom dosegljive preko Moodle-a. Ustreznost 
pedagoških in raziskovalnih referenc izkazuje vsak nosilec učne enote z osebno bibliografijo. Predlaga 
se nadaljnje spodbujanje mednarodnega znanstvenoraziskovalnega dela in spremljanje rezultatov 
znanstvenoraziskovalnega dela nosilcev in izvajalcev učnih enot (SICRIS točkovanje).  

Študenti - Število vpisanih študentov po letnikih kaže, da je interes za študijski program 2. stopnje 
zadovoljiv na obeh smereh. Predlagani ukrepi naj gredo v smeri pozitivnih aktivnosti na področju 
izobraževalne dejavnosti, da se tudi v bodoče ohrani tako veliki interes za študij. Predlagamo izvajanje 
aktivnosti za povečanje števila študentov na izrednem študiju. Delež diplomantov, ki so zaključili študij 
v roku je višji na UM FZV kot na UM, tako na rednem, kot tudi na izrednem študiju. Prehodnost 
študentov med letniki je zadovoljiva, potrebno bi bilo študente bolj motivirati in spodbujati, da bi 
diplomirali v roku. Prav tako so potrebne aktivnosti, da bi povečali delež tujih državljanov vpisanih na 
študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega in smer Urgentna stanja v 
zdravstvu. Študenti so vključeni v raziskovalno delo v okviru seminarjev pri posameznih učnih enotah, 
prav tako pa se spodbuja sodelovanje študentov v okviru raziskovalnih projektov. Študente študijskega 
programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega in smer Urgentna stanja v zdravstvu 
aktivno vključujemo v izvajanje domačih, mednarodnih in študentskih projektov, kakor jih tudi 
spodbujamo za aktivno sodelovanje na konferencah (v obliki prispevkov in/ali posterjev). 

Viri – UM FZV zagotavlja sodoben simulacijski center, ki ima moderno tehnologijo, ki se uporablja za 
izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poučevanja in učenja ter povezovanja teorije s prakso v realnem 
kliničnem okolju. Prav tako zagotavlja sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije za 
kakovostno izvedbo študijskega programa. Zelo dobro založena knjižnica omogoča dostop študentov 
do številnih strokovnih in znanstvenih bibliografskih podatkovnih baz, kar nudi podporo kakovostni 
izvedbi programa. 

Ocena stanja: 

 Uspešno sodelovanje z domačimi in tujimi istitucijami. 

 Nenehen razvoj študijskega programa. 

 Vključevanje novih vsebin s področja zdravstvene nege in zdravstva v študijski program, ki so 

primerljive z mednarodnimi programi.  

 Udeležba visokošolskih učiteljev in sodelavcev na različnih oblikah izobraževanja ter 

usposabljanja na področju visokošolske didaktike. 

 Izobraževanja v okviru mednarodne mobilnosti in vključevanje v domače in mednarodne 

projekte. 

 Spodbujanje študentov in visokošolskih učiteljev za objavo rezultatov raziskav v znanstvenih in 

strokovnih publikacijah. 

 Spodbujanje samostojnega dela študentov, samoiniciativnosti in kritičnega mišljenja. 

 Izvajanje anket o zadovoljstvu s študijem na UM ter zaposljivosti in zaposlenosti. 

 Vsebine pedagoškega procesa so študentom dosegljive preko Moodle-a. 

 Interes za študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega je zadovoljiv na smereh Zdravstvena 

nega in Urgentna stanja v zdravstvu. 

 Aktivno vključevanje študentov v izvajanje domačih, mednarodnih in študentskih projektov. 

 Spodbujanje študentov za aktivno sodelovanje na konferencah (v obliki prispevkov in/ali 

posterjev). 

 Sodoben simulacijski center z moderno tehnologijo. 

 Zelo dobro založena knjižnica. 
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Prednosti: 

 Stalna skrb za prenovo vsebin predmetov in študijskih gradiv. 

 Posebna pozornost se posveča razvoju študijskega programa. 

 V proces razvoja študijskega programa so vključeni različni deležniki.  

 V študijski program se vsako leto vključujejo nove vsebine s področja zdravstvene nege in 

zdravstva.  

 Vsebine študijskega programa so primerljive z mednarodnimi programi. 

 Visokošolski učitelji in sodelavci se udeležujejo različnih oblik izobraževanja ter usposabljanja.  

 Izobraževanja v okviru mednarodne mobilnosti in vključevanja v domače in mednarodne 

projekte. 

 Delež diplomantov, ki so zaključili študij v roku je višji na UM FZV kot na UM, tako na rednem, 

kot tudi na izrednem študiju. 

 Aktivno sodelovanje študentov. 

 Uspešen tutorski sistem. 

 Povečano zanimanje tujih študentov za študijske izmenjave. 

 Število objav v revijah s faktorjem vpliva se je v letu 2017 (22 objav) bistveno povečalo v 

primerjavi z letom 2016 (11 objav). 

Pomanjkljivosti: 

 Slabša prepoznavnost različnih študijskih smeri. 

 Manj študentov na izrednem študiju. 

 Še vedno premalo študentov, ki diplomirajo v roku. 

 Nizka stopnja mobilnosti. 

Predlogi za izboljšanje: 

 Krepitev raziskovalne odličnosti v povezavi s kliničnim okoljem.  

 Krepitev mednarodnega sodelovanja.  

 Vključevanje tujih vplivnih raziskovalcev kot vabljeni predavatelji in nosilci novih učnih enot, 

ipd.  

 Spodbujati sodelovanje članov programskega sveta pri oblikovanju, spreminjanju in izvedbi 

študijskih programov ter vzpostavljanju znanstvenoraziskovalnega dela.  

 Nadaljevanje z aktivnostmi vključevanja študentov v strokovno in raziskovalno delo preko 

projektov in spodbujanje študentov in visokošolskih učiteljev za objavo rezultatov raziskav v 

znanstvenih in strokovnih publikacijah.  

 Širiti mrežo potencialnih delodajalcev ter izvajati promocijo za prepoznavnost v mednarodnem 

okolju.  

 Prenova smeri Preventivna prehrana in klinična dietetika. 

 Nadaljevanje aktivnosti za ohranjanje zadovoljstva študentov s študijem.  

 Spodbujanje študentov k aktivnostim za celovit osebnostni razvoj v procesu izobraževanja, 

raziskovanja in procesu spremljanja kakovosti na vseh področjih delovanja.  

 Spodbujati študente k pridobivanju vseh kompetenc. 

 Aktivnosti za povečanje števila študentov na izrednem študiju. 

 Študente motivirati in spodbujati, da bi diplomirali v roku. 

 Povečali delež tujih državljanov. 
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 Podiplomski študijski program 2. stopnje Bioinformatika 

(Samoevalvacijsko poročilo študijskega programa 2. stopnja Bioinformatika – priloga 8.1.3) 

Študijski program 2. stopnje Bioinformatika izvaja Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede 
(UM FZV) v sodelovanju z Univerzo v Mariboru Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko. Zaradi svoje izrazite interdisciplinarnosti ta študij precej odstopa in se razlikuje od ostalih 
študijev, ki potekajo na UM FZV. Vanj je vključenih 24 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Večina jih 
delo opravlja pogodbeno, nekaj je na UM FZV zaposlenih v deležu zaposlitve, peščica pa je matično 
zaposlenih na UM FZV. Poleg UM FERI prihajajo izvajalci še s Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, Fakultete za naravoslovje in matematiko in Medicinske fakultete z Univerze v Mariboru 
ter s Kemijskega inštituta v Ljubljani. So izjemno aktivni in uspešni na področju 
znanstvenoraziskovalnega, strokovnega in pedagoškega dela. V letih 2016 in 2017 so se dvignili vsi 
kazalniki uspešnosti izvajalcev programa. 
 
Izvajalci programa na podlagi samoevalvacije ugotavljamo, da je študij Bioinformatike za velik delež 
študentov zahteven in da ima veliko študentov primanjkljaj na posameznem področju. Študenti 
informatike in tehniških ved imajo primanjkljaj na področju naravoslovnih ved, študenti naravoslovnih 
ved s področja informatike in računalništva, študentje zdravstvenih ved pa kar z vseh področij. Ob 
analizi vpisa smo ugotovili, da se na program vpiše približno polovica študentov, ki je na 1. stopnji 
zaključila študij Zdravstvene nege, druga polovica študentov pa prihaja z naravoslovno-tehniških 
področij in informatike. Zaradi velike heterogenosti študentov je zato izobraževanje v tem programu 
še posebej zahtevno. To dejstvo smo prepoznali že pred nekaj leti in sklicali več sestankov na to temo, 
oblikovali pa smo tudi delovno skupino, ki je potrdila primerljivost našega študijskega programa s 
tujimi. Sprejet je bil sklep, da lahko študenti z izbiro predmetov na drugih fakultetah nadomestijo 
manjkajoča znanja. Problem pri tem je razmeroma majhno število razpisanih vpisnih mest in posledična 
nezmožnost diferenciacije študentov z izbirnimi predmeti glede na njihovo predznanje že v prvem 
letniku. 
 
V preteklosti so že bila podana nekatera priporočila za izboljšanje programa in izvedbe študijskega 
procesa, ki smo jih večinoma uspešno implementirali. Povečalo se je sodelovanje študentov v 
raziskovalnih projektih in sodelovanje z gospodarstvom. Nekoliko se je povišal delež diplomantov. 
Težava pri tem je, da študenti že dobijo zaposlitev pred zaključkom študija. Od leta 2017 je član Katedre 
za bioinformatiko vključen v ekipo za promocijske aktivnosti fakultete. Razlike v predznanju študentov 
zmanjšujejo tutorji. Predlogi gredo tudi v smeri vključitve strokovnjakov iz prakse v študijski proces. 
 
Analiza ankete o zadovoljstvu s študijem na osnovi mnenja študentov ob zaključku študija, rezultati 
katere imajo sicer zelo omejeno vrednost zaradi premajhnega vzorca (6 oziroma 5 anketirancev), je 
pokazala, da so študentje Bioinformatike pri večini vprašanj v povprečju izkazali nekoliko večjo 
kritičnost oz. samokritičnost kot ostali študentje UM FZV. V delu, kjer so samoocenjevali kompetence 
in zadovoljstvo, so bile ocene nekoliko nižje od pričakovanih, a še vedno blizu povprečju UM. To 
pripisujemo predvsem dejstvu, da se študij Bioinformatike po številnih kriterijih (način, težavnost, 
poglobljenost, interdisciplinarnost) močno razlikuje od ostalih študijev na UM FZV in se po teh 
kategorijah uvršča v sam vrh težavnosti naravoslovno-tehniških študijev. Ustrezne primerjave bi lahko 
dosegli le, če bi rezultate ankete primerjali s programi 2. stopnje s področij informatike, fizike, kemije, 
biologije… S tega zornega kota je potrebno tudi tolmačiti in dojemati ocene diplomantov 
bioinformatike. Kljub vsem omejitvam, ki jih ima omenjena anketa  (zelo majhen vzorec, 
neodgovarjanje na posamezna vprašanja), smo rezultate ankete na Katedri za bioinformatiko resno 
obravnavali in predlagali naslednje ukrepe, ki bi izboljšale ocene o zadovoljstvu s študijem: 

 sklic vseh nosilcev učnih enot in predstavitev rezultatov ankete, 
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 sklic študentov s predstojnikom Katedre za Bioinformatiko in prenos informacij do nosilcev 

predmetov in zbiranje predlogov za morebitne spremembe študijskega programa, 

 na željo študentov organizacija srečanja nosilcev predmetov in študentov ter proučitev 

razhajanj med pričakovanji študentov in zahtevami učiteljev, 

 organizacija ekskurzije k potencialnim delodajalcem, 

 povabilo strokovnjakov iz prakse na predavanja v okviru raziskovalnega popoldneva in 

njihova vključitev v študijski program, 

 spodbujanje nosilcev k uvajanju novih metod poučevanja in notranje diferenciacije za 

izenačitev različnih stopenj predznanj pri študentih, 

 spodbujanje tutorskih aktivnosti. 

Ocena stanja: 

 Študijski program 2. stopnje Bioinformatika je primerljiv tujim sorodnim programom. 

 Velika heterogenost študentov - približno polovica študentov na programu je na 1. stopnji 
zaključila študij Zdravstvene nege, druga polovica študentov pa prihaja z naravoslovno-
tehniških področij in informatike. 

 Študij Bioinformatike je za približno polovico študentov zahteven. 

 Veliko študentov ima primanjkljaj v znanju na posameznem področju. 

 Nezadostna informiranost študentov o študiju, vsebinah predmetov, potrebnih predznanjih… 

 Porast deleža diplomantov. 

 Porast tutorske dejavnosti. 

 Izvajalci predmetov so izjemno uspešni in aktivni na znanstvenoraziskovalnem, strokovnem in 
pedagoškem področju dela. 

 Študenti so vključeni v raziskovalno delo in v projekte. 

 Vzpostavljena je komunikacija med študenti in izvajalci. 

 Veliko število pogodbenih učiteljev in sodelavcev na programu, ki so matično zaposleni na 
drugih fakultetah. 

 Preobremenjenost izvajalcev s pedagoškim, znanstvenoraziskovalnim in strokovnim delom ter 
različnimi funkcijami. 

 Majhno število članov Katedre za bioinformatiko – posledično majhno število sodelavcev, ki 
aktivno sodeluje pri oblikovanju strategij promocije in izvedbe programa. 

 Pedagoška preobremenjenost članov katedre v smislu pedagoških ur in števila mentorstev. 

 Majhno število vpisnih mest, čeprav interes za študij obstaja – posledično je nemogoče 
diferencirati študente z izbirnimi predmeti že takoj ob začetku študija. 

 Vpeljati bi bilo potrebno ustrezen sistem evidentiranja zaključnih del, ki nastanejo v povezavi 
z delovnim okoljem. 

Prednosti:  

 Redno sestajanje članov katedre. 

 Visoka stopnja kvalitete znanstvenoraziskovalnega dela, ki se odraža v številu citatov in 

kvaliteti objav. 

 Stalna skrb za prenovo vsebin predmetov in študijskih gradiv. 

 Pripravljeno poročilo predloga za prenovo študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika in 

primerjava s sorodnimi študijskimi programi po svetu. 

 Vključenost v veliko število raziskovalnih projektov in programov. 

 Visoka stopnja vključenosti študentov v raziskovalno delo. 

 Vzpostavljena komunikacija med študenti in izvajalci. 
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Pomanjkljivosti: 

 Veliko število pogodbenih učiteljev in sodelavcev na programu, ki so matično zaposleni na 

drugih fakultetah. 

 Preobremenjenost izvajalcev s pedagoškim, znanstvenoraziskovalnim in strokovnim delom ter 

različnimi funkcijami. 

 Majhno število članov Katedre za bioinformatiko – posledično majhno število sodelavcev, ki 

aktivno sodeluje pri oblikovanju strategij promocije in izvedbe programa. 

 Pedagoška preobremenjenost članov katedre v smislu pedagoških ur in števila mentorstev. 

 Še vedno razmeroma majhen delež diplomantov. 

 Nezadostna informiranost študentov o težavnosti študija, vsebinah predmetov, potrebnih 

predznanjih. 

 Študijski program ni povsem izpolnil pričakovanj nekaterih študentov. 

 Velika heterogenost študentov – posledično je študij za nekatere prelahek, za druge pretežak. 

 Majhno število vpisnih mest – posledično je nemogoče diferencirati študente z izbirnimi 

predmeti že takoj ob začetku študija. 

Predlogi za izboljšanje: 

 Podati nove predloge za posodobitev študijskega programa. 

 Okrepiti informiranje o študiju Bioinformatike in ozaveščati o pomenu bioinformatike za razvoj 

družbe. 

 Okrepiti sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom. 

 Še povečati vključenost študentov v raziskovalno delo. 

 Okrepiti povezovanje z drugimi institucijami doma in po svetu. 

 Pridobiti dodatne aplikativne projekte in projekte v povezavi z gospodarstvom. 

 Navezati tesnejši stik z delodajalci in vključiti strokovnjake iz prakse v študijski program. 

 Spodbuditi študente k hitrejšemu zaključku študija. 

 Podiplomski študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu 

(Samoevalvacijsko poročilo študijskega programa 2. stopnja Management v zdravstvu in socialnem 
varstvu – priloga 8.1.4) 

Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV) in Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV) Univerze v 

Mariboru skrbita za nenehen razvoj interdisciplinarnega študijskega programa »Management v 

zdravstvu in socialnem varstvu (MZSV)«, ki se izvaja izmenjanje na UM FZV IN UM FOV. Fakulteti imata 

vzpostavljen koordinacijski svet študijskega programa, ki pod vodstvom prof. dr. Sonje Šostar Turk, 

skrbi za razvoj in spremljanje izvajanja študijskega programa 2. stopnje. V proces razvoja študijskega 

programa so vključeni različni deležniki (študenti, visokošolski učitelji, delodajalci ipd.), katerih 

informacije so ključnega pomena za validacijo in razvoj študijskega programa. Predlagani ukrepi se med 

drugim navezujejo na krepitev raziskovalne odličnosti, krepitev mednarodnega sodelovanja, 

vključevanje vabljenih predavanj tujih in domačih vplivnih raziskovalcev, širila mreža potencialnih 

delodajalcev ter izvajala promocija za prepoznavnost v okolju. 

Študijski program 2. stopnja je zasnovan tako, da se spodbuja samostojno delo študentov, 

samoiniciativnost, in kritično mišljenje. V okviru izvedbe študijskega programa MZSV poteka nenehna 

skrb za vključevanje elementov nenehnega izboljševanja študijskega procesa. Del sistematičnega 
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pristopa k zagotavljanju kakovosti se izkazuje preko spremljanja učnih izidov, kompetenc in 

zaposljivosti diplomantov. Izvedba ankete o zadovoljstvu s študijem na UM ter zaposljivosti in 

zaposlenosti je sestavni del procesa pridobivanja povratnih informacij. Zaznana je visoka povprečna 

ocena študentske ankete o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev, vendar slaba odzivnost 

diplomantov na anketo o zaposlenosti. Predlogi ukrepov gredo v smeri nadaljevanja aktivnosti za 

ohranjanje zadovoljstva študentov s študijem. Ugotovitve kažejo na to, da je potrebno spodbujati 

študente k pridobivanju vseh kompetenc, tudi kompetence »Sposobnosti pisanja in branja v drugem 

tujem jeziku«. Predlaga se dodatna izobraževanja na področju didaktičnih vsebin (pisanja in branja v 

drugem tujem jeziku). 
 

Število in reference nosilcev in izvajalcev učnih enot so skladne z veljavnimi zahtevami glede 

habilitacijskih meril in drugih relevantnih pravilnikov univerze. Fakulteti se trudita za vzpostavitev in 

ohranjanje ustreznega razmerja med redno zaposlenimi in drugimi (zunanjimi) izvajalci. Za doseganje 

kakovostnega in učinkovitega izobraževanja se visokošolski učitelji in sodelavci udeležujejo različnih 

oblik izobraževanja ter usposabljanja na področju visokošolske didaktike v okviru učnih delavnic in 

mednarodnih konferenc. Vsako leto so nosilci učnih enot pozvani k dopolnitvam učnih načrtov. 

Ustreznost pedagoških in raziskovalnih referenc izkazuje vsak nosilec učne enote z osebno bibliografijo. 

Predlaga se nadaljnje spodbujanje interdisciplinarnega znanstvenoraziskovalnega dela in spremljanje 

rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela nosilcev in izvajalcev učnih enot.  
 

Študenti so vključeni v raziskovalno delo v okviru seminarjev pri posameznih učnih enotah, prav tako 

pa se spodbuja sodelovanje študentov v okviru raziskovalnih projektov. Študente študijskega programa 

MZSV aktivno spodbujamo k vključevanju v študentske projekte, kakor tudi za aktivno sodelovanje na 

konferencah. Glede dolžine trajanja študija bi bilo potrebno študente motivirati in spodbujati, k 

hitrejšemu zaključku študija. Prav tako se kažejo potrebe po dodatnih aktivnostih, za povečanje deleža 

tujih državljanov vpisanih na program MZSV. 
 

Fakulteti se trudita zagotoviti sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije za kakovostno 
izvedbo študijskega programa. Knjižnici obeh fakultet omogočata dostop študentom do številnih 
strokovnih in znanstvenih bibliografskih podatkovnih baz, kar nudi podporo kakovostni izvedbi 
programa.  

Ocena stanja: 

 Skupen študijski program dveh fakultet.  

 Udeležba visokošolskih učiteljev in sodelavcev na različnih oblikah izobraževanja ter 

usposabljanja na področju visokošolske didaktike. 

 Spodbujanje študentov in visokošolskih učiteljev za objavo rezultatov raziskav v znanstvenih in 

strokovnih publikacijah. 

 Spodbujanje samostojnega dela študentov, samoiniciativnosti in kritičnega mišljenja. 

 Vsebine pedagoškega procesa so študentom dosegljive preko Moodla. 

 Interes za študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu je velik 

na rednem študiju. 

 Spodbujanje študentov za aktivno sodelovanje na konferencah.  

 Dobro organizirana tutorska dejavnost. 

 Vsebine predmetov in študijska literatura se stalno posodabljajo v smeri trendov razvoja 

posameznega področja. 

 Spremljanje zadovoljstva študentov s študijem. 
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Prednosti: 

 Stalna skrb za prenovo vsebin predmetov in študijskih gradiv. 

 Vzpostavljena dobra komunikacija med študenti in izvajalci. 

 Stalna skrb za prenovo vsebin predmetov in študijskih gradiv. 

 Posebna pozornost se namenja razvoju študijskega programa. 

 V proces razvoja študijskega programa so vključeni različni deležniki.  

 Visokošolski učitelji in sodelavci se udeležujejo različnih oblik izobraževanja ter usposabljanja.  

 Aktivno sodelovanje študentov. 

 Uspešen tutorski sistem. 

Pomanjkljivosti: 

 Nizek delež diplomantov, ki diplomirajo v roku. 

 Premaljhno število štuentov na izrednem študiju. 

 Nizka stopnja mobilnosti. 

 Preobremenjenost izvajalcev s pedagoškim, znanstvenoraziskovalnim in strokovnim delom 

ter različnimi funkcijami.  

Predlogi za izboljšanje: 

 Spodbujanje interdisciplinarnega znanstvenoraziskovalnega dela. 

 Pripraviti predloge za posodobitev študijskega programa. 

 Organizirati sestanek z nosilci učnih enot vsaj enkrat letno. 

 Okrepiti informiranje o študiju Management v zdravstvu in socialnem varstvu. 

 Okrepiti sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom. 

 Povečati vključenost študentov v raziskovalno delo. 

 Navezati tesnejši stik z delodajalci in vključiti strokovnjake iz prakse v študijski program. 

 Organizacija vabljenih predavanj tujih in domačih vplivnih raziskovalcev. 

 Spodbuditi študente k hitrejšemu zaključku študija. 

 Podiplomski študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega 

(Samoevalvacijsko poročilo študijskega programa 3. stopnja Zdravstvena nega – priloga 8.1.5) 

Študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega omogoča izobraževanje študentov s področja 
zdravstvene nege.  

Prva generacija študentov se je na študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega vpisala v študijskem 
letu 2016/2017. Študija ni zaključil še noben študent, saj se je študijski program šele pričel izvajati. 
Na podlagi refleksije s sodelujočimi visokošolskimi učitelji (zaposlenimi na UM FZV) in tujimi 
visokošolskimi učitelji, so bile za študente 3. stopnje Zdravstvena nega izvedene delavnice:  

 »Person-centredness and the development of person-centred practice« - Prof Dr Brendan 

McCormack in Ruth Magowan, MSc., 6. 9. do 8. 9. 2017. 

 »Proces publiciranja v zdravstveni negi« - Prof Hugh McKenna, PhD 14. 6. 2017. 

 »Uporaba pripovednih metod za raziskovanje« - Dr Rosie Stenhouse 14. 6. 2017. 

 »Evidence based practice vs. Practice-based evidence« – Prof Dr Roger Watson, 27. 2. do 3. 

3. 2017. 

 »Razvijanje praktičnih kvalitativnih veščin« - Dr Iseult Wilson, 12. 3. do 15. 3. 2017. 
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V študijskem letu 2016/2017 smo za vpis na študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega razpisali 5 
vpisnih mest. Na razpisana vpisna mesta se je prijavilo 10 kandidatov, od tega en kandidat ni izpolnjeval 
vpisnih pogojev. Potekal je izbirni postopek. Prehodnost iz prvega v drugi letnik je bila 100 %. 

Študenti študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega morajo skladno s predmetnikom 
individualno (v sklopu IRD) razvijati znanstvenoraziskovalno delo, modele, postopke in procese 
zdravstvene nege kot jedro znanja za prakso in izobraževanje. S tem omogočijo povezavo teoretičnih 
modelov in konceptov v praksi ter aplikacija znanstvenih dokazov, ki so osnova za na dokazih 
utemeljeno zdravstveno nego. Del študijskega programa je znanstvenoraziskovalno delo. Študentje so 
aktivno vpeti v projektno delo na UM FZV. Pedagoški proces izvajajo nosilci učnih enot, katerih 
reference (pedagoške in znanstvene) so se preverjale že ob akreditaciji študijskega programa. 

Študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega se izvaja kot izredni študij, zato so urniki prilagojeni 
kandidatom, kateri so v rednem delovnem razmerju. Predavanja so v popoldanskem času oz. v soboto 
v dopoldanskem času. Študentom je na voljo ustrezna informacijsko-komunikacijska tehnologija in 
baze podatkov. 

Ocena stanja: 

 Študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega je primerljiv s tujim sorodnimi programi in 
omogoča razvoj znanja za podporo izobraževanja in znanstvenoraziskovalnih dokazov za 
prakso. 

 Študijski program omejuje vpis v 1. letnik (5 vpisnih mest), kar pomeni, da je študij 
individualiziran. 

 Velik poudarek študijskega programa, skladno s Salzburškimi načeli, je individualno 
raziskovalno delo študenta in priprava doktorske disertacije. 

 Vsebine učnih enot s temeljno literaturo se posodabljajo v smeri trendov razvoja stroke. 

 Nosilci učnih enot so izjemno uspešni in aktivni na znanstvenoraziskovalnem, strokovnem in 

pedagoškem področju dela. 

Prednosti:  

 Število izbirnih predmetov se povečuje, glede na trende razvoja stroke. 

 Nosilci učnih enot in potencialni mentorji so aktivni raziskovalci, ki vključujejo študente v svoje 
raziskovalne projekte. 

 UM FZV ima sklenjene sporazume, ki omogočajo študentom študijskega programa izvajanje 
znanstvenoraziskovalnega dela v kliničnem in javno zdravstvenem okolju.  

 Z vključitvijo tujih profesorjev s področja zdravstvene nege je zagotovljen prenos znanja in 

bogata raznolikost s kakovostno prakso iz drugih doktorskih programov v Evropi. 

Pomanjkljivosti: 

 Preobremenjenost izvajalcev s pedagoškim, znanstvenoraziskovalnim in strokovnim delom 

ter različnimi funkcijami. 

Predlogi za izboljšanje: 

 Spodbujanje študentov za mobilnost.  

 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

UM FZV je vpeta v raziskovalno okolje Univerze v Mariboru, ki je tesno povezano s sorodnimi 
inštitucijami v domačem in mednarodnem prostoru. Še vedno si vsako leto prizadevamo razširiti 
mednarodno sodelovanje z izmenjavo in obiski visokošolskih učiteljev in študentov na ustanovah, s 
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katerimi sodelujemo. Prav tako je fakulteta aktivna na področju raziskovalne dejavnosti v domačem 
prostoru. 

UM FZV tesno sodeluje z disciplinarno sorodnimi fakultetami Univerze v Ljubljani, Univerze na 
Primorskem ter z drugimi disciplinarno sorodnim visokošolskimi zavodi. Prizadevamo si za nadaljnjo 
širitev mednarodnega sodelovanja z izmenjavo in z obiski učiteljev in študentov na ustanovah, s 
katerimi sodelujemo. UM FZV izvaja znanstveno-raziskovalno delo v nacionalnem in mednarodnem 
prostoru. Sodeluje v domačih in mednarodnih projektih na področju zdravstvene nege, zdravstva in na 
drugih interdisciplinarnih področjih (informatika, bioinformatika, javno zdravje, biofizika, uporabna 
mikrobiologija, ekologija). V okviru znanstveno-raziskovalnega delovanja fakulteta razvija strokovno in 
raziskovalno dejavnost v okviru centra in inštitutov, predvsem s poudarkom na zdravstveni negi. 
Rezultati raziskav in izsledki, pridobljeni v projektih, so vidni skozi reference nosilcev učnih enot na 
študijskih programih in so implementirani v izobraževalni proces.  

Fakulteta ima registrirane naslednje 3 raziskovalne skupine (vir: www.sicris.si): 

 Zdravstvena nega (šifra raziskovalne skupine 1604-001),  
 Bioinformatika (1604-002), 
 Interdisciplinarne raziskave v zdravstvu (1604-003). 

UM FZV je v študijskem letu 2016/2017 sodelovala oz. izvajala naslednje raziskovalne in razvojne 
projekte: 

 EU Menu: Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu 
methodology fourth support: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ima pooblastilo za 
izvajanje nacionalne ankete o uporabi hrane. NIJZ je osrednja slovenska ustanova za javno 
zdravje na praktičnem, raziskovalnem in izobraževalnem področju. V tem okviru je bil 
ustanovljen konzorcij partnerjev, katerega namen je uskladiti interese in principe dela in ki 
delijo raziskovalno znanje na področju raziskav v prehrani.  

 Bilateralni projekt Slovenija – ZDA »Medpoklicno sodelovanje medicinskih sester in 
zdravnikov za boljšo varnost pacientov«: Veliko dejavnikov v delovnem okolju je povezanih z 
zagotavljanjem varnosti pacientov in pomemben vidik predstavlja sodelovanje med 
medicinsko sestro in zdravnikom. Obstoječa literatura nakazuje razlike v dojemanju učinkovite 
komunikacije med zdravniki in medicinskimi sestrami kot tudi željo po nadvladi v medsebojnih 
odnosih. Namen predlaganega projekta je raziskati relevantne komponente sodelovanja med 
medicinskimi sestrami in zdravniki v zdravstveni obravnavi vitalno ogroženih pacientov ter na 
ugotovitvah pričeti s procesom razvoja novega instrumenta merjenja medpoklicnega 
sodelovanja medicinskih sester in zdravnikov na tem področju. 

 CRP projekt: »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv 
sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in 
prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju«: Cilj projekta je vzpostaviti 
mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi, 
ki omogoča razvoj stroke in znanosti, ter postavi okvir za vzpostavitev interdisciplinarnega 
raziskovanja, povezanega z zdravstveno nego, kar lahko pomembno vpliva na trajnostni 
družbeni razvoj. 

 Bilateralni projekt Slovenija – ZDA »Odkrivanje naravnih poti razvoja bolezni«: Cilj 
predlaganega projekta je demonstrirati, da je mogoče velike količine podatkov, ki so zbrani v 
elektronskih zapisih o pacientih, uporabiti za opazovanje naravnih poti razvoja različnih bolezni 
ali bolezenskih znakov. V okviru projekta bodo razvite računske metode za odkrivanje takšnih 
vzorcev razvoja bolezni. Hkrati bo možno razvite metode uporabiti tudi na drugih področjih 
zdravstva, kjer so podatki zapisani v strukturirani obliki (recimo negovalne diagnoze in 
intervencije). 

 NFM projekt »Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s 
poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, 

http://www.sicris.si/


45 

mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju - Uživajmo v zdravju« se je 
zaključil 31.12.2016. Cilj projekta je bil prispevati k splošnemu cilju zmanjšanja ali preprečitve 
bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Projektni konzorcij je identificiral sistemske vrzeli in 
vzpostavil ciljane ukrepe za podporo zdravemu življenjskemu slogu in zmanjševanju problema 
debelosti ter razvil modele in vzpostavil inovativne programe nemedikamentoznega 
zdravljenja debelosti za otroke, mladostnike, starše/skrbnike, družine in odrasle. Hkrati je bil 
cilj projekta prilagoditi ukrepe za ranljive skupine prebivalcev.  

 »Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih – pilotni 
projekt (217. JR)« objavljen s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 
preživninskega sklada Republike Slovenije je omogočil 3mesečno gostovanje dr. Simona 
Kocbeka. Namen razpisa je bilo spodbujanje povezovanja slovenskih doktorjev znanosti, ki 
delujejo v tujini in njihovih matičnih organizacij, s slovenskimi visokošolskimi zavodi. Krepitev 
teh povezav naj bi pripomogla h kroženju in plemenitenju znanja in internacionalizaciji 
slovenskega visokošolskega prostora.  

 »Javni razpis Izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva« zaključen 
08.11.2017. V sklopu projekta je UM FZV izvedla tečaj strokovnega angleškega jezika s področja 
zdravstvene nege, posodobila brošuro Study information UM v angleškem jeziku za študijsko 
leto 2017/2018 in prilagodila predmete ali dele predmetov visokošolskih študijskih programov 
za vzporedno izvedbo v tujem jeziku, posebej na študijskem programu 3. stopnje Zdravstvena 
nega. 

 Nacionalni projekt »Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v 
pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na UM« traja do 
30.06.2018. Namen projekta je vključevanje eminentnih strokovnjakov v študijski proces in 
študentom omogočiti stik tudi z vsebinami, ki jih poslušajo njihovi vrstniki v tujini. Do sedaj 
smo na UM FZV gostili mednarodno priznani profesorici iz University of Akureyri in University 
of Ulster, ki sta, poleg izvajanja neposrednih pedagoških obveznosti, z zaposlenimi na fakultete 
vzpostavili kontakt za sodelovanje na raziskovalnem področju tudi v prihodnje. 

 Erasmus+ projekt »European Junior Leadership Academy for Student Nurses – RELATE«, 
katerega kooordinator je University of Nottingham iz Velike Britanije. Partnerji v projektu so 
še Escola Superior de Enfermagem de Lisboa - ESEL (Lisbon School of Nursing) iz Portugalske 
ter Trinity College Dublin iz Irske ter Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, 
Slovenija. Projekt traja od 01.09.2016 do 31.08.2019. Namen projekta je z mobilnostjo 
študentov in čezmejnim sodelovanjem izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja. Cilj 
projekta je tako razvoj odprtega in inovativnega izobraževanja ter usposabljanja študentov 
zdravstvene nege za delo na področju vodenja v zdravstvu. Projekt v okviru Erasmus+ 
mehanizma bo razvil, implementiral in evalviral „European Junior Leadership Academy (EJLA)“ 
za študente.  

 Javni razpis: »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018«, 01.04.2017-
30.06.2018, je fakulteti omogočil nadgradnjo internacionalizacije in možnostjo vključevanja 
zaposlenih v študijski proces na tujih univerzah. UM FZV bo zagotovila daljšo (3-mesečno) 
mobilnost trem visokošolskim učiteljicam, ki bodo poleg izvajanja neposrednih pedagoških 
obveznosti, z zaposlenimi na univerzah v Avstraliji in Srbiji vzpostavili kontakt za sodelovanje 
na raziskovalnem področju, tudi v prihodnje. 

 Bilateralni projekt SI – RU »Percepcija skrbi med slovenskimi in ruskimi študenti zdravstvene 
nege«: V okviru pridobljenega projekta se izvajajo sledeče aktivnosti:  
o pregled relevantne literature o skrbi med študenti zdravstvene nege, 
o izvedba presečno opazovalne raziskave z uporabo standardiziranega vprašalnika z 

namenom raziskovanja percepcije skrbi na priložnostnem vzorcu študentov zdravstvene 
nege v obeh državah, 

o izvedba kvalitativne opisne raziskave z uporabo delno strukturiranega vprašalnika z 
namenom poglobljenega raziskovanja fenomena skrbi na namenskem vzorcu študentov 
zdravstvene nege v obeh državah, 
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o primerjava rezultatov med Slovenijo in Rusko federacijo ter ostalimi državami, kjer so 
raziskovali skrb med študenti zdravstvene nege, 

o skupna priprava znanstvenih člankov in strokovnih prispevkov. 
 Projekt z gospodarstvom »Proučevanje mikroorganizmov in delovanja antimikrobnega 

premaza na tekstilijah v medicinskem okolju (ANTIMIKROBITEX 2)« poteka v sodelovanju s 
Splošno bolnišnico Murska Sobota, Nacionalnim laboratorijem za zdravje okolje in hrano, 
podjetjem Prevent Deloza d.o.o. in podjetjem Titera d.o.o. Namen projekta je preučiti 
prisotnost in količino potencialno patogenih mikroorganizmov na delovnih uniformah v 
bolnišničnem okolju ter preizkusiti učinkovitost tekstilij z antimikrobnim delovanjem. Na 
osnovi rezultatov se bodo izdelale delovne uniforme nove generacije iz antimikrobno 
obdelanih materialov. V raziskavo so vključeni mikroorganizmi, ki po poročilih CDC (Centers for 
Disease Control and Prevention) in EARS (European Antimicrobial Resistance Surveillance) v 
svetu in pri nas predstavljajo največji epidemiološki problem. Rezultati projekta bodo imeli 
pozitiven vpliv na družbeno ekonomske cilje Republike Slovenije na področju javnega 
zdravstva, saj lahko ob uspešnem preprečevanju bolnišničnih okužb zmanjšamo izdatke za 
zdravstveno varstvo. 

 Projekt H2020 European Researchers' Night »Znanost za življenje«: v okviru projekta, ki ga 
izvaja Univerza v Mariboru, smo se tudi v letu 2016/2017 udeležili Noči raziskovalcev, in sicer 
predstavitve v Europarku. Fakulteta je na v okviru dogodka obiskovalcem ponudila meritve 
svojih parametrov: nasičenost hemoglobina s kisikom, meritve srčnega utripa, arterijskega 
krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola. Poleg tega so opazovali odtise prstov na 
hranilnih gojiščih po inkubaciji in sicer pred in po razkuževanju rok. Iz vzorcev je bila razvidna 
učinkovitost izvedene higiene rok. 

 ŠIPK študentski projekt »Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih 
dopolnilih in izdelkih-SezMiPro: V črevesju je lahko do 1000 (največkrat okrog 500 vrst) 
različnih črevesnih bakterij. Ocenjujejo, da se v prebavilih odraslega človeka nahaja do 100 
bilijonov teh mikroorganizmov. V normalnih pogojih stabilnega delovanja prebavil 
prevladujejo nevtralni in zdravju koristni mikroorganizmi. Pri črevesnih boleznih se to 
ravnovesje velikokrat poruši. Za probiotike je znanstveno dokazano, da lahko omilijo oziroma 
skrajšajo potek marsikatere črevesne bolezni. V okviru projekta so tako udeleženci preverjali 
osveščenost predvsem starejših o probiotikih in koristnih bakterijah s pomočjo adaptiranega 
anketnega vprašalnik. V laboratoriju Fakultete za zdravstvene vede so študenti ugotavljali 
dejansko število prisotnih probiotičnih mikroorganizmov v različnih prehranskih dopolnilih. 
Vsem izdelkom smo določili število mikroorganizmov in le-to primerjali z deklaracijo na izdelku 
ter s tem preverili kakovost izdelkov. S tem o študentje pridobili veščine laboratorijskega dela.  
Prav tako je bil pripravljen plakat, zloženka ter spletna stran o osveščanju javnosti o koristih 
uživanja probiotikov. 

 Študentski projekt v ovkiru razpisa Po kreativni poti do znanja 2016/2017 »Celostni model 
za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2«: v okviru projekta MODEST2 so 
študenti reševali problem napovedovanja nediagnosticirane sladkorne bolezni tipa 2 (SB2) pri 
zdravi populaciji v Sloveniji. Svetovna zdravstvena organizacija predvideva, da bo do leta 2030 
imelo več kot 350 milijonov ljudi diagnozo sladkorne bolezni tipa 2. V Sloveniji je po nekaterih 
ocenah 136.000 bolnikov s SB, 109.000 je znanih, približno 20 odstotkov oz. 27.000 pa še 
neodkritih oz. se prisotnosti bolezni sploh ne zaveda. Diplomirane medicinske sestre oz. 
diplomirani zdravstveniki (DMS/DZ) zaposleni v referenčnih ambulantah vsakodnevno 
ocenjujejo tveganje za razvoj različnih kroničnih bolezni pri zdravi populaciji. V sklopu te 
aktivnosti vključujejo tudi različne zdravstveno vzgojne pristope s katerimi želijo vplivati na 
posameznikovo odločitev za bolj zdrav način življenja. V okviru projekta MODEST2 je bil razvit 
in uporabljen napovedni model za oceno tveganja za nastanek SB2 pri svetovalnem delu 
DMS/DZ, ki pa bi zdravstvenim strokovnjakom pomagal tudi pri motivaciji posameznika za 
spremembo življenjskega sloga. Eden izmed ciljev projekta je bila tudi ocena stanja na področju 
hospitalizacij bolnikov s SB2 ter analiza uporabe zdravil na tem področju v Sloveniji. Podatki 
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zbrani v referenčnih ambulantah s pomočjo različnih standardiziranih vprašalnikov (FINDRISC, 
PHQ-9, ipd.) v kombinaciji s krvnimi meritvami so omogočili razvoj novih presejalnih testov, ki 
so lahko veliko bolj učinkoviti od obstoječih standardiziranih vprašalnikov. Obenem so si 
udeleženci prizadevali za večjo ozaveščenost širše populacije ter tako pripravili tudi spletno 
stran, na kateri se nahajajo rezultati projekta MODEST2 v obliki spletnih aplikacij (orodje za 
preventivo na področju sladkorne bolezni tipa 2, slovenski presejalni test za odkrivanje 
nediagnosticirane sladkorne bolezni tipa 2 (SLORISK) in grafični prikaz tveganja pri različnih 
starostnih skupinah, infografik in ostalih poročil. 

Več informacij o raziskovalni dejavnosti UM FZV je objavljenih na spletni strani  

http://www.fzv.um.si/raziskovalna-dejavnost. 

 Vključitev rezultatov znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela v izobraževalno dejavnost 

UM FZV s svojim pedagoškim in znanstveno raziskovalnim delom spodbuja študente k poglobljenemu 
preučevanju zdravstvenih ved. Na spletnih straneh fakultete so objavljeni tekoči projekti 
(http://www.fzv.um.si/raziskovalna-dejavnost-projekti), v katere se lahko študentje vključijo preko 
nosilca predmeta oz. s seminarsko, diplomsko ali magistrsko nalogo.  

Druga možnost, kjer pa študente še bolj intenzivno vključujemo v raziskovalno delo, so projekti iz 
programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja«. V letu 2016 je bil objavljen razpis v okviru 
programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, na katerem smo uspešno pridobili ter izvedli en 
študentski projekt. Prav tako je bil v letu 2016/2017 prvič objavljen razpis »Projektno delo z 
negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-
2017«, kjer smo v prvem odpiranju pridobili en študentski projekt. 

Učni načrti predmetnikov študijskih programov, ki jih izvaja UM FZV, so zasnovani na sodobnih 
spoznanjih strok in znanstvenih disciplin na področjih izobraževalne dejavnosti fakultete in na 
spoznanjih, pridobljenih z raziskovalnim in razvojnim delom visokošolskih učiteljev, sodelavcev ter 
študentov fakultete. Izobraževanje na predmetnem področju zdravstvene nege izhaja iz potreb 
zdravstvenega sistema in družbe, kot so opredeljene s pridobljenimi kompetencami diplomanta, 
izvajanje študijskih programov pa poteka po načelih celostnega izobraževanja medicinskih sester in 
drugih zdravstvenih strokovnjakov ter po načelih na dokazih utemeljene zdravstvene nege. Pri 
izvajanju učnih enot in programov s področja medicine, družboslovja in z njim povezanih področij 
visokošolski učitelji prilagajajo učne vsebine in način izvajanja svojih učnih enot ciljem in 
kompetencam, ki so opredeljene v učnih načrtih predmetov študijskih programov. Za doseganje 
kakovostnega in učinkovitega izobraževanja v skladu z vizijo, poslanstvom in strategijo fakultete se 
visokošolski učitelji in sodelavci fakultete udeležujejo različnih oblik izobraževanja in usposabljanja na 
področju visokošolske didaktike, ki jih redno organizira fakulteta, izvajajo pa jih priznani strokovnjaki s 
tega področja. Izobraževanja potekajo tudi v sklopu mednarodnih konferenc. 

Nosilci v učne vsebine vnašajo izsledke svojih raziskav tako v obliki rezultatov kot tudi v metodologiji 
dela. Učni načrti (vsebinski del študijskih programov) učnih enot so zasnovani na sodobnih spoznanjih 
različnih strok in znanstvenih disciplin in se nenehno spreminjajo (spremembe študijskih programov).  

 Predstavitve raziskovalnih rezultatov in raziskovalna uspešnost 

Raziskovalci UM FZV so v študijskem letu 2016/2017 svoje raziskovalno delo predstavljali doma in v 
tujini v obliki: 

 aktivnih udeležb na strokovnih in znanstvenih srečanjih, 
 vabljenih predavanj na tujih univerzah in drugih raziskovalnih inštitucijah, 

http://www.fzv.um.si/raziskovalna-dejavnost
http://www.fzv.um.si/raziskovalna-dejavnost-projekti
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 publiciranja člankov (znanstvenih, strokovnih in poljudnih) v serijskih publikacijah, 
 ter strokovnih in znanstvenih monografijah. 

V nadaljevanju podajamo primerjavo uspešnosti raziskovalnega dela na UM FZV, Univerzi v Ljubljani 
Zdravstveni fakulteti (UL ZF) in Univerzi na Primorskem Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ). V 
primerjavi z lanskim letom je zaznati višje število objav in predvsem višjo kvaliteto objav, vendar je ta 
v primerjavi s sorodnima inštitucijama še vedno nizka. 

Podatki za naslednje štiri preglednice so bili zajeti na dan 27.11.2017, z namenom zagotavljanja 
primerljivosti s podatki iz prejšnjih let. Preglednica 9 predstavlja primerjavo števila objav (tipologija 
1.01 po SICRIS) in točkovanja po metodologiji ARRS na podlagi podatkov, ki so bili za vse tri inštitucije 
zajeti na dan 27.11.2017. Iz preglednice je razvidno, da UM FZV po številu objav in številu točk (objave 
izvirnih znanstvenih člankov v revijah s faktorjem vpliva) zaostaja za obema primerljivima fakultetama. 
Potrebno pa je omeniti, da je število raziskovalcev na obeh fakultetah neprimerno večje v primerjavi z 
UM FZV.  

Preglednica 9: Primerjava števila objav in točkovanja po metodologiji ARRS za vse štiri kategorije 
izvirnih znanstvenih člankov s faktorjem vpliva (2012 - 2017) 

Fakulteta A1 A2 A3 A4 Skupaj 

UM FZV 25 23 27 16 91 

UL ZF 130 69 50 54 303 

UP FVZ 95 47 39 22 203 

Fakulteta A1 A2 A3 A4 Skupaj 

UM FZV 1168 795 488 262 2713 

UL ZF 4187 2044 1178 1145 8553 

UP FVZ 2999 1570 900 458 5928 

Nadaljnja analiza kaže na nekoliko manjšo razliko, ko upoštevamo število raziskovalcev na vseh 
inštitucijah. Kljub temu je število člankov s faktorjem vpliva na raziskovalca na UM FZV v primerjavi s 
sorodnima inštitucijama zelo nizko. Delno lahko razliko pripišemo precej drugačni strukturi 
raziskovalnih skupin, kjer znaša delež raziskovalcev z doktoratom znanosti 68 % (UL ZF) oz. 65 % (UP 
FVZ) v primerjavi s 46 % (UM FZV).  

Preglednica 10: Primerjava števila objav in točkovanja po metodologiji ARRS glede na število 
raziskovalcev  

Fakulteta A1 A2 A3 A4 Skupaj Članov 

UM FZV 0.64 0.59 0.69 0.41 2.33 39 

UL ZF 2.06 1.10 0.79 0.86 4.81 63 

UP FVZ 2.07 1.02 0.85 0.48 4.41 46 

Fakulteta A1 A2 A3 A4 Skupaj Članov 

UM FZV 29.95 20.39 12.51 6.71 69.56 39 

UL ZF 66.46 32.44 18.70 18.17 135.76 63 

UP FVZ 65.19 34.13 19.57 9.96 128.86 46 

Podatke za vse tri primerjane institucije spremljamo že od leta 2012 kar prikazuje Slika 1. Viden je 
predvsem napredek UL ZF v zadnjem letu pri istem številu raziskovalcev kot v letu 2016, medtem ko je 
število objav s faktorjem vpliva na UM FZV konstantno skozi opazovano obdobje. Potrebno pa je 
omeniti, da je prišlo v zadnjih nekaj letih do pomladitve kadra na UM FZV, kjer smo lahko optimistični, 
saj imamo trenutno med zaposlenimi kar 10 doktorskih študentov, ki so šele na začetku svoje 
raziskovalne poti. 
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Slika 1: Primerjava števila objavljenih člankov na raziskovalca v obdobju 2012 – 2017 

 

Podajamo še rezultate normalizirane glede na število izkušenih raziskovalcev, kjer smo izračunali 
število člankov in točk doseženih s članki objavljenimi v revijah s faktorjem vpliva na raziskovalca z 
doktoratom.  

Preglednica 11: Primerjava števila objav in točkovanja po metodologiji ARRS glede na število 
raziskovalcev z doktoratom znanosti 

Fakulteta A1 A2 A3 A4 Skupaj Članov z DR 

UM FZV 1.39 1.28 1.50 0.89 5.06 18 

UL ZF 3.02 1.60 1.16 1.26 7.05 43 

UP FVZ 3.17 1.57 1.30 0.73 6.77 30 

Fakulteta A1 A2 A3 A4 Skupaj Članov z DR 

UM FZV 64.89 44.17 27.10 14.55 150.71 18 

UL ZF 97.37 47.53 27.39 26.62 198.91 43 

UP FVZ 99.96 52.34 30.01 15.28 197.59 30 

 

Preglednica 12 prikazuje število doseženih točk, ki se upoštevajo za točkovanje po metodologiji SICRIS 
(upoštevane točke). Namen te primerjave je ovrednotiti tudi ostale objave oz. dejavnost raziskovalcev 
na treh primerjanih fakultetah. V primerjavi z objavami v revijah s faktorjem vpliva je tukaj zaznati 
precej boljše rezultate UM FZV še posebej, ko jih normaliziramo na število raziskovalcev oz. izkušenih 
raziskovalcev.  

Preglednica 12: Primerjava števila točk (SICRIS upoštevane točke) skupno in na člana raziskovalne 
organizacije za obdobje 2012-2017 

Fakulteta Točke skupaj (Z1 + Z2) Na člana (Z1 + Z2) Na DR (Z1 + Z2) 

UM FZV 9288.64 238.17 516.04 
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UL ZF 19333.87 306.89 449.62 

UP FVZ 13893.38 302.03 463.11 

Objave raziskovalcev UM FZV v primerjavi s preteklimi leti 

Naslednji graf (Slika 2) prikazuje število objav v revijah s faktorjem vpliva za raziskovalce, ki so bili na 
dan zajema podatkov (7.1.2018) člani raziskovalnih skupin UM FZV. Število objavljenih člankov je v letu 
2017 bistveno višje kot v preteklih letih. Na drugi strani pa lahko opazimo, da je povprečje zadnjih dveh 
let 16,5 članka na leto, kar je nižje kot v začetkom opazovanega obdobja (2010-2011), ko je bilo 
dvoletno povprečje 17,5 članka na leto. Kljub vsemu, smo prepričani, da bo povečano število 
doktorskih študentov na UM FZV omogočilo še večje število objav v naslednjem letu, ko pričakujemo 
prve objave doktorskih študentov UM FZV. 

Slika 2: Primerjava števila objavljenih člankov v revijah s faktorjem vpliva raziskovalcev UM FZV 

 

Veseli pa nas lahko dejstvo, da se je UM tudi letos uvrstila na mednarodnih lestvicah kot je Times 
Higher Education World University Rankings (THEWUR). Poleg zelo dobre generalne uvrstitve, je za UM 
FZV in ostale fakultete katerih raziskovalci objavljajo svoja dela na področju zdravstva in medicine, 
pomembna tudi informacija, da je bila UM uvrščena tudi na specifični področni lestvici (Times World 
University Rankings by Subject). Tako je bila UM uvrščena na mesta 401 – 500 za področje »Clinical, 
pre-clinical and health«. 

Po metodologiji, ki se uporablja za to področje, prispeva največji delež skupne ocene mednarodni ugled 
inštitucije (Reputation survey; 37,2 %), kjer profesorji s celega sveta nominirajo najboljše univerze z 
njihovega področja glede na njihovo pedagoško (17,9 % točk) in raziskovalno odličnost (19,3 % točk). 

Druga najpomembnejša kategorija predstavlja število citatov v mednarodni bazi SCOPUS in prispeva 
35,0 % k skupnemu številu točk. 
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Iz obeh razlogov je zelo pomembno, da UM FZV nadaljuje svojo strategijo sodelovanja z najbolj 
priznanimi profesorji in raziskovalci s področja zdravstvenih in ostalih interdisciplinarno povezanih ved.  

 Pregled uspešnosti raziskovalcev, ki izpolnjujejo merila Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije (za mentorja mladim raziskovalcem, za vodjo programske 
skupine, za pridobitev temeljnega ali večjega aplikativnega raziskovalnega projekta) po 
posameznih organizacijskih enotah fakultete 

Preverili smo tudi delež raziskovalcev, ki izpolnjujejo pogoje za vodenje temeljnih oz. aplikativnih 
projektov pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Od 39 raziskovalcev pogoje 
za vodjo projekta pri ARRS izpolnjuje 7 (18 %) raziskovalcev. V raziskovalni skupini Zdravstvena nega je 
bil delež raziskovalcev, ki so izpolnjevali pogoje za vodjo temeljnega projekta 8 % (2 raziskovalca od 
26), v raziskovalni skupini Bioinformatika 50 % (3/6), v raziskovalni skupini Interdisciplinarne raziskave 
v zdravstvu pa 29 % (2/7). Nizek delež raziskovalcev, ki izpolnjujejo pogoje za vodjo raziskovalnega 
projekta pri ARRS gre pripisati tudi dejstvu, da zelo majhen delež raziskovalcev (21 %) izpolnjuje pogoj 
A3 > 0, ki predstavlja uspešnost raziskovalca pri pridobivanju raziskovalnih projektov. 

 Sistematično spremljanje kazalnikov raziskovalne uspešnosti 

Podobno kot v prejšnjih letih tudi letos opažamo, da je delež raziskovalcev, ki so raziskovalno zaposleni 
za polni oz. večinski delovni čas izredno nizek. Najverjetneje lahko to problematiko pripišemo dejstvu, 
da gre pri večini projektov, ki jih izvajamo, za krajše projekte, ki ne zagotavljajo trajnosti financiranja. 

V študijskem letu 2016/17 smo glede na leto 2015/16 povečali število raziskovalno-razvojnih projektov, 
ki smo jih izvajali iz 12 na 15 kar je zelo spodbuden podatek. Večje je tudi število vključenih študentov, 
saj smo v letu 2016/17 izvajali tudi dva študentska projekta, kjer je imelo možnost sodelovanja pri 
raziskovalnem delu večje število študentov.  

Omeniti je potrebno tudi, da smo v študijskem letu 2016/17 izdali tudi znanstveno monografijo pri 
mednarodni založbi, kjer je sodelovalo večje število raziskovalcev UM FZV. Razveseljivo je tudi dejstvo, 
da so raziskovalci UM FZV v letu 2017 objavili 22 člankov v revijah s faktorjem vpliva, kar je kar za 100 
% več kot v letu 2016. Prepričani smo, da je ta napredek tudi plod prizadevanj, da k sodelovanju z 
našimi raziskovalci pritegnemo tudi uveljavljene raziskovalce iz tujine, ki so hkrati tudi predavatelji na 
novem študijskem programu III. stopnje Zdravstvena nega. Ne glede na ta napredek, pa si želimo to 
številko še izboljšati in v čim krajšem času doseči vsaj en članek na člana raziskovalne skupine v tekočem 
letu. Le tako bomo lahko zmanjšali zaostanek za sorodnimi raziskovalnimi inštitucijami. 

Ocena stanja: 
 UM FZV je v zadnjem letu nadaljevala s sistematično strategijo pospeševanja 

znanstvenoraziskovalnega dela ter mednarodnega uveljavljanja. 
 Število objav v revijah s faktorjem vpliva se je v primerjavi s prejšnjim letom bistveno povečalo.  
 UM FZV skrbi za redno in sistematično pridobivanje oz. habilitiranje raziskovalcev s področja 

zdravstvenih in drugih interdisciplinarno povezanih ved.  
 Organiziranih je bilo več gostovanj uveljavljenih tujih profesorjev z namenom povezovanja in 

spodbujanja zaposlenih k sodelovanju pri raziskavah, ki jih že izvajajo tuji raziskovalci. 
 Delež raziskovalcev, ki so raziskovalno zaposleni za polni delovni čas je še vedno izredno nizek.  
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Prednosti: 
 Visokošolski učitelji na UM FZV s svojim pedagoškim in znanstveno raziskovalnim delom 

spodbujajo študente k poglobljenemu preučevanju zdravstvenih ved.  
 Bistveno boljše možnosti vključevanja študentov v raziskovalne projekte kot v obdobju pred 

nekaj leti. 
 Povečano število objav s strani visokošolskih učiteljev in sodelavcev.  
 Raziskovalno delo postaja osnova za teoretično in praktično izobraževanje.  
 Nudenje administrativne in strokovne podpore raziskovalcem pri prijavi raziskovalnih 

projektov. 

Pomanjkljivosti: 
 Še vedno opažamo, da na raziskovalnem področju UM FZV vidno zaostaja tudi pri objavah 

izvirnih znanstvenih člankov v znanstvenih revijah, še posebej v revijah najvišjega ranga 
(zgornja polovica lestvice razvrščanja revij za posamezno področje). 

 Nizko število doktorjev znanosti znotraj raziskovalnih skupin UM FZV (46 %) v primerjavi z UL 
ZF (68 %) in UP FVZ (65 %).  

 Majhno število raziskovalcev, ki izkazujejo pridobljena sredstva iz projektov (ocena A3) in 
posledično neizpolnjevanje osnovnih pogojev za nosilca raziskovalnega projekta pri ARRS. 

Predlogi za izboljšanje: 
 Nuditi aktivno pomoč raziskovalcem pri prijavi projektov in pripravi raziskav oz. objavi 

rezultatov. 
 Vzpostavitev organiziranega načina promocije objavljenih znanstvenih prispevkov zaposlenih 

na socialnih omrežjih. 
 Spodbujanju raziskovalnega dela zaposlenih z močnejšim sodelovanjem z vodstvom, kakor tudi 

drugimi inštituti, centri in katedrami na UM FZV in širše.  
 Omogočiti še bolj intenzivno izmenjavo raziskovalcev – tako tistih, ki bodo odšli v tujino in tam 

raziskovalno delovali kot tudi uveljavljenih raziskovalcev, ki bodo obiskali UM FZV in so 
pripravljeni sodelovati pri skupnih raziskovalnih projektih. 
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4 KADRI 

UM FZV ima vzpostavljeno kadrovsko strukturo, ki po kakovosti ustreza znanstvenemu, 
raziskovalnemu, umetniškemu oz. strokovnemu delu in je povezana s študijskimi področji oz. 
študijskimi programi, vendar ima velik delež pogodbenih sodelavcev, saj na trgu dela ni na voljo 
razpoložljivih ustrezno habilitiranih kadrov, ki bi jih fakulteta lahko zaposlila. Na UM FZV sodelujejo 
tudi strokovnjaki iz prakse (predvsem pri izvedbi kliničnih vaj) v skladu z določili 62. člena Zakona o 
visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 – ZViS – UPB7 s sprem. in dopol. do 75/16) in 206. člena Statuta 
Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB 12, Ur. l. RS, št. 29/2017).  

UM FZV je v preteklih letih intenzivno načrtovala zaposlitev novih asistentov in visokošolskih učiteljev. 
Na UM FZV je zaznati kadrovski primanjkljaj na področju zdravstvene nege. Visokošolski učitelji in 
sodelavci so preobremenjeni (izvajajo neposredno, dodatno in dopolnilno pedagoško obvezo), prav 
tako se uvajajo novi študijski programi in smeri, za katere so potrebni tudi dodatni kadri. Glede na 
starostno strukturo zaposlenih pričakujemo v prihodnjih letih upokojitve visokošolskih učiteljev, ki jih 
bo nujno potrebno nadomestiti z usposobljenim kadri za izvajanje pedagoškega dela na področju 
zdravstvene nege, kar lahko zagotovimo samo z zaposlovanjem asistentov, ki se bodo dodatno 
izobraževali in izpopolnjevali in pridobili nazive visokošolskih učiteljev. 

UM FZV si prizadeva tudi za sklenitev dopolnilnih delovnih razmerij oz. zaposlitev s krajšim delovnim 
časom, saj so visokošolski učitelji in sodelavci z večjim deležem zaposleni v kliničnem okolju, kar 
pomeni velik doprinos h kakovosti študija, saj gre za neposredno povezovanje prakse in teorije. V 
preteklih letih fakulteta ni zaposlovala novih visokošolskih učiteljev, na mesta visokošolskih učiteljev, 
ki so prekinili delovno razmerje in delavcev, ki so se upokojili, zato je na UM FZV izredni kadrovski 
deficit na področju zdravstvene nege.  

 Visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci 

Visokošolski učitelji in sodelavci opravljajo tako izobraževalno kot znanstvenoraziskovalno, umetniško 
oziroma strokovno delo. Iz preglednice so razvidni podatki o stanju zaposlenih na UM FZV za študijsko 
leto 2016/2017. 

Preglednica 13: Število visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

Naziv Redno Pogodbeno Skupaj 

Redni profesorji 1 23 24 

Izredni profesorji 3 11 14 

Docenti 2 17 19 

Lektor  1 1 

Višji predavatelji 8 13 21 

Predavatelji 7 10 17 

Asistent z doktoratom 2 6 8 

Asistent z magisterijem 1 2 3 

Asistent z visoko izobrazbo 5 8 13 

Strokovni sodelavec 1 90 91 

Skupaj  30 181 211 

Iz spodnje preglednice je razvidno gibanje redno in pogodbeno zaposlenih visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev na UM FZV. Zaposlili smo rednega profesorja za 0,02 FTE. Na področju delovanja Katedre 
za zdravstveno nego so nujne dodatne zaposlitve asistentov za področje zdravstvene nege, saj je 
obremenitev visokošolskih učiteljev in sodelavcev zelo velika, kar posledično vpliva na zmanjšanje 
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aktivnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev na znanstvenoraziskovalnem področju. Za razvoj 
fakultete in matične discipline – zdravstvene nege pa je nujno potrebno razvijanje 
znanstvenoraziskovalnega dela na tem področju.  

Preglednica 14: Gibanja redno in pogodbeno zaposlenih učiteljev in sodelavcev  

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 

2011/2012 27 179 206 

2012/2013 24 232 256 

2013/2014 27 213 240 

2014/2015 27 172 198 

2015/2016 30 198 228 

2016/2017 30 181 211 

Preglednica 15: Število raziskovalcev  

Naziv Redno Pogodbeno Skupaj 

Višji znanstveni sodelavec  1 0 1 

Mladi raziskovalec  1 0 1 

Skupaj  2 0 2 

Iz preglednice je razvidno število raziskovalcev v letu 2016/2017. 

Preglednica 16: Število izvolitev v nazive 

 
Redni 

profesor 

Izredni 

profesor 
Docent 

Znanstveni 

sodelavec 

Višji 

predavatelj 
Predavatelj 

Učitelj 

veščin 
Asistent 

Strokovni 

sodelavec 

V št. letu 

2016/2017 
/ / 1 / 4 5 / 3 4 

Število vseh 

izvolitev 
1 2 7 / 76 103 / 27 394 

Iz preglednice je razvidno število vseh izvolitev v študijskem letu 2016/2017. 

UM FZV skrbi in spodbuja mlade visokošolske sodelavce pri njihovem napredovanju, in sicer tako, da 
jih podpira pri nadaljevanju izobraževanja tako doma kot v tujini (podiplomski študij, dodatna 
izobraževanja).  

Za pridobitev višje formalne izobrazbe študij nadaljujejo naslednji visokošolski učitelji in visokošolski 
sodelavci: 

 asist. Petra Klajnšek - doktorski študij na UM MF, Biomedicinska tehnologija, 
 asist. Nino Fijačko - doktorski študij na UM MF, Biomedicinska tehnologija, 
 asist. Zvonka Fekonja - doktorski študij na UM MF, Biomedicinska tehnologija, 
 asist. Lidija Fošnarič - doktorski študij na UM FL, Logistika sistemov, 
 viš. predav. mag. Barbara Donik – doktorski študij na UM FZV, Zdravstvena nega, 
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 viš. predav. mag. Anton Koželj - doktorski študij na UM FZV, Zdravstvena nega, 
 viš. predav. mag. Maja Strauss - doktorski študij na UM FZV, Zdravstvena nega, 
 predav. Nataša Mlinar Reljič, mag. zdrav. nege - doktorski študij na UM FZV, Zdravstvena nega, 
 asist. mag. Maja Klančnik Gruden - doktorski študij na UM FZV, Zdravstvena nega 
 Severina Stavbar – doktorski študij na UM FKKT, Kemijska tehnika. 

UM FZV visokošolske sodelavce vključuje v pripravo raziskovalnih projektov in programov, spodbuja 
aktivno udeleževanje na mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah s strokovnega področja 
zdravstvene nege in ostalih interdisciplinarnih področjih. Težnja fakultete je, da bo vsak visokošolski 
sodelavec vključen v raziskovalni projekt. UM FZV omogoča objavo znanstvenih in strokovnih 
prispevkov, s katerimi ustvarja pogoje za napredovanje v višje habilitacijske nazive. Mladi visokošolski 
sodelavci sodelujejo tudi pri izvajanju izobraževalnega procesa, kjer si pod vodstvom mentorjev 
(nosilcev predmetov) nabirajo pedagoške izkušnje in sodelujejo pri pripravi gradiva za izvedbo 
pedagoškega procesa. 

Nadrejeni skrbijo za neposredno pedagoško obveznost mladih visokošolskih sodelavcev, kar je v skladu 
z Merili za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM. To jim omogoča aktivno izvajanje 
raziskovalnega dela. Pri tem jim pomagajo s svojim znanjem in izkušnjami in skrbijo za njihovo sprotno 
in stalno strokovno izobraževanje, zagotavljajo jim materialne in druge pogoje, pomagajo pri 
navezovanju stikov z domačimi in tujimi fakultetami in raziskovalnimi institucijami ter z 
gospodarstvom. Skoraj vsi mladi visokošolski sodelavci so vključeni v raziskovalne naloge. Sodelovanje 
pri raziskovalnih nalogah jim omogoča publiciranje člankov, ki so potrebni za napredovanje. Fakulteta 
zagotavlja sprotno in stalno strokovno izobraževanje, pomaga pri navezovanju stikov z domačimi in 
tujimi fakultetami in raziskovalnimi institucijami ter z gospodarstvom.  

Zdravstvena nega, temeljna disciplina na fakulteti, je mlada disciplina, ki je še v razvoju. UM FZV si bo 
v prihodnje prizadevala za razvoj kadrov na tem področju kot tudi za povečanje 
znanstvenoraziskovalnega dela in zmanjševanje pedagoških obremenitev redno zaposlenih 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, za kar bodo nujne nove zaposlitve pedagoških delavcev, 
predvsem asistentov. 

Ocena stanja: 
 Število zaposlenih se postopno povečuje. 
 Večje število pogodbenih kot redno zaposlenih. 
 V okviru Erasmus+ (Teaching Staff Mobility) mobilnosti je bilo izvedenih 13 izmenjav v tujini, 

kar pomeni 4 izmenjave več kot v študijskem letu 2015/2016. 
V okviru Erasmus+ (Teaching Staff Mobility) mobilnosti smo gostili 10 gostujočih visokošolskih 
učiteljev iz tujih univerz, ki so izvedli predavanja na UM FZV, kar pomeni 3 manj kot v 
študijskem letu 2015/2016. 

Prednosti: 
 Postopno večje število zaposlenih visokošolskih učiteljev glede na pretekla študijska leta. 
 Uskladitev napredovanja glede na nazive visokošolskih učiteljev. 
 V pedagoški proces smo v letu 2016 vključili 8 strokovnjakov iz prakse in v letu 2017 smo 

vključili 21 strokovnjakov iz prakse.  
 Vključevanje visokošolskih učiteljev iz priznanih mednarodnih univerz v pedagoški proces na 

fakulteti. 

Pomanjkljivosti: 
 Veliko število pogodbeno zaposlenih visokošolskih učiteljev. 
 Premalo visokošolskih učiteljev vključenih v pedagoški proces na tujih univerzah. 
 Velika obremenitev visokošolskih učiteljev. 
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Predlogi za izboljšanje: 
 Še naprej spodbujati aktivnosti za pridobitev višje izobrazbe visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev. 
 Povečati število redno zaposlenih in s tem zmanjšati število pogodbeno zaposlenih 

visokošolskih učiteljev. 

 Upravno-administrativni in strokovno-tehnični delavci 

V skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB12, Uradni list RS, št. 29/2017) opravlja 
tajništvo upravno-administrativne, finančno-gospodarske in strokovno-tehnične naloge za: 

 vodstvo fakultete (dekanica, prodekanica za izobraževalno dejavnost, prodekanica za 
podiplomski študij, prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost, prodekan za študentska 
vprašanja in tajnica fakultete), 

 aktivnosti tajništva fakultete potekajo v petih notranjih službah in v okviru del tajnice vodstva 
fakultete (Referat za študentske zadeve, Referat za splošne in administrativne zadeve, Referat 
za kadrovske in habilitacijske zadeve in Referat za računovodske zadeve ter Knjižnica), 

 notranje pedagoške in znanstvene enote (Katedra za zdravstveno nego, Katedra za medicino 
in fizioterapijo, Katedra za interdisciplinarne vede in Katedra za bioinformatiko),  

 druge organizacijske enote (Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Center za razvoj 
kariere in vseživljenjsko izobraževanje, Simulacijski center, Center za mednarodno dejavnost, 
Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu, Inštitut za zdravstvo 
in prehrano, Inštitut za balneologijo in klimatologijo in učne baze fakultete). 

Podporne oz. strokovne službe UM FZV so organizirane skladno s Splošnim aktom o organiziranosti in 
sistemizaciji Univerze in članic in drugih članic (Obvestila UM, št. XXXV-1-2017) 
https://www.um.si/univerza/dokumentni-
center/akti/GlavniDokumenti2013/Splo%C5%A1ni%20akt%20o%20organiziranosti%20in%20sistemiz
aciji%20univerze,%20%C4%8Dlanic%20in%20drugih%20%C4%8Dlanic.pdf in sprejeto sistemizacijo 
delovnih mest http://pisjboss.um.si:8080/hrm/planizo/objavljenaSistemizacijaDm.xhtml. Za izvajanje 
navedenih nalog je v tajništvu zaposlenih 23 delavcev, izobrazbena struktura delavcev tajništva je 
razvidna iz spodnje preglednice. Strokovne službe skrbijo za nemoteno delovanje fakultete in 
nemoteno izvedbo pedagoškega procesa ter nudijo administrativno in tehnično podporo pri izvajanju 
znanstvenoraziskovalnega dela. 

Preglednica 17: Kadrovska struktura tajništva fakultete 

Stopnja izobrazbe Število 

VIII/2 / 

VII/U 14 

VII/S 5 

VI 1 

V 1 

IV 2 

I / 

Skupaj 23 

V študijskem letu 2016/2017 smo iz vrst nepedagoških delavcev zaposlili Alana Svenšek na delovno 
mesto Tehnični delavec V - Referat za splošne in administrativne zadeve (nadomestilo za upokojenega 
sodelavca). Nepedagoški delavci se izobražujejo s krajšimi usposabljanji in tečaji, ki so povezani s 
področjem njihovega dela, npr. varnost pri delu, javna naročila, blagajniško poslovanje, zaključni 

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Splo%C5%A1ni%20akt%20o%20organiziranosti%20in%20sistemizaciji%20univerze,%20%C4%8Dlanic%20in%20drugih%20%C4%8Dlanic.pdf
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Splo%C5%A1ni%20akt%20o%20organiziranosti%20in%20sistemizaciji%20univerze,%20%C4%8Dlanic%20in%20drugih%20%C4%8Dlanic.pdf
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Splo%C5%A1ni%20akt%20o%20organiziranosti%20in%20sistemizaciji%20univerze,%20%C4%8Dlanic%20in%20drugih%20%C4%8Dlanic.pdf
http://pisjboss.um.si:8080/hrm/planizo/objavljenaSistemizacijaDm.xhtml
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računi, usposabljanje za delo v knjižnici, varovanje osebnih podatkov, področje projektnega dela, IT 
tehnologije, arhiviranje, ipd. in imajo podporo vodstva za pridobitev formalne izobrazbe.  

Študij nadaljujejo:  

 Maja Štiglic – doktorski študijski program na FF UM – Sociologija, 

 Primož Kocbek – Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika, modul matematična 

statistika, UL, 

 Primož Koražija - Fakulteta za evropske in državne študije – Javna uprava. 

Strokovno administrativno delo tajništva se izvaja v okviru naslednjih enot: 
 Referat za splošne in administrativne zadeve, 
 Referat za kadrovske in habilitacijske zadeve, 
 Referat za računovodske zadeve, 
 Referat za študentske zadeve, 
 Knjižnica. 

Referat za splošne in administrativne zadeve 

Ocena stanja: 

 V Referatu za splošne in administrativne zadeve je zaposlen vodja referata in 6 strokovnih 

sodelavcev. 

 Izvajajo delovne naloge iz področja kadrovskih postopkov, habilitacijskih postopkov, avtorskih 

in podjemnih pogodb, javnih naročil, potnih nalogov, priprave in organizacija dogodkov na 

fakulteti, priprave gradiv za seje organov, priprave poročil, postopkov za uvedbo ISO 

standarda, urejanje arhiva…  

Prednosti:  
 Procesi, ki so med seboj povezani se učinkoviteje izvajajo v enotni službi. 
 Pretok informacij je tekoč.  

Pomanjkljivosti:  
 Postopki za izvajanje procesov so vedno bolj zahtevni. 
 Informacijski sistem KIS v nekaterih primerih ne omogoča izpisa podatkov. 
 V Informacijski sistem KIS je potrebno vnašati enak podatek na različnih predlogah. 
 Strokovni sodelavci na določenih področjih so preobremenjeni.  

Predlogi za izboljšanje: 

 Z namenom znižanja stroškov poslovanja vseh sodelujočih v procesu, izboljšanja učinkovitosti 

poslovanja, hitre in enostavne izmenjave informacij ter povečanje kakovosti in učinkovitosti 

bi bilo potrebno vzpostaviti elektronsko poslovanje. 

 Učinkovitejša in enakomernejša razporeditev del in nalog v referatu. 

Referat za kadrovske in habilitacijske zadeve  

V Referatu za kadrovske in habilitacijske zadeve ni nobenega zaposlenega, zato je predvidena 
reorganizacija referata in spremembe sistemizacije.  

Referat za računovodske zadeve 

V Referatu za računovodske zadeve je 2,5 zaposlenih. Računovodska dejavnost vključuje predvsem 
naslednje večje naloge, kot so opravljanje plačilnega prometa, tekoče obračunavanje, urejanje, 
zajemanje, knjigovodsko evidentiranje podatkov, sporočanje podatkov, pripravljanje obveznih 
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računovodskih izkazov in računovodskega poročila, izvajanje računovodskega nadzora, nadziranje 
izpolnjevanja terjatev in plačil obveznosti, priprava finančnega načrta, druge računovodske funkcije.  

Ocena stanja: 

 Na računovodskem področju so bile pripravljene rešitve v zvezi z arhiviranjem e-računov in 

spremembe pri prenosu računov študentov.  

 Pomanjkljivosti na informacijskem sistemu FIPS. 

Prednosti:  

 Izboljšanje arhiviranja e-računov in prenosa računov študentov. 

Pomanjkljivost:  

 Informacijski sistem FIPS, ki je enoten za celotno UM, je potreben prenove.  

Predlogi za izboljšanje:  

 Prenova Informacijskega sistema FIPS. 

Referat za študentske zadeve 

Referat za študentske zadeve UM FZV se nahaja v pritličju fakultete in je del tajništva fakultete. Dela in 
naloge Referata za študentske zadeve izvaja 5 zaposlenih (vodja referata in 4 strokovne sodelavke). Za 
študente in zunanje uporabnike smo bili v študijskem letu 2016/2017 dosegljivi v času uradnih ur, 
osebno ali po telefonu ter po predhodnem dogovoru tudi izven uradnih ur. Aktivnosti Referata za 
študentske zadeve UM FZV so razdeljena na večja področja dela: razpisno vpisni postopek, vpisi 
študentov in s tem povezane aktivnosti, zimsko, poletni in jesensko izpitno obdobje, urniki, Komisija za 
študijske zadeve UM FZV, dispozicije zaključnih del, zagovori zaključnih del, podelitev diplom, različna 
poročila, soglasja za pedagoško delo, poračunave med članicami, obrazci za izplačila opravljenega 
pedagoškega dela, najava pedagoškega dela, sodelovanje na promocijskih aktivnostih UM FZV, potrdila 
za študente ter ostala tekoča dela in naloge, kakor tudi dela in naloge po navodilu vodstva fakultete.  

Evidenca obiskov študentov v podaljšanih uradnih urah ob torkih je tudi v študijskem letu 2016/2017 
pokazala minimalen obisk. Referat za študentske zadeve se srečuje z različno problematiko študentov, 
prav tako pa tudi s problematiko visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu. 
Prvenstvena naloga Referata za študentske zadeve je informiranje in pomoč študentom, razrešitev 
nastalih problemov in morebitnih konfliktnih situacij s pogovorom in ponujenimi rešitvami ter 
razumevanjem. V kolikor je problamatika širše narave se študente usmeri na pogovor k prodekanici za 
izobraževalno dejavnost oz. prodekanici za podiplomski študij. Vse zaposlene v Referatu za študentske 
zadeve se zavedamo, da je prijaznost, medsebojno sodelovanje in pozitivna delovna klima med 
zaposlenimi zelo pomembna, zato ostaja to naša permanentna naloga in v to bodo usmerjene tudi 
naše aktivnosti. 

Preglednica 18: Evidenca obiskov na podaljšanih uradnih urah ob torkih 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

OKTOBER 21 10 8 3 

NOVEMBER 9 8 2 2 

DECEMBER 4 6 7 0 

JANUAR 21 10 4 6 

FEBRUAR 17 13 5 1 

MAREC 14 5 5 3 

APRIL 11 4 1 5 

MAJ 7 9 5 4 
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 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

JUNIJ 10 10 11 4 

JULIJ 
ni podaljšanih 

uradnih ur 
ni podaljšanih 

uradnih ur 
ni podaljšanih 

uradnih ur 
ni podaljšanih 

uradnih ur 
AVGUST 

SEPTEMBER 

Ocena stanja: 

 Uvedli smo informiranje študentov v zvezi z dogodki na fakulteti in UM po elektronski pošti 

UM domene.  

 Na oglasno desko smo objavili, da lahko študenti v komunikaciji z nami, kakor tudi ostalimi 

zaposlenimi na UM FZV, uporabljajo samo univerzitetni elektronski poštni naslov, ki jim je bil 

dodeljen z digitalno identiteto (oblika e-naslova je: ime.priimek@student.um.si), saj se samo 

tako zagotavlja avtentičnost pošiljatelja, varnost in zanesljivost pošiljanja elektronskih sporočil.  

 Dodatno smo uvedli sestanke s predstavniki letnikov pred začetkom semestra in kasneje po 

potrebi.  

 Referat za študentske zadeve sodeluje tudi s študenti tutorji, zato smo v okviru tutorske 

dejavnosti uvedli dodatne aktivnosti tutorske dejavnosti, in sicer smo organizirali srečanja z 

zainteresiranimi študenti na aktualno tematiko (izpiti, diplome, klinične vaje…). 

 Organizirali smo okroglo mizo v zvezi s pripravo in izdelavo urnikov, in sicer posebej za študijski 

program 1. stopnje Zdravstvena nega in študijske programe 2. stopnje ter 3. stopnje. To ostaja 

stalna naloga.  

 Obrazec Najava pedagoškega dela za zaposlene na UM FZV poteka s pomočjo program MS 

Excel.  

 Na sistem PPA je prešlo veliko zunanjih nosilcev oz. izvajalcev učnih enot, za notranje nosilce 

in izvajalce učnih enot pa še vedno ostaja, da imajo možnost voditi vsa preverjanja znanja po 

učnih načrtih tudi s pomočjo Referata za študentske zadeve.  

 Nosilce in izvajalce študijskih programov smo obvestili, da je potrebno pravočasno javljanje 

sprememb pedagoškega procesa in ureditev v urniškem programu.  

 Nosilcem in izvajalcem študijskih programov smo posredovali navodila v zvezi s podajo obrazca 

za plačilo opravljenih pedagoških obveznosti.  

 Študentom se je omogočilo, da lahko spremljajo urnike tudi v avli in sicer se urnik prikaže na 

vsak posamezen dan po posameznih prostorih.  

 Študente smo dodatno po elektronski pošti seznanili s postopkom podaje vlog na Komisijo za 

študijske zadeve.  

 Nosilce učnih enot smo v začetku študijskega leta opomnili na sklep Komisije za študijske 

zadeve UM FZV, da so, v kolikor ne morejo biti prisotni na pisnem preverjanju znanja, dolžni 

zagotoviti prisotnost ustrezno habilitiranega visokošolskega učitelja in to informacijo 

pravočasno posredovati v Referat za študentske zadeve. 

 Vsem nosilcem predmetov smo poslali po elektronski pošti veljavne učne načrte za študijsko 

leto in to ostaja trajna naloga.  

 Izvedbeni predmetniki se delno vodijo s pomočjo programa MS Excel.  

 Študente zaključnega letnika smo že na vpisu opozoriti na roke za oddajo dispozicij in zaključnih 

del. 

 Referat za študentske zadeve je aktivno sodeloval na promocijskih aktivnostih (udeležba na 

sejmih…).  
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 Kot novost smo uvedli vnos rezervacij prostorov v sistem AIPS.  

Prednosti: 

 Dobra organiziranost in dobro sodelovanje s študenti, pedagoškim kadrom in zaposlenimi na 

fakulteti. 

 Tutorska srečanja s študenti. 

 Po predhodnem dogovoru smo študentom dosegljivi tudi izven uradnih ur. 

 Dodatno informiranje študentov po elektronski pošti UM domene. 

 Sestanki s predstavniki letnikov pred začetkom semestra. 

 Uporaba sistema PPA (izpitna evidenca). 

 Okrogla miza za načrtovanje urnikov za dodiplomski in podiplomske študijske programe. 

 Uporaba Wise time Table programa za izdelavo urnikov.  

 Možnosti udeležbe na brezplačnih izobraževanjih ki jih organizira UM.  

Pomanjkljivosti: 

 Na sestankih letnikov je udeležba študentov zelo slaba. 

 Na okroglih mizah za načrtovanje urnikov je udeležba študentov zelo slaba.  

 Podaljšane uradne ure ob torkih kljub slabemu obisku študentov. 

 Nekateri študentje še vedno ne uporabljajo elektronske pošte UM domene, zato ne prejmejo 

odgovora na vprašanja oz. problematiko. 

 Zasedenost mentorjev in s tem povezana problematika prijave teme diplomskega dela. 

 Prostorska stiska arhivskega gradiva. 

Predlogi za izboljšanje: 

 Predlog skrajšanja ali ukinitve podaljšanih uradnih ur ob torkih. 

 Nosilce učnih enot pred vsakim izpitnim obdobjem opomniti na sklep Komisije za študijske 

zadeve UM FZV, da so, v kolikor ne morejo biti prisotni na pisnem preverjanju znanja, dolžni 

zagotoviti prisotnost ustrezno habilitiranega visokošolskega učitelja in to informacijo 

pravočasno posredovati v Referat za študentske zadeve.  

 Sodelovanje pri pripravi prenove študijskih programov UM FZV in simulacije možnosti izvedbe 

sprememb študijskih programov.  

 Študente in nosilce učnih enot dodatno po elektronski pošti seznaniti s postopkom podaje vlog 

na Komisijo za študijske zadeve.  

 Spodbujati študente, da prej diplomirajo, saj se tako ponudijo mesta za ostale študente, 

problem je namreč prezasedenost mentorjev in somentorjev in s tem povezana problematika 

da študenti ne morejo izbrati mentorja in/ali somentorja ki ga želijo; v tej povezavi je tudi 

problematika podaljševanja veljavnosti tem zaključnih del.  

 Študente obvestiti še preko elektronske pošte in opozoriti na roke za oddajo dispozicij in 

zaključnih del.  

Knjižnica UM FZV 

V študijskem letu 2016/2017 je bila v knjižnici v mesecu oktobru 2016 organizirana predstavitev in 
ogled za študente prvih letnikov 1. in 2. stopnje, v decembru 2016 udeležba na Sestanku knjižnic 
Biomedicinskega kroga (BK) v CMK v Ljubljani, januarja udeležba na delavnici DKUM in 
COBISS3/Izposoja v Univerzitetni knjižnici Maribor, konec marca 2017 udeležba na 1. sestanku knjižnic 
BK za vsebinsko obdelavo s tezavrom MESH v CMK v Ljubljani ter junija udeležba na predstavitvi 
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COBISS+ na IZUM-u v Mariboru. Izdelana so bila finančna poročila za nabavo knjižničnega gradiva ter 
poročilo o delovanju knjižnice za preteklo leto. Konec februarja 2017 je bil izveden prehod na 
COBISS3/izposoja in pričetek dela v pravem okolju novega programa za izposojo knjižničnega gradiva. 
Vnašali smo zapise za potrebe bibliografij učiteljev v sistem COBISS. Izvajali smo individualno 
usposabljanje uporabnikov za iskanje po e-virih in sistemu COBISS. Izvajali smo vsa tekoča dela, nabava, 
katalogizacija in inventarizacija knjig, revij ter neknjižnega gradiva, pripravljali smo mesečne sezname 
knjižnih novosti, skrbeli za arhiviranje dogodkov za potrebe kronike fakultete in sodelovali pri založniški 
dejavnosti fakultete. Pripravili smo novo zloženko za Knjižnico – Osnovne informacije v slovenskem in 
angleškem jeziku. Poleti smo pregledali celotno knjižnično zbirko in pripravili seznam poškodovanih 
knjig in učbenikov ter jih dali v popravilo in vezavo. 

V knjižnici so zaposleni trije delavci. Dva knjižnična delavca opravljata strokovno knjižnično delo, tretji 
pa je samostojni strokovni delavec, ki izvaja preverjanje plagiatorstva, pravilnost citiranja ter skrbi za 
tehnični pregled zaključnih del študentov Fakultete za zdravstvene vede UM. 

Ocena stanja: 

 Knjižnica v okviru svoje dejavnosti nudi vrsto knjižničnih storitev predvsem pa nabavlja, hrani 

in izposoja strokovno in znanstveno literaturo. 

 Knjižnična zbirka se gradi z nakupi in darovi posameznikov in raznih ustanov. 

 Obvezna študijska literatura se nabavlja v sodelovanju z nosilci učnih enot. 

 Vsak mesec se izdela in objavi Seznam knjižnih novosti za pretekli mesec. 

 Študenti in učitelji lahko dostopajo do E-virov z geslom od doma ali ostalih oddaljenih lokacij. 

 Letni prirast knjižničnega gradiva je za 2,5% večji kot preteklo študijsko leto. 

 Število aktivnih uporabnikov knjižnice se je zmanjšalo za 9,8% glede na preteklo študijsko leto. 

 Povečala se je izposoja knjižničnega gradiva v čitalnico knjižnice za 19,1%, kar je posledica 

povečanega obiska v času seminarskih vaj. 

 Zmanjšala se je izposoja tiskanega knjižničnega gradiva na dom za 27,0%. Vzrok je v tem, da 

študenti prebirajo E-knjige in E-revije v okviru E-virov, ki jih ponuja Univerza v Mariboru. 

 Število zapisov za bibliografijo zaposlenih v sistemu COBISS se je povečalo za 30,3%. 

 Prirast E-zaključnih del v DKUM se je povečal za 1,6%. 

 Knjižnični delavci sodelujejo pri založniški dejavnosti in prodaji učbenikov fakultete. 

 Knjižnica sodeluje z drugimi visokošolskimi knjižnicami v sistemu KISUM – Knjižnični 

informacijski sistem Univerze v Mariboru ter knjižnicami Biomedicinskega kroga Slovenije (BK). 

Prednosti: 

 UM FZV zagotavlja ustrezne pogoje za delovanje knjižnice. 

 Študenti imajo na voljo študijsko gradivo navedeno v učnih načrtih. 

 Ponudba tuje in domače periodike ter E-virov je ustrezna. 

 Vse zaposlene obveščamo o mesečnih novostih preko elektronske pošte in objave na spletni 

strani fakultete. 

 Študenti lahko po nižji ceni kupijo učbenike, katerih izdajatelj je fakulteta v Knjižnici UM FZV. 

Pomanjkljivosti: 

 Primanjkuje prostora za knjižnično gradivo in zaključna dela. 

 Knjižnica nima fizično ločene čitalnice zato je ob povečanem obisku v času seminarjev moteče 

za druge uporabnike. 

 Primanjkuje čitalniških sedežev predvsem v času seminarskih vaj, ko je obisk povečan. 

Predlogi za izboljšanje: 

 Širitev knjižnice in čitalnice. 
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 Nabava študijskega gradiva in tudi ostalega strokovnega gradiva, ki je potrebno za izdelavo 

seminarskih in drugih zaključnih del. 

 Uvesti tutorske knjižnične govorilne ure za predstavitev knjižnice in E-virov ter iskanje po 

različnih zbirkah in bazah podatkov. 

 Izdelava promocijskega materiala knjižnice. 

 Pripraviti 2 video filma: Dobrodošli v Knjižnici UM FZV in video film Uvod v Zbirko CINAHL, 

vodilno za področje zdravstvene nege. 

 Visokošolska didaktika  

Skladno z vizijo in poslanstvom UM FZV ter sprejetim programom razvoja visokošolske didaktike na 
UM FZV za obdobje 2015–2020 so v letu 2016–2017 na področju dejavnosti visokošolske didaktike 
potekale oz. bile izvedene naslednje aktivnosti in naloge: 

Na področju raziskovanja in razvoja kurikuluma:  

 Priprava okvira za (pre)oblikovanje kurikulumov po načelih konstruktivne poravnave. 

 Razvoj in oblikovanje nalog za razvijanje zmožnosti refleksije, kritičnega razmišljanja in klinične 

presoje pri študentih (nadaljevanje aktivnosti pri uvedbi Kliničnega učnega dnevnika v 

izobraževanju na UM FZV). 

 Priprava okvira za oblikovanje učiteljevega portfolia. 

 Priprava gradiv za poučevanje in ocenjevanje kliničnih veščin. 

Gradiva, ki izhajajo iz zgoraj naštetih nalog so služila (nekatera še bodo) kot osnova za pripravo oblik 
didaktičnega usposabljanja učiteljev in sodelavcev UM FZV. 
 
Na področju didaktičnega usposabljanja akademskega osebja:  

Didaktično usposabljanje učiteljev: Izvedene so bile vse načrtovane učne delavnice, in sicer: 
 Učna delavnica »Oblikovanje visokošolskega predavanja po načelih aktivnega učenja« (26.01. 

2017; dr. Slavko Cvetek). 

 Učna delavnica »Uporaba modelov za spodbujanje refleksije pri poučevanju« (13. 09. 2017; dr. 

Slavko Cvetek). 

 Učna delavnica »Razvijanje zmožnosti klinične presoje v izobraževanju v zdravstveni negi« (20. 09. 

2017; dr. Slavko Cvetek). 

 

Didaktično usposabljanje kliničnih mentorjev 
 Predavanje »Ocenjevanje študentov v kliničnem okolju« za klinične mentorje začetnike (02. 02. 

2017). 

 
Na področju razvijanja študijskih veščin študentov: Izvedene so bile tri od petih načrtovanih 
izobraževalnih oblik, in sicer:  
 Predavanje »Možgani in učenje« za študente 1. letnika (02. 10. 2016; dr. Slavko Cvetek).  

 Učna delavnica Pristop k snovanju in izdelavi diplomskega dela (09. 11. 2016; dr. Slavko Cvetek). 

 Učna delavnica »Snovanje in pisanje pregleda literature« (11. 01. 2017; dr. Slavko Cvetek). 

 Učna delavnica »Osnove pisanja za študijske namene« (08. 03. 2017; dr. Slavko Cvetek). 

 
Na dve načrtovani učni delavnici, in sicer »Izboljševanje učenja skozi uporabo učnih stilov in raznoterih 
inteligentnosti« in »Izboljševanje učenja skozi razvijanje zmožnosti refleksije in reflektivnega načina 
razmišljanja« se ni prijavil noben študent in zato nista bili izvedeni. 
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Ocena stanja: 

 Raziskovalno, razvojno in pedagoško delo ter izvedene aktivnosti v letu 2016/2017 na področju 

visokošolske didaktike uspešne. 

 Izdelana je bila vrsta gradiv za didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

UM FZV ter za razvijanje študijskih veščin študentov.  

 Na predavanjih in učnih delavnicah so bile obravnavane relevantne in aktualne teme s 

področja visokošolskega poučevanja in učenja, udeleženci pa so usvojili nekatere ključne 

veščine, potrebne za učinkovito poučevanje in zagotavljanje podpore učenju študentov. 

Študenti so na izvedenih učnih delavnicah razvijali ključne študijske veščine, potrebne za 

uspešen študij. 

Prednosti: 
 Številna izdelana gradiva za didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM FZV. 

 Relevantne in aktualne teme didaktičnega usposabljanja akademskega osebja. 

 Strokovna podpora kliničnim mentorjem pri poučevanju in ocenjevanju študentov na klinični 

praksi. 

 Podpora študentom pri razvijanju študijskih veščin. 

Pomanjkljivosti: 

 Oblik didaktičnega usposabljanja akademskega osebja so se v pretežni meri udeleževali člani 

Katedre za zdravstveno nego. 

 Izobraževanje kliničnih mentorjev poteka predvsem v obliki predavanj, premalo je izkustvenih oblik 

učenja. Za izobraževanje mentorjev tudi ne obstaja akreditiran program, ki bi lahko služil kot 

osnova oz. pogoj za pridobitev oz. priznavanje usposobljenosti za mentorsko delo. 

 Oblik razvijanja študijskih veščin študentov se je udeleževalo le majhno število študentov. 

Predlogi za izboljšanje: 

 Razvoj kurikuluma: pristopiti k optimiziranju učnih načrtov (kurikulumov) predmetov in 

programov, ki jih izvaja fakulteta. Najprej bi bilo potrebno revidirati in natančneje definirati 

kompetence in predvidene učne izide predmetov in študijskih programov, nato pa tako definiranim 

kompetencam in učnim izidom prilagoditi izvajanja poučevalno-učnih aktivnosti in oblike 

preverjanja ter ocenjevanja znanja študentov. 

 Didaktično usposabljanje učiteljev: razvijati pri učiteljih zmožnost spodbujanja refleksije in 

reflektivnega načina razmišljanja pri študentih. 

 Razvijanje študijskih veščin študentov: poučevanje in aktivnosti bi bilo potrebno formalizirati, tj. 

vključiti v izvajanje predmetov ali ju organizirati v obliki obveznega ali izbirnega predmeta v 

študijskem programu. 

 Zadovoljstvo na delovnem mestu 

V času od 19. 6. do 5. 7.2017 je med zaposlenimi na Univerze v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede 
potekala anonimna anketa »Zadovoljstvo na delovnem mestu« (Priloga 9.1.5). Anketa je razdeljena na 
šest sklopov. Prvi del se nanaša na podatke o anketirancu, nato sledi sklop, ki se nanaša na odnos med 
zaposlenimi, materialne pogoje dela, delo in naloge, kariero, informiranost ter možnost podajanja 
predlog in pripomb. Anketiranci se do trditev opredelijo na osnovi 4 stopenjske lestvice. Prejeli smo 39 
anketnih vprašalnikov, od tega 12 vprašalnikov, ki so jih izpolnili strokovni sodelavci, 23 vprašalnikov 
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pedagoških delavcev, 1 vprašalnik, kjer se anketiranci opredelili kot drugo in 3 vprašalnike, kjer se 
anketiranci niso opredelili glede dela, ki ga opravljajo na fakulteti. 

Zaposleni ocenjujejo skupno oceno zadovoljstva v letu 2017 nekoliko višje (3,36) kot je bila ocena 
zadovoljstva zaposlenih v letu 2016 (3,2). Najvišje povprečne ocene je zaslediti pri naslednjih šestih 
trditvah: »Za svoje delo se želim dodatno izobraževati«, »Varnost na delovnem mestu je zagotovljena«, 
»Delovni čas mi ustreza«, »Odnosi z neposrednimi sodelavci/sodelavkami so dobri«, »Spletne strani 
matične fakultete/ustanove mi omogočajo dostop do potrebnih informacij«, »S svojim delom 
prispevam k uspešnosti matične fakultete/ustanove«. 

Prav tako je zaznati pozitivni premik pri skoraj vseh trditvah v primerjavi z anketo, ki je bila opravljena 
v letu 2016. Od tega je največji pozitivni premik zaznati pri trditvah: »Plača mi ustreza«, »O dogajanju 
na matični fakulteti/ustanovi sem dobro obveščen/obveščena« »Delovno mesto mi omogoča ustrezno 
socialno varnost«, »Delovni čas mi ustreza«, »Posamezne organizacijske enote na matični 
fakulteti/ustanovi dobro sodelujejo med seboj«. 

V sklopu trditev, ki se nanašajo na zadovoljstvo zaposlenih glede na delovno mesto (strokovni ali 
pedagoški delavci) je razvidno, da so ocene vseh trditev s strani pedagoških delavcev višje, kar je tudi 
odraz višje skupne ocene zadovoljstva pedagoških delavcev. Skupna ocena zadovoljstva tako 
strokovnih, kot pedagoških delavcev je dobra (>3,12 od 4), le ocena zadovoljstva sodelujočih, ki se 
glede zaposlitve niso opredelili je nekoliko nižja (2,40 od 4). 

V sklopu trditev glede na delovno mesto in v primerjavi s preteklim letom je razvidno, da se je 
povprečna ocena zadovoljstva nepedagaških delavcev glede na leto 2016 znižala za 0,16 ocene in 
povprečna ocena zadovoljstva pedagoških delavcev zvišala za 0,47 povprečne ocene. 

Ocena stanja: 
 Zaposleni ocenjujejo skupno oceno zadovoljstva v letu 2017 nekoliko višje kot je bila ocena 

zadovoljstva zaposlenih v letu 2016. 
 Pozitivi premik pri skoraj vseh trditvah, ki se nanašajo na zadovoljstvo zaposlenih v primerjavi 

z anketo, ki je bila opravljena v letu 2016. 
 Zaznana razlika v zadovoljstvu med pedagoškim in strokovnim osebjem. 
 Ocene vseh trditev s strani pedagoških delavcev so višje, kar je tudi odraz višje skupne ocene 

zadovoljstva pedagoških delavcev. 
 Skupna ocena zadovoljstva tako strokovnih, kot pedagoških delavcev je dobra (>3,12 od 4), le 

ocena zadovoljstva sodelujočih, ki se glede zaposlitve niso opredelili je nekoliko nižja (2,40 od 
4). 

 Povprečna ocena zadovoljstva nepedagoških delavcev se je glede na leto 2016 znižala in 
povprečna ocena zadovoljstva pedagoških delavcev zvišala.  

 Najvišje ocene so zaznane na področju »Za svoje delo se želim dodatno izobraževati«, »Varnost 
na delovnem mestu je zagotovljena« in »Delovni čas mi ustreza«. 

Prednosti: 
 Izvedeni letni razgovori z zaposlenimi. 
 Pozitivni premik pri skoraj vseh trditvah v primerjavi s preteklim letom.  
 Povprečna ocena zadovoljstva je visoka 3,36 od 4,00. 
 Stopnja zadovoljstva pedagoških delavcev se je zvišala. 
 V želji po zagotavljanju oz. izboljšanju zadovoljstva zaposlenih imajo zaposleni možnost podaje 

predlogov, mnenj, sugestij in težav s katerimi se srečujejo pri delu na fakulteti. 
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Pomanjkljivosti: 
 Stopnja zadovoljstva nepedagoških delavcev se je minimalno znižala. 

Predlogi za izboljšanje: 
 Pripraviti dodatne aktivnosti za iskanje dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. 
 Pripraviti aktivnosti za spodbujanje zadovoljstva zaposlenih. 
 Aktivnosti za ugotovitev vzrokov za znižanje zadovoljstva nepedagoških delavcev. 
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5 ŠTUDENTI 

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 v:  

 Senatu Univerze v Mariboru, 
 stalnih komisijah 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), 

 Upravnem odboru Univerze v Mariboru, 
 Študentskem svetu Univerze v Mariboru.  

Na UM FZV deluje Študentski svet, ki je edini organ fakultete, ki ga sestavljajo izključno študentje. 
Njegova primarna naloga je ukvarjati se in reševati študentsko problematiko, se zavzemati za dobrobit 
študentov ter tako prispevati k prijetnemu in kakovostnemu študiju. Študentom je omogočeno 
organiziranje delovanja in dogodkov, ki popestrijo študij, na lastno pobudo.  

Študentski svet sestavljajo 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 UM FZV, 
 Senatu UM FZV,  
 Akademskem zboru UM FZV, 
 stalnih komisijah Senata UM FZV (Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstveno 

raziskovalne zadeve, Komisija za ocenjevanje kakovosti), 
 občasnih komisijah Senata UM FZV, 
 delovnih skupinah, ki jih imenujejo organi fakultete. 

Glavna funkcija Študentskega sveta je študijska problematika in reševanje težav, ki se pojavijo v okviru 
študijskega procesa, podajanje mnenj o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in visokošolskih sodelavcev, ko ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive. Mnenje študentov 
je obvezujoče, obravnava daje senatu fakultete in Študentskemu svetu univerze mnenje o zadevah iz 
njihove pristojnosti, v skladu s splošnim aktom, ki ga sprejme Upravni odbor univerze, razpolaga s 
sredstvi za interesno dejavnost študentov, reševanje problemov študentov v zvezi s študijskim 
procesom, prizadeva si za čim višjo kakovost študija ter skrbi za športne aktivnosti študentov, zavzema 
se za sodelovanje z ostalimi članicami Univerze v Mariboru, prav tako pa tudi z ostalimi univerzami. 
Seje ŠS UM FZV so javne in zajemajo problematiko študentov 1. in 2. stopnje. Zato sta na seje, ko je to 
potrebno, povabljeni tudi prodekanica za izobraževalno dejavnost in prodekanica za podiplomski 
študij, če pa je potrebno, pa tudi celotno vodstvo fakultete, prav tako pa vodja Referata za študentske 
zadeve. Vsa problematika študentov se sprotno obravnava in rešuje v okviru pristojnosti ŠS UM FZV. Z 
delom Študentskega sveta Univerze v Mariboru so študenti seznanjeni preko svojih predstavnikov v ŠS 
UM in preko spletne strani http://ssum.um.si/. 

Študentje UM FZV se vključujejo tudi v raziskovalno dejavnost v okviru seminarskih vaj, pri zaključnih 
delih na 1. in 2. stopnji študija ter v okviru sodelovanja na razpisanih projektih. Rezultati takšnega 
sodelovanja se pogosto nadgradijo tudi z objavo strokovnih oz. znanstvenih prispevkov na domačih in 
mednarodnih konferencah. Študentje UM FZV so aktivno sodelovali na 9. študentski konferenci s 
področja zdravstvenih ved na Bledu, z naslovom »Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in 
razvoja novih poklicnih vlog«. Študenti so pripravili 3 prispevke in sodelovali na okrogli mizi v okviru 
konference. Svoje raziskovalno delo so predstavili tudi na mednarodni znanstveni konferenci z 

http://ssum.um.si/
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naslovom: »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi« ki jo je organizirala UM FZV. Sodelovali 
pa so tudi na natečaju »Dekanova nagrada« za najboljše raziskovalne projekte študentov UM FZV.  

Ocena stanja:  
 Študenti UM FZV so dobro organizirani.  
 Študenti UM FZV aktivno sodelujejo pri raziskovalnem delu na fakulteti.  
 Študenti so zastopani v vseh organih UM FZV, sej se redno udeležujejo in sodelujejo v procesu 

odločanja. 
 Študenti so sodelovali na študentski in mednarodni konferenci. 
 Študenti UM FZV so aktivni na področju tutorske dejavnosti. 
 Študenti UM FZV so aktivni na področju prostovoljne dejavnosti. 
 Informiranost študentov o študijskih in obštudijskih dejavnostih. 
 ŠS UM FZV organizira dogodke za študente, na katerih jih izobražuje o aktualni zdravstveni 

problematiki. 

Prednosti: 
 Enotnost študentov. 
 Dobra komunikacija vertikalno in horizontalno. 
 Dobro simulacijsko okolje. 
 Velika aktivnost na področju raziskovalne dejavnosti. 
 Sodelovanje z zunanjimi partnerji. 
 Dobri odnosi z lokalno in širšo stroko zdravstvene nege.  
 Širok nabor učnih baz. 
 Dobra informiranost študentov UM FZV preko socialnih omrežij.  
 Študentje so aktivni na področju humanitarnosti.  
 Študentje UM FZV so dvignili svojo prepoznavnost na Univerzi v Mariboru. 

Pomanjkljivosti: 
 Velika obremenjenost študentov. 
 Prihodi generacij študentov z drugačnim načinom razmišljanja. 
 Vplivi drugih strok. 
 Nizka mednarodna mobilnost študentov UM FZV. 

Predlogi za izboljšanje: 
 Spodbujati aktivnost na področju raziskovalne dejavnosti.  
 Spodbujati študente k mednarodni izmenjavi v okviru programa Erasmus plus ali podobnih 

mehanizmov. 
 Spodbujati študente za vključitev v tutorsko dejavnost. 
 Spodbujanje študentov za koriščenje tutorske dejavnosti.  
 Skupno delovanje študentskega sveta UM FZV in tutorjev študentov UM FZV za zmanjšanje 

števila prostopov k posameznim izpitom.  
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6 MATERIALNI POGOJI 

V pedagoškem procesu na UM FZV se koristijo informacijski sistemi UM preko portala UM FZV. 
Študentom je omogočeno, da najdejo vse potrebne informacije na enem mestu, kar pomeni, da lahko 
opravijo preko AIPS-a elektronski vpis, izvedejo elektronsko prijavo (ali odjavo) na (od) izpit(a), 
preverijo znanje, posredujejo seminarske naloge visokošolskemu učitelju po elektronski pošti, zbirajo 
informacije o študijskem procesu (urniki, izpitni roki, govorilne ure, mentorstva za diplomska dela, 
predelujejo digitalno učno gradivo, ocenjujejo pedagoško delo z izpolnitvijo elektronskih anket in 
vprašalnikov ipd.). Vse predavalnice, seminarji in specialne učilnice na UM FZV so opremljene z 
računalniki ter dostopom do interneta. 

Na fakulteti so tri multimedijske učilnice s po 17 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. 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 deset računalnikov in tri v knjižnici, na katerih 
lahko dostopajo do interneta, uporabljajo standardne pisarniške programe, vključno z urejevalnikom 
besedil. 

Fakulteta ima tudi sodobno opremljen Simulacijski center, ki študentom omogoča spoznavanje 
kompetenc in veščin, ki jih zaradi varnosti pacientov ne morejo spoznati v zdravstvenih ustanovah. Za 
študente se uvaja tudi izvedba kliničnih in laboratorijskih vaj pri različnih učnih enotah v prostorih 
Simulacijskega centra, kar je podrobno obrazloženo v okviru delovanja in dejavnosti centra. Fakulteta 
ima tudi opremljen laboratorij, v katerem se izvajajo praktične laboratorijske vaje iz področja biokemije 
in mikrobiologije ter opremljen laboratorijski praktikum s področja biofizike za študente zdravstvene 
nege in bioinformatike.  

 Pogoji za študij za študente s posebnimi potrebami 

Univerza v Mariboru v skladu z Ustavo Republike Slovenije vsem študentom zagotavlja enakopravnost.  

Statut Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB12, Uradni list RS, št. 29/2017): 
(https://www.um.si/univerza/dokumentni-
center/akti/GlavniDokumenti2013/Statut%20UM%20(Uradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno
%20besedilo)%20UPB%2012.pdf) v 212. členu ureja položaj študentov invalidov in drugih kategorij 
študentov, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje. V zvezi s tem 
se fakulteta trudi in skuša študentom invalidom v največji možni meri zagotoviti komunikacijsko 
dostopnost (neoviran dostop do informacij in komuniciranja), prilagoditev predavanj in vaj ter ostalih 
oblik študijskega procesa, prilagoditev študijskih obveznosti (prilagoditve pri izvajanju ocenjevanja in 
preverjanja znanja), prilagoditev študijske literature in varstvo pravic študenta invalida. Študenti 
invalidi se v zvezi z navedenim in drugimi željami oziroma prošnjami obračajo bodisi na Referat za 
študentske zadeve bodisi na nosilce posameznih učnih enot. Študenti UM FZV so seznanjeni 
(informacije na spletni strani fakultete: http://www.fzv.um.si/studenti-s-posebnimi-potrebami) z 
možnostmi, pravicami in obveznostmi, ki jih imajo na UM FZV študenti s posebnimi potrebami in 
študenti invalidi.  

O statusu študenta invalida ali dolgotrajno bolnega študenta ter o drugih kategorijah študentov s 
posebnim statusom (status študenta vrhunskega športnika, študenta priznanega umetnika, 
dolgotrajno bolnega študenta, študenta funkcionarja, študenta, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje 
prilagojene pogoje za izobraževanje, npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na 
mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.) ter s tem 
povezanih pravicah in obveznostih študentov odloča Komisija za študijske zadeve UM FZV na prošnjo 

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Statut%20UM%20(Uradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno%20besedilo)%20UPB%2012.pdf
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Statut%20UM%20(Uradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno%20besedilo)%20UPB%2012.pdf
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Statut%20UM%20(Uradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno%20besedilo)%20UPB%2012.pdf
http://www.fzv.um.si/studenti-s-posebnimi-potrebami
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študenta. Na ta način se študentu omogočijo potrebne prilagoditve v skladu s Statutom Univerze v 
Mariboru (Statut UM-UPB12, Uradni list RS, št. 29/2017) https://www.um.si/univerza/dokumentni-
center/akti/GlavniDokumenti2013/Statut%20UM%20(Uradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno
%20besedilo)%20UPB%2012.pdf, Pravilnikom o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v 
Mariboru s spremembami in dopolnitvami (Obvestila UM št. XXVI-3-2008): 
http://www.fzv.um.si/studenti-s-posebnimi-potrebami ter Pravilnikom o študentih s posebnim 
statusom na Univerzi v Mariboru št. A5/2010-41 AG (Obvestila UM XXVIII-7-2010): 
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx. Fakulteta skrbi, da 
lahko vsi študenti, ne glede na morebitne invalidnosti, spremljajo študijski proces. 

Za izvedbo pedagoškega procesa za študente s posebnimi potrebami imamo 1 oddajnik in 3 
sprejemnike za gluhe in naglušne. Tehnična oprema za naglušne vsebuje en osebni oddajnik z 
vgrajenim mikrofonom, ki ga uporablja predavatelj in tri osebne sprejemne enote, ki jih lahko hkrati 
uporabljajo trije študenti. Sprejemna enota nima svojih slušalk, temveč je namenjena vključitvi 
osebnega slušnega aparata. Vsa oprema je na principu verižice, za nošnjo okoli vratu (tipi opreme so: 
Humantechnik CM-1). Na parkirišču so za študente s posebnimi potrebami na voljo parkirna mesta. 
Dostop do glavnega vhoda fakultete je v istem nivoju kot pločnik in parkirišče. Prostori v zgradbi UM 
FZV 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, referat za 
študentske zadeve, študentski klub in soba za tutorje so prav tako locirani v pritličju in dostop do teh 
prostorov je zagotovljen.  

V študijskem letu 2016/2017 je bilo na UM FZV pet študentk s posebnim statusom, in sicer tri 
dolgotrajno bolne študentke, ena študentka z govorno jezikovnimi motnjami in ena študentka mati. 
UM FZV pa se bo, v kolikor bi kandidati potrebovali posebno opremo, v sodelovanju z Društvom 
študentov invalidov Slovenije dogovorila glede svetovanja in nakupa potrebne opreme. Za študente s 
posebnimi potrebami skrbijo prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav. dr. Klavdija Čuček 
Trifkovič, Študentski svet UM FZV ter referentka za študentske zadeve v Referatu za študentske zadeve.  

 Prostori 

Za izvajanje pedagoškega procesa ima fakulteta ustrezno opremljene prostore z najsodobnejšo 
opremo: 

 eno veliko amfiteatersko predavalnico s 128 sedeži, opremljeno z računalnikom, internetnim 
dostopom, avdiovizualno opremo, 

 tri amfiteaterske predavalnice z 58 sedeži, opremljene z računalnikom, internetnim dostopom, 
avdiovizualno opremo, 

 dve seminarski učilnici, opremljeni z računalnikom, internetnim dostopom, avdiovizualno 
opremo in interaktivno tablo, 

 mikroskopirnico z 18 učnimi mikroskopi, demonstracijskim mikroskopom, kamero in drugimi 
aparaturami, potrebnimi za analizo krvi, urina in drugih preiskav s področja javnega zdravja, 

 laboratorij za mikrobiologijo in molekularno biologijo z naslednjo opremo: biološka komora, 
inkubator, sterilizator za suho sterilizacijo, avtoklav, števec kolonij, PCR-pomnoževalnik, 
mikrocentrifuga, termoblok, aparat za elektroforezo, transiluminator za slikanje gelov, 

 štiri specialne učilnice za zdravstveno nego z najsodobnejšo opremo za pripravo študentov na 
klinične vaje v učnih bazah šole (specialne učne lutke za zdravstveno nego odraslega bolnika, 
simulatorje za intramuskularno in intravenozno aplikacijo zdravil ter drugo potrebno specialno 
opremo za izvajanje zdravstvene nege), 

 eno specialno učilnico za zdravstveno nego otroka z najsodobnejšo opremo za pripravo 
študentov na klinične vaje v učnih bazah šole (specialne učne lutke za zdravstveno nego otroka, 

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Statut%20UM%20(Uradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno%20besedilo)%20UPB%2012.pdf
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Statut%20UM%20(Uradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno%20besedilo)%20UPB%2012.pdf
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Statut%20UM%20(Uradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno%20besedilo)%20UPB%2012.pdf
http://www.fzv.um.si/studenti-s-posebnimi-potrebami
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx
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simulatorje za intramuskularno in intravenozno aplikacijo zdravil, inkubatorje, simulatorje 
poroda ter drugo potrebno specialno opremo za izvajanje zdravstvene nege otroka), 

 tri multimedijske učilnice s po 17 računalniki in internetnim dostopom za izvajanje 
laboratorijskih vaj ter za opravljanje računalniških izpitov in pripravo seminarskih ter 
diplomskih del, 

 simulacijski center za simulacijo situacij v urgentni medicini in anesteziologiji za učenje in 
usposabljanje medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev, ki sodelujejo v zdravstvu, 

 knjižnico v velikosti 100 m2. Knjižnica ima tri računalniška mesta z dostopom do COBISS-a in 
svetovnega spleta in 12 čitalniških mest, 

 študentski klub z 10 računalniki z dostopom do interneta za pripravo seminarskih nalog 
študentov, 

 sobo za tutorje z računalnikom z dostopom do interneta. 

V zgradbi so tudi sejna soba, kabineti za visokošolske učitelje, asistente, strokovne sodelavce in mlade 
raziskovalce, Referat za študentske zadeve, dekanat ter delovni prostori za zaposlene v strokovnih 
službah. 

Ocena stanja: 
 Vsa delovna mesta visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev so opremljena z osebnimi 

računalniki z dostopnostjo do interneta. 
 Nadaljujemo z aktivnostmi za načrtovano širitev knjižnice s prostorom za čitalnico. 
 Celoten objekt UM FZV ustreza vsem zakonskim zahtevam požarne varnosti.  
 Ugodni pogoji za izvajanje študijskega procesa. 

Prednosti: 
 Celoten objekt UM FZV je klimatiziran. 
 Vse predavalnice, seminarji in kabineti so opremljeni z računalniki ter dostopom do interneta. 
 Vsa delovna mesta visokošolskih učiteljev so opremljena z računalniki in ustrezno programsko 

opremo. 
 Specialne učilnice za izvajanje individualne obravnave pacientov ter diagnostičnega programa 

v študijske namene. 
 Najsodobneje opremljen simulacijski center, ki omogoča študentom pridobivanje znanja in 

izkušenj za izvajanje diagnostično-terapevtskega programa. 
 Prosto dostopen študentski klub opremljen z računalniki. 

Pomanjkljivosti: 
 Premajhna knjižnica in neločen prostor za čitalnico. 
 Drago vzdrževanje opreme v specialnih učilnicah in simulacijskem centru. 

Predlogi za izboljšanje: 
 Nadaljevanje z aktivnostmi za širitev knjižnice s prostorom za čitalnico. 
 Skrb in redno vzdrževanje naprav in aparatur v specialnih učilnicah in simulacijskem centru. 
 Skrb za vzdrževanje računalniške in programske opreme.  
 Skrb za požarno varnost z rednim preverjanjem za to usposobljene nadzorne službe. 

 Financiranje dejavnosti 

Sredstva za izvajanje rednih študijskih programov, pedagoškega in znanstveno raziskovalnega dela se 
zagotavljajo iz proračunskih sredstev, sredstva za izvajanje izrednega študija pa iz prispevkov 
študentov. Dodatna sredstva za izvajanje raziskovalne dejavnosti se poskušajo zagotavljati s prijavami 
na razpisane projekte, torej z namenskimi sredstvi za izvajanje projektov. Dejavnost fakultete je 
pretežno javna služba, prihodki od tržne dejavnosti pa so predvsem prihodki od prodaje blaga in 
storitev ter prihodki od najemnin. V nadaljevanju je predstavljen pregled poslovanja zavoda, sestava 
prihodkov zavoda in prihodki po dejavnostih. 
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Preglednica 19: Pregled poslovanja zavoda 

 2016 (EUR) 2015 (EUR) 2014 (EUR) 2013 (EUR) 2012 (EUR) Indeks 

Prihodki  2.470.483 2.498.000 2.434.585 2.298.708 3.530.076  98 

Odhodki  2.337.976 2.370.402 2.460.687 2.360.056 2.682.112  98 

Iz preglednice Pregled poslovanja zavoda je razvidno, da so bili v preteklem letu prihodki višji od 
odhodkov. 

Preglednica 20: Sestava prihodkov zavoda  

 2016 2015 2014 2013 2012 

Prihodki, pridobljeni na trgu  25% 28 % 24 % 27% 40 % 

Prihodki iz proračunskih sredstev (RS)  75% 72 % 76 % 73% 60 % 

Donacije in subvencije  / / / / / 

Iz preglednice Sestava prihodkov zavoda je razvidno, da predstavljajo največji delež prihodkov zavoda 
prihodki iz proračunskih sredstev (RS). 

Preglednica 21: Prihodki po dejavnostih  

Vir sredstev 
Prihodki v EUR v 2016 Prihodki v EUR v 2015 Prihodki v EUR v 2014 

Vrednost % Vrednost % Vrednost % 

MVZT - sredstva za 
izobraževalno dejavnost 

1.861.566 75 1.745.463 70 1.810.654 74 

MVZT - ARRS - sredstva za 
raziskovalno dejavnost 

47.885 2 61.358 2 45.428 2 

Drugi proračunski viri       

Javna služba – drugo 557.043 23 684.201 28 573.117 24 

Prihodki pridobljeni na trgu 3.989  6.977   5.386 1 

Skupaj: 2.470.483 100 2.498.000 100 2.434.585 100 

Sredstva za študijsko, znanstveno – raziskovalno in strokovno delo so zagotovljena iz javnih virov, iz 
izrednega študija ter iz projektnega dela. Največji delež prihodkov so sredstva za izobraževalno 
dejavnost, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 

Realizacija porabe sredstev državnega proračuna je bila v letu 2016 v primerjavi s planirano porabo 
(upoštevana poraba po denarnem toku) naslednja: 

 skupni prihodki so bili realizirani v 100 % glede na planirane prihodke, 
 skupni odhodki so bili realizirani v 91 % glede na planirane odhodke. 

Na podlagi finančnega načrta za leto 2017 je Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru 
načrtovala poslovni rezultat s presežkom odhodkov nad prihodki. Ocenjujemo, da financiranje iz 
proračunskih sredstev ne bo zadoščalo za pokrivanje celotnih načrtovanih odhodkov rednih študijskih 
programov in da prihodki iz naslova izrednega študija ne bodo manjši. Ker se večina dejavnosti financira 
iz proračunskih sredstev Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, nimamo neposrednega vpliva, 
da bi z dodatnimi aktivnostmi vplivali na to obliko financiranja. 
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Ocena stanja: 
 Financiranje dejavnosti je bilo približno enako preteklemu letu. 
 UM FZV upošteva načelo transparentnosti, gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja z javnimi 

sredstvi, skladno z merili in standardi, ki jih za porabo namenskih sredstev določa resorno 
ministrstvo. 

 Načrtovana poraba finančnih sredstev je skladna z letnim programom dela in finančnim 
načrtom. 

Prednosti: 
 Iz realizacije finančnega načrta je razvidno, da smo realizirali nižje stroške od načrtovanih. 
 Upoštevanje gospodarnosti UM FZV. 
 Skladnost z letnim programom in finančnim načrtom UM FZV. 

Pomanjkljivosti:  
 Majhni prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

Predlogi za izboljšanje: 
 Povišanje prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

 Oprema 

UM FZV ima za nemoteno izvedbo pedagoškega procesa in izvedbo raziskovalne dejavnosti na voljo 
potrebno multimedijski opremo. 

Preglednica 22: Pregled razpoložljive multimedijske opreme za izvedbo izobraževalne in raziskovalne 
dejavnosti visokošolskega zavoda 

Vrsta opreme Količina Opomba 

Računalniška oprema po uporabnikih 

Za študente 69 Računalniki, ki jih uporabljajo študenti 

Za nepedagoško osebje 27 
Računalniki (stacionarni in notebooki), ki jih uporablja 
nepedagoško osebje 

Za učitelje  27 
Računalniki (stacionarni in notebooki), ki jih uporablja 
pedagoško osebje 

Opremljenost predavalnic 

Namizni PC 14 Računalniki iz katerih poteka predavanje 

Prenosni računalniki 2 Računalniki iz katerih poteka predavanje 

Video rekorderji 0  

Fiksni projektorji 18  

Prenosni projektorji 0  

Televizije 1  

UM FZV 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 UM na voljo: 
 tehnološko podporo v obliki e-okolja za poučevanje in učenje Moodle (http://estudij.um.si) ter 

pedagoško pomoč v obliki izvedbe rednih delavnic iz področja uporabe Moodla, kar omogoča 
RCUM, Center za e-izobraževanje Univerze v Mariboru in strokovni delavec na fakulteti, ki je 
usposobljen za lokalno administracijo okolja Moodle. 

http://estudij.um.si/
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Pedagoški proces koristi funkcije ISUM (AIPS) prek portala UM FZV. 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, posredujejo 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. 

Na UM 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 UM 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. 

UM FZV je priključena v računalniško omrežje Univerze v Mariboru s tremi neposrednimi optičnimi 
povezavami s pasovno širino 3 x 1 Gbit/s, kar omogoča zanesljivost in varnost komunikacij na zelo 
visokem nivoju. Povezave omogočajo nadgradnjo pasovne širine do 3 x 10 Gbit/s. Na komunikacijsko 
infrastrukturo je priključenih več kot 150 fakultetnih računalnikov in občasno še preko 200 študentskih 
uporabnikov. Vse predavalnice, seminarji in kabineti na UM FZV so opremljeni z računalniki ter 
dostopom do interneta. 
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7 SKRB ZA KAKOVOST 

Visokošolski učitelji in sodelavci UM FZV sodelujejo pri oblikovanju pedagoške, znanstvenoraziskovalne 
in strokovne dejavnosti tako preko kateder in drugih organov fakultete kakor tudi z neposrednim 
delom na navedenih področjih. UM FZV ima usposobljen kader (poglavje 4) za izvajanje vseh svojih 
dejavnosti. Izobraževalni in raziskovalni proces izvajajo habilitirani učitelji in sodelavci, po zahtevanih 
univerzitetnih in fakultetnih merilih, v skladu z merili Nacionalne agencije Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) ter mednarodnimi akreditacijskimi merili. Tudi kvalifikacijska 
struktura nepedagoških delavcev ustreza zahtevam področij njihovega delovanja. UM FZV izvaja redni 
in izredni študijski proces v sodobno urejenih in z avdio-vizualnimi pripomočki opremljenih 
predavalnicah, v obeh stavbah na sedežu fakultete (poglavje 6). UM FZV ima vzpostavljen sistem 
spremljanja svoje izobraževalne, raziskovalne, strokovne in spremljajočih dejavnosti fakultete in 
njihovega financiranja. Natančna je evidenca o študentih, kar omogoča spremljanje njihovih učnih 
dosežkov, prehodnosti, obremenitev in trajanja študija študentov. Prav tako UM FZV tudi sistematično 
zbira informacije o zanimanju kandidatov za vpis v razpisane študijske programe. 

Proces potrjevanja, spremljanja in presojanja študijskih programov in sprememb študijskih programov 
UM FZV je določen in se izvaja glede na manjše ali večje spremembe študijskih programov, ideja o 
potrebi presojanja sprememb v študijskih programih pa pride lahko s strani pedagoških sodelavcev, 
študentov ali iz okolja (delodajalci, podjetja, strokovna združenja).  

Ugotavljanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela 
na UM FZV je poglavitna naloga Komisije za ocenjevanje kakovosti UM FZV. Primarno orodje za 
izvajanje te naloge je evalvacijski postopek in ocenjevanje vseh ključnih procesov delovanja UM FZV in 
to z namenom zagotavljanja in spodbujanja 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 UM FZV (KOK UM FZV) vsako študijsko leto pripravi samoevalvacijsko poročilo 
za preteklo študijsko leto. Samoevalvacijska poročila so dostopna na spletni strani UM FZV: 
http://www.fzv.um.si/poro%C4%8Dila. 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. 

Študenti sodelujejo pri oblikovanju procesov, ki vplivajo na izobraževanje na UM FZV, preko svojih 
predstavnikov v vseh pomembnih organih fakultete, ali pa neposredno v samih procesih delovanja 
fakultete. Prav tako študenti sodelujejo pri samoevalvaciji UM FZV na več načinov. Študenti so člani 
komisije za ocenjevanje kakovosti po Statutu UM, samoevalvacijsko poročilo se obravnava na 
Študentskem svetu UM FZV ter sodelujejo pri obravnavi in potrjevanju samoevalvacijskih poročil kot 
predstavniki študentov v Senatu UM FZV. Sestavni del samoevalvacijskih poročil so tudi rezultati anket, 
ki jih vsako leto med študenti izvajajo visokošolski učitelji predvsem na študijskem programu 1. stopnje 
Zdravstvena nega. V njih študenti ocenjujejo svoje zadovoljstvo s kliničnimi vajami, ocenjujejo predmet 
in predavanja visokošolskega učitelja in ocenjujejo potek kliničnih vaj. Potek kliničnih vaj pa ocenjujejo 
tudi mentorji v učnih zavodih. Celoten pedagoški proces pa študentje ocenjujejo tudi preko sistema 
AIPS. 

Vodstvo UM FZV seznanja zaposlene s svojimi odločitvami tako, da na svoji spletni strani objavlja 
zapisnike, sklepe, sprejete akte (http://www.fzv.um.si/javna-gradiva) in jih posreduje vsem, na katere 
se nanašajo. Prav tako seznanja zaposlene v okviru delovnih sestankov, na Akademskem zboru ter 
zboru delavcev UM FZV. V letu 2013 so bili prvič izvedeni tudi individualni letni razgovori dekanice s 
pedagoškimi delavci, v letu 2015 pa tudi letni razgovori tajnice fakultete z nepedagoškimi delavci.  

http://www.fzv.um.si/poro%C4%8Dila
http://www.fzv.um.si/javna-gradiva
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Študenti so o odločitvah, vezanih na študijski in izobraževalni proces informirani v obliki obvestil na 
oglasni deski in spletni strani UM FZV. Prodekan za študentska vprašanja, imenovan iz vrst študentov 
je član Senata UM FZV, kolegija dekanice in Poslovodnega odbora in je seznanjen z vsemi odločitvami 
UM FZV. Prodekan za študentska vprašanja preko Študentskega sveta UM FZV, ki ga vodi, informira vse 
študente. Študenti imajo svoje predstavnike v vseh organih UM FZV. 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. 

Fakulteta ima usposobljen kader (4. poglavje samoevalvacijskega poročila) za izvajanje vseh svojih 
dejavnosti. Izobraževalni in raziskovalni proces izvajajo habilitirani učitelji in sodelavci, po zahtevanih 
univerzitetnih in fakultetnih merilih, v skladu z merili Nacionalne agencije Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) ter mednarodnimi akreditacijskimi merili. Tudi kvalifikacijska 
struktura nepedagoških delavcev ustreza zahtevam področij njihovega delovanja. UM FZV izvaja redni 
in izredni študijski proces v sodobno urejenih in z avdio-vizualnimi pripomočki opremljenih 
predavalnicah, v obeh stavbah na sedežu fakultete (6. poglavje samoevalvacijskega poročila). UM FZV 
ima vzpostavljen sistem spremljanja svoje izobraževalne, raziskovalne, strokovne in spremljajočih 
dejavnosti fakultete in njihovega financiranja. Prav tako pa se spremlja evidenca o študentih, kar 
omogoča spremljanje njihovih učnih dosežkov, prehodnosti, obremenitev in trajanja študija študentov. 
UM FZV sistematično zbira informacije o zanimanju kandidatov za vpis v razpisane študijske programe. 
Proces potrjevanja, spremljanja in presojanja študijskih programov in sprememb študijskih programov 
UM FZV je določen in se izvaja glede na manjše ali večje spremembe študijskih programov, ideja o 
potrebi presojanja sprememb v študijskih programih pa je lahko tudi pobuda s strani pedagoških 
sodelavcev, študentov ali iz okolja (delodajalci, podjetja, strokovna združenja). Ugotavljanje in 
spremljanje kakovosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela na UM FZV je 
poglavitna naloga Komisije za ocenjevanje kakovosti UM FZV. Primarno orodje za izvajanje te naloge 
je evalvacijski postopek in ocenjevanje vseh ključnih procesov delovanja fakultete in to z namenom 
zagotavljanja in spodbujanja kakovosti. Samoevalvacijsko poročilo vsako leto napiše Komisija za 
ocenjevanje kakovosti, na podlagi podatkov, ki jih zagotovijo zlasti nepedagoški delavci v strokovnih 
službah na UM FZV in v manjši meri tudi pedagoški delavci na UM FZV. Komisija za ocenjevanje 
kakovosti opravi analizo stanja zlasti po zadnji samoevalvaciji, ugotovi prednosti in slabosti, poda 
predloge aktivnosti za izboljšave in opravi analizo akcijskega načrta, v katerem oceni stopnjo realizacije 
predlogov iz prejšnjega samoevalvacijskega poročila; na tej osnovi zapiše predloge aktivnosti za 
izboljšanje.  

Komisija za ocenjevanje kakovosti UM FZV se je v študijskem letu 2016/2017 sestala na na dveh rednih, 
dveh izrednih ter eni korespondenčni seji. Na sejah smo spremljali realizacijo akcijskega načrta za 
odpravo pomanjkljivosti, obravnavali rezultate ankete zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu, 
spremljali proces priprave in obravnave samoevalvacijskega poročila ter izvedli aktivnosti na področju 
izboljšanja zadovoljstva zaposlenih na UM FZV. Sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti UM FZV 
ima naslednje elemente: 

 Komisija za ocenjevanje kakovosti UM FZV izvaja postopke notranjega ocenjevanja UM FZV.  
 Anketiranje študentov o ravni kakovosti izvedbe pedagoškega procesa po posameznih 

izvajalcih se izvaja v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve 
študentov na Univerzi v Mariboru, prav tako pa ankete izvajajo tudi izvajalci pedagoškega 
procesa.  

 UM FZV ima predpisan in javen sistem izbire in določene tudi kriterije in postopke za 
podeljevanje znanstvenih in strokovnih nazivov, ki so primerljivi z nacionalnimi in 
mednarodnimi standardi ter nadzoruje njihovo upoštevanje.  

 UM FZV ima definirana pravila o preverjanju in ocenjevanju znanja, ima izdelana pravila o 
postopku priprave in zagovora zaključnega dela na vseh programih študija, prav tako ima 
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fakulteta navodila za pripravo diplomskega dela, navodila za pripravo magistrskega dela ter 
doktorske disertacije.  

 Merjenje zadovoljstva zaposlenih, merjenje zadovoljstva študentov, merjenje zadovoljstva 
študentov z različnimi vidiki študija, merjenje zadovoljstva mentorjev, merjenje zaposlenosti 
in zaposljivosti diplomantov ter merjenje o študijski obremenitvi.  

Na UM FZV je v uporabi Poslovnik kakovosti UM FZV (2013) in Poslovnik kakovosti UM (2016), s katerim 
vzpostavljamo ustrezne postopke in instrumente za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ter 
zagotavljamo vključevanje in povezovanje vseh deležnikov, ki sodelujejo v procesih delovanja fakultete 
in prispevajo k zagotavljanju kakovosti. 

UM FZV si je skladno s strategijo UM zadala cilj postati znanstvenoraziskovalna institucija za področje 
zdravstvene nege (teoretično in aplikativno raziskovanje družbeno-normativnih fenomenov z ustrezno 
vključenostjo v projektno delo, raziskovanje za osnovanje prakse in izobraževanja na znanstvenih 
dokazih in objavo izsledkov znanstveno-raziskovalnega dela), ki bo spodbujala razvoj, širjenje in 
uporabo znanja s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved. 

Komisija za ocenjevanje kakovosti UM FZV stremi k spodbujanju vseh sodelujočih v izobraževalnem in 
raziskovalnem procesu k izboljšavam in nenehnemu razvoju. Prioritetna usmeritev KOK UM FZV je 
sledenje strateškim ciljem UM FZV ter spremljanje in realiziranje akcijskega načrta za zagotavljanje čim 
višje kakovosti študija. 

Ocena stanja: 
 Na UM FZV je vzpostavljena dobra organizacijska klima, kar se odraža v spoštljivih medsebojnih 

odnosih, pripadnosti zaposlenih in študentov UM FZV in UM ter visoki oceni zadovoljstva 
zaposlenih UM FZV. 

 Učitelje in nepedagoške delavce UM FZV se podpira za pridobitev formalne višje izobraze, 
aktivno vključuje v prijave projektov in spodbuja k objavi znanstvenoraziskovalnega dela. 

 Visokošolske učitelje se spodbuja k mednarodni mobilnosti. 
 Izvedene so bile aktivnosti za spobujanje mednarodne izmenjave študentov. 
 Ponovno izvedena anketa z namenom ugotavljanjanja zadovoljstva zaposlenih UM FZV.  
 Analizirani so bili rezultati ankete o ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih pri delu UM FZV. 
 Izvedene so bile aktivnosti za spodbujanje znanstveno raziskovalne dejavnosti. 
 V pedagoški proces je bilo vključenih večje število tujih priznanih strokovnjakov. 
 Izveden je bil predinformativni dan za dijake Srednje zdravstvene šole zaradi velikega 

zanimanja. 
 Pričetek izvajanja študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega.  
 UM FZV še vedno v postopku uvajanja ISO standarda 9001:2008. 

Prednosti: 
 Povečano število objav znanstveno raziskovalnega dela. 
 Predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti UM FZV je vabljen član Senata UM FZV. 
 Spremljanje zaposljivosti diplomantov UM FZV. 
 Izvedba delavnic za visošolske učitelje s s področja visokošolske didaktike. 
 Izvedba delavnic za študente na temo učenja in pisanja. 
 Učitelje in nepedagoške delavce se podpira za pridobitev formalne višje izobraze.  
 Veliko število sklenjenih mednarodnih sporazumov za spodbujanje izmenjave zaposlenih in 

študentov. 
 Dobro delujoč tutorski sistem.  
 Reakreditirani študijski programi 1. in 2. stopnje za dobo 7 let. 
 Prvi v Sloveniji pričeli z izvajanjem akreditiranega programa 3. stopnje Zdravstvena nega. 
 Vzpostavitev Twitter računa (https://twitter.com/UMariborFHS). 

  

https://twitter.com/UMariborFHS
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Pomanjkljivosti: 
 Nizko število mobilnosti zaposlenih in študentov. 
 Alumni klub ne deluje. 

Predlogi za izboljšanje: 
 Preučiti možnosti za pridobitev mednarodne akreditacije. 
 Nadaljevati z aktivnostmi za spodbujanje znanstveno raziskovalnega dela. 
 Nadaljevati z aktivnostmi za spremljanje kakovosti raziskovalnega dela na UM FZV.  
 Pripraviti aktivnosti za delovanje Alumni kluba. 
 Nadaljevati z aktivnostmi za uvedbo standarda ISO 9001:2008. 
 Nadaljevati s spremljanjem akcijskega načrta UM FZV 2 krat letno. 
 Dodatna promocija fakultete na spletnih družbenih omrežjih - nadgradnja na Twitter računu 

in Facebook profilu. 

 Sledenje strateškim ciljem UM FZV 

V skrbi zagotavjanja kakovosti UM FZV, le-ta sledi usmeritvam in strategiji Univerze v Mariboru in 
Nacionalnemu programu visokega šolstva ter drugim dokumentom Republike Slovenije. Strategija se 
prilagaja v skladu s sprejetimi dokumenti UM FZV in UM, kot so npr. letni programi dela, ki jih 
obravnavajo organi fakultete (senat, poslovodni odbor) in organi UM.  

Podrobnejša analiza realizacije akcijskega načrta iz samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 
2016/2017 je podana v poglavju 7.2, kjer so predstavljeni kratkoročni cilji, odgovorne osebe ter stanje 
realizacije v preteklem obdobju. 

Cilji delovanja UM FZV na različnih področjih so zastavljeni kot dolgoročni strateški ter kratkoročni letni 
cilji. Definirane so predlagane aktivnosti, ki so potrebne za dosego ciljev in opredeljena je realizacija 
predlaganih aktivnosti za dosego cilja. Iz spodnjih preglednic sledenja strateškim ciljem je razvidno, da 
so zastavljeni kratkoročni cilji na večini področij v veliki meri doseženi oz. gre za kontinuirana 
prizadevanja za njihovo uresničevanje. V redkih primerih pa je izražena specifičnost fakultete glede na 
splošno zastavljen cilj univerze. V teh primerih je pojasnjeno stališče UM FZV za izvajanje predlaganih 
aktivnosti in sledenju strateškim usmeritvam. Glede na predstavljeno stanje lahko zaključimo, da je 
UM FZV v obdobju, za katerega je pripravljeno to samoevalvacijsko poročilo, naredila nekaj premikov 
v smeri izpolnjevanja zastavljenih strateških dolgoročnih ciljev. Pomembno je zavedanje, da je 
potrebno strateške cilje zastaviti jasno in merljivo ter natančno opredeliti termine njihovega 
doseganja.  
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 Podrobnejša analiza realizacije akcijskega načrta iz samoevalvacijskega poročila 2016  

Preglednica 23: Priporočila za izboljšanje na področju VPETOSTI V OKOLJE 

1 
Priporočila za izboljšanje na 

področju VPETOSTI V OKOLJE 
Predlagane aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 
aktivnosti 

Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija 

1.1 
Izboljšanje sodelovanja FZV z 
okoljem in doseganjem večje 
prepoznavnosti v regiji.  

1.1.1. Spodbujanje sodelovanja in 
mreženje FZV s podjetji in drugimi javnimi 
institucijami na področju znanstvenih, 
raziskovalnih in izobraževalnih aktivnosti.  
Do sedaj imamo s slovenskimi in tujimi 
institucijami sklenjenih 15 pogodb o 
sodelovanju na izobraževalnem in 
znanstvenoraziskovalnem področju.  

Trajna naloga vodstvo FZV 
Sklepamo pogodbe o sodelovanju na 
izobraževalnem in raziskovalnem področju 
(trenutno 15) 

1.1.2. Povečanje obsega povezovanja na 
področjih raziskovanja FZV s 
spodbujanjem interdisciplinarnosti, 
prenosom dobrih praks, itd. v 
sodelovanju z okoljem.  

Trajna naloga vodstvo FZV 
Sodelovanje na projektih z okoljem (Morapex 2, 
Antimikrobitex 2) 

1.2 
Spodbuditi delovanje alumni 
kluba FZV.  

1.2.1. Sodeluje z alumni klubom univerze 
in skupaj z njim načrtovanje in izvajanje 
aktivnosti.  

Trajna naloga 
vodstvo FZV, 
predav. mag. 

Barbara Donik 
Zbiranje pristopnih izjav 

1.3 Permanentna skrb za zdravje. 

1.3.1. Spodbujanje športa in rekreacije  Trajna naloga 

vodstvo FZV,  
viš. predav. 
mag. Maja 

Strauss 

Opremili smo stopnice in dvigalo z napisi, ki 
spodbujajo uporabo stopnic (asist. Nino Fijačko) 

1.3.2. Spodbujanje zdrave prehrane.  Trajna naloga 

vodstvo FZV,  
izr. prof. dr. 

Cirila Hlastan 
Ribič 

Študente osveščamo o zdravi prehrani v okviru 
pedagoškega procesa, študenti na predstavitvah v 
različnih inštitucijah osveščajo uporabnike o zdravi 
prehrani (šole, vrtci, domovi za starostnike). V 
študijskem programu Varna hrana (FKBV) 
sodelujemo na področju raziskav v okviru 
magistrskih del o varni in zdravi prehrani. 

http://www.kc.uni-mb.si/alumni/alumni-klub/
http://www.kc.uni-mb.si/alumni/alumni-klub/
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1.4 
Boljše povezovanje študentov z 
delodajalci, več vključevanja v 
strokovno in raziskovalno delo  

1.4.1. V okviru programskega sveta za 
študijsko področje spodbujati sodelovanja 
zunanjih deležnikov pri oblikovanju, 
spreminjanju in izvedbi študijskih 
programov. 

Trajna naloga vodstvo FZV 
Na seji senata dne 27.10.2016 smo imenovali 
Programski svet UM FZV 

1.4.2. Zagotavljanje možnosti 
vključevanja študentov na vseh stopnjah 
v strokovno in raziskovalno delo preko 
projektov na univerzitetnem nivoju (npr. 
Demola).  

Trajna naloga 
vodstvo FZV,  
visokošolski 

učitelji 

Z delodajalci izvajamo različne študentske projekte 
v katere so vključeni študenti 

1.4.3. Spodbujanje sodelovanje 
strokovnjakov iz prakse v študijskem 
procesu, tudi kot zunanji delovni mentorji 
pri zaključnih delih na vseh stopnjah 
študija.  

Trajna naloga 
vodstvo FZV,  
visokošolski 

učitelji 

Strokovnjaki iz prakse (24) so vključeni v študijski 
proces in pripravo zaključnih del na vseh stopnjah 
študija 

1.5 

Razviti model 
oblikovanja/ponovnega 
oblikovanja učnih 
izidov/kompetenc glede na 
potrebe trga in delodajalce. 

1.5.1. Prenašanje primerov dobrih praks 
za preverjanje in oblikovanje ustreznosti 
kompetenc študentov. Aktivnosti 
potekajo v obliki učnih delavnic 3 do 5-
krat letno 

Trajna naloga 
Prodekani, izr. 

prof. dr. 
Slavko Cvetek 

Program visokošolske didaktike (Preverjanje in 
ocenjevanje znanja študentov na osnovi 
predvidenih učnih izidov, Oblikovanje in uporaba 
vprašanj z izbirnimi odgovori, Uporaba dnevnikov 
klinične prakse v izobraževanju v zdravstveni negi, 
Oblikovanje poučevalno-učnih aktivnosti na osnovi 
učnih izidov) 

1.5.2. Vključevanje programskih svetov in 
rezultatov anket pri oblikovanju in 
preverjanju ustreznosti kompetenc, ki jih 
pridobijo diplomanti.  

Trajna naloga vodstvo FZV 
Programski svet je imenovan, rezultati anket 
vplivajo na oblikovanje ustreznih kompetenc 

1.6 
Redno objektivno obveščanje 
okolja o delovanju FZV. 

1.6.1. Objavljanje vseh informacij notranji 
in zunanji javnosti o: študijskih 
programih, ki jih izvajamo, dogodkih, …...  
Vse informacije se ažurno objavljajo na 
spletni strani fakultete in so prosto 
dostopne. 

Trajna naloga 
vodstvo FZV,  

strokovne 
službe 

Na spletu tekoče objavljamo informacije 
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Preglednica 24: Priporočila za izboljšanje na področju DELOVANJA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

2 

Priporočila za izboljšanje na 
področju DELOVANJA 

VISOKOŠOLSKEGA 
ZAVODA 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija 

2.1 

Uskladitev poslanstva in 
strategije FZV z 
univerzitetnim in zaveza k 
istim ciljem. 

2.1.1. Uskladitev strategij, poslanstev in 
vizij članic s strateškimi dokumenti UM. 

December 
2016 

vodstvo FZV, 
organi FZV 

V pripravi – pozvali smo člane vodstva, da podajo 
predloge za spremembo vizije 

2.2 
Optimizacija temeljnih 
procesov na FZV 

2.2.1. Optimizacija temeljnih procesov na 
način, da se bodo ustrezne aktivnosti 
izvajale skupno za vse organizacijske enote - 
uvedba ISO standarda (notranja presoja že 
poteka) 

November 
2016 

vodstvo FZV, 
organi FZV 

V teku so notranje presoje 

2.2.2. Poenostavitev in poenotenje 
procesov za večjo učinkovitost in kakovost 
delovanja FZV – uvedba ISO standarda 
(notranja presoja že poteka ). 

November 
2016 

vodstvo FZV, 
organi FZV 

V teku so notranje presoje 

2.3 
Pridobivanje večjega deleža 
(raziskovalnih) sredstev na 
trgu. 

2.3.1. Usposabljanje zaposlenih za 
učinkovito prijavo in vodenje projektov.  

Trajna naloga 

Prodekan za 
raziskovalno 
dejavnost, 

strokovne službe  

Udeležba na izobraževanjih s tega področja 
(visokošolski učitelji in sodelavci in strokovni 
sodelavci), gostovanja priznanih tujih 
predavateljev 

2.3.2. Spodbujanje interdisciplinarnega 
povezovanja. 

Trajna naloga Vodstvo FZV 

Sodelovanje na projektih z okoljem (Morapex 2, 
Antimikrobitex 2), priprava delavnic o 
ergonomskih pristopih v zdravstvu (projekt ZZZS), 
informatizacija v zdravstvu (podpis pogodbe z 
Novo vizijo), objavljanje informacij na portalu 
Vzhodna.si 

2.3.3. Svetovanje in podpora strokovnih 
služb za učinkovito prijavo na razpise in 
izvedbo projektov. 
Aktivnosti tedensko potekajo od leta 2013 

Trajna naloga Strokovne službe 

Strokovne službe spremljajo objave razpisov in 
visokošolske učitelje in sodelavce opozarjajo na 
aktualne razpise ter nudijo vso potrebno 
administrativno pomoč pri prijavi projektov 

2.4 
Racionalizacija organizacije 
FZV. 

2.4.1. Priprava reorganizacije FZV v skladu s 
strategijo razvoja FZV. 

December 
2016 

Vodstvo FZV, 
organi FZV 

Pripravljen organigram za obravnavo na organih 
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Preglednica 25: Priporočila za izboljšanje na področju RAZISKOVANJA 

2.5 
Racionalizacija študijskih 
programov. 

2.5.1. Optimizacija izvedbe študijskega 
procesa z odpravljanjem podvajanj vsebin – 
priprava pregleda. 
Aktivnost poteka 1-krat letno. 

November 
2016 

prodekani, 
vodstvo FZV, 
organi FZV 

Vsako leto pozovemo nosilce učnih enot, da 
podajo predloge za spremembe učnih načrtov 

2_1 
Priporočila za izboljšanje na 

področju RAZISKOVANJA 
Predlagane aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija 

2_1.1 
Spodbujanje raziskovalne 
odličnosti  

2_1.1.1. Spodbujanje interdisciplinarnega 
znanstvenoraziskovalnega dela. 

Trajna naloga prodekani 

Povezovanje zdravstvene nege z 
drugimi področji, informiranje o 
tekočih razpisih, objavljanje 
informacij na portalu Vzhodna.si 

2_1.1.2. Uvedba spremljanja rezultatov 
znanstvenoraziskovalnega dela zaposlenih na FZV 
in nagrajevanje. 

December 
2016 

prodekani 
Objave člankov na oglasni deski, 
priprava kriterijev za izbor 
najboljšega raziskovalca na UM FZV 

2_1.1.3. Organizacija rednih srečanj raziskovalcev 
FZV z namenom izmenjave informacij in 
predstavitve raziskovalnega dela posameznikov. 
Organizacija raziskovalnih popoldnevov poteka 1-
krat mesečno od leta 2013. 

Trajna naloga vodstvo FZV 
Organizacija raziskovalnih 
popoldnevov  

2_1.1.4. Koordinacija znanstvenoraziskovalnega 
dela  

Trajna naloga vodstvo FZV 
Imenovan prodekan, vsak projekt 
ima nosilca, ki koordinira 
znanstvenoraziskovalno delo 

2_1.1.5. Spodbujanje aplikativnega raziskovanja  Trajna naloga prodekani 
Trenutno potekata 2 projekta 
(Morapex 2, Antimikrobitex 2) 

2_1.2 
Sistematično spodbujanje 
vključevanja študentov v 
znanstvenoraziskovalno delo. 

2_1.2.1. Zagotavljanje možnosti vključevanja 
študentov na vseh stopnjah v strokovno in 
raziskovalno delo preko projektov. Študenti se od 
leta 2010 aktivno vključujejo v projekte. 

Trajna naloga 
vodstvo FZV,  

visokošolski učitelji 

Študentom se omogoča sodelovanje 
v projektih, izrecno za študente pa 
so namenjeni študentski projekti 

2_1.2.2. Spodbujanje vključevanja študentov v 
raziskovalno delo. 
Izvedenih je bilo 9 študentskih projektov. 

Trajna naloga 
vodstvo FZV, ŠS FZV, 
 visokošolski učitelji 

Realizirano 



82 

Preglednica 26: Priporočila za izboljšanje na področju INTERNACIONALIZACIJE 

Preglednica 27: Priporočila za izboljšanje na področju KADROV 

2_2 
Priporočila za izboljšanje na 

področju INTERNACIONALIZACIJE 
Predlagane aktivnosti 

Predviden zaključek 
izvajanja aktivnosti 

Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija 

2_2.1 
Krepitev bilateralnega sodelovanja 
in vključevanja v regionalne mreže 
ter združenja.  

2_2.1.1. Vzpostaviti in ohraniti 
sodelovanje z univerzami s 
področja študijskih programov.  

Trajna naloga vodstvo FZV 

Sodelujemo z Zbornico – Zvezo, DMSZTMB, 
Univerzo v Ljubljani, Univerzo na Primorskem, 
Fakulteta za zdravstvo Jesenice, vključujemo se 
v mreže SRIP (strateško razvojno-inovacijska 
partnerstva) v okviru razpisov Pametne 
specializacije. 

2_2.2 
Usposabljanje na področju znanja 
tujih jezikov za visokošolske učitelje, 
nepedagoško osebje in študente. 

2_2.2.1. Zaposlenim in 
študentom omogočiti dodatno 
usposabljanje na področju 
znanja tujih jezikov. Aktivnosti že 
potekajo od leta 2014 . 

September/oktober 
2016 

vodstvo FZV 
Organizirani so tečaji tujega jezika (nemški za 
študente in angleški za visokošolske učitelje) 

2_2.2.2. Organizacija vabljenih 
predavanj tujih in domačih 
vplivnih raziskovalcev na FZV. 
(npr. v okviru mednarodne 
konference 1-krat letno) 

Trajna naloga vodstvo FZV 

V maju 2016 smo gostili prof. Smith, v juniju 
2016 smo organizirali mednarodno znanstveno 
konferenco z več kot 30 tujimi gosti, gostili smo 
prof. McCormacka in prof. Watsona v 
septembru 2016. 

3 
Priporočila za izboljšanje na 

področju KADROV 
Predlagane aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 
aktivnosti 

Odgovorni za izvedbo Realizacija 

3.1 
Karierno svetovanje za 
pedagoške in nepedagoške 
delavce. 

3.1.1. Nudenje strokovne podpore 
nepedagoškemu, raziskovalnemu in 
pedagoškemu kadru pri kariernem 
razvoju in pridobivanju kompetenc.  

Trajna naloga vodstvo FZV, strokovne službe 

Zaposleni in študenti se udeležijo 
delavnic na UM, ki jih organizira Karierni 
center UM, fakulteta podpira 
nadaljevanje študija na doktorskih 
študijskih programih 

3.2 
Pedagoška razbremenitev 
ambicioznih uspešnih 
raziskovalcev.  

3.2.1. Na osnovi znanstvenih referenc 
se omogoči zaposlitev z nižjim deležem 
pedagoške obveze. 

Trajna naloga vodstvo FZV  
Visokošolski učitelji in sodelavci se delno 
zaposlujejo raziskovalno in s tem se jim 
manjša pedagoška obremenitev 
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Preglednica 28: Priporočila za izboljšanje na področju IZOBRAŽEVANJA 

3.3 
Reorganizacija organizacijskih 
enot FZV 

3.3.1. Priprava nove sistemizacije – 
organiziranost enot FZV. 

December 
2016 

vodstvo FZV, organi FZV Pripravljen osnutek novega organigrama 

3.4 
Prehajanje pogodbenih 
razmerij v delovna razmerja 

3.4.1. Priprava pravilnika o 
izobraževanju doma in v tujini.  

December 
2016 

Strokovne službe, organi FZV Osnutek pripravljen 

3.4.2. Priprava pravilnika za službena 
potovanja doma in v tujini. 

December 
2016 

Strokovne službe, organi FZV Osnutek pripravljen 

3.5 
Razvoj sistema nagrajevanja 
pedagoške in raziskovalne 
odličnosti. 

3.5.1. Priprava kriterijev za 
nagrajevanje pedagoške, raziskovalne 
in podporne aktivnosti na FZV. 

December 
2016 

vodstvo FZV 

V skladu s Pravilnikom o častnih nazivih, 
nagradah, priznanjih in pohvalah UM 
FZV, priprava kriterijev za izbor 
najboljšega raziskovalca na UM FZV 

3.6 
Povečanje mobilnosti 
pedagoških in nepedagoških 
delavcev. 

3.6.3. Nadgradnja obstoječih študijskih 
programov /poletnih šol s tujimi kadri 
in razvoj v medfakultetno sodelovanje.  

Trajna naloga vodstvo FZV 

Fakulteta podpira mobilnosti, izvajamo 
zimske oz. poletne šole s tujimi kadri in 
razvijamo medfakultetno sodelovanje 
(podpisovanje sporazumov o 
sodelovanju) 

3.7 

Kadrovsko načrtovanje 
(zasedba delovnih mest, 
napredovanja in habilitacije) 
vsaj za obdobje petih let. 

3.7.1. Razvoj sistema za upravljanje s 
kadri z jasno kadrovsko politiko. 
Narejen je kadrovski načrt do leta 
2020. 

Trajna naloga vodstvo FZV 
Pripravili smo kadrovski načrt do leta 
2020 

4 
Priporočila za izboljšanje na 
področju IZOBRAŽEVANJE 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 
aktivnosti 

Odgovorni za izvedbo Realizacija 

4.1 
Razvoj in akreditacija 
programov za izpopolnjevanje  

4.1.1. Priprava načrta ponudbe 
programov za izpopolnjevanje (za 
pridobitev certifikatov). 

December 
2016 

Pristojni prodekani 
Aktivnosti v zvezi s pripravo programov za 
izpopolnjevanja so v teku 

4.1.2. Priprava vloge za akreditacijo 
programov za izpopolnjevanje: 

 Zdravstvena nega in 
mentalno zdravje 

December 
2016 

Pristojni prodekani 
Aktivnost v zvezi s pripravo programa za 
izpopolnjevanje je v teku 

http://www.fzv.um.si/sites/default/files/zaposleni/2016/Pravilnik%20o%20castnih%20nazivih,%20nagradah,%20priznanjih%20in%20pohvalah%20FZV%20UM.pdf
http://www.fzv.um.si/sites/default/files/zaposleni/2016/Pravilnik%20o%20castnih%20nazivih,%20nagradah,%20priznanjih%20in%20pohvalah%20FZV%20UM.pdf
http://www.fzv.um.si/sites/default/files/zaposleni/2016/Pravilnik%20o%20castnih%20nazivih,%20nagradah,%20priznanjih%20in%20pohvalah%20FZV%20UM.pdf
http://www.fzv.um.si/sites/default/files/zaposleni/2016/Pravilnik%20o%20castnih%20nazivih,%20nagradah,%20priznanjih%20in%20pohvalah%20FZV%20UM.pdf
http://www.fzv.um.si/sites/default/files/zaposleni/2016/Pravilnik%20o%20castnih%20nazivih,%20nagradah,%20priznanjih%20in%20pohvalah%20FZV%20UM.pdf
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Preglednica 29: Priporočila za izboljšanje na področju ŠTUDENTOV 

4.2 

Vključitev inovativnih metod 
poučevanja in sodobnih učnih 
okolij ter vzpostavitev pogojev 
za učenje, osredotočeno na 
študenta na vseh študijskih 
programih 

4.2.1. Usposabljanja zaposlenih za 
uporabo različnih metod 
poučevanja in učnih okolij.  
Aktivnosti potekajo v obliki učnih 
delavnic 3 do 5-krat letno 

Trajna naloga 
vodstvo FZV,  

izr. prof. dr. Slavko Cvetek  

Program visokošolske didaktike (Preverjanje in 
ocenjevanje znanja študentov na osnovi 
predvidenih učnih izidov, Oblikovanje in 
uporaba vprašanj z izbirnimi odgovori, Uporaba 
dnevnikov klinične prakse v izobraževanju v 
zdravstveni negi, Oblikovanje poučevalno-učnih 
aktivnosti na osnovi učnih izidov) 

4.3 
Razvoj skupnih študijskih 
programov 

4.3.1. Razvoj mednarodnih skupnih 
študijskih programov, predvsem 
podiplomskih, ki jih v tem 
regionalnem okolju ni in so 
prilagojeni potrebam in zahtevam 
trga.  

Trajna naloga vodstvo FZV , organi FZV  
V pripravi (obisk v okviru programa ERASMUS+ 
- priprava osnove za transnacionalni program z 
Valjevom).  

4.4 
Povečanje števila tujih 
gostujočih profesorjev 

4.4.1. Prijava na razpis MVZT za 
sofinanciranje tujih gostujočih 
profesorjev (v kolikor bo razpis 
objavljen- min 3) - 
Internacionalizacija 

Trajna naloga vodstvo FZV Oddali smo prijavo 

4.5 
Seznanitev vseh visokošolskih 
učiteljev s smernicami razvoja 
študija.  

4.5.1. Izvedba delavnic o smernicah 
razvoja študija – izvedba letnih 
sestankov z nosilci/izvajalci učnih 
enot  
Letni sestanki z nosilci učnih enot 
potekajo 1-krat letno 

Oktober 2016 
Pristojni prodekani 

 
V mesecu novembru potekajo sestanki z letniki 

5 
Priporočila za izboljšanje na 

področju ŠTUDENTOV 
Predlagane aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Odgovorni za izvedbo Realizacija 

5.1 

Spodbujanje aktivnosti za celovit 
osebnostni razvoj študentov 
tako v procesu izobraževanja, 
raziskovanja kot tudi v 
obštudijske dejavnosti.  

5.1.1. Aktivnosti za večanje 
skupne pripadnosti študentov.  

Trajna naloga 
vodstvo fakultete,  

ŠS FZV 
Tutorstvo, prostovoljstvo in Alumni klub 

5.1.2. Načrtovanje poklicne poti 
in spoznavanje poklicev – 
delavnice kariernega centra. 

Trajna naloga 
Karierni center UM,  

vodstvo fakultete, ŠS FZV 
V pripravi delavnice Kariernega centra UM 
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Preglednica 30: Priporočila za izboljšanje na področju MATERIALNIH POGOJEV 

5.2 

Spodbujanje vključenosti 
študentov v procese spremljanja 
kakovosti na vseh področjih 
delovanja FZV.  

5.2.1. Večja promocija vloge 
študentov v procesih 
spremljanja in razvoja 
kakovosti. 

Trajna naloga ŠS FZV, KOK FZV 

Študenti so vključeni v KOK UM FZV, podajajo 
mnenja ob pripravi novih študijskih programov, ŠS 
UM FZV promovira in osvešča študente o pomenu 
sodelovanja študentov v organih in komisijah UM 
FZV 

5.3 
Spodbujanje študentov za večjo 
mobilnost. 

5.3.1. Promocija pomena 
mobilnosti študentov (uvajalni 
teden za bruce), med študijem 
in preko organizacij, ki delujejo 
na področju mobilnosti. 
Aktivnosti potekajo 4-krat letno 

Trajna naloga 
ŠS FZV,  

vodstvo fakultete  

Študentom se predstavijo programi mobilnosti in 
možnosti koriščenja teh sredstev (strokovne 
službe, visokošolski učitelji in sodelavci ter 
študenti, ki so izvedli mobilnost) 

5.4 
Permanentna skrb za zdravje 
študentov. 

5.4.2. Spodbujanje sodelovanja 
študentov na aktivnostih, ki 
vplivajo na zdravstveno stanje 
študentov.  

Trajna naloga 
vodstvo FZV,  

viš. predav. Maja Strauss 

V okviru učnih enot (kot so Promocija zdravja s 
prehrano in medicinsko dietetiko, Promocija 
zdravja in primarno zdravstveno varstvo…) 
študenti sodelujejo pri aktivnostih, ki vplivajo na 
zdravstveno stanje študentov (merjenje krvnega 
tlaka, sladkorja v krvi…).  

5.4.3. Seznanjanje študentov z 
vsemi vidiki zdravega 
življenjskega sloga.  

Trajna naloga 
vodstvo FZV,  

viš. predav. mag. Maja  
Strauss 

Študente osveščamo o zdravem življenjskem slogu 
v okviru pedagoškega procesa, v študijskem 
programu Varna hrana (FKBV) sodelujemo na 
področju raziskav v okviru magistrskih del o varni 
in zdravi prehrani, sodelujemo v projektu NFM 
»Uživajmo v zdravju«. 

6 
Priporočila za izboljšanje na 

področju MATERIALNIH 
POGOJEV 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 
aktivnosti 

Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija 

6.1 

Spodbujanje pridobivanja 
dodatnih sredstev na trgu 
in uporabe teh sredstev za 
izboljšanje razmer za delo. 

6.1.1. Prenos dobrih praks iz članic UM, ki so 
uspešne pri pridobivanju sredstev na trgu 

Trajna naloga vodstvo FZV 

Povezovanje in sodelovanje s FKKT, FKBV, 
FOV, FERI, FNM, MF, FS (priprava doktorske 
disertacije, priprava magistrskih del, 
sodelovanje v študentskih projektih, 
sodelovanje v ARRS programskih skupinah) 
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Preglednica 31: Priporočila za izboljšanje na področju ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 

6.2 
Uresničevanje strateških 
ciljev na področju 
prostorskega razvoja.  

6.2.1. Usklajevanje razpoložljivih prostorskih 
zmogljivostmi s potrebami FZV.  

Trajna naloga vodstvo FZV 
Na fakulteti je prostorska stiska zaradi česar 
načrtujemo širitev knjižnice in dograditev UM 
FZV 

6.2.2. Stavba na Tyrševi ulici 19 - Najnujnejša 
obnova stavbe in okolice za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti in podiplomskih študijskih programov 

December 
2016 

vodstvo FZV 
V pripravi povpraševanje za svetovalni 
inženiring 

6.3 

Vzdrževanje objekta FZV in 
okolice 
Investicije in vzdrževanje 
FZV 

6.2.3. Priprava dokumentacije (1. projektna 
dokumentacija za 1. fazo 
razširitve/knjižnica, 2. razširitev knjižnice – 
gradbena, obrtniška in instalacijska dela, 
oprema, inženiring, nadzor). 

6.2.4. Nujna vzdrževalna dela (zamakanje strehe 
in kletnih prostorov, poškodbe tlakov 
pred fakulteto). 

December 
2016 

vodstvo FZV 

Podpisana pogodba za izvajanje svetovalnega 
inženiringa, izbran je izvajalec za izdelavo 
projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI in 
PID) za razširitev knjižnice, potekajo dogovori 
glede možnosti preureditve 3. in 4. 
nadstropja 

6.2.5. Prezračevanje učilnic. 
6.2.6. Ogrevanje prizidka objekta FZV (sejna 

soba in pritličje). 

December 
2016 

vodstvo FZV V pripravi predlog za ogrevanje prizidka 

6.2.7. Vzdrževanje obstoječih prostorov FZV. 
6.2.8. Urejanje okolice FZV (zelene površine). 

Trajna naloga Tajnica fakultete 
Po potrebi se izvajajo najnujnejša vzdrževalna 
dela okolice in objektov 

7 
Priporočila za izboljšanje na 
področju ZAGOTAVLJANJA 

KAKOVOSTI 
Predlagane aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 
aktivnosti 

Odgovorni za izvedbo Realizacija 

7.1 
Spremljanje in zagotavljanje 
kakovosti na FZV. 

7.1.1. Izvedba samoevalvacije oz. priprava in objava 
samoevalvacijskega poročila (po študijskih programih). 

December 2016 KOK, vodstvo FZV  V pripravi 

7.1.2. Prenova Poslovnika kakovosti FZV  December 2016 KOK, vodstvo FZV V pripravi 

7.1.3. Uvedba ISO standarda 
Potekajo že notranje presoje 

December 2016 
strokovne službe, 
KOK, vodstvo FZV 

V teku so notranje 
presoje 
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7.3 Vmesna realizacija akcijskega načrta iz samoevalvacijskega poročila 2017 (polletna, do junija2017) 

Preglednica 32: Priporočila za izboljšanje na področju VPETOSTI V OKOLJE 

7.1.4. Spremljanje uresničevanja akcijskega načrta  
Uresničevanje aktivnosti akcijskega načrta potekajo 1-krat 
letno 

Trajna naloga KOK, vodstvo FZV  
Vsaj 1x letno preverimo 
realizacijo akcijskega 
načrta 

7.2 
Redno spremljanje kakovosti 
učenja in poučevanja.  

7.2.1. Spodbujanje visokošolskih učiteljev za aktivno 
vključevanje v programe usposabljanj iz področja učenja in 
poučevanja 

Trajna naloga vodstvo FZV, KOK,  
Visokošolska didaktika – 
izvedba delavnic za 
zaposlene in študente 

7.2.2. Vzpostavitev sistema nagrajevanja najboljših primerov 
dobrih praks poučevanja, novitet, inovativnih pristopov, 
novih učnih metod …  

December 2016 vodstvo FZV, KOK 

Po Pravilniku o častnih 
nazivih, nagradah, 
priznanjih in pohvalah 
UM FZV  

7.3 
Spremljanje učnih izidov kot 
tudi kompetenc in 
zaposljivosti diplomantov. 

7.3.1. Izvajanje ankete o zadovoljstvu s študijem na UM v 
skladu z Navodilom o izvajanju anket o zadovoljstvu s 
študijem in o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov UM 
(N7/2013-41 AG).  

Trajna naloga KOK, vodstvo FZV 
Redno izvajamo anketo in 
korektivne ukrepe 

7.3.2. Izvajanje ankete o zaposljivosti in zaposlenosti 
diplomantov UM v skladu z Navodilom o izvajanju anket o 
zadovoljstvu s študijem in o zaposljivosti in zaposlenosti 
diplomantov UM (N7/2013-41 AG). 

Trajna naloga KOK, vodstvo FZV Se izvaja letno 

1 
Priporočila za izboljšanje na 

področju VPETOSTI V OKOLJE 
Predlagane aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 
aktivnosti 

Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija 

1.1 
Izboljšanje sodelovanja FZV z 
okoljem in doseganjem večje 
prepoznavnosti v regiji.  

1.1.1. Spodbujanje sodelovanja in 
mreženje FZV s podjetji in drugimi 
javnimi institucijami na področju 
znanstvenih, raziskovalnih in 
izobraževalnih aktivnosti.  

Trajna naloga 

Majda Pajnkihar, 
Sonja Šostar Turk, 

Klavdija Čuček 
Trifkovič, Gregor 

Štiglic 

Da (fakulteta sklepa sporazume o sodelovanju glede 
na potrebe izobraževalnega in raziskovalnega dela – 
v letu 2017 je sklenjen 1 dodatni sporazum - St. John 
Fisher College). V letu 2017 imamo podpisanih 7 
sporazumov z domačimi in 12 sporazumov s tujimi 
institucijami. 
 

http://www.fzv.um.si/sites/default/files/zaposleni/2016/Pravilnik%20o%20castnih%20nazivih,%20nagradah,%20priznanjih%20in%20pohvalah%20FZV%20UM.pdf
http://www.fzv.um.si/sites/default/files/zaposleni/2016/Pravilnik%20o%20castnih%20nazivih,%20nagradah,%20priznanjih%20in%20pohvalah%20FZV%20UM.pdf
http://www.fzv.um.si/sites/default/files/zaposleni/2016/Pravilnik%20o%20castnih%20nazivih,%20nagradah,%20priznanjih%20in%20pohvalah%20FZV%20UM.pdf
http://www.fzv.um.si/sites/default/files/zaposleni/2016/Pravilnik%20o%20castnih%20nazivih,%20nagradah,%20priznanjih%20in%20pohvalah%20FZV%20UM.pdf
http://www.fzv.um.si/sites/default/files/zaposleni/2016/Pravilnik%20o%20castnih%20nazivih,%20nagradah,%20priznanjih%20in%20pohvalah%20FZV%20UM.pdf
http://www.fzv.um.si/sites/default/files/zaposleni/2016/Pravilnik%20o%20castnih%20nazivih,%20nagradah,%20priznanjih%20in%20pohvalah%20FZV%20UM.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Navodilo%20o%20izvajanju%20anket%20o%20zadovoljstvu%20s%20študijem%20in%20o%20zaposljivosti%20in%20zaposlenosti%20diplomantov%20UM.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Navodilo%20o%20izvajanju%20anket%20o%20zadovoljstvu%20s%20študijem%20in%20o%20zaposljivosti%20in%20zaposlenosti%20diplomantov%20UM.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Navodilo%20o%20izvajanju%20anket%20o%20zadovoljstvu%20s%20študijem%20in%20o%20zaposljivosti%20in%20zaposlenosti%20diplomantov%20UM.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Navodilo%20o%20izvajanju%20anket%20o%20zadovoljstvu%20s%20študijem%20in%20o%20zaposljivosti%20in%20zaposlenosti%20diplomantov%20UM.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Navodilo%20o%20izvajanju%20anket%20o%20zadovoljstvu%20s%20študijem%20in%20o%20zaposljivosti%20in%20zaposlenosti%20diplomantov%20UM.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Navodilo%20o%20izvajanju%20anket%20o%20zadovoljstvu%20s%20študijem%20in%20o%20zaposljivosti%20in%20zaposlenosti%20diplomantov%20UM.pdf
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1.1.2. Povečanje obsega 
povezovanja na področjih 
raziskovanja FZV s spodbujanjem 
interdisciplinarnosti, prenosom 
dobrih praks, itd. v sodelovanju z 
okoljem.  

Trajna naloga 

Majda Pajnkihar, 
Sonja Šostar Turk, 

Klavdija Čuček 
Trifkovič, Gregor 

Štiglic 

Da organizirani so bili različni dogodki: raziskovalni 
popoldnevi – 6x, učne delavnice z različnih področij, 
predavanja tujih visokošolskih učiteljev. 
Učne delavnice so bile izvedene 3 s strani tujih 
predavateljev (1. Health Assesment, 2. Publiciranje 
člankov, 3. Person centredness); 5 delavnic s 
področja visokošolske didaktike; enkrat 
izobraževanje za mentorje, TPO, Karierni center UM 
je v l. 20117 na FZV izvedel 2 delavnici za študente. 
V okviru Internacionalizacije smo gostili 2 profesorici 
(Arun in Iseult). 
V okviru Erasmusa je FZV obiskalo 15 visokošolskih 
učiteljev (Sacco, Dambaugh, Silen-Lipponen, 
Kemilainer, Jacobsen, Hilleastadt, Smith, Stenhouse, 
Hatcher, Lewis. Carson in 4x Estonija). 

1.1.3. Objavljanje prispevkov v 
časopisu UKC MB »Naša 
bolnišnica« 

Trajna naloga 

Majda Pajnkihar, 
Sonja Šostar Turk, 

Klavdija Čuček 
Trifkovič, Gregor 

Štiglic 

Realizirano – sklenjena pogodba, da imamo v 
posamezni številki objavljenih 3 – 5 strani za UM FZV 

1.2 
Spodbuditi delovanje alumni 
kluba FZV.  

1.2.1. Sodeluje z alumni klubom 
univerze in skupaj z njim 
načrtovanje in izvajanje aktivnosti.  

Trajna naloga Barbara Donik 

V okviru te naloge se izvaja zbiranje podatkov o 
zadovoljstvu s študijem ob diplomiranju preko AIPS-
a, kjer se študente istočasno povabi k priključitvi v 
Alumni klub UM Fakultete za zdravstvene vede. 
Barbara Donik izvaja aktivnosti v okviru sodelovanja 
s kariernim centrom kot skrbnik nad podatki, ki se 
zbirajo – včlanitve v alumni v okviru naše fakultete. 

1.3 Permanentna skrb za zdravje. 
1.3.1. Spodbujanje zdravega 
življenjskega sloga. 

Trajna naloga 
Maja Strauss, Cirila 

Hlastan Ribič 

Da (ŠS UM FZV je organiziral pripravo sadnih 
napitkov, spodbujanje uporabe stopnic namesto 
dvigala, okrogle mize v zvezi s škodljivimi 
posledicami kajenja) 

1.4 
Boljše povezovanje študentov z 
delodajalci, več vključevanja v 
strokovno in raziskovalno delo  

1.4.1. V okviru programskega 
sveta za študijsko področje 
spodbujati sodelovanja zunanjih 
deležnikov pri oblikovanju, 
spreminjanju in izvedbi študijskih 
programov. 

Trajna naloga 
Klavdija Čuček 
Trifkovič, Sonja 

Šostar Turk 

Da (programski svet se je sestal na konstitutivni seji 
in se bo sestajal letno) 

http://www.kc.uni-mb.si/alumni/alumni-klub/
http://www.kc.uni-mb.si/alumni/alumni-klub/
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1.4.2. Zagotavljanje možnosti 
vključevanja študentov na vseh 
stopnjah v strokovno in 
raziskovalno delo preko projektov 
na univerzitetnem nivoju. 

Trajna naloga Gregor Štiglic 

V letu 2017 smo izvajali naslednje projekte, kjer so 
se intenzivno vključevali tudi študenti: 2 študentska 
projekta (SezMiPro in MODEST2), projekt RELATE ter 
projekta Antimikrobitex 2 in Antibiotik. 

1.4.3. Srečanje delodajalcev in 
študentov na UM FZV 

Trajna naloga Barbara Donik 

Izvedeno 6. 4. 2017 - na predstavitvi so se 
študentom predstavili: UKC Maribor, ZD Maribor, 
Sanitetna enota Slovenske vojske, Zdravstveni dom 
dr. Adolfa Drolca Maribor 

1.4.4.Spodbujanje sodelovanje 
strokovnjakov iz prakse v 
študijskem procesu, tudi kot 
zunanji delovni mentorji pri 
zaključnih delih na vseh stopnjah 
študija.  

Trajna naloga 
Klavdija Čuček 
Trifkovič, Sonja 

Šostar Turk 

Da (fakulteta vključuje strokovnjake iz prakse v 
izvedbo pedagoškega procesa in jim podeli naziv 
gostujoči strokovnjak v skladu z določili Pravilnika 
za pridobitev in uporabo internega naziva  
gostujoči strokovnjak, zunanji delovni mentorji 
sodelujejo pri zaključnih delih) Na prvi stopnji 
vključujemo 6 strokovnjakov iz prakse in na drugi 
stopnji 15.  

1.5 

Razviti model 
oblikovanja/ponovnega 
oblikovanja učnih 
izidov/kompetenc glede na 
potrebe trga in delodajalce. 

1.5.1. Prenašanje primerov dobrih 
praks za preverjanje in oblikovanje 
ustreznosti kompetenc študentov. 

Trajna naloga 

Klavdija Čuček 
Trifkovič, Sonja 

Šostar Turk, Slavko 
Cvetek 

Da (izvedene delavnice za študente:  
Osnove pisanja za študijske namene, 
Snovanje in pisanje pregleda literature, 
Pristop k snovanju in izdelavi diplomskega dela) 

1.5.2. Vključevanje programskih 
svetov in rezultatov anket pri 
oblikovanju in preverjanju 
ustreznosti kompetenc, ki jih 
pridobijo diplomanti.  

Trajna naloga 
Klavdija Čuček 
Trifkovič, Sonja 

Šostar Turk 

Da (programski svet konstituiran). Predvidoma se bo 
sestajal 1x letno. 

1.6 
Redno objektivno obveščanje 
okolja o delovanju FZV. 

1.6.1. Objavljanje vseh informacij 
notranji in zunanji javnosti o: 
študijskih programih, ki jih 
izvajamo, dogodkih, …...  

Trajna naloga Vlasta Jug 
Da (tekoče objavljanje dogodkov in novic na spletu, 
časopisu, radio, televizija, revija Naša bolnišnica, 
revija UM,...) 

1.7 
Krepitev zavesti o družbeni 
odgovornosti in potrebe po 
trajnostnem razvoju. 

1.7.1. Prilagajanje vsebine 
predmetov in presojanje o 
vključevanju vsebin družbene 
odgovornosti in trajnostnega 
razvoja v učne načrte. 

Trajna naloga 
Klavdija Čuček 
Trifkovič, Sonja 

Šostar Turk 

Vsakoletno se prilagajajo vsebine predmetov na 1. 
stopnji (Vpliv okolja na zdravje, Javno zdravje z 
epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno), dodali 
vsebine multikulturnosti, problematike migracij itd. 
Na 2. stopnji smo prav tako dodali vsebine na 
področju javnega zdravja in prehrane. 
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Preglednica 33: Priporočila za izboljšanje na področju DELOVANJA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

1.7.2. Spodbujanje vključevanja v 
prostovoljno delo in dobrodelnih 
projektih. 

Trajna naloga 

Predstavnik 
študentov 

prostovoljcev, 
Mateja Lorber 

Opravljena predstavitev dela prostovoljcev v okviru 
tedna za bruce 
Predstavitev aktivnosti v okviru izvedenih dejavnosti 
na spletni strani UM FZV in spletnem omrežju 
facebook 
Priprava plakatov in vabil na spletni strani UM FZV v 
okviru izvajanja dobrodelnih akcij 

1.7.3. Priprava dogodkov 
povezanih s širjenjem zavesti o 
družbeni odgovornosti. 

Trajna naloga 

Majda Pajnkihar, 
Sonja Šostar Turk, 

Klavdija Čuček 
Trifkovič, Gregor 
Štiglic, Vlasta Jug 

Predstavitve tematike na raziskovalnih popoldnevih 
na fakulteti in na domačih in mednarodnih 
konferencah (odstranjevanje antibiotikov iz okolij, 
čiščenje voda, zdrava prehrana, medkulturnost itd.) 

2 

Priporočila za izboljšanje 
na področju DELOVANJA 

VISOKOŠOLSKEGA 
ZAVODA 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 
aktivnosti 

Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija 

2.1 

Uskladitev poslanstva in 
strategije FZV z 
univerzitetnim in zaveza k 
istim ciljem. 

2.1.1. Uskladitev strategij, poslanstev 
in vizij članic s strateškimi dokumenti 
UM. 

December 2017 

Majda Pajnkihar, 
Sonja Šostar Turk, 

Klavdija Čuček 
Trifkovič, Gregor 

Štiglic 

V pripravi – pozvali smo člane vodstva, da podajo 
predloge za spremembo vizije 

2.2 
Optimizacija temeljnih 
procesov na FZV 

2.2.1. Optimizacija temeljnih procesov 
na način, da se bodo ustrezne 
aktivnosti izvajale skupno za vse 
organizacijske enote - uvedba ISO 
standarda  

November 2017 
Majda Pajnkihar, 

Vlasta Jug 
Izvajamo notranje presoje 

2.2.2. Poenostavitev in poenotenje 
procesov za večjo učinkovitost in 
kakovost delovanja FZV – uvedba ISO 
standarda  

November 2017 
Majda Pajnkihar, 

Vlasta Jug 

 
 
Izvajamo notranje presoje 
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2.3 
Pridobivanje večjega deleža 
(raziskovalnih) sredstev na 
trgu. 

2.3.1. Usposabljanje zaposlenih za 
učinkovito prijavo in vodenje 
projektov.  

Trajna naloga 
Gregor Štiglic, Maja 

Štiglic 

Zaposlenim je na voljo individualno svetovanje na 
področju prijave projektov. Po potrebi zaposlene 
obveščamo tudi o dogodkih, ki so vezani na 
prijavo projektov (npr. delavnice za prijavo PKP, 
ŠIPK ali Erasmus+ projektov). 

2.3.2. Spodbujanje 
interdisciplinarnega povezovanja. 

Trajna naloga 

Vida Gönc, Sonja 
Šostar Turk, Dušan 
Mekiš, Milan 
Brumen 

Po potrebi in v odvisnosti od aktualnih razpisov 
(aktivna projekta v letu 2017 ANTIBIOTIK, 
ANTIMIKROBITEX2). 
Aktivno sodelujemo v iniciativi UM vzhodna.si in 
se predstavljamo na raziskovalno orientiranih 
dogodkih, ki so organizirani v okviru te iniciative. 

2.3.3. Svetovanje in podpora 
strokovnih služb za učinkovito prijavo 
na razpise in izvedbo projektov. 

Trajna naloga 
Gregor Štiglic, Maja 

Štiglic 

Da (Maja Štiglic obvešča visokošolske učitelje in 
sodelavce o objavljenih razpisih, nudi 
administrativno pomoč pri pripravi razpisne 
dokumentacije, pripravi vmesnih in končnih 
poročil,…) 

2.4 
Racionalizacija organizacije 
FZV. 

2.4.1. Priprava reorganizacije FZV v 
skladu s strategijo razvoja FZV. 

December 2017 

Majda Pajnkihar, 
 Sonja Šostar Turk, 

Klavdija Čuček 
Trifkovič,  

Gregor Štiglic,  
Vlasta Jug 

Vodstvo je pripravilo osnutek reorganizacije za 
obravnavo na organih.  

2.5 
Racionalizacija študijskih 
programov. 

2.5.1. Optimizacija izvedbe študijskega 
procesa z odpravljanjem podvajanj 
vsebin – priprava pregleda. 

November 2017 
Sonja Šostar Turk, 

Klavdija Čuček 
Trifkovič 

Da (spremembe): 
-nosilcev učnih enot, 
- ur, 
-spremembe referenc, 
literature, 
načina deleža ocenjevanja, racionalizacija izbirnih 
učnih enot 
Prenova študijskega programa ZN 1. stopnja 

2.6 Urejanje arhiva 
2.6.1. Odbiranje arhivskega gradiva in 
priprava gradiva za uničenje 

Trajna naloga 
Simona Novak,  

Vlasta Jug 

Arhiv se ureja postopoma (zaradi obsežnega 
gradiva in daljše bolniške odsotnosti delavke delo 
poteka počasi) 
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Preglednica 34: Priporočila za izboljšanje na področju RAZISKOVANJA 

  

2_1 
Priporočila za izboljšanje 

na področju 
RAZISKOVANJA 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Odgovorni za izvedbo Realizacija 

2_1.1 
Spodbujanje raziskovalne 
odličnosti  

2_1.1.1. Spodbujanje 
interdisciplinarnega 
znanstvenoraziskovalnega dela. 

Trajna naloga Gregor Štiglic 

Da, pri večini raziskovalnih 
projektov, ki smo jih izvajali v letu 
2017 so sodelovali raziskovalci iz 
vsaj dveh raziskovalnih skupin 
UM FZV. Enako velja tudi za 
prijave novih projektov. 

2_1.1.2. Uvedba spremljanja 
rezultatov znanstvenoraziskovalnega 
dela zaposlenih na FZV in 
nagrajevanje. 

December 
2017 

Gregor Štiglic 
Da (sprejem pravilnika, ki uvaja 
nagrade za najboljše 
raziskovalce) 

2_1.1.3. Organizacija rednih srečanj 
raziskovalcev FZV z namenom 
izmenjave informacij in predstavitve 
raziskovalnega dela posameznikov. 

Trajna naloga Gregor Štiglic 
Da (mesečno se organizira 
raziskovalno popoldne) 

2_1.1.4. Koordinacija 
znanstvenoraziskovalnega dela  

Trajna naloga Gregor Štiglic 
Da (ZR delo se koordinira preko 
obeh inštitutov UM FZV) 

2_1.1.5. Spodbujanje aplikativnega 
raziskovanja  

Trajna naloga 
Gregor Štiglic, Vida Gönc, Sonja 

Šostar Turk,  
Dušan Mekiš, Milan Brumen 

Izvedba aplikativnih projektov 
(npr. Antimikrobitex2, Antibiotik, 
ipd.) 

2_1.2 
Sistematično spodbujanje 
vključevanja študentov v 
znanstvenoraziskovalno delo. 

2_1.2.1. Zagotavljanje možnosti 
vključevanja študentov na vseh 
stopnjah v strokovno in raziskovalno 
delo preko projektov. 

Trajna naloga Gregor Štiglic 

V letu 2017 ponovno izvajamo 
študentske projekte, vključevanje 
tudi v druge projekte (RELATE, 
Antimikrobitex2, Antibiotik …) 

2_1.2.2. Spodbujanje vključevanja 
študentov v raziskovalno delo. 

Trajna naloga Gregor Štiglic 

V letu 2017 smo ponovno izvajali 
študentske projekte (PKP, ŠIPK), 
vključevanje tudi v druge 
projekte (RELATE, 
Antimikrobitex2, Antibiotik, …) 
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Preglednica 35: Priporočila za izboljšanje na področju INTERNACIONALIZACIJE 

Preglednica 36: Priporočila za izboljšanje na področju KADROV 

2_2 
Priporočila za izboljšanje na 

področju 
INTERNACIONALIZACIJE 

Predlagane 
aktivnosti 

Predviden zaključek 
izvajanja aktivnosti 

Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija 

2_2.1 
Krepitev bilateralnega sodelovanja 
in vključevanja v regionalne mreže 
ter združenja.  

2_2.1.1. Vzpostaviti in 
ohraniti sodelovanje z 
univerzami s področja 
študijskih programov.  

Trajna naloga 

Majda Pajnkihar,  
Sonja Šostar Turk,  

Klavdija Čuček Trifkovič,  
Gregor Štiglic 

Fakulteta sodeluje z mednarodno priznanimi 
univerzami s področja zdravstvene nege in 
ostalih sorodnih področij 

2_2.2 

Usposabljanje na področju znanja 
tujih jezikov za visokošolske 
učitelje, nepedagoško osebje in 
študente. 

2_2.2.1. Zaposlenim in 
študentom omogočiti 
dodatno usposabljanje 
na področju znanja 
tujih jezikov. 

September/oktober 
2017 

Majda Pajnkihar,  
Vlasta Jug 

Da (izvedeno izobraževanje za zaposlene - 
angleški jezik) 

2_2.2.2. Organizacija 
vabljenih predavanj 
tujih in domačih 
vplivnih raziskovalcev 
na FZV.  

Trajna naloga 

Majda Pajnkihar,  
Sonja Šostar Turk,  

Klavdija Čuček Trifkovič,  
Gregor Štiglic 

V letu 2017 smo organizirali predavanja in 
delavnice tujih raziskovalcev: 
Roger Watson, Iseult Wilson, Marja Sillen-
Lipponen, Rita Jakobsen,  
Tara Sacco, Lori Dambaugh, Arun 
Sigurđdardottir, Jozsef Betlehem, Deborah 
Hatcher, Emma Rowland Rehman, Margaret 
Denny, Hugh Mckenna, Pam Smith, Rosie 
Stenhouse, Brendan McCormack, Ruth 
Magowan, Maggie Carson, Peter Lewis, Lily 
Parm, Eha Horrak, Irma Nool, Mare Tupits 

3 
Priporočila za izboljšanje na 

področju KADROV 
Predlagane aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Odgovorni za izvedbo Realizacija 

3.1 
Karierno svetovanje za 
pedagoške in nepedagoške 
delavce. 

3.1.1. Nudenje podpore 
nepedagoškemu, raziskovalnemu in 
pedagoškemu kadru pri kariernem 
razvoju in pridobivanju kompetenc.  

Trajna naloga Majda Pajnkihar, Vlasta Jug 
Da (letni razgovori, namenska 
sredstva za izobraževanje) 
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Preglednica 37: Priporočila za izboljšanje na področju IZOBRAŽEVANJE 

3.2 
Pedagoška razbremenitev 
ambicioznih uspešnih 
raziskovalcev.  

3.2.1. Na osnovi znanstvenih referenc 
se omogoči zaposlitev z nižjim deležem 
pedagoške obveze. 

Trajna naloga Majda Pajnkihar, Gregor Štiglic  
Da (2 visokošolska učitelja – 
Pajnkihar, Štiglic) 

3.3 
Reorganizacija organizacijskih 
enot FZV 

3.3.1. Priprava nove sistemizacije – 
organiziranost enot FZV. 

December 2017 Majda Pajnkihar, Vlasta Jug 
Osnutek organigrama je 
pripravljen 

3.4 
Prehajanje pogodbenih 
razmerij v delovna razmerja 

3.4.1. Postopno prehajanje 
pogodbenih razmerij v delovna 
razmerja glede na potrjen kadrovski 
načrt 

December 2017 Majda Pajnkihar, Vlasta Jug 
Realizacija glede na potrjen 
kadrovski načrt 

3.5 
Razvoj sistema nagrajevanja 
pedagoške in raziskovalne 
odličnosti. 

3.5.1. Priprava kriterijev za 
nagrajevanje pedagoške, raziskovalne 
in podporne aktivnosti na FZV. 

December 2017 
Sonja Šostar Turk,  

Klavdija Čuček Trifkovič,  
Gregor Štiglic 

Sprejet pravilnik, ki uvaja 
nagrade za najboljše 
raziskovalce. V letu 2017 prvič 
podeljene nagrade. 

3.6 
Povečanje mobilnosti 
pedagoških in nepedagoških 
delavcev. 

3.6.1. Nadgradnja obstoječih študijskih 
programov /poletnih šol s tujimi kadri 
in razvoj v medfakultetno sodelovanje.  

Trajna naloga 
Majda Pajnkihar, Sonja Šostar Turk,  

Klavdija Čuček Trifkovič, Gregor Štiglic 
Da ( 1. 2. in 3. stopnja 
študijskih programov) 

3.7 

Kadrovsko načrtovanje 
(zasedba delovnih mest, 
napredovanja in habilitacije) 
vsaj za obdobje petih let. 

3.7.1. Razvoj sistema za upravljanje s 
kadri z jasno kadrovsko politiko. 

Trajna naloga Majda Pajnkihar, Vlasta Jug 
Da (narejen je kadrovski načrt 
do leta 2020) 

4 
Priporočila za izboljšanje na 
področju IZOBRAŽEVANJE 

Predlagane aktivnosti 
Predviden zaključek 
izvajanja aktivnosti 

Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija 

4.1 Ohranjanje pridobljenih akreditacij 
4.1.1. Spremljanje in ocenjevanje 
izvedbe študijskih programov 

Trajna naloga 
Sonja Šostar Turk,  

Klavdija Čuček Trifkovič 

Se realizira z izvedbo ankete med 
študenti ob zaključku letnika, s 
pogovori z nosilci in samoevalvacija 
po opravljenih pedagoških 
aktivnostih 

4.2 
Razvoj in akreditacija programov za 
izpopolnjevanje  

4.2.1. Priprava vlog za akreditacijo 
programov za izpopolnjevanje 

December 2017 
Sonja Šostar Turk,  

Klavdija Čuček Trifkovič 

Delovna skupina končuje program 
za izpopolnjevanje Mentalno 
zdravje in v pripravi je program za 
izpopolnjevanje Leadrship v 
zdravstveni negi. 
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4.3 
Procesi notranjega upravljanja in 
spremljanja kakovosti študijskih 
programov na UM 

4.3.1. Imenovanje vodij študijskih 
programov 

September/oktober 
2017 

Majda Pajnkihar,  
Sonja Šostar Turk,  

Klavdija Čuček Trifkovič 
Realizirano – senat oktober 2017 

4.4 
Mednarodna akreditacija študijskih 
programov 

4.4.1. Preučitev možnosti za 
pripravo na mednarodno 
akreditacijo 

December 2017 
Majda Pajnkihar,  
Sonja Šostar Turk,  

Klavdija Čuček Trifkovič 

Zbiranje informacij/ kadrovske 
težave 

4.5 Objava učnih gradiv na Moodlu 
4.5.1. Priprava učnih gradiv za 
študente 

September/oktober 
2017 

Sonja Šostar Turk,  
Klavdija Čuček Trifkovič 

Se izvaja 

4.6 

Vključitev inovativnih metod 
poučevanja in sodobnih učnih okolij 
ter vzpostavitev pogojev za učenje, 
osredotočeno na študenta na vseh 
študijskih programih 

4.6.1. Izvedba učnih delavnic za 
uporabo različnih metod 
poučevanja in učnih okolij.  

Trajna naloga Slavko Cvetek  

Izobraževanja s področja 
visokošolske didaktike:  
1. Za visokošolske učitelje:  
- Uporaba modelov za spodbujanje 
refleksije pri poučevanju, 
- Razvijanje zmožnosti klinične 
presoje v izobraževanju v 
zdravstveni negi, 
- Oblikovanje visokošolskega 
predavanja po načelih aktivnega 
učenja  
2. Za študente: 
- Osnove pisanja za študijske 
namene, 
- Snovanje in pisanje pregleda 
literature, 
- Pristop k snovanju in izdelavi 
diplomskega dela 

4.7 Razvoj skupnih študijskih programov 

4.7.1. Razvoj mednarodnih skupnih 
študijskih programov, predvsem 
podiplomskih, ki jih v tem 
regionalnem okolju ni in so 
prilagojeni potrebam in zahtevam 
trga.  

Trajna naloga 
Majda Pajnkihar, 
Sonja Šostar Turk  

Vodstvo si prizadeva za možnost 
razvoja mednarodnih skupnih 
študijskih programov (Sechenov, 
Moskva, Rusija) 

4.8 
Povečanje števila tujih gostujočih 
profesorjev 

4.8.1. Prijava na razpis MVZT za 
sofinanciranje tujih gostujočih 
profesorjev  

Trajna naloga 
Majda Pajnkihar,  

Gregor Štiglic 

Da (projekt Internacionalizacija – 3 
mobilnosti - izvedba v letu 2017 in 
2018)  
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Preglednica 38: Priporočila za izboljšanje na področju ŠTUDENTOV 

4.9 
Seznanitev vseh visokošolskih 
učiteljev s smernicami razvoja 
študija.  

4.9.1. Izvedba delavnic o smernicah 
razvoja študija – izvedba letnih 
sestankov z nosilci/izvajalci učnih 
enot  

Oktober 2017 
Sonja Šostar Turk,  

Klavdija Čuček Trifkovič  

Da (1 do 2 krat letno izvedemo 
sestanek z nosilci učnih enot – 
urniki in novo študijsko leto) 

5 
Priporočila za izboljšanje na 

področju ŠTUDENTOV 
Predlagane aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 
aktivnosti 

Odgovorni za izvedbo Realizacija 

5.1 

Spodbujanje aktivnosti za 
celovit osebnostni razvoj 
študentov tako v procesu 
izobraževanja, raziskovanja 
kot tudi v obštudijske 
dejavnosti.  

5.1.1. Aktivnosti za večanje 
skupne pripadnosti 
študentov.  

Trajna naloga 
Prodekan za študentska vprašanja,  

Majda Pajnkihar 

Da (pomoč pri organizaciji dogodkov – 
motivacijski vikend, Promocija zdravja in 
zdravega načina življenja, spomladanski žur,… 

5.1.2. Načrtovanje poklicne 
poti in spoznavanje 
delodajalcev 

Trajna naloga 
Karierni center UM,  

Barbara Donik 
Izvedene delavnice Kariernega centra UM in 
srečanje z delodajalci  

5.2 

Spodbujanje vključenosti 
študentov v procese 
spremljanja kakovosti na vseh 
področjih delovanja FZV.  

5.2.1. Večja promocija vloge 
študentov v procesih 
spremljanja in razvoja 
kakovosti. 

Trajna naloga 
Prodekan za študentska vprašanja,  

Mateja Lorber 
Da (predstavniki študentov so vključeni v KOK 
in v vse organe ter stalne komisije senata) 

5.3 
Spodbujanje študentov za 
večjo mobilnost. 

5.3.1. Promocija pomena 
mobilnosti študentov 
(uvajalni teden za bruce), 
med študijem in preko 
organizacij, ki delujejo na 
področju mobilnosti. 

Trajna naloga 
Prodekan za študentska vprašanja,  

Alenka Marsel, Maja Štiglic  

V novembru 2017 je bil organiziran dogodek 
namenjen promociji in predstavitvi programa 
ERASMUS+, potopisno predavanje Jane 
Lončarič o ERASMUS+ izmenjavi v Rusiji. 
Redno obveščanje študentov na sestankih z 
letniki. 

5.4 
Permanentna skrb za zdravje 
študentov. 

5.4.1. Spodbujanje 
sodelovanja študentov na 
aktivnostih, ki vplivajo na 
zdravstveno stanje 
študentov.  

Trajna naloga 
Prodekan za študentska vprašanja,  
Maja Strauss, Cirila Hlastan Ribič 

Da (v okviru učnih enot na študijskih 
programu 1. stopnje (Promocija zdravja s 
prehrano in medicinsko dietetiko) in 2. 
stopnje (Promocija zdravja in primerno 
zdravstveno varstvo (obvezni), Pomen 
prehrane za varovanje in krepitev zdravja 
(izbirni), Javno zdravje (izbirni)))  
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Preglednica 39: Priporočila za izboljšanje na področju MATERIALNIH POGOJEV 

5.4.2. Seznanjanje študentov 
z vsemi vidiki zdravega 
življenjskega sloga.  

Trajna naloga 
Prodekan za študentska vprašanja,  
Maja Strauss, Cirila Hlastan Ribič 

Da (v okviru učnih enot na študijskih 
programu 1. stopnje (Promocija zdravja s 
prehrano in medicinsko dietetiko) in 2. 
stopnje (Promocija zdravja in primerno 
zdravstveno varstvo (obvezni), Pomen 
prehrane za varovanje in krepitev zdravja 
(izbirni), Javno zdravje (izbirni)))  
 

6 

Priporočila za 
izboljšanje na področju 

MATERIALNIH 
POGOJEV 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 
aktivnosti 

Odgovorni za izvedbo Realizacija 

6.1 

Spodbujanje 
pridobivanja dodatnih 
sredstev na trgu in 
uporabe teh sredstev za 
izboljšanje razmer za 
delo. 

6.1.1. Prenos dobrih praks, ki so 
uspešne pri pridobivanju sredstev na 
trgu 

Trajna naloga Majda Pajnkihar 
Vodstvo pričenja z aktivnostmi za pridobivanje 
sredstev na trgu (programi za vseživljenjsko 
izobraževanje). 

6.2 
Uresničevanje strateških 
ciljev na področju 
prostorskega razvoja.  

6.2.1. Usklajevanje razpoložljivih 
prostorskih zmogljivostmi s 
potrebami FZV.  

Trajna naloga Majda Pajnkihar, Vlasta Jug 
Delno (fakulteta izvaja študijske programe z 
minimalnimi prostorskimi kapacitetami in nujno 
potrebuje dodatne prostore). 

6.2.2. Stavba na Tyrševi ulici 19 - 
Najnujnejša obnova stavbe in 
okolice za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti in podiplomskih 
študijskih programov 

December 
2017 

Majda Pajnkihar, Vlasta Jug 
Naslednja faza je izvedba povpraševanja za 
svetovalni inženiring 

6.3 

Vzdrževanje objekta FZV 
in okolice 
Investicije in vzdrževanje 
FZV 

6.3.1. Priprava dokumentacije (1. 
projektna dokumentacija za 1. fazo 
razširitve/knjižnica, 2. razširitev 
knjižnice – gradbena, obrtniška in 
instalacijska dela, oprema, 
inženiring, nadzor). 

December 
2017 

Majda Pajnkihar, Vlasta Jug 

Za gradnjo knjižnice smo v fazi pridobivanja 
gradbenega dovoljenja. Izdelati je potrebno še 
predinvesticijsko zasnovo in investicijski načrt, ki ju 
mora potrditi Upravni odbor UM.  
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Preglednica 40: Priporočila za izboljšanje na področju ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 

6.3.2. Nujna vzdrževalna dela 
(zamakanje strehe in kletnih 
prostorov, poškodbe tlakov pred 
fakulteto). 

December 
2017 

Majda Pajnkihar, Vlasta Jug 

S Petrolom je podpisan Aneks št. 5 h Pogodbi o 
najemu streh objektov Univerze v Mariboru za 
postavitev fotonapetostnih elektrarn (FE) in popis 
gradbeno obrtniških del. Dva krat smo izvedli razpis, 
vendar smo prejeli nepopolne ponudbe in ponudbe, 
ki presegajo naročnikova zagotovljena sredstva. 
Pregledati bo potrebno popise del in ocenjeno 
vrednost del. 

6.3.3. Prezračevanje učilnic. 
December 

2017 
Majda Pajnkihar, Vlasta Jug Ne (v pripravi kompleksna rešitev te problematike) 

6.3.4. Ogrevanje prizidka objekta 
FZV (sejna soba in pritličje). 

December 
2017 

Majda Pajnkihar, Vlasta Jug Ne (v pripravi kompleksna rešitev te problematike) 

7 

Priporočila za 
izboljšanje na področju 

ZAGOTAVLJANJA 
KAKOVOSTI 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 
aktivnosti 

Odgovorni za izvedbo Realizacija 

7.1 
Spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti na 
FZV. 

7.1.1. Izvedba samoevalvacije oz. priprava in 
objava samoevalvacijskega poročila (po 
študijskih programih). 

December 2017 Mateja Lorber  Da marec 2017 

7.1.2. Uvedba ISO standarda (Potekajo že 
notranje presoje) 

December 2017 Majda Pajnkihar, Vlasta Jug V teku notranje presoje 

7.1.3. Spremljanje uresničevanja akcijskega 
načrta  

Trajna naloga 
Mateja Lorber, Majda 

Pajnkihar  

Tekom leta preverimo izvedene 
aktivnosti in cilje akcijskega načrta s 
katerimi se seznanijo tudi organi 
fakultete 

7.1.4. Spodbujanje zaposlenih k prijavam 
na javni razpis NAKVIS za vpis v register 
strokovnjakov 

Trajna naloga Majda Pajnkihar 

Na podlagi razpisa NAKVIS se lahko 
zaposleni prijavijo za usposabljanje. Že 
leta 2016 se usposabljanja niso izvajala, 
sedaj pa bodo imeli trenutno 
izobraževanja le za tiste, ki so že 
strokovnjaki  
 



99 

 

7.2 
Redno spremljanje 
kakovosti učenja in 
poučevanja.  

7.2.1. Spodbujanje visokošolskih učiteljev 
za aktivno vključevanje v programe 
usposabljanj iz področja učenja in 
poučevanja 

Trajna naloga 
Vida Gönc, Sonja Šostar Turk,  
Dušan Mekiš, Milan Brumen 

Izobraževanja s področja visokošolske 
didaktike: 
1. Za visokošolske učitelje:  
- Uporaba modelov za spodbujanje 
refleksije pri poučevanju, 
- Razvijanje zmožnosti klinične presoje 
v izobraževanju v zdravstveni negi, 
- Oblikovanje visokošolskega 
predavanja po načelih aktivnega učenja  
2. Za študente: 
 - Osnove pisanja za študijske namene, 
- Snovanje in pisanje pregleda 
literature, 
- Pristop k snovanju in izdelavi 
diplomskega dela 

7.2.2. Vzpostavitev sistema nagrajevanja 
najboljših primerov dobrih praks 
poučevanja, novitet, inovativnih pristopov, 
novih učnih metod …  

December 2017 
Sonja Šostar Turk,  

Klavdija Čuček Trifkovič 

Nagrade v skladu s Pravilnikom o 
častnih nazivih, nagradah, priznanjih in 
pohvalah  
Univerze v Mariboru Fakultete za 
zdravstvene vede  

7.3 
Spremljanje učnih izidov 
kot tudi kompetenc in 
zaposljivosti diplomantov. 

7.3.1. Izvajanje ankete o zadovoljstvu s 
študijem na UM v skladu z Navodilom o 
izvajanju anket o zadovoljstvu s študijem in 
o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov 
UM (N7/2013-41 AG).  

Trajna naloga 
Sonja Šostar Turk,  

Klavdija Čuček Trifkovič 
Da (v mesecu juniju) 

7.3.2. Izvajanje ankete o zaposljivosti in 
zaposlenosti diplomantov UM FZV. 

Trajna naloga 
Sonja Šostar Turk,  

Klavdija Čuček Trifkovič,  
Barbara Donik 

Izvedli analizo o zadovoljstvu s 
študijem, ostale analize niso bile 
izvedene 

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Navodilo%20o%20izvajanju%20anket%20o%20zadovoljstvu%20s%20študijem%20in%20o%20zaposljivosti%20in%20zaposlenosti%20diplomantov%20UM.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Navodilo%20o%20izvajanju%20anket%20o%20zadovoljstvu%20s%20študijem%20in%20o%20zaposljivosti%20in%20zaposlenosti%20diplomantov%20UM.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Navodilo%20o%20izvajanju%20anket%20o%20zadovoljstvu%20s%20študijem%20in%20o%20zaposljivosti%20in%20zaposlenosti%20diplomantov%20UM.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Navodilo%20o%20izvajanju%20anket%20o%20zadovoljstvu%20s%20študijem%20in%20o%20zaposljivosti%20in%20zaposlenosti%20diplomantov%20UM.pdf
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 Analiza uresničevanja dokumenta načrt izboljšav delovanja Univerze v Mariboru do leta 2020 na osnovi 
akcijskega načrta 

Univerza v Mariboru je na osnovi priporočil NAKVISA in EUA pripravila predloge za izboljšanje delovanja univerze s 
terminskim načrtom in odgovornimi za izvedbo načrtovanih aktivnosti. Dokument je usklajen z NPVŠ 2011-2020, 
RISS 2011–2020, evropskimi smernicami razvoja kakovosti visokošolske dejavnosti in strateškimi dokumenti 
Univerze v Mariboru. Opravili smo zelo široko razpravo o predlogih za izboljšanje delovanja univerze. Načrt izboljšav 
so potrdili vsi organi Univerze v Mariboru v marcu in aprilu 2014. Zavedamo se, da gre za izjemno pomemben 
dokument in da bodo zaveze, zapisane v njem, v naslednjih letih ključnega pomena za odpravo pomanjkljivosti in 
izboljšanje delovanja univerze na vseh področjih. Za vsako izmed priporočil smo predlagali enega ali več ukrepov, s 
katerimi bomo vplivali na delovanje Univerze v Mariboru. Ob enem pa moramo opozoriti, da bo mogoče uresničiti 
določene predloge za izboljšanje delovanja univerze samo, če bo imela univerza zadostno ter stabilno financiranje 
in zagotovljene primerne zakonske podlage (ZVIS in Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD)). V 
nadaljevanju podajamo analizo uresničevanja dokumenta Načrt izboljšav delovanja Univerze v Mariboru do leta 
2020. Ukrepi v Akcijskem načrtu za študijsko leto 2016/2017 so pripravljeni na osnovi:  

 strategije razvoja fakultete, 
 priporočil NAKVIS-a ob reakreditacijah študijski programov, 
 načrtu izboljšav delovanja UM do 2020. 
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Preglednica 41: Priporočila za izboljšanje na področju VPETOSTI V OKOLJE 

 

  

NAČRT ZA IZBOLJŠANJE DELOVANJA UNIVERZE V MARIBORU,  
PRIPRAVLJEN NA OSNOVI PRIPOROČIL NAKVISA, EUA IN STRATEGIJE RAZVOJA UM 2013-2020 

 1 
Priporočila za izboljšanje na 

področju VPETOSTI V OKOLJE 
Predlagane aktivnosti 

Predviden 
začetek 

izvajanja 
aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Odgovorni za izvedbo Pojasnila 

 

Strateški cilji na področju vpetosti v okolje so: 
- upoštevanje načel družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja pri vseh aktivnostih univerze,  
- izboljšanje sodelovanje univerze z okoljem in vključevanje zunanjih deležnikov v oblikovanje strateških odločitev 

univerze in članic,  
- vplivanje na razvojne potenciale mest in regij, v katerih delujejo članice univerze, 
- sooblikovanje regionalnega dogajanja na družbenem, kulturnem in športnem področju, 
- okrepitev delovanja kariernega centra in alumni klubov na univerzi,  
- vključevanje Univerzitetne knjižnice Maribor v razvoj dolgoročnih in dinamičnih odnosov z uporabniki in širšo 

lokalno in regionalno skupnostjo. 
 

 

1.1 

Boljše povezovanje študentov z 
delodajalci, več vključevanja v 
strokovno in raziskovalno delo - 
predvsem na članicah, ki v svojih 
študijskih programih ne 
predvidevajo praktičnega 
usposabljanja.  

1.1.1. Ustanovitev programskih 
svetov za študijska 
področja/programe ali fakultete 
preko katerih bodo zunanji deležniki 
sodelovali pri oblikovanju, 
spreminjanju in izvedbi študijskih 
programov. 

oktober 
2016 

oktober 
2017 

vodstva članic 

Imenovan je programskega sveta za 
študijska področja UM FZV. 
Sestavljen je iz predstavniki 
delodajalcev, ki zaposlujejo 
diplomante študijskih programov 
UM FZV in predstavnikov fakultete. 

1.1.2. Spodbujanje sodelovanje 
strokovnjakov iz prakse v študijskem 
procesu, tudi kot zunanji delovni 
mentorji pri zaključnih delih na vseh 
stopnjah študija.  

oktober 
2016 

oktober 
2017 

vodstva članic, mentorji 

FZV v pedagoški proces na 1. in 2. 
stopnji študija vključuje 
strokovnjake iz prakse. Sodelujejo 
tudi, kot zunanji delovni mentorji, 
pri zaključnih delih na 1 in 2. stopnji 
študija. 
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Preglednica 42: Priporočila za izboljšanje na področju DELOVANJA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

 2 

Priporočila za izboljšanje 
na področju DELOVANJA 

VISOKOŠOLSKEGA 
ZAVODA 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 
začetek 

izvajanja 
aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 
aktivnosti 

Odgovorni za izvedbo Pojasnila 

 

Strateške cilje na področju organizacije in povezljivosti bo univerza dosegla z/s: 
- večjo stopnjo povezanosti univerzitetnega sistema, 
- optimizacijo organiziranosti univerze,  
- učinkovitim sistemom odločanja, 
- zagotovljenim stabilnim financiranjem univerze in določitvijo stimulativnega sistema delitve sredstev. 

 

2.1 

Uskladitev poslanstva in 
strategije univerze s 
članicami in zaveza k istim 
ciljem. 

2.1.1. Uskladitev 
strategij, poslanstev in 
vizij članic s strateškimi 
dokumenti UM. 

april 2016 
december 

2017 
vodstvo UM, vodstva članic, organi UM 

Na FZV potekajo aktivnosti za uskladitev 
strategije, poslanstva in vizije. 

2.2 

Konkretizacija ukrepov za 
doseganje ciljev (predlogi 
za izboljšanje delovanja 
univerze). 

2.2.1. Poenostavitev in 
poenotenje procesov za 
večjo učinkovitost in 
kakovost delovanja UM. 

april 2016  
februar 

2017 
rektor s prorektorji,  

glavna tajnica, vodstva članic 

Na FZV smo v fazi notranje presoje za 
uvedbo ISO standarda. 

2.3 

Oblikovanje strategije za 
diferenciacijo 
univerze/članic/programov 
od konkurenčnih. 

2.3.1. Identifikacija 
področij prepoznavnosti 
UM v primerjavi s 
konkurenčnimi 
institucijami. 

marec 
2016 

oktober 
2017 

vodstvo UM, vodstva članic 

Med izobraževalnimi institucijami v 
Sloveniji, ki izvajajo študijski program 1. 
stopnje Zdravstvena nega in za katero je 
bilo zahtevanih največje število točk za vpis.  

2.4 

Razviti sistem, ki bo 
vodstvu omogočal boljše 
delegiranje nalog kot tudi 
pospešil procese 
sprememb in inovacij pri 
samem delovanju 
univerze. 

2.4.1. Dodatno 
usposabljanje 
pedagoških in 
nepedagoških delavcev 
na vodilnih delovnih 
mestih. 

maj 2016 
december 

2017 
vodstvo UM, vodstva članic  

FZV podpira in omogoča dodatno 
usposabljanje pedagoških in nepedagoških 
delavcev na vodilnih delovnih mestih. 

2.5 
Racionalizacija organizacije 
UM. 

2.5.1. Priprava 
reorganizacije UM v 
skladu s strategijo 
razvoja UM. 

marec 
2016 

december 
2017 

organi UM, organi fakultet 

Na FZV potekajo aktivnosti za uskladitev 
strategije, poslanstva in vizije. S sprejetjem 
le teh se bo pripravila reorganizacija 
fakultete. 
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2.5.2. Družbeno 
odgovorno načrtovanje 
vpisa. 

februar 
2016 

oktober 
2017 

prodekani, vodstva članic, organi UM 

Razpisna mesta za vpis na študijske 
programe so usklajena s potrebami okolja.  
Na UM FZV na vseh stopnjah študijskega 
programa potekajo izbirni postopki.  

2.6 
Racionalizacija in 
zmanjševanje števila 
študijskih programov. 

2.6.1. Opredelitev 
ključnih študijskih 
programov potrebnih za 
razvoj UM in ustvarjanje 
sinergij in 
interdisciplinarnosti na 
njihovi osnovi ter 
identifikacija 
relevantnih študijskih 
programov za potrebe 
razvojnih prioritet 
širšega okolja. 

marec 
2016 

oktober 
2017 

resorni prorektor, prodekani, 
vodstva članic, organi UM 

Na UM FZV izvajamo dva študijska 
programa, v sodelovanju s članicama UM, 
ki sta interdisciplinarna. 

2.6.2. Optimizacija 
izvedbe študijskega 
procesa z odpravljanjem 
podvajanj vsebin. 

februar 
2016 

oktober 
2017 

prodekani, vodstva članic, organi UM 

Študijske programe vsako leto 
posodabljamo in odpravljamo podvajanje 
vsebin 
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Preglednica 43: Priporočila za izboljšanje na področju KADROV 

 

  

 3 
Priporočila za izboljšanje na 

področju KADROV 
Predlagane aktivnosti 

Predviden 
začetek 

izvajanja 
aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 
aktivnosti 

Odgovorni za izvedbo Pojasnila 

 

 
Strateški cilji na področju razvoja človeških virov so:  

- spodbujanje akademskih vrednot ter razvijanje profesionalnih in etičnih praks,  
- razvoj človeških virov univerze,  
- vodenje aktivne politike zaposlovanja, 
- zagotavljanje ustreznejših delovnih pogojev in socialne varnosti. 
- razvoj univerzitetne kulture. 

 

 

3.1 
Karierno svetovanje za 
pedagoške in nepedagoške 
delavce.  

3.1.1. Nudenje strokovne podpore 
nepedagoškemu, raziskovalnemu in 
pedagoškemu kadru pri kariernem 
razvoju in pridobivanju kompetenc.  

marec 
2016 

december 
2016 

resorni prorektor, 
prodekani, Oddelek za 

izobraževanje, CRK 

Na FZV nudimo strokovno podporo 
nepedagoškemu, raziskovalnemu in 
pedagoškemu kadru pri kariernem 
razvoju in pridobivanju kompetenc. 

3.2 
Uvajanje anket in drugih 
aktivnosti za izboljšanje 
pedagoškega dela.  

3.2.1. Vključitev obravnave rezultatov 
in izvajanja ukrepov ankete o 
pedagoškem delu v samoevalvacijska 
poročila vseh članic. 

marec 
2016 

december 
2016 

resorni prorektor, 
prodekani, Oddelek za 

izobraževanje, CRK 

Rezultati pedagoške ankete UM in 
izvedeni ukrepi so vključeni v 
samoevalvacijsko poročilo. 

3.3 
Povečanje mobilnosti 
pedagoških in nepedagoških 
delavcev. 

3.3.1. Fakultete nadgradijo obstoječe 
študijske programe /projekte /poletne 
šole s tujimi kadri in razvijejo v 
medfakultetnem in meduniverzitetnem 
sodelovanju nove.  

marec 
2016 

oktober 
2016 

vodstvo UM, vodstva 
članic 

Na študijski programih FZV so vključeni 
tuji visokošolski učitelji, kot nosilci / 
sonosilci učnih enot. 
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Preglednica 44: Priporočila za izboljšanje na področju IZOBRAŽEVANJA 

4 

Priporočila za 
izboljšanje na 

področju 
IZOBRAŽEVANJE 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 
začetek 

izvajanja 
aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Kazalniki Odgovorni za izvedbo Pojasnila 

 

Strateški cilji na področju izobraževalne dejavnosti so: 
- dolgoročni razvoj študijskih programov, 
- družbeno odgovorno načrtovanje vpisa, 
- uporaba inovativnih metod poučevanja in sodobnih učnih okolij ter vzpostavitev pogojev za učenje, osredotočeno na 

študenta, 
- izboljšanje kakovosti doktorskega študija in ustanovitev doktorske šole, 
- vzpostavitev sistema vseživljenjskega učenja. 

 

4.1 

Razviti celovit 
model 
vseživljenjskega 
učenja, ki bo 
odprt, 
fleksibilen, 
prilagojen 
individualnim 
učnim ciljem, 
posameznikovim 
potrebam in 
interesom.  

4.1.1. Izdelava 
enotnega 
elektronskega 
kataloga s ponudbo 
krajših izobraževanj. 

marec 
2016 

september 
2016 

Izdelan 
katalog 

vodstva članic , organi UM in vodstvo UM 

Katalog s ponudbo krajših 
izobraževanj ni izdelan. 

4.2 
Razvoj e-učenja 
in učenja na 
daljavo. 

4.2.1. Omogočanje 
strokovne podpore 
zaposlenim za 
izvajanje e-učenja in 
učenja na daljavo (v 
okviru načrtovanega 
centra za razvoj 
kadrov na UM).  

marec 
2016 

oktober 
2016 

Število 
zaposlenih 

vključenih v 
usposabljanja 

resorni prorektor, prodekani 
članice, izvajalci izobraževalne dejavnosti, RCUM 

Na FZV je zagotovljena 
strokovna podpora 
zaposlenim za izvajanje e-
učenja in oblikovanje e-
učnih zbirk v okviru e-
učnega okolja 
(izobraževanja Moodle) 

4.2.2. Oblikovanje e-
učne zbirke v okviru 
e-učnega okolja.  

marec 
2016 

september 
2016 

Oblikovana 
e-učna zbirka  

resorni prorektor, UKM, RCUM knjižnice članic UM 
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Preglednica 45: Priporočila za izboljšanje na področju RAZISKOVANJA 

4.3 

Vključitev 
večjega deleža 
praktičnega 
usposabljanja v 
študijske 
programe. 

4.3.1. Sprememba 
študijskih programov 
- povečanje deleža 
praktičnega 
usposabljanja, kjer 
programski sveti, 
evalvatorji oz. 
diplomanti menijo, da 
je to potrebno.  

marec 
2016 

oktober 
2016 

Število 
realiziranih 

pobud 

resorni prorektor, prodekani 
članice, izvajalci izobraževalne dejavnosti 

Glede na direktivo EU 
imamo natančno določeno 
število ur praktičnega 
usposabljanja na študijskem 
programu 1. stopnje. 

  

5 
Priporočila za izboljšanje na 

področju RAZISKOVANJA 
Predlagane 
aktivnosti 

Predviden 
začetek 

izvajanja 
aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 
aktivnosti 

Kazalniki Odgovorni za izvedbo Pojasnila 

 

 
Strateški cilji na področju znanstvene in umetniške dejavnosti so: 

- doseganje znanstvene in umetniške odličnosti ter trajnostnega, družbeno odgovornega in kakovostnega razvoja znanstvenih ved, 
področij in podpodročij univerze ob upoštevanju principa pametne specializacije, 

- vzpostavitev in razvoj Raziskovalnega, razvojnega in umetniškega središča Univerze v Mariboru (RAZ:UM) za učinkovit prenos 
znanstvenih in umetniških rezultatov v okolje,  

- razvoj in izgradnja sodobnega infrastrukturnega centra Univerze v Mariboru Inovativne odprte tehnologije (IOT) - LAB:UM,  
- uveljavitev odprtega dostopa do znanstvenih dokumentov, podatkov in rezultatov raziskav. 

 

 

5.1 
Spodbujanje skupne rabe 
raziskovalne opreme.  

5.1.1. Določiti 
pravila za skupno 
rabo storitev in 
opreme med 
posameznimi 
fakultetami in 
organizacijskimi 
enotami.  

september 
2016 

december 
2016 

Število 
skupnih 

storitev in 
uporabe 
opreme 

vodstva članic, vodstvo UM, organi UM 

Glede na potrebe rabe 
raziskovalne opreme 
ter ostalih prostih 
kapacitet se sproti 
dogovorimo z drugimi 
članicami UM. 

5.1.2. Izdelava 
evidence prostih 

oktober 
2016 

december 
2016 

Izdelana 
evidenca 

vodstva članic, vodstvo UM, organi UM 
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Preglednica 46: Priporočila za izboljšanje na področju ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 

kapacitet in 
ponudbe storitev, ki 
jih bodo lahko 
uporabljale tudi 
druge članice. 

% prostih 
kapacitet 
uporabe 

posamezne 
raziskovalne 

opreme  

5.3 
Sistematično spodbujanje 
vključevanja študentov v 
znanstvenoraziskovalno delo. 

5.3.1. Zagotavljanje 
možnosti 
vključevanja 
študentov na vseh 
stopnjah v 
strokovno in 
raziskovalno delo 
preko projektov 
(npr. Demola). 

marec 2016 
oktober 

2016 

Število 
aplikativnih 
projektov 

(Demola), v 
katere so 
vključeni 
študenti,  
Število 

študentov, 
vključenih v 
aplikativne 

projekte 
(Demola) 

vodstva članic, RAZUM, ŠS UM, KC 

FZV zagotavlja 
možnosti vključevanja 
študentov na vseh 
stopnjah v strokovno 
in raziskovalno delo v 
okviru projektov. 

  

 6 

Priporočila za 
izboljšanje na področju 

ZAGOTAVLJANJA 
KAKOVOSTI 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 
začetek 

izvajanja 
aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 
aktivnosti 

Kazalniki Odgovorni za izvedbo Pojasnila 

 

Strateški cilji na področju zagotavljanja kakovosti so:  
- oblikovanje celovitega sistema notranjega institucionalnega spremljanja in zagotavljanja kakovosti, ki bo sledil doseganju 

strateških ciljev,  
- izvajanje stalnih nacionalnih in mednarodnih institucionalnih in programskih evalvacij ter akreditacij, ki bodo omogočili večjo 

mednarodno prepoznavnost univerze,  
- krepiti Center za razvoj kakovosti, ki bo z razvojnim in analitskim področjem dela skrbel za delovanje tako notranjega kot 

zunanjega institucionalnega in programskega sistema kakovosti ter z vzpostavitvijo sistema stalnega usposabljanja skrbel za 
spremljanje in zagotavljanje kakovosti vseh zaposlenih in študentov pri razumevanju razvoja kulture kakovosti in družbene 
odgovornosti ter trajnostnega razvoja,  
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Preglednica 47: Priporočila za izboljšanje na področju INTERNACIONALIZACIJE 

- krepiti komisije za ocenjevanje kakovosti na članicah in Komisijo za ocenjevanje kakovosti Senata Univerze v Mariboru (KOKU) v 
smeri večje prepoznavnosti, vključenosti in aktivnejše vloge.  

 

6.1 
Vpeljava rednih 
institucionalnih raziskav 
in analiz.  

6.1.1. Vzpostaviti enoten 
sistem zajemanja in 
spremljanja 
verodostojnih in 
konsistentnih podatkov, 
ki bo omogočal izvajanje 
samoevalvacijskih 
procesov in spremljanje 
uresničevanja strateških 
ciljev.  

februar 
2016 

december 
2016 

% 
podatkov / 
odgovorov 

na 
posamezna 
vprašanja 

strokovne službe rektorata in članic, RCUM, CRK 

Na FZV redno 
spremljamo procese 
uresničevanja 
strateških ciljev 
fakultete s pomočjo 
internih anket. 

  

 7 
Priporočila za izboljšanje na 

področju 
INTERNACIONALIZACIJE 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 
začetek 

izvajanja 
aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Kazalniki Odgovorni za izvedbo Pojasnila 

 

Strateški cilji na področju internacionalizacije so:  
- krepitev mednarodne prepoznavnosti univerze,  
- razvoj skupnih študijskih programov in drugih oblik izobraževanja v tujem jeziku,  
- aktivno vključevanje univerze v mednarodne bilateralne in regionalne mreže ter združenja,  
- spodbujanje mednarodne mobilnosti zaposlenih in študentov,  
- izvajanje študijskih programov v tujini.  

 

7.1 
Strategija internacionalizacije se 
uskladi s cilji, določenih v NPVŠ 
2011 - 2020. 

7.1.1. Povečanje obsega 
aktivnosti v okviru 
internacionalizacije glede na 
prioritete NPVŠ. Usklajevanje 
aktivnosti glede na 
razpoložljiva sredstva 
državnega proračuna, 
namenjena uresničevanju 
strategije internacionalizacije. 

marec 2016  
december 

2016 

Število mobilnosti 
zaposlenih in 

študentov, 
Število študijskih 

programov v 
tujem jeziku, 

Število vpisa tujih 
študentov, 

UO UM, 
Senat UM, 

vodstvo UM, 
SMPM, 

koordinatorji na članicah 

Na FZV se povečuje 
incoming in 
outgoing 
mobilnost. 
Na študijskih 
programih 
sodelujejo tuji 
visokošolski učitelji 
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Preglednica 48: Priporočila za izboljšanje na področju MATERIALNIH POGOJEV 

8 

Priporočila za 
izboljšanje na 
področju 
MATERIALNIH 
POGOJEV 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 
začetek 
izvajanja 
aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 
aktivnosti 

Kazalniki Odgovorni za izvedbo Pojasnila 

 

Strateški cilji na področju materialnih pogojev so: 
- Vzpostavitev stabilnega modela financiranja delovanja univerze  

- Enakovredno zagotavljanje razmer za študij za vse študijske programe  

- Prostorska integracija univerze, razvoj in trajnostno preurejanje infrastrukture.  

8.1 

Uvedba mehanizma 
za reševanje slabega 
finančnega stanja 
članic in vzpostavitev 
večje solidarnosti 
med članicami na 
ravni univerze.  

8.1.1. Analiza poslovanja fakultet (univerze), ki 
imajo zaradi nedorečenega državnega sistema 
financiranja negativno stanje. 

junij 2014 
januar 
2015  

Pripravljen
e analize 

vodstvo članic, vodstvo 
UM, UO UM 

NA FZV je 
bila izvedena 
v letu 2013 
revizija in 
realizacija 
finančnega 
načrta. 

8.1.2. Priprava mehanizmov (skupaj s 
predstavniki vodstva UM, fakultet in vlade) za 
pridobitev dodatnih proračunskih sredstev za 
delovanje univerze / fakultet. 

januar 
2015  

junij 2015 
Pripravljen 
mehanize
m 

vodstvo članic, vodstvo 
UM, UO UM 

Število tujih 
zaposlenih, 

Delež proračuna 
UM za doseganje 
ciljev strategije 

intern.  

v pogodbenem 
razmerju. 
 
Na posamezne 
študijske programe 
imamo vpisanih 
nekaj tujih 
študentov. 
 
Opažamo tudi 
vedno večje 
zanimanje tujih 
potencialnih 
kandidatov za vpis 
na študijske 
programe. 

7.1.2. Cilji strategije 
internacionalizacije UM se 
uskladijo s cilji, določenimi v 
NPVŠ 2020 in drugih evropskih 
iniciativah. 

marec 2016 
december 

2016 

Število mobilnosti 
zaposlenih in 

študentov, 
Število študijskih 

programov v 
tujem jeziku, 

Število vpisa tujih 
študentov,  

Število tujih 
zaposlenih 

UO UM, 
Senat UM, 

vodstvo UM, 
SMPM, 

koordinatorji na članicah 
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8 

Priporočila za 
izboljšanje na 
področju 
MATERIALNIH 
POGOJEV 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 
začetek 
izvajanja 
aktivnosti 

Predviden 
zaključek 
izvajanja 
aktivnosti 

Kazalniki Odgovorni za izvedbo Pojasnila 

8.1.3. Oblikovanje enotnih standardov:  
- za realno načrtovanje stroškov delovanja 
fakultet 
- za prikazovanje finančnih rezultatov delovanja 
fakultet, ki omogoča ugotavljanje dejanskih 
stroškov izvedbe pedagoškega procesa.  

september 
2014 

januar 
2015 

Oblikovani 
standardi 

vodstvo UM, organi UM, 
organi članic  

FZV je 
optimizirala 
stroške 
delovanja. 
Sprejeta so 
merila in 
sodila za 
delitev 
stroškov. 

8.2 

Inštitucije 
zagotavljajo, da so 
razmere za študij, ki 
podpirajo učenje 
študentov, ustrezne 
in primerne v vseh 
programih. 

8.2.1. Analiza razpoložljivih virov, ki jih 
uporabljajo študenti pri učenju (knjižnice, 
računalniška oprema, pomoč v obliki lektorjev, 
konzultanti in drugi svetovalci, …) in drugih 
podpornih mehanizmov za njihovo delo in 
življenje na univerzi, ki morajo biti zlahka 
dostopni, zasnovani glede na njihove potrebe in 
odprti za povratne informacije od tistih, ki 
uporabljajo ponujene storitve. 

junij 2014 junij 2015 
Izvedena 
analiza 

vodstva članic 

Analize 
razpoložljivih 
virov so 
narejene in 
javno 
objavljene v 
samoevalvaci
jskem 
poročilu. 

8.3 

Nakup dodatnih 
študijskih gradiv (več 
izvodov in 
aktualizacija 
gradiva), kjer je to 
potrebno. 

8.3.1. Prenova nabavne politike znanstvenih 
časopisov – prehod na e-paradigmo. Zagotovitev 
dostopnosti celotni akademski skupnosti. 

januar 
2015 

novembe
r 2015 

 
UKM, vodstva članic, 
knjižnice članic UM 

Nakup e-revij 
na ravni 
UKM. 

8.3.2. Vzpostavitev načela odprtega dostopa do 
e-učnih gradiv, ki jih izdaja UM.  

marec 2014 
oktober 
2014 

 

resorni prorektor za 
izobraževanje, vodstvo 
UKM, vodje knjižnic 
članic UM 

Na ravni 
UKM 
dostopno  
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 Vidik spremljanja kakovosti implementacije akcijskega načrta za področje človeških virov in 
priporočila delovne skupine usmerjevalnega odbora za upravljanje človeških virov v okviru evropskega 
raziskovalnega prostora o odprtem in preglednem zaposlovanju raziskovalcev, ki temelji na dosežkih. 

UM FZV na področju spremljanja kakovosti implementacije akcijskega načrta za področje človeških virov in 
priporočila delovne skupine usmerjevalnega odbora za upravljanje človeških virov v okviru evropskega 
raziskovalnega prostora o odprtem in preglednem zaposlovanju raziskovalcev, ki temelji na dosežkih, ni 
izvajala nobenih aktivnosti. Razlog je v tem, da UM FZV v zadnjih letih ni razpisovala prostih delovnih mest za 
raziskovalce, niti zaposlovala raziskovalcev. UM FZV se še razvija na področju znanstvenoraziskovalnega dela. 
S pridobivanjem novih projektov bodo podani tudi možni pogoji za zaposlitev raziskovalcev. 

 Poročilo o ukrepih za izboljšanje delovanja / podatke o uresničevanju akcijskih načrtov, 
pripravljenih na osnovi evalvacijskih poročil o uresničevanju strategije razvoja, priporočil notranjih 
institucionalnih evalvacij, priporočil Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 
ob institucionalnih in programskih ponovnih akreditacijah ter Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020.  

V študijskem letu 2016/2017 nismo imeli nobene notranje (UM) ali zunanje (NAKIS) evalvacije študijskih 
programov, vendar kljub temu sledimo in upoštevamo podane predloge, katere smo prejeli pri reakreditaciji 
študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, 2. stopnje Zdravstvena nega, 2. stopnje Bioinformatika v 
letu 2014.  

V študijskem letu 2015/2016 je potekala reakreditacija skupnega študijskega programa 2. stopnje 
Management v zdravstvu in socialnem varstvu, katerega izvajamo skupaj z UM FOV. Priložnosti za izboljšanje 
upoštevamo pri nadaljnjem razvoju študijskega programa. 

 Prikaz doseganja ciljnih vrednosti kazalnikov kakovosti za spremljanje izobraževalne, 
znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti oziroma knjižnične dejavnosti. 

Zap
. št. 

Kazalnik / kazalec KNJIŽNICA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE UNIVERZE V 
MARIBORU 

Vrednost 
2016/2017 

Vpetost v okolje (Tržna prodornost knjižnice) 

1 Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov-študentov in zaposlenih z visokošolskega 
zavoda glede na skupno število potencialnih uporabnikov knjižnice 

95,14 

Prostori in oprema 

2 Število potencialnih uporabnikov na čitalniški sedež 43,93 

3 Neto uporabna površina knjižnice na potencialnega uporabnika 0,19 

4 Tedenska odprtost knjižnice 30 

Knjižnični delavci 

5 Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na EPZ strokovnega delavca 
knjižnice 

313,5 

Proračun  

6 Delež (odstotek) prihodkov za knjižnico v celotnih prihodkih visokošolskega zavoda 4,08 

7 Delež (odstotek) stroškov za nakup knjižničnega gradiva glede na celotne prihodke 
knjižnice 

28,91 

8 Delež (odstotek) stroškov za nakup elektronskih informacijskih virov glede na celotne 
stroške nabave knjižničnega gradiva 

15,72 

Knjižnično gradivo (informacijski viri) 

9 Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (št. enot) na potencialnega 
uporabnika 

0,98 

10 Število elektronskih virov, dostopnih na daljavo na potencialnega uporabnika 1,42 
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Zap
. št. 

Kazalnik / kazalec KNJIŽNICA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE UNIVERZE V 
MARIBORU 

Vrednost 
2016/2017 

11 Število podatkovnih zbirk na potencialnega uporabnika 0,002 

Osnovne knjižnične storitve 

12 Število izposojenih enot gradiva na potencialnega uporabnika knjižnice 12,01 

13 Število vpogledov v elektronske vire na potencialnega uporabnika knjižnice 27,75 

Izobraževalna dejavnost 

14 Število ur informacijskega opismenjevanja v študijskih programih visokošolskega 
zavoda na EPZ strokovnega delavca knjižnice 

2.0 

Bibliografska dejavnost 

15 Število bibliografskih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu na 
EPZ bibliografa 

392,5 

 OPOMBE  

 Pri kazalniku št. 10 in št. 11 je upoštevano število potencialnih uporabnikov za celotno 
UM. 

 

 Pri kazalniku št. 13 – Število vpogledov v elektronske vire na potencialnega uporabnika 
knjižnice so vpisani podatki, ki se nanašajo na celo UM, tako število vpogledov, kot 
število potencialnih uporabnikov. Teh podatkov zaenkrat ne moremo prikazovati 
ločeno po članicah. 

 

7.7 Kazalniki raziskovalne uspešnosti  

KAZALNIKI KAKOVOSTI NA PODROČJU RAZISKOVALNE, RAZVOJNE IN UMETNIŠKE DEJAVNOSTI 
UNIVERZE V MARIBORU 

ČLANICA: FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE  

   

1. ČLOVEŠKI VIRI V RAZISKOVANJU  

Šifra kazalnika Naziv kazalnika 
Vrednost 
kazalnika 

1.1.2.2. 
Število raziskovalcev in strokovnih sodelavcev (izraženo v 
številu FTE) 

0,50 

UM_KZR_1.1.1 
Število zaposlenih raziskovalcev, evidentiranih pri ARRS 
(izraženo v številu oseb) 

35.00 

UM_KZR_1.1.2 
Število zaposlenih raziskovalcev, evidentiranih pri ARRS 
(izraženo v številu FTE) 

28.70 

UM_KZR_1.1.2.1 
Število raziskovalcev in strokovnih sodelavcev (izraženo v 
številu oseb) 

1.00 

UM_KZR_1.1.3 
Število visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 
(izraženo v številu oseb) 

24.00 

UM_KZR_1.1.4 
Število visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 
(izraženo v številu FTE) 

20.70 

UM_KZR_1.2.1 
Število tujih gostujočih raziskovalcev, vključenih v 
raziskovalni proces (izraženo v številu oseb) 

7.00 

UM_KZR_1.3.1 
Število raziskovalcev, ki so odšli na visokošolski/raziskovalni 
zavod v tujino, kjer so vključeni v raziskovalni proces 
(izraženo v številu oseb) 

14.00 

UM_KZR_1.4.2 Število aktivnih mladih raziskovalcev s sofinanciranjem ARRS 1.00 

UM_KZR_1.4.3 
Število aktivnih mladih raziskovalcev brez sofinanciranja 
ARRS 

1.00 
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UM_KZR_1.4.4 
Število novo zaposlenih mladih raziskovalcev v posameznem 
letu 

0.00 

UM_KZR_1.5.2 Število mentorjev mladim raziskovalcem 1.00 

2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST, (SO)FINANCIRANA IZ PRORAČUNSKIH VIROV  

Šifra kazalnika Naziv kazalnika 
Vrednost 
kazalnika 

UM_KZR_2.1.1.1 
Število raziskovalnih programov (izraženo v številu 
programov) 

0.00 

UM_KZR_2.1.2 Število raziskovalnih programov (izraženo v številu FTE) 0.00 

UM_KZR_2.2.1.1 
Število temeljnih raziskovalnih projektov (izraženo v številu 
projektov) 

0.00 

UM_KZR_2.2.2 
Število temeljnih raziskovalnih projektov (izraženo v številu 
FTE) 

0.00 

UM_KZR_2.3.1.1 
Število aplikativnih raziskovalnih projektov (izraženo v številu 
projektov) 

0.00 

UM_KZR_2.3.2 
Število aplikativnih raziskovalnih projektov (izraženo v številu 
FTE) 

0.00 

UM_KZR_2.4.1.1 
Število podoktorskih raziskovalnih projektov (izraženo v 
številu projektov) 

0.00 

UM_KZR_2.4.2 
Število podoktorskih raziskovalnih projektov (izraženo v 
številu FTE) 

0.00 

UM_KZR_2.5.1.1 
Število ciljnih raziskovalnih projektov (izraženo v številu 
projektov) 

1.00 

UM_KZR_2.5.2 
Število ciljnih raziskovalnih programov (izraženo v številu 
FTE) 

0.10 

UM_KZR_2.7 Število znanstvenih sestankov in konferenc 12.00 

UM_KZR_2.8 
Število projektov dvostranskih znanstvenoraziskovalnih 
sodelovanj 

3.00 

3. MEDNARODNI RAZISKOVALNI IN DRUGI PROJEKTI  

Šifra kazalnika Naziv kazalnika 
Vrednost 
kazalnika 

UM_KZR_3.1. Število projektov okvirnih programov EU 0.00 

UM_KZR_3.1.1 Število pogodbenih partnerstev v okvirnih programih EU 0.00 

UM_KZR_3.1.2 Število drugih mednarodnih raziskovalnih projektov EU 1.00 

UM_KZR_3.2.1 
Število razvojnih mednarodnih projektov EU,  
v katerih je UM vodilna organizacija 

0.00 

UM_KZR_3.2.2 
Število razvojnih mednarodnih projektov EU,  
v katerih je UM partnerska organizacija 

2.00 

UM_KZR_3.2.3 
Število razvojnih mednarodnih projektov izven EU,  
v katerih je UM vodilna ali partnerska organizacija 

0.00 

UM_KZR_3.3.1 
Število raziskovalnih projektov (nacionalnih, 
mednarodnih/evropskih in drugih), v katerih sodelujejo 
študenti 

3.00 

UM_KZR_3.3.2 
Število študentov, ki sodelujejo v raziskovalnih (nacionalnih, 
mednarodnih in drugih) projektih 

16.00 

UM_KZR_3.3.4 
Število študentov, ki sodelujejo v razvojnih mednarodnih 
projektih 

11.00 

UM_KZR_3.4.1 
Število interdisciplinarnih raziskovalnih projektov 
(nacionalnih, EU in drugih), v katerih sodeluje več članic UM 

0.00 
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UM_KZR_3.4.2 
Število interdisciplinarnih mednarodnih razvojnih projektov, 
v katerih sodeluje več članic UM 

0.00 

4. SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM IN PRENOS TEHNOLOGIJ  

Šifra kazalnika Naziv kazalnika 
Vrednost 
kazalnika 

P06-04 Število gostujočih strokovnjakov iz okolja 21.00 

UM_KZR_4.1.1 
Število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi 
uporabniki znanja in so daljši od enega leta 

1.00 

UM_KZR_4.1.2 
Število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi 
uporabniki znanja in so krajši od enega leta 

3.00 

UM_KZR_4.1.3 Število študentov, ki sodelujejo v projektih z gospodarstvom 16.00 

UM_KZR_4.2.1 Število inovacij 0.00 

5. ZNANSTVENORAZISKOVALNO IN UMETNIŠKO DELO  

Šifra kazalnika Naziv kazalnika 
Vrednost 
kazalnika 

UM_KZR_5.2 
Število nagrad in priznanj za znanstvenoraziskovalno in 
umetniško delo 

5.00 

UM_KZR_5.3 Število izvedenih umetniških del 0.00 

6. SREDSTVA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST  

Šifra kazalnika Naziv kazalnika 
Vrednost 
kazalnika 

UM_KZR_6.1.1 Vrednost raziskovalnih in razvojnih sredstev (v EUR) 149245.00 

UM_KZR_6.1.2 
Vrednost raziskovalnih in razvojnih sredstev, pridobljenih na 
trgu (v EUR) 

0.00 

UM_KZR_6.1.3 Vrednost celotnih prihodkov (v EUR) 2439607.00 

UM_KZR_6.1.4 Vrednost celotnih prihodkov, pridobljenih na trgu (v EUR) 4197.00 

UM_KZR_6.2.1 
Vrednost raziskovalnih sredstev, namenjenih za raziskovanje 
na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti 
(v EUR) 

15104.00 
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 Raziskava o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu 

V času od 19. 6. do 5. 7.2017 je med zaposlenimi na Univerze v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede 
potekala anonimna anketa »Zadovoljstvo na delovnem mestu«.  
Prejeli smo 39 anketnih vprašalnikov, od tega 12 vprašalnikov, ki so jih izpolnili strokovni sodelavci, 23 
vprašalnikov pedagoških delavcev, 1 vprašalnik, kjer se anketiranci opredelili kot drugo in 3 vprašalnike, 
kjer se anketiranci niso opredelili glede dela, ki ga opravljajo na fakulteti. 
 
Anketa je bila razdeljena na šest sklopov: 
PODATKI O ANKETIRANCU/KI 
ODNOS MED ZAPOSLENIMI (vprašanja 3-9) 
MATERIALNI DELOVNI POGOJI (vprašanja 10-15) 
DELO IN NALOGE (vprašanja 16-25) 
KARIERA (vprašanja 26-30) 
INFORMIRANOST (vprašanja 31-35) 
PREDLOGI IN PRIPOMBE K ANKETI. 
 
Graf 1: Podatki o anketirancih.  
 

 
 

 

Preglednica 49: Vrednosti odgovorov po lestvici od 1 do 4, glede na stopnjo strinjanja anketiranca z 
izjavo/trditvijo:  

1 Sploh ne drži 

2 Ne drži 

3 Drži 

4 Popolnoma drži 
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Preglednica 50: Povprečna vrednost trditev s primerjavami za pretekla leta. Višja kot je povprečna 
ocena, višja je stopnja strinjanja z izjavo/trditvijo.  

Vprašanje  
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 Odnosi z neposrednimi sodelavci/sodelavkami so dobri. 3,54 3,64 3,58 3,78 3,54 3,64 
4 Odnos z neposredno nadrejeno osebo je ustrezen. 3,19 3,34 3,36 3,38 3,32 3,49 

5 
Posamezne organizacijske enote na matični fakulteti/ustanovi dobro 
sodelujejo med seboj. 

2,58 3,03 3,11 3,32 3,02 3,29 

6 Odnosi med vsemi zaposlenimi na matični fakulteti/ustanovi so dobri. 2,46 3,09 3,27 3,24 3,05 3,18 
7 Z delom neposredno nadrejenega sem zadovoljen/zadovoljna. 3,04 3,26 3,16 3,32 3,24 3,49 

8 
Z delom vodstva matične fakultete/ustanove sem 
zadovoljen/zadovoljna. 

2,73 3,26 3,19 3,3 3,1 3,26 

9 V delovnem okolju ne zaznavam mobinga. 2,96 3,17 3,31 3,35 3,12 3,21 
10 Opremljenost delovnega mesta je dobra. 3,38 3,42 3,53 3,27 3,37 3,41 
11 Varnost na delovnem mestu je zagotovljena. 3,58 3,71 3,71 3,62 3,56 3,72 

12 
S prihodom/odhodom na fakulteto/ustanovo nimam težav (možnost 
parkiranja). 

3 3,56 3,58 3,43 3,51 3,46 

13 Delovni čas mi ustreza. 3,27 3,28 3,26 3,41 3,37 3,67 
14 Delovno mesto mi omogoča ustrezno socialno varnost. 3,23 3,28 3,21 3,22 3,24 3,56 
15 Plača mi ustreza. 2,62 2,58 2,37 2,49 2,63 2,97 
16 Delo in naloge so jasno opredeljene. 3 3,19 3,16 3,22 3,05 3,15 
17 Napotki nadrejenih so jasni. 2,81 3,14 3,11 3,05 3 3,15 
18 Delo je kreativno. 3,27 3,33 3,37 3,41 3,32 3,36 
19 Pri delu sem samostojen/samostojna. 3,27 3,33 3,34 3,35 3,32 3,26 
20 Moji predlogi in pobude so upoštevani. 2,81 3,25 3,13 3,08 2,93 3,08 

21 
Za dobro opravljeno delo sem pohvaljen/pohvaljena, 
nagrajen/nagrajena. 

2,31 2,91 2,97 3,08 2,85 3,05 

22 Uspešnost mojega dela se vrednoti po vnaprej znanih standardih. 2,58 2,64 3 2,95 2,9 3,16 
23 Nadrejena oseba mi jasno utemelji oceno moje delovne uspešnosti. 2,12 2,69 2,86 3 2,88 3,32 
24 S svojim delom prispevam k uspešnosti matične fakultete/ustanove. 3,46 3,44 3,51 3,57 3,44 3,62 
25 Z delom na matični fakulteti/ustanovi sem zadovoljen/zadovoljna. 3,04 3,42 3,3 3,3 3,24 3,36 
26 Za svoje delo se želim dodatno izobraževati. 3,54 3,61 3,58 3,62 3,59 3,72 
27 Fakulteta/ustanova me podpira pri dodatnem izobraževanju. 2,96 3,5 3,38 3,22 3,32 3,50 
28 S svojim delovnim mestom sem zadovoljen/zadovoljna. 2,92 3,36 3,29 3,32 3,24 3,41 
29 Kriteriji za napredovanje so jasni. 2,65 2,91 3,08 3,05 3,1 3,33 
30 Koristno bi bilo uvesti letne razgovore zaposlenih z vodstvom. 3,77 3,47 3,28 3,38 3,27 3,32 

31 
O dogajanju na matični fakulteti/ustanovi sem dobro 
obveščen/obveščena. 

2,38 3,03 3,21 3,05 2,83 3,15 

32 Seznanjen/seznanjena sem z akti UM in matične fakultete/ustanove. 3,15 3,42 3,45 3,41 3,51 3,56 

33 
Spletne strani matične fakultete/ustanove mi omogočajo dostop do 
potrebnih informacij. 

3,12 3,31 3,39 3,32 3,51 3,62 

34 
Vodstvo matične fakultete/ustanove mi posreduje potrebne 
informacije. 

2,5 3,36 3,24 3,11 3 3,15 

35 Neposredno nadrejeni mi posreduje potrebne informacije. 2,77 3,22 3,13 3,08 3,12 3,31 

 

Povprečna vrednost = 2,97 3,25 3,26 3,26 3,2 3,36 

 
Iz preglednice 50 je razvidno, da zaposleni ocenjujejo skupno oceno zadovoljstva v letu 2017 nekoliko 
višje (3,36) kot je bila 
ocena zadovoljstva zaposlenih v letu 2016 (3,2). Najvišje povprečne ocene je zaslediti pri naslednjih 
šestih trditvah: 
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 Za svoje delo se želim dodatno izobraževati (3,72); 

 Varnost na delovnem mestu je zagotovljena (3,72); 

 Delovni čas mi ustreza (3,67); 

 Odnosi z neposrednimi sodelavci/sodelavkami so dobri (3,64); 

 Spletne strani matične fakultete/ustanove mi omogočajo dostop do potrebnih informacij 

(3,62); 

 S svojim delom prispevam k uspešnosti matične fakultete/ustanove (3,62). 

 
Prav tako je iz preglednice zaznati pozitivi premik pri skoraj vseh trditvah v primerjavi z anketo, ki je 
bila opravljena v letu 2016. Od tega je največji pozitivni premik zaznati pri naslednjih trditvah: 

 Plača mi ustreza (+0,34); 

 O dogajanju na matični fakulteti/ustanovi sem dobro obveščen/obveščena (+0,32); 

 Delovno mesto mi omogoča ustrezno socialno varnost (+0,32) 

 Delovni čas mi ustreza (+0,3); 

 Posamezne organizacijske enote na matični fakulteti/ustanovi dobro sodelujejo med seboj 

(+0,27). 

Preglednica 51: Povprečna vrednost trditev glede na delovno mesto. Višja kot je povprečna ocena, 
višja je stopnja strinjanja z izjavo/trditvijo.  

 Vprašanje PED STR Drugo 

3. Odnosi z neposrednimi sodelavci/sodelavkami so dobri. 3,83 3,5 3 

4. Odnos z neposredno nadrejeno osebo je ustrezen. 3,7 3,33 2,75 

5. 
Posamezne organizacijske enote na matični fakulteti/ustanovi 
dobro sodelujejo med seboj. 

3,59 3,08 2,25 

6. 
Odnosi med vsemi zaposlenimi na matični fakulteti/ustanovi so 
dobri. 

3,65 2,67 2 

7. Z delom neposredno nadrejenega sem zadovoljen/zadovoljna. 3,74 3,33 2,5 

8. 
Z delom vodstva matične fakultete/ustanove sem 
zadovoljen/zadovoljna. 

3,74 2,83 1,75 

9. V delovnem okolju ne zaznavam mobinga. 3,61 2,83 2 

10. Opremljenost delovnega mesta je dobra. 3,57 3,42 2,5 

11. Varnost na delovnem mestu je zagotovljena. 3,87 3,67 3 

12. 
S prihodom/odhodom na fakulteto/ustanovo nimam težav 
(možnost parkiranja). 

3,61 3,42 2,75 

13. Delovni čas mi ustreza. 3,83 3,58 3 

14. Delovno mesto mi omogoča ustrezno socialno varnost. 3,83 3,5 2,25 

15. Plača mi ustreza. 3,3 2,67 2 

16. Delo in naloge so jasno opredeljene. 3,52 2,83 2 

17. Napotki nadrejenih so jasni. 3,52 2,83 2 

18. Delo je kreativno. 3,74 2,92 2,5 

19. Pri delu sem samostojen/samostojna. 3,61 2,83 2,5 

20. Moji predlogi in pobude so upoštevani. 3,39 2,83 2 

21. 
Za dobro opravljeno delo sem pohvaljen/pohvaljena, 
nagrajen/nagrajena. 

3,43 2,75 1,33 

22. Uspešnost mojega dela se vrednoti po vnaprej znanih standardih. 3,52 2,82 2 
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 Vprašanje PED STR Drugo 

23. 
Nadrejena oseba mi jasno utemelji oceno moje delovne 
uspešnosti. 

3,7 2,91 2,25 

24. 
S svojim delom prispevam k uspešnosti matične 
fakultete/ustanove. 

3,87 3,33 3 

25. Z delom na matični fakulteti/ustanovi sem zadovoljen/zadovoljna. 3,74 3 2,25 

26. Za svoje delo se želim dodatno izobraževati. 3,91 3,58 3 

27. Fakulteta/ustanova me podpira pri dodatnem izobraževanju. 3,7 3,27 3 

28. S svojim delovnim mestom sem zadovoljen/zadovoljna. 3,65 3,25 2,5 

29. Kriteriji za napredovanje so jasni. 3,65 3,08 2,25 

30. Koristno bi bilo uvesti letne razgovore zaposlenih z vodstvom. 3,62 2,92 3 

31. 
O dogajanju na matični fakulteti/ustanovi sem dobro 
obveščen/obveščena. 

3,48 2,92 2 

32. 
Seznanjen/seznanjena sem z akti UM in matične 
fakultete/ustanove. 

3,7 3,58 2,75 

33. 
Spletne strani matične fakultete/ustanove mi omogočajo dostop 
do potrebnih informacij. 

3,78 3,5 3 

34. 
Vodstvo matične fakultete/ustanove mi posreduje potrebne 
informacije. 

3,52 2,83 2 

35. Neposredno nadrejeni mi posreduje potrebne informacije. 3,57 3,17 2,25 

  

  Povprečna vrednost = 3,65 3,12 2,40 

 
Iz preglednice 51 je razvidno, da so ocene vseh trditev s strani pedagoških delavcev višje, kar je tudi 
odraz višje skupne ocene zadovoljstva pedagoških delavcev. Skupna ocena zadovoljstva tako 
strokovnih, kot pedagoških delavcev je dobra (>3,12 od 4), le ocena zadovoljstva sodelujočih, ki se 
glede zaposlitve niso opredelili je nekoliko nižja (2,40 od 4). 
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Preglednica 52: Povprečna vrednost trditev glede na delovno mesto in primerjava s preteklim letom. 
Višja kot je povprečna ocena, višja je stopnja strinjanja z izjavo/trditvijo.  

    Nepedagoški Razli
ka 

Pedagoški Razli
ka Vprašanje 2016 2017 2016 2017 

3. Odnosi z neposrednimi sodelavci/sodelavkami so dobri. 3,67 3,5 -0,17 3,48 3,83 0,35 

4. Odnos z neposredno nadrejeno osebo je ustrezen. 3,53 3,33 -0,2 3,14 3,7 0,56 

5. 
Posamezne organizacijske enote na matični fakulteti/ustanovi 
dobro sodelujejo med seboj. 

3 3,08 0,08 3,1 3,59 0,49 

6. 
Odnosi med vsemi zaposlenimi na matični fakulteti/ustanovi so 
dobri. 

2,93 2,67 -0,26 3,19 3,65 0,46 

7. Z delom neposredno nadrejenega sem zadovoljen/zadovoljna. 3,4 3,33 -0,07 3,19 3,74 0,55 

8. 
Z delom vodstva matične fakultete/ustanove sem 
zadovoljen/zadovoljna. 

3,2 2,83 -0,37 3,19 3,74 0,55 

9. V delovnem okolju ne zaznavam mobinga. 3,27 2,83 -0,44 3,05 3,61 0,56 

10. Opremljenost delovnega mesta je dobra. 3,4 3,42 0,02 3,38 3,57 0,19 

11. Varnost na delovnem mestu je zagotovljena. 3,53 3,67 0,14 3,57 3,87 0,3 

12. 
S prihodom/odhodom na fakulteto/ustanovo nimam težav 
(možnost parkiranja). 

3,53 3,42 -0,11 3,62 3,61 -0,01 

13. Delovni čas mi ustreza. 3,47 3,58 0,11 3,33 3,83 0,5 

14. Delovno mesto mi omogoča ustrezno socialno varnost. 3,33 3,5 0,17 3,29 3,83 0,54 

15. Plača mi ustreza. 2,8 2,67 -0,13 2,62 3,3 0,68 

16. Delo in naloge so jasno opredeljene. 3,13 2,83 -0,3 3,05 3,52 0,47 

17. Napotki nadrejenih so jasni. 3,13 2,83 -0,3 2,95 3,52 0,57 

18. Delo je kreativno. 3,33 2,92 -0,41 3,29 3,74 0,45 

19. Pri delu sem samostojen/samostojna. 3,33 2,83 -0,5 3,38 3,61 0,23 

20. Moji predlogi in pobude so upoštevani. 3,2 2,83 -0,37 2,86 3,39 0,53 

21. 
Za dobro opravljeno delo sem pohvaljen/pohvaljena, 
nagrajen/nagrajena. 

2,93 2,75 -0,18 2,86 3,43 0,57 

22. Uspešnost mojega dela se vrednoti po vnaprej znanih standardih. 2,87 2,82 -0,05 2,95 3,52 0,57 

23. 
Nadrejena oseba mi jasno utemelji oceno moje delovne 
uspešnosti. 

2,93 2,91 -0,02 2,86 3,7 0,84 

24. 
S svojim delom prispevam k uspešnosti matične 
fakultete/ustanove. 

3,4 3,33 -0,07 3,52 3,87 0,35 

25. Z delom na matični fakulteti/ustanovi sem zadovoljen/zadovoljna. 3,33 3 -0,33 3,19 3,74 0,55 

26. Za svoje delo se želim dodatno izobraževati. 3,6 3,58 -0,02 3,57 3,91 0,34 

27. Fakulteta/ustanova me podpira pri dodatnem izobraževanju. 3,33 3,27 -0,06 3,38 3,7 0,32 

28. S svojim delovnim mestom sem zadovoljen/zadovoljna. 3,33 3,25 -0,08 3,14 3,65 0,51 

29. Kriteriji za napredovanje so jasni. 3,13 3,08 -0,05 3,14 3,65 0,51 

30. Koristno bi bilo uvesti letne razgovore zaposlenih z vodstvom. 3,5 2,92 -0,58 3,11 3,62 0,51 

31. 
O dogajanju na matični fakulteti/ustanovi sem dobro 
obveščen/obveščena. 

3,07 2,92 -0,15 2,67 3,48 0,81 

32. 
Seznanjen/seznanjena sem z akti UM in matične 
fakultete/ustanove. 

3,53 3,58 0,05 3,48 3,7 0,22 

33. 
Spletne strani matične fakultete/ustanove mi omogočajo dostop 
do potrebnih informacij. 

3,8 3,5 -0,3 3,33 3,78 0,45 

34. 
Vodstvo matične fakultete/ustanove mi posreduje potrebne 
informacije. 

3,07 2,83 -0,24 3 3,52 0,52 

35. Neposredno nadrejeni mi posreduje potrebne informacije. 3,2 3,17 -0,03 3 3,57 0,57 

  Povprečna vrednost = 3,28 3,12 -0,16 3,18 3,65 0,47 



176 

Iz preglednice 52 je razvidno, da se je povprečna ocena zadovoljstva nepedagaških delavcev glede na 
leto 2016 znižala za 0,16 ocene in povprečna ocena zadovoljstva pedagoških delavcev zvišala za 0,47 
povprečne ocene. Iz tabele je razvidno, da so se pri strokovnih delavcih ocene najbolj zvišale pri 
trditvah: Delovno mesto mi omogoča ustrezno socialno varnost (+0,17), Varnost na delovnem mestu 
je zagotovljena (+0,14), Delovni čas mi ustreza (+0,11), Posamezne organizacijske enote na matični 
fakulteti/ustanovi dobro sodelujejo med seboj (+0,08), medtem ko so ocene pedagoških delavcev 
najbolj zvišale pri trditvah: Nadrejena oseba mi jasno utemelji oceno moje delovne uspešnosti (+0,84), 
O dogajanju na matični fakulteti/ustanovi sem dobro obveščen/obveščena (+0,81), Plača mi ustreza 
(+0,68). Iz tabele 4 je prav tako razvidno, da so se strokovnih delavcih najbolj znižale ocene pri trditvah: 
Koristno bi bilo uvesti letne razgovore zaposlenih z vodstvom (-0,58), V delovnem okolju ne zaznavam 
mobinga (-0,44), Delo je kreativno (-0,41), medtem, ko se je pri pedagoških delavcih znižala le ocena 
pri trditvi S prihodom/odhodom na fakulteto/ustanovo nimam težav (možnost parkiranja) (-0,01). 
 
VII. Veseli bomo vaših pobud, predlogov in pripomb za dvig kakovosti: 
 
Pod pobude, predloge in pripombe so anketirani dodali:  

 Gibanje na delovnem mestu; 

 Sadje (npr. jabolka) na določeni točki fakultete; 

 Upošteva se naj 40 urni delavnik (za pedagoške in nepedagoške), sicer pa se naj plačajo nadure 
vsem, ne pa samo nekaterim; 

 Vodstvo bi naj podpiralo izvolitve v višje habilitacijske nazive, ne pa onemogočalo mednarodne 
izmenjave; 

 Ne zdi se mi prav, da vodstvo podrejenim grozi z izredno odpovedjo delovnega razmerja 
(mobing), namesto, da bi skupaj kreativno reševali konfliktne situacije; 

 Vsi bi morali imeti možnost jasno izrazit svoja mnenja in stališča, brez da bi se bali posledic, 
potem pa se čudijo, da na sestankih ni sodelovanja; 

 Ustrezna razporeditev dela med nepedagoškimi delavci, da se ve kaj kdo dela in kje so njegove 
pristojnosti. Nekaterim se nalaga preveč dela, širi se njihov obseg dela, čeprav plača ostaja 
enako nizka; 

 Oblikovanje raziskovalnih skupin zavira akademsko svobodo, medtem ko se vodstvo podpisuje 
na članke vseh področij; 

 Nepedagoški delavci imamo 40 urni delavnik in temu primerne plače. Tako da bi bilo smiselno, 
da se to upošteva; 

 Potreba je po obojestranski komunikaciji, ne pa samo poslušanje monologov in upoštevanje 
dekretov. 

 Analiza študentskih anket in poročilo o sprejetih ukrepih 

Rezultate ankete o obremenitvi študentov po učnih enotah – skladno z mnenjem Senata Univerze v 
Mariboru z dne 28. 11. 2017 podatki iz Ankete o pedagoškem delu in obremenitvi študentov za 
študijsko leto 2016/2017 niso pravilni in se ne upoštevajo. 

Na UM FZV smo tudi v študijskem letu 2016/2017 izvedli evalvacijo študijskega programa 1. stopnje 
Zdravstvena nega na osnovi obstoječih vprašalnikov. Rezultati anket so predstavljeni v preglednicah 
Preglednica 53: Ocene študentske ankete – klinične vaje v učnih bazah, Preglednica 54: Potek kliničnih 
vaj v učnih bazah za mentorje, preglednica 55: Ocenjevanje predmeta in predavanja visokošolskega 
učitelja, Preglednica 56: Vprašalnik o poteku kliničnih vaj v kabinetu.  
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Preglednica 53: Ocene študentske ankete – klinične vaje v učnih bazah (n=663) 

  Trditve 
1 

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
x̄ 

1 Pred pričetkom KV ste bili seznanjeni z organizacijo 0,0 0,8 14,8 84,5 3,84 

2 
KV ste upravljali v ustreznem fizičnem okolju in prijetni socialni 
klimi. 

0,5 2,7 19,2 77,5 3,74 

3 
Na KV Vam je bilo zagotovljeno ustrezna pomoč in svetovanje 
pri celostni obravnavi pacienta s strani mentorja. 

1,8 3,9 17,0 77,1 3,7 

4 
Pri izvajanju AZN Vam je bila zagotovljena strokovna pomoč in 
presoja vašega dela. 

0,8 3,2 19,5 76,3 3,72 

5 
Pri opravljanju KV Vam je bila omogočena vključitev v timsko 
delo in vsakodnevne aktivnosti. Pri tem Vam je bil v oporo 
mentor. 

0,5 3,3 20,2 76,0 3,72 

6 Pri opravljanju KV ste bili vključeni v delovanje tima. 1,1 4,2 19,2 75,6 3,69 

7 
Pri opravljanju KV ste sprejemali odgovornost za opravljanje 
dela. 

0,0 0,0 10,3 89,6 3,9 

8 Pri opravljanju KV ste skrbeli za varnost pacientov. 0,0 0,2 5,6 94,3 3,94 

9 Pri opravljanju KV ste vedno ravnali v skladu z etičnimi načeli. 0,0 0,0 6,9 92,8 3,93 

10 Na KV Vam je bil zagotovljen strokovni in osebnostni razvoj. 1,1 3,0 19,5 75,7 3,71 

11 
Pri opravljanju KV ste upoštevali pravila profesionalne 
urejenosti in komunikacije. 

0,0 0,2 8,0 91,7 3,92 

12 
Pri opravljanju KV in študiji primera Vam je šolski koordinator 
nudil podporo. 

0,0 0,6 12,7 86,1 3,86 

SKUPAJ 3,81 

 

Organizacijo in izvedbo kliničnih vaj v učnih bazah so študentje (n = 663) zelo pozitivno ocenili, saj so 
pri večini vprašanj izbrali oceno 4 od 4, kar pomeni najvišjo stopnjo strinjanja/zadovoljstva. Povprečna 
ocena zadovoljstva študentov s kliničnimi vajami je bila 3,81 medtem, ko je bila v letu 2015/2016 
povprečna ocena 3,77.   
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Preglednica 54: Ocene ankete - potek kliničnih vaj v učnih bazah za mentorje (n=266) 

 Trditve 
1 

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
x̄ 

1 
Študenti so opravljali KV v ustreznem fizičnem okolju in prijetni 
socialni klimi. 

0,0 1,5 21,5 77,0 3,75 

2 
Študentom je bila zagotovljena ustrezna pomoč in svetovanje 
pri celostni obravnavi pacientov. 

0,0 0,8 15,1 84,2 3,83 

3 
Študentom je bila pri izvajanju aktivnosti ZN zagotovljena 
strokovna pomoč in presoja njihovega dela. 

0,0 0,4 14,1 85,6 3,85 

4 
Študenti so pri opravljanju KV kazali željo po vključevanju v 
timsko delo in vsakodnevne aktivnosti. 

0,0 0,4 22,3 77,4 3,77 

5 
Študenti so bili pri opravljanju KV vključeni v delovanje 
negovalnega tima. 

0,0 0,0 15,8 84,2 3,84 

6 
Študenti so pri opravljanju KV pristopali k delu oziroma AZN na 
ustrezen oz. strokoven način. 

0,0 0,4 19,2 80,4 3,8 

7 
Študenti so pri opravljanju KV sprejemali odgovornost za 
opravljeno delo. 

0,4 1,5 18,1 80,0 3,78 

8 Študenti so pri opravljanju KV skrbeli za varnost pacientov. 0,0 0,0 19,6 80,4 3,8 

9 
Aktivnosti ZN, ki so jih izvajali študenti, so bile izvedene v skladu 
s strokovnimi smernicami in strokovnimi standardi ZN. 

0,0 0,0 16,2 83,8 3,84 

10 Študenti so pri opravljanju KV ravnali v skladu z etičnimi načeli. 0,0 0,4 13,5 86,1 3,86 

11 Študenti so pri opravljanju KV izkazovali samoiniciativnost. 0,4 0,4 22,6 76,6 3,75 

12 
Študentom je bil na KV zagotovljen strokovni in osebnostni 
razvoj. 

0,0 0,4 18,8 80,8 3,8 

13 Študenti so pri opravljanju KV uspešni (gledano v celoti). 0,0 0,4 18,0 81,6 3,81 

14 
Študenti so pri opravljanju KV upoštevali hišni red in delovne 
sheme učnega zavoda. 

0,0 0,0 14,3 85,7 3,86 

15 
Študenti so pri opravljanju KV upoštevali pravila profesionalne 
urejenosti in komunikacije. 

0,0 0,4 14,3 85,3 3,85 

SKUPAJ 3,81 

Iz rezultatov ankete, ki se je izvajala med mentorji (n = 266) glede zadovoljstva s potekom kliničnih vaj 
v učnih bazah (delo s študenti), je razvidna povprečna ocena 3,81, v letu 2015/2016 pa je povprečna 
ocena znašala 3,78. 

Preglednica 55: Ocene ankete - Ocenjevanje predmeta in predavanja visokošolskega učitelja (n=735) 

 Trditve 
1 

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
5 

(%) 
x̄ 

1 
Ali visokošolski učitelj na začetku uvodnega predavanja 
oz. semestra predstavi predmet (namen, cilje, vsebino 
in način izvedbe)? 

0,8 0,7 3,8 21,2 72,7 4,66 

2 
Ali vis. učitelj (ica) dokazuje dobro poznavanje 
predmeta, ki ga poučuje? 

0,0 0,1 0,7 10,0 89,2 4,88 

3 
Ali vis. učitelj (ica) učinkovito organizira svoje pedagoško 
delo (predavanje, vaje ipd.)? 

0,3 0,1 5,9 22,5 71,2 4,64 

4 Ali vis. učitelj (ica) navaja primere in ponazoritve? 0,1 0,8 7,5 22,8 68,7 4,59 

5 Ali vis. učitelj (ica) odgovarja na vprašanja študentov? 0,0 0,5 1,6 11,2 86,6 4,84 

6 
Ali vis. učitelj (ica) spodbuja samostojno razmišljanje in 
intelektualno radovednost študentov? 

0,1 0,7 5,9 26,3 67,0 4,59 
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 Trditve 
1 

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
5 

(%) 
x̄ 

7 
Ali visokošolski učitelj navaja študente na uporabo 
sodobne literature in/ali je predpisana študijska 
literatura razumljiva? 

0,6 1,1 10,5 24,8 63,0 4,49 

8 Ali vis. učitelj (ica) spoštuje študente kot osebnosti? 0,0 0,5 1,6 13,4 84,4 4,82 

9 
Ali vis. učitelj (ica) dostopen(-na) študentom in 
pripravljen(-na) pomagati z nasveti? 

0,0 0,3 3,7 18,7 77,3 4,73 

10 
Ali ima visokošolski učitelj realistične zahteve glede časa 
in truda, ki ga morajo študenti vložiti v študij in pri tem 
predmetu? 

0,8 1,5 9,8 30,6 57,2 4,42 

11 
Ali temelji ocenjevanje pri predmetu na vnaprej znanih 
kriterijih? 

0,1 2,1 5,6 22,6 69,5 4,59 

12 Kakšna je vaša ocena predmeta? 0,3 0,6 10,2 27,4 61,6 4,49 

13 
Ali seminarska naloga koristno dopolnjuje znanje pri 
tem predmetu? 

3,6 2,1 14,6 30,8 48,8 4,19 

14 
Ali zahteva visokošolski učitelj, da uporabljate pri 
pisanju seminarske naloge sodobne vire (literaturo)? 

2,0 0,9 6,5 20,2 70,5 4,65 

SKUPAJ 4,61 

 
Iz rezultatov ankete, ki se je izvajala med študenti (n = 735) glede ocenjevanja predmeta in 
visokošolskega učitelja, je prav tako razvidna visoka stopnja strinjanja. Povprečna ocena ocenjevanja 
predmeta in predavanj s strani študentov je tako bila 4,61 od 5 točk. 

Preglednica 56: Ocene ankete - Vprašalnik o poteku kliničnih vaj v kabinetu (n = 89) 

 Trditve 
1 

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
x̄ 

1 
Prvi dan KV ste bili seznanjeni z namenom, cilji, vsebinami in 
potekom KV. 

0,0 0,0 2,2 97,8 3,98 

2 
Na KV vam je bila zagotovljena pomoč in svetovanje pri 
celostni obravnavi pacienta/simulatorja. 

0,0 0,0 11,2 88,8 3,89 

3 
Pri izvajanju AZN vam je bilo zagotovljena strokovna pomoč in 
presoja vašega dela. 

0,0 0,0 15,7 84,3 3,84 

4 
Vsebine in izvajanje AZN so vam bile predstavljene na 
razumljiv način. 

0,0 0,0 14,6 85,4 3,85 

5 Na KV ste imeli dovolj možnosti za utrjevanje naučenih AZN. 0,0 3,4 21,3 75,3 3,72 

6 Pri opravljanju KV ste sprejemali odgovornost za izvedbo AZN. 0,0 0,0 14,6 85,4 3,85 

7 Pri opravljanju KV ste skrbeli za varnost pacienta/simulatorja. 0,0 0,0 7,9 92,1 3,92 

8 Pri opravljanju KV ste vedno ravnali v skladu z etičnimi načeli. 0,0 0,0 13,5, 86,5 3,87 

9 
Pri opravljanju KV ste upoštevali pravila profesionalne 
urejenosti komunikacije. 

0,0 0,0 10,1 89,9 3,9 

10 KV ste opravljali v prijetni socialni klimi. 0,0 0,0 7,9 92,1 3,92 

11 
KV dopolnjujejo vsebine posredovane na predavanjih in 
seminarjih. 

1,1 1,1 10,2 87,5 3,84 

12 
Na KV ste si pridobili strokovno znanje in veščine za celostno 
obravnavo pacientov v kliničnem okolju. 

0,0 1,1 12,4 86,5 3,85 

SKUPAJ 3,87 

 
Iz rezultatov ankete leta 2016/2017, ki se je izvajala med študenti (n = 89) glede poteka kliničnih vaj v 
simuliranem okolju, je razvidno, da je ocena 3,87. Kar pri enajstih vprašanjih (od dvanajstih) je odstotek 



180 

odgovorov ocenjen z oceno 3,84 ali več. Povprečna ocena poteka kliničnih vaj v kabinetu je bila 3,87 
kar je za 0,01 več kot prejšnje leto.  
 
Predlagamo ukrepe, ki nadaljujejo uspešne aktivnosti na področju praktičnega usposabljanja v kliničnih 
okoljih. Nadaljuje se naj s pozitivno povezavo v kliničnem okolju med kliničnimi mentorji in šolskimi 
koordinatorji. Prav tako želimo, da se čim več kliničnih mentorjev udeleži enkrat letno brezplačnega 
funkcionalnega izobraževanja za mentorje, ki ga organizira fakulteta. Spodbuja se, da obvezne klinične 
vaje opravljajo vsi študenti v Mariboru in okolici. Fakulteta naj še naprej uspešno širi mrežo učnih baz 
v kliničnih okoljih in spodbuja študente, da si izberejo v okviru kliničnega usposabljanja različna 
področja kliničnih vaj na različnih lokacijah. V vseh zdravstvenih institucijah se še naprej zagotavlja 
mentorstvo ena na ena. Žal tega še vedno ne gre zagotoviti v domovih upokojencev. Predlagamo 
nadaljevanje aktivnosti v zvezi z vključevanjem čim več študentov v raziskovalno delo in/ali 
raziskovalne projekte.  
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 Vrednotenje okoljskega vpliva 

Primerjava porabe energije, vode in odpadkov v letih od 2016 do 2017 

Leto 
 

število zaposl.  število štud.  

v FTE v FTE 

 B B1 

2016 50,7 2.312,0 

2017 52,7 2.137,0 

Razlika (%) 3,94% -7,57% 

 

 

 

vrednost / vrednost / 

št. zaposl. FTE št.  štud.  FTE

A R = A/B R1 = A/B1

2016 178.983 3.530,24 77,41

2017 180.888 3.432,41 84,65

1,06% -2,77% 9,34%

2016 0,00 0,00

2017 0,00 0,00

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

2016 0,00%

2017 0,00%

#DEL/0!

2016 22,00%

2017 22,00%

0,00%

2016 561 11,065 0,243

2017 696 13,207 0,326

24,06% 19,36% 34,22%

2016 23,61 0,4657 0,0102

2017 20,37 0,3865 0,0095

-13,72% -17,00% -6,66%

2016 0,02 0,0004 0,0000

2017 0,02 0,0004 0,0000

0,00% -3,80% 8,19%

2016 3.645,00 71,8935 1,5766

2017 3.645,00 69,1651 1,7057

0,00% -3,80% 8,19%

Razlika (%)

a. uporaba zemljišč v strnjenih 

naseljih v m²

Razlika (%)

K_EMAS_Va

Delež energije iz obnovljivih virov (K_EMAS_Ib) v 

primerjavi s skupno porabo (K_EMAS_Ia) (%) 

b. skupna poraba energije iz 

obnovljivih virov v kWh

Razlika (%)

K_EMAS_Ib

K_EMAS_IIIa

Razlika (%)

IV. Odpadki

Če članica nima podatkov o porabi energije iz obnovljivih 

virov (K_EMAS_Ib), lahko vnese oceno deleža (%)

Razlika (%)

a. skupna letna poraba vode v m³

V. Biotska raznovrstnost

III. Voda

a. skupna letna količina odpadkov v 

tonah

b. skupna letna količina nevarnih 

odpadkov v tonah

Razlika (%)

Razlika (%)

K_EMAS_IVa

K_EMAS_IVb

Kazalniki Leto

Razlika (%)

a. skupna poraba energije v kWh

vrednostPodročje

K_EMAS_Ia

I. Energetska učinkovitost




